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Voorwoord van de redactie

Na de fi nanciële crisis van 2008 is door de wetgever ingezet op een versterking 

van het reorganiserend vermogen van ondernemingen in fi nanciële moeilijk-

heden. In 2014 is het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen II geconsulteerd. 

Naar aanleiding van de ingekomen reacties zijn de conceptwetstekst en de bij-

behorende toelichting bijgewerkt en is in 2017 besloten deze stukken opnieuw 

ter consultatie voor te leggen. Ditmaal onder de naam “Wet Homologatie Onder-

hands Akkoord”, afgekort: WHOA. Het bestuur van INSOLAD was al in 2019 

bezig met het organiseren van een speciaal WHOA-congres voor haar leden. De 

invoering van de WHOA liet echter op zich wachten. Een nieuwe crisis helaas 

niet.

Vanuit de advocatuur is in de loop van 2020 sterk gelobbyd voor het alsnog 

(versneld) invoeren van de WHOA om de economische gevolgen van de co-

ronacrisis zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Die lobby was schijnbaar zó 

sterk, dat enkele parlementariërs zich agressief bejegend voelden en openlijk 

hun beklag deden. De WHOA werd daardoor plots een omstreden wetsvoorstel 

en dreigde heel even in schoonheid te sterven. Na enkele last minute amende-

menten (die op zichzelf ook niet vrij waren van controverse) is het wetsvoorstel 

op 6 oktober 2020 alsnog aangenomen door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2021 

is de WHOA in werking getreden en vermoedelijk zal de effectiviteit van dit 

nieuwe herstructureringsinstrument de komende maanden al worden getoetst.

De bundel die voor u ligt mag dan ook op voorhand bijzonder genoemd worden. 

In de lange historie van de INSOLAD-congresbundels zal het thema van de 

bundel niet eerder zo actueel geweest zijn. En voor het eerst moet de bundel het 

helaas stellen zonder het bijbehorende jaarcongres. Het bestuur van INSOLAD, 

de congrescommissie en de redactie betreuren dat ten zeerste. Zij hadden graag 

met u, de leden van INSOLAD, gediscussieerd over de WHOA, diens (roerige) 

totstandkomingsgeschiedenis en bovenal de mogelijkheden die deze nieuwe wet 

biedt aan ondernemingen in fi nanciële nood. De beperkingen om het corona-

virus onder controle te krijgen laten een congres helaas niet toe en dat behoeft 

weinig toelichting.



Voorwoord van de redactie

VIII

Desalniettemin is de redactie trots om deze bundel aan u te mogen presenteren. 

De bundel is gevuld met bijdragen uit een zeer divers auteursbestand: weten-

schappers, advocaten, curatoren, rechters-commissarissen, belastingadviseurs 

en fi nancieel adviseurs. Het toont aan dat de WHOA breed leeft. De redactie is 

de auteurs bijzonder dankbaar voor hun bijdragen en wenst de lezers veel ge-

noegen bij het lezen van de bundel. Wij hopen u allen over niet al te lange tijd en 

in goede gezondheid weer te mogen verwelkomen op een fysieke INSOLAD-

bijeenkomst.

Redactie INSOLAD jaarbundel 2021

Loek Kerstens

Bob Rikkert

Michael Broeders

Frank Feenstra
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Bestaansrecht versus rechtszekerheid binnen de 
WHOA

Aandachtspunten voor een normatief kader ter beoordeling van de 
levensvatbaarheid in reorganisatieplannen

PROF. DR. J.A.A. ADRIAANSE, DR. T.L.M. VERDOES EN PROF. DR. J.I. 
VAN DER REST1

1. Inleidende beschouwing en probleemstelling

 In abstracte zin is een onderneming te beschouwen als een verzameling hetero-

gene productiefactoren. Deze factoren (e.g., kapitaal, arbeid) worden door ver-

schillende stakeholders – aandeelhouders, fi nanciers, werknemers, leveranciers – 

bijeengebracht. Om dit langdurig tot stand te brengen, zal de onderneming 

marktconforme en/of contractconforme vergoedingen moeten bieden (i.e., 

‘meerwaarde’ bóven de waarde die stakeholders elders kunnen verkrijgen). De 

stakeholders gaan deze samenwerking dan aan op basis van het vertrouwen dat 

zij hebben in de levensvatbaarheid en het daarmee samenhangende bestaans-

recht van de onderneming. Alle stakeholders kunnen zich daarbij in vrijheid een 

oordeel vormen over de levensvatbaarheid, en daarmee een inschatting maken 

van het risico dat zij lopen. Denk hierbij aan debiteurenrisico’s, non performing 
loans, maar ook het risico op baanverlies.

Ex ante moeten stakeholders een risico-inschatting (kunnen) maken als zij 

willen toetreden tot het samenwerkingsverband dat de onderneming vormt, of 

als zij de samenwerking willen continueren. Rechtszekerheid is daarbij van 

groot belang voor het gedrag van deze stakeholders. Zij kunnen hiermee even-

tuele contractkosten en -risico’s meenemen in de onderhandelingen en deze, 

in fi guurlijke zin, vooraf in rekening brengen, bijvoorbeeld door hogere rente-

vergoedingen en/of zekerheden te bedingen bij een te verstrekken lening. Het 

ondernemings- en insolventierecht biedt daarbij prikkels, faciliteiten en waar-

borgen om de contractkosten te beperken en de risico’s voor de onderneming en 

de achterliggende stakeholders tegen te gaan – ook in tijden dat de onderneming 

in fi nanciële moeilijkheden terechtkomt. Ingeval van faillissement bestaat er dan 

1. De auteurs zijn verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law 

School, Universiteit Leiden. Jan Adriaanse is tevens partner bij fi nancieel onderzoeksbureau 

BFI in Amsterdam.
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ook in beginsel een duidelijke rangorde van vermogensverschaffers die vooraf 

bij alle stakeholders als bekend mag worden verondersteld.

Stakeholders zijn vrij overeenkomsten aan te gaan met de onderneming. 

Hierbij vertrouwen zij enerzijds op de levensvatbaarheid van de onderneming, 

en anderzijds op de rechtszekerheid. Contracten zijn daarbij als vanzelfspre-

kend geen garantie. Deze zijn immers ‘incompleet’: partijen kunnen vooraf 

niet alle toekomstige situaties overzien noch deze vooraf vastleggen. Op basis 

van vrijwilligheid kunnen partijen daarentegen ook nieuwe voorwaarden over-

eenkomen, mochten de vooraf bestaande verwachtingen niet uitkomen. Denk 

bijvoorbeeld aan een vrijwillig verstrekte waiver door de afdeling bijzonder 

beheer van een bank in geval een onderneming niet aan alle convenanten in 

de kredietovereenkomst kan voldoen, een tijdelijke huurvermindering, of een 

zogenoemde debt holiday, waarbij tijdelijk rente en/of afl ossingsverplichtingen 

worden opgeschort (een door veel Nederlandse banken ingezet instrument ge-

durende de coronacrisis).

Anders wordt het wanneer partijen gedwongen kunnen worden nieuwe voor-

waarden te accepteren – dan zou sprake moeten zijn van duidelijke gronden 

waaronder dit kan plaatsvinden. Het grijpt immers in op een voor het economisch 

verkeer zeer belangrijk beginsel: de contractsvrijheid. Een bijzondere situatie is 

de schuldenreorganisatie die dwingend aan stakeholders wordt opgelegd, bij-

voorbeeld in het kader van de WHOA. De rechtszekerheid komt daarbij immers 

meteen in het geding, met name op het moment dat onwillige crediteuren in 

een bepaalde klasse via een cram down gedwongen worden bijvoorbeeld een 

deel van hun vordering te laten varen, terwijl crediteuren in een andere klasse 

mogelijk geheel buiten schot blijven. Rechtvaardiging hiervoor (i.e., een vorm 

van fi nanciële overmacht) is, zo leest de onderbouwing van de wet, dat de (col-

lectieve) meerwaarde voor alle stakeholders hoger is dan de liquidatiewaarde, 

derhalve dat (gedwongen) medewerking aan een WHOA-akkoord minder waar-

deverlies geeft voor elke individuele stakeholder dan liquidatie via faillissement. 

Met andere woorden, voortzetting is gunstig(er) bezien vanuit de onderneming 

als geheel. De onderneming heeft daarmee, of daardoor, ‘bestaansrecht’; zij is 

levensvatbaar en heeft waarde.

Het bestaansrecht van een onderneming is evenwel geen natuurlijk gegeven. 

Het is de onbekende uitkomst van een complex marktproces waarin de inter-

acties tussen vele actoren beslissen over ‘haar lot’. De risico’s, vooruitzichten 

en daarmee het vertrouwen dat de stakeholders in de onderneming hebben, zijn 

constant aan verandering onderhevig. Het deelnemen (als stakeholder) aan een 

onderneming is derhalve nooit zonder risico. De uitbraak van COVID-19 begin 

2020 legt dit pijnlijk bloot. Sommige bedrijfssectoren transformeerden in Ne-

derland (en ver daarbuiten) binnen 24 uur na de afgekondigde lockdown van 
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extreem winstgevend en ogenschijnlijk toekomstbestendig, naar zwaar verlies-

gevend met een ongewisse toekomst.

De uitdaging waar de insolventiepraktijk momenteel voor staat, is dat de 

levensvatbaarheid – en in het verlengde daarvan de waarde van een onderne-

ming – in essentie onbekend is, en daarmee (i) subjectief, (ii) arbitrair en (iii) 

manipulatief. Immers, (i) de aannames over bijvoorbeeld de (positieve) impact 

van te nemen ‘turnaround’ maatregelen, en daarmee samenhangend de toekom-

stige kasstromen die noodzakelijk zijn voor het nakomen van aangegane ver-

plichtingen met stakeholders, zijn niet objectief vast te stellen en zijn derhalve 

in het beste geval geobjectiveerde inschattingen. Daarbij kan sprake zijn van (ii) 

zogenoemd ‘optimism bias’ (i.e., onbewuste neiging van bijvoorbeeld bestuur-

ders om de toekomst rooskleurig(er) in te schatten), maar ook kan (iii) bewust 

een positiever beeld van de toekomst worden geschetst, dat moeilijk toetsbaar 

is voor stakeholders die meer op afstand staan, mede als gevolg van informatie-

asymmetrie.

De beweerde levensvatbaarheid staat echter wel aan de basis van het ontne-

men van rechten, dat de facto onteigening van bezit (vorderingen) impliceert. 

Welke waarborgen bestaan er eigenlijk binnen de WHOA voor deze achterlig-

gende stakeholders? Wat is de legitimering van een dergelijke ingrijpende be-

slissing? Welke fundamentele (theoretische) basis ligt hieraan ten grondslag? 

Moeten stakeholders eigenlijk wel meebetalen aan het in stand houden van een 

onderneming en hun vorderingen en/of andere rechten opofferen als sprake is 

van een tijdelijke dip, dan wel gedwongen concessies doen ten bate van het 

in stand houden van werkgelegenheid? Anders gezegd, wat is de legitimering 

of rechtvaardiging van een dergelijke ingrijpende aantasting van hun rechten? 

Welke waarborgen bestaan er (nog) voor deze stakeholders? En als beoordeling 

van de levensvatbaarheid plaatsvindt aan de hand van de feiten:  wie bepaalt, con-

troleert, beheert, interpreteert, valideert en (mogelijk) manipuleert de benodigde 

data ten behoeve van reorganisatieplannen? Moeten er niet stevige(re) voor-

waarden worden gesteld aan dergelijke plannen, die waarborgen inbouwen voor 

deze stakeholders maar ook een legitimering geven voor het aantasten van hun 

fundamentele rechten? Moeten de plannen niet zodanig worden onderbouwd, 

opdat enerzijds informatie wordt verstrekt en anderzijds verantwoording wordt 

afgelegd?

Samengevat: wat is in het kader van de WHOA het normatief kader en, in 

praktische zin, wat zijn de essentialia van een reorganisatieplan ter legitimering 

van de aantasting van de rechtszekerheid, zodat een stakeholder geen dan wel in 

mindere mate een speelbal wordt, of kan worden, van andere (opportunistische) 

marktpartijen, en waarbij op voorhand een duidelijk concrete inschatting kan 

worden gemaakt van de risico’s die worden gelopen als een onderneming in 

fi nanciële problemen verkeert? Deze bijdrage vraagt aandacht voor dergelijke 
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problemen en zet een eerste stap in het opstellen van een normatief kader. Hier-

bij worden inzichten uit het contractrecht, de economische en bedrijfseconomi-

sche theorie, het insolventierecht en turnaround management gecombineerd.

Allereerst worden de begrippen levensvatbaarheid en bestaansrecht nader 

onderzocht, waarbij we dieper ingaan op de vraag wat eigenlijk een onder-

neming is, mede in relatie tot (dreigende) insolventie. Dit mondt uit in een kader 

van aandachtspunten of zogenoemde value clusters. Daarna volgt een aantal 

aandachtspunten dat, wat ons betreft, in de WHOA-praktijk tot uitdrukking 

moet komen ten behoeve van een normatief kader voor het reorganisatieplan. 

We geven hiertoe een eerste aanzet.

2. Drie (waarde)dimensies van een levensvatbare onderneming

Bij de beoordeling van de levensvatbaarheid zijn een drietal samenhangende 

dimensies te onderscheiden: (i) waardecreatie, (ii) omzetting van waardecreatie 

in kasstromen en (iii) het bepalen van de waarde van de onderneming op basis 

van de kasstromen. De literatuur spreekt ook wel over value creation, value 
capturing  en business valuation.2 De rol van het ondernemings- en insolventie-

recht hangt hiermee samen: het faciliteren van waardecreatie en het tegengaan 

van waardevernietiging.3 En alhoewel in een WHOA-proces dimensie drie, in 

casu een positief verschil tussen reorganisatie- en liquidatiewaarde, de nodige 

aandacht zal krijgen, mogen de andere twee dimensies bij het bepalen van de 

levensvatbaarheid niet uit het oog worden verloren.

De drie waardedimensies zijn op zichzelf uniek per onderneming. Uniciteit 

en daarmee fundamentele onzekerheid is zelfs een vereiste voor het creëren van 

waarde. Er zijn evenwel gelijksoortige min of meer generieke elementen in het 

proces van waardecreatie te onderkennen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gelijk-

soortige businessmodellen in een bedrijfstak. Zo hebben vrijwel alle advocaten-

kantoren bedrijfsmodellen met gelijksoortige kenmerken, bijvoorbeeld het aan-

trekken en proberen te behouden van juridische talenten, kostprijssystematiek 

(hoeveelheid uren x tarief) en wijze van klantbinding of maatwerkdienstver-

lening. Uniciteit ontstaat daarbij door keuzes met betrekking tot specifi eke juri-

dische specialisatiegebieden, doelgroep segmentatie, locatiekeuze, marktbena-

dering, innovatiekeuzes, commercieel beleid, enzovoort. De waardering en de 

2. Value creation en value capturing worden in de literatuur ook wel door elkaar gebruikt. De 

termen zijn echter niet hetzelfde. Zo kan waardecreatie gezien worden als een voorwaarde 

voor het verzilveren (i.e., capturing) van waarde. In deze bijdrage wordt de term waarde-

creatie evenwel als overkoepelende term gehanteerd.

3. Er bestaan drie waardecreërende functies van het insolventierecht: enforcement, bescher-

ming, selectie. Zie ook B.F. Assink, ‘De Januskop van het ondernemingsrecht – Over facilië-

ring en regulering van ondernemerschap’, Ondernemingsrecht 2010/50, afl . 6, p. 46-57.
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waardecreatie, in dit geval van advocatenkantoren, zijn daarbij de onzekere uit-
komsten van een onzeker en complex marktproces. Niemand weet immers of de 

(combinatie van) gemaakte keuzes tot de gewenste waardecreatie, kasstromen 

en waardering zullen (blijven) leiden. Samengevat hanteert elke onderneming 

impliciet en expliciet een aantal assumpties, een verhaal of paradigma, een lo-

gica ofwel een eigen theory of the business om ‘geld te verdienen’.4 Het bewijs 

van levensvatbaarheid is dan ook feitelijk het vermogen van de onderneming om 

positieve kasstromen te genereren en de daaraan gerelateerde waardering van 

de onderneming, die gebaseerd is op te verwachten toekomstige kasstromen, 

rekening houdend met risicofactoren. Of zoals in de Angelsaksische taal wel 

wordt gesteld: healthy is wealthy.5 Daarbij valt op dat levensvatbaarheid geen 

statisch begrip is. Ondernemingen staan constant onder druk van externe invloe-

den – bijvoorbeeld door verhevigde concurrentie en/of nieuwe innovaties in de 

markt – en van interne veranderingen, bijvoorbeeld als gevolg van management-

wisselingen die positief/negatief kunnen uitvallen. Dit geldt zowel voor gezonde 

ondernemingen als voor ondernemingen in zwaar weer.

Levensvatbaarheid en in het verlengde daarvan waarde – als onderliggende 

aanname c.q. criterium voor een dwangakkoord binnen de WHOA – is nimmer 

een objectief, vaststaand gegeven. Hoogstens zal, als op basis van ingeschatte le-

vensvatbaarheid besloten wordt tot bijvoorbeeld een cram-down, sprake kunnen 

zijn van geobjectiveerde subjectiviteit. In normatieve zin mag derhalve geëist 

worden – in het kader van de rechtszekerheid – dat de onderbouwing van de 

toekomstige kasstromen samenhangend, transparant en holistisch is. Verwach-

tingen over positieve kasstromen komen in een dergelijke situatie tenslotte voort 

uit de onderbouwde inschattingen over (niet-limitatief): een sterkere positione-

ring in de markt, verhoogde effi ciëntie/effectiviteit van operationele processen, 

een beter passende fi nancieringsstructuur, maar ook aanpassingen ten aanzien 

van het leiderschap en de managementstructuur, evenals de ondernemingscul-

tuur die noodzakelijk is om de ‘turnaround’ te kunnen bewerkstelligen.

Uit het (turnaround) reorganisatieplan moet dan ook het bestaansrecht van de 

onderneming op korte en middellange termijn blijken, als basis voor het ‘ontei-

genen’ van vorderingen binnen de WHOA. Uit de onderbouwde inschattingen in 

het reorganisatieplan moet blijken dat de onderneming de juiste stappen aan het 

zetten is om, na het WHOA-akkoord, weer zelfstandig aan haar verplichtingen 

4. P.F. Drucker, ‘The Theory of the Business’, Harvard Business Review 1994, afl . september/

oktober, p. 95-104.

5. Cijfermatige waardering en winstbepaling kan worden beschouwd als een test van het ver-

haal, maar omgekeerd kan het verhaal dienen als een onderbouwing van de cijfermatige 

waardering.
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te kunnen voldoen. Maar op basis van welke normatieve gedragscode wordt 

eigenlijk aan de rechter en betrokken stakeholders informatie verstrekt?

3. Het bestaansrecht/de levensvatbaarheid van de onderneming

Dat brengt ons bij de meer theoretische vraag waarin het recht op bestaan van 

een onderneming is gelegen. Wat bepaalt levensvatbaarheid, met de bijpassende 

vraag: heeft elke onderneming bestaansrecht?

De vraag naar het raison d’être van de onderneming (‘the nature of the fi rm’) 

voert terug naar de Britse econoom Ronald Coase die deze vraag als eerste in het 

academische debat bracht. Volgens Coase is het bestaansrecht van een onder-

neming gelegen in het reduceren van bepaalde transactiekosten die onontkoom-

baar zijn in vergelijking met een markteconomie die uitsluitend uit zelfstandi-

gen zonder personeel (zzp’ers) bestaat.6 Na Coase’s invloedrijke essay zijn ook 

andere bepalende factoren in beeld gekomen. Zo stelt bijvoorbeeld de Resource-
Based View (RBV) dat ondernemingen essentiële bronnen accumuleren die im-

mobiel zijn (i.e., niet goed via de markt te verhandelen zijn). Deze bronnen zijn 

cruciaal voor het aftroeven van de concurrent en het opbouwen van een concur-

rentievoordeel. Denk aan een bedrijfscultuur of reputatie waarmee een onder-

neming talent kan aantrekken, motiveren, behouden of zelfs bij concurrenten 

kan weghalen. De levensvatbaarheid van de onderneming, ofwel de duurzaam-

heid van het concurrentievoordeel, is daarbij afhankelijk van de mate waarin de 

bronnen valuable, rare, imperfectly imitable en non-substitutable zijn.7

Stakeholders vervullen een cruciale rol bij het accumuleren van deze bron-

nen en daarmee in het (voort)bestaan van de onderneming. Zij verschaffen de 

onderneming echter alleen bronnen als zij verwachten dat dit hen meer oplevert 

dan alternatieve aanwending (i.e., opportunity costs). Stakeholders moeten zich 

daarbij kunnen vergewissen van wat zij uitwisselen. Vertrouwen in elkaar is dan 

essentieel om tot contracten en uitwisseling van bronnen te komen. En het zijn 

nu juist deze rechten – contractsvrijheid en contractzekerheid – die in het ge-

drang komen in geval van gedwongen reorganisaties met onteigening. Het soort 

vragen dat de WHOA daarmee oproept, is of dit kan leiden tot minder trans-

acties en meer kosten (i.e., welvaartsverlies) of tot verlies aan markttranspa-

rantie. Vertrouwen en contractzekerheid zijn immers van invloed op de handel, 

zeker die tussen min of meer anonieme partijen. Het is overigens juist om die 

reden dat (impliciete en expliciete) dreiging met een faillissement naleving van 

contractueel overeengekomen voorwaarden afdwingt. Insolventierecht speelt 

6. R.H. Coase, ‘The nature of the fi rm’, Economica, 1937/4, afl . 16, p. 386-405.

7. J. Barney, ‘Firm resources and sustainable competitive advantage’, Journal of Management, 
1991/17, afl . 1, p. 99-120.
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een vergelijkbare rol op ondernemingsniveau. Het bevordert enforcement van 

contracten: de dreiging van een faillissement werkt als pressiemiddel om de 

contractuele verplichting na te komen. Dit werkt niet alleen ex post – bij een 

al gesloten contract, maar ook ex ante: bij nog te sluiten contracten wordt het 

‘voordeel’ van dit pressiemiddel in de overeengekomen voorwaarden ingecalcu-

leerd. Dit vooruitzicht, als gevolg van rechtszekerheid, zorgt voor lagere trans-

actiekosten. Het insolventierecht heeft dan ook van zichzelf een economische 

(waardecreërende) functie. Dit is evenwel niet voldoende om het bestaansrecht 

van een onderneming te allen tijde te verdedigen (met behulp van eenzijdig 

afgedwongen contractbreuken). Hiervoor zal zij zelf bewijs moeten leveren: het 

zelfstandig creëren van waarde. Een normatief kader ter beoordeling ervan, ont-

breekt vooralsnog.

Indien waarde vooraf zeker en bekend zou zijn, is deze overigens niet meer te 

realiseren. Het prijsmechanisme zou de kansen op winst op voorhand marginali-

seren. Waardecreatie door de onderneming is dan ook fundamenteel ongewis, en 

in het verlengde daarvan ook de waardering van de onderneming. Waarde is en 

blijft de uitkomst van een complex en onzeker marktproces dat altijd in de (na-

bije of verdere) toekomst plaatsvindt. Falen is in die zin dan ook meer gewoon 

dan vaak wordt verondersteld. De unieke bronnen die de onderneming verwerft 

en creëert – teneinde te proberen een competitive advantage positie in de markt 

in te nemen – kunnen namelijk enerzijds de oorzaak van haar succes zijn, maar 

anderzijds ook van haar falen. Moore verwoordt dit op mooie wijze:8

“The world is too complex, the permutations too many, for any single company 
to envision defi nitively the transformations to come.”

Daarbij zorgen het ondernemings- en het insolventierecht ervoor dat de inves-

teringen in het samenwerkingsverband (i.e., onderneming ofwel nexus of con-
tracts) niet te snel worden afgebroken; dat het synthetische geheel van de value 
chain niet zonder goede reden wordt ontbonden. Het ondernemingsrecht bevat 

daarbij een liquidatiebescherming doordat de eigen vermogensverschaffers hun 

vordering niet met voorrang kunnen verhalen op de onderneming ten koste van 

de crediteuren. Het insolventierecht beschermt de onderneming daartegenover 

tegen waardevernietigend gedrag van de vreemdvermogensverschaffers. De on-

derneming mag immers geen speelbal worden van een ongecontroleerd proces 

waarin crediteuren hun eigen belang proberen veilig te stellen bij signalen dat 

de onderneming in fi nanciële moeilijkheden verkeert. Anderzijds is die bescher-

ming niet ongebreideld: insolventie (in economische zin) kan een teken zijn 

8. J.F. Moore, ‘The rise of a new corporate form’, The Washington Quarterly, 1998/21, afl . 1, 

p. 181.
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dat een onderneming geen waarde meer creëert, en daardoor niet meer levens-

vatbaar is.

In relatie tot de WHOA betekent dit alles dat de onderneming (en haar achter-

liggende stakeholders die belang hebben bij behoud ervan) zal moeten aantonen 

dat de onderneming voldoende levensvatbaarheidbepalende elementen in zich 

heeft. Gegeven dat dit eigenlijk niet mogelijk is – hoogstens een geobjectiveerde 

subjectieve inschatting ervan – is dit een ongewis en complex proces, zeker als 

een onderneming reeds in zwaar weer verkeert door zowel interne als externe 

factoren. Een eerste aanzet daartoe is, in onze ogen, een kader voor dat bewijs 

in de vorm van value clusters.

4. Levensvatbaarheid aan de hand van value clusters

De literatuur laat zien dat vele factoren de levensvatbaarheid van ondernemin-

gen bepalen.9 Tezamen geven deze factoren aan dat er vier belangrijke vragen 

moeten worden gesteld bij het beoordelen van levensvatbaarheid:10

1. Ligt de centraal gestelde behoefte van de klant die met een product of dienst 

kan worden opgelost binnen het bereik van de unieke bronnen, kernvaar-

digheden en competenties waarover de onderneming beschikt, en kan dat 

worden beschermd en worden omgezet in positieve kasstromen?

2. Sluit de synthese tussen de (idiosyncratische) bronnen van de onderneming 

aan op de behoefte van de klant (i.e., strategic fi t) dan wel is hiervoor een 

geschikte markt gevonden (i.e., resource-based-benadering)?

3. Welke sterktes en zwaktes heeft de onderneming in relatie tot haar (directe) 

concurrenten: welk comparatief (i.e., in bronnen) en welk competitief (i.e., 

in marktpositie) voordeel respectievelijk nadeel heeft de onderneming?

4. Welke externe factoren (e.g., politiek-juridische, economische, sociaal-cul-

turele en technologische) vormen kansen, bedreigingen en risico’s voor het 

toekomstige verdienmodel van de onderneming?

Bovenstaande kernvragen kunnen worden opgedeeld in negen waardegerela-

teerde clusters met dito (sub)vragen. Coherente beantwoording van de vragen 

biedt houvast voor beantwoording van de vraag in hoeverre de onderneming wel 

9. Zie A.J. Thomson, ‘Dimensions of Business viability, Appendix H. Dimensions of Business 

viability’, 2005, http://bestentrepreneur.murdoch.edu.au/. A. D’Souza, J.C.G. Wortmann, G. 

Huitema en H. Velthuijsen, ‘A business model design framework for viability; a business 

ecosystem approach’, Journal of Business Models, 2015/3, afl . 2, p. 1-29.

10. D.J. Teece, ‘Business Models, Business Strategy and Innovation’, Long Range Planning, 

2010/43, afl . 2-3, p. 172-181. M. Morris, M. Schindehutte en J. Allen, ‘The entrepreneur’s 

business model: toward a unifi ed perspective’, Journal of Business Research, 2005/58, afl . 6, 

p. 726-735.
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of niet levensvatbaar is. Ze leveren een narratief op als onderbouwing van de 

fi nanciële prognoses en een aanzet voor de aandachtspunten voor een effectief 

reorganisatieplan. De clusters sluiten aan bij de volgende theoretische en con-

ceptuele invalshoeken: Resource-Based View of the Firm,11 dynamic capabilities 
of fi rms,12 business models13 en governance en accounting.14

1. Value proposition [waardepropositie]

− Hoe creëert de onderneming waarde met het geleverde product/dienst?

− Wie zijn de klanten/doelgroepen?

− In welke behoefte voorzien de producten?

− Hoe onderscheidend zijn de producten/diensten ten opzichte van concurren-

ten – bijvoorbeeld in kwaliteit/prijs?

− Heeft de onderneming een vaste klantenkring, goede reputatie?

− Welke alternatieven/substituten bestaan er ten aanzien van de producten/

diensten en hoe bedreigend zijn deze – in termen van kwaliteit en prijs?

− Welke afzetkanalen en promotie gebruikt de onderneming en zijn deze pas-

send?

− Welk probleem lossen de producten op voor de klant – waar ontlenen de 

producten precies hun waarde aan en zijn klanten bereid kostendekkende 

prijzen te betalen?

11. Zie e.g., J. Barney 1991. R. Amit en P.J.H. Shoemaker, ‘Strategic Assets and Organizational 

Rent’, Strategic Management Journal, 1993/14, afl . 1, p. 33-46. J. Kraaijenbrink en J.C. 

Spender, ‘Theories of the Firm and Their Value Creation Assumptions’ (presentatie), SMS 
31st Annual International Conference, Miami, US, 2011.

12. Zie e.g., D.J. Teece, G. Pisano en A. Shuen, ‘Dynamic Capabilities and Strategic Manage-

ment’, Strategic Management Journal, 1997/18, afl . 7, p. 509-533. C. Bowman en V. Am-

brosini, ‘Value Creation Versus Value Capture: Towards a Coherent Defi nition of Value in 

Strategy’, British Journal of Management, 2000/11, afl . 1, p. 1-15. C. Bowman en V. Am-

brosini, ‘Identifying Valuable Resources’, European Management Journal, 2007/25, afl . 4, p. 

320-329.

13. Zie e.g., Teece 2010. Morris e.a. 2005. D’Souza e.a. 2015.

14. Zie e.g., R.M. Bushman en A.J. Smith, ‘Transparency, Financial Accounting Information, and 

Corporate Governance’, Economic Policy Review, 2015/9, afl . april, p. 65-87. R.A.G. Monks, 

‘Creating Value Through Corporate Governance’, 2003, https://ssrn.com/abstract=314284. P. 

Moxey en A. Berendt, ‘Creating value through governance – towards a new accountability: 

a consultation’, London: ACCA 2014. Recente ontwikkelingen in fi nancial accounting ves-

tigen aandacht op integrated reporting in de vorm van zes capitals: fi nancial capital; manu-
facturing capital; human capital; social and relationship capital; intellectual capital and 
natural capital . Zie ook ‘Reporting this information is critical to a meaningful assessment 

of the long-term viability of the organization’s business model and strategy’, International 

Integrated Reporting Council, ‘Towards Integrated Reporting: Communicating Value in the 

21st Century’, 2011, http://www.theiirc.org/resources-2/, p. 3.
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2. Value developments [waardeontwikkelingen]

− Hoe omvangrijk is de markt en wat zijn de belangrijkste (te verwachten) 

ontwikkelingen van de markt?

− Is het een groeimarkt of een neergaande markt, en is het een innovatieve, 

dynamische en competitieve markt?

− Kan de onderneming zich ook in de toekomst onderscheiden van (potenti-

ële) concurrenten?

3. External value net [netwerk van externe stakeholders]

− Wie zijn de belangrijkste (externe) stakeholders van de onderneming en in 

hoeverre is de onderneming daarvan afhankelijk?

− Staat de onderneming onder druk van machtige stakeholders?

− Wie zijn de belangrijkste concurrenten, vindt nieuwe toetreding plaats, en 

hoe verhoudt de onderneming zich tot haar belangrijkste concurrenten in 

termen van kosten, kwaliteit, imago?

4. Internal value chain en valuable resources [interne waardeketen en waarde-

volle bronnen voor de onderneming]

− Over welke unieke (comparatieve) bronnen (inclusief intellectuele eigen-

dommen) beschikt de onderneming en zijn deze (duurzaam) af te schermen 

van concurrenten?

− Wat is de onderscheidende kern van de onderneming waaraan zij haar uni-

citeit ontleent? En in hoeverre passen producten en diensten bij deze kern-

competenties?

− In hoeverre bestaat er een interne en externe fi t tussen de bij elkaar ge-

brachte bronnen en producten?

− Hoe vast zijn de contracten die de onderneming heeft afgesloten met haar 

interne en externe stakeholders?

− Welke processen/activiteiten voert de onderneming uit, en is het nood-

zakelijk dat de onderneming deze zelf uitvoert? Zijn er mogelijkheden te 

outsourcen c.q. fl exibiliseren?

− Is het productieproces goed en effi ciënt georganiseerd?

− Richt de onderneming zich op haar kerncompetenties?

5. Adaptive value [aanpassingsvermogen]

− Is de onderneming fl exibel en wendbaar (zowel in materieel, personeel als 

fi nancieel opzicht)?

− Kan de onderneming reageren op veranderende omstandigheden en ont-

wikkelingen in de waardeketen?

− In hoeverre is de onderneming gebonden aan contracten?
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6. Risk value [risicofactoren die waarde kunnen vernietigen]

− Hoe gevoelig is de waardecreatie (en daarvan afgeleid de kasstromen) voor 

veranderingen in de omzet en de kostenstructuur?

− Wat zijn op korte en lange termijn de risico’s weergegeven door middel 

van een PESTLE-analyse (i.e., Political, Economic, Social, Technological, 
Legal, Environmental factors) en een SWOT-analyse (i.e., Strengths, Wea-
knesses, Opportunities, Threats)?

− Is de onderneming afhankelijk van een (grote) klant, of leverancier of an-

dere stakeholder (verhuurder)?

7. Governance value [management en toezicht]

− Bestaat er een duidelijke, gestroomlijnde informatievoorziening en regels 

en procedures?

− Is het management adequaat om richting te geven, keuzes te maken en per-

soneel te motiveren?

8. Financial value [fi nanciële waarde]

− Hoe zien de belangrijkste kengetallen liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit 

eruit en wat zijn de verwachtingen?

− Hoe zien de geprognosticeerde kasstromen eruit en hoe verhouden deze 

zich tot de afl ossingen?

9. Miscellaneous en ancillary value [additionele waardecreërende of waarde-

vernietigende elementen]

− Zijn er zeer specifi eke bedrijfsspecifi eke factoren die de levensvatbaarheid 

van de onderneming in de weg kunnen staan?

− Is bijvoorbeeld sprake binnen de onderneming van confl icten, geschillen, 

een dreigend vertrek van een cruciale stakeholder?

Bovenstaande clusters maken het achterliggende verhaal, de logica, impliciete 

veronderstellingen, hypotheses en/of het paradigma van de onderneming op sa-

menhangende, transparante en holistische wijze zichtbaar. Het maakt daarmee 

het levensvatbaarheidsvraagstuk beter toetsbaar.

5. Naar een normatief kader voor de onderbouwing van 
levensvatbaarheid in reorganisatieplannen?

Bij beantwoording van bovenstaande vragen gaat het uiteindelijk om de concrete 

invulling daarvan. Onderstaand zullen we een normatief kader schetsen voor de 

onderbouwing van de levensvaarbaarheidsvraag in WHOA-reorganisatieplannen. 
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Met dit kader wordt duidelijk hoe de verwachte kasstromen15 – noodzakelijk 

voor de afweging tussen reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde – tot stand 

komen c.q. worden onderbouwd.

In de turnaround management literatuur bestaat redelijke consensus over de 

vraag hoe een dergelijk raamwerk/reorganisatieplan eruit moet zien om de kans 

op slagen van een turnaround te vergroten. Aangezien in het WHOA-wetsvoor-

stel geen concrete invulling wordt gegeven aan de randvoorwaarden voor een 

reorganisatieplan, dan wel de beoordeling ervan, ten einde de levensvatbaarheid 

aan te tonen, geven we hieronder aan wat de elementen zijn voor een normatief 

kader daarvoor.

Wij omschrijven een reorganisatieplan (i.e., turnaround plan) als volgt:

Een integraal ondernemingsplan voor een organisatie in fi nanciële moeilijk-
heden dat als fundament dient voor een saneringsoperatie gericht op duurzaam 
herstel van de levensvatbaarheid. Het plan bestaat uit een beschrijving van de 
huidige stand van zaken, evenals een concreet plan van aanpak – inclusief tijd-
schema en prognoses – ten aanzien van te nemen en reeds in gang gezette ope-
rationele en fi nanciële maatregelen, die zijn voortgevloeid uit een diepgaande 
analyse en herijking van de bestaande ondernemingsstrategie. Het plan is op 
papier gesteld en dient daarmee als belangrijk middel in de communicatie en 
onderhandeling met externe betrokkenen, in het bijzonder fi nanciers van de 
onderneming.

Het plan dient volgens het in de wetenschap en praktijk veel geciteerde werk van 

Slatter en Lovett in elk geval uit de volgende elementen te bestaan:16

1. profi el onderneming en oorzakenanalyse;

2. analyse van de omgeving;

3. operationele analyse;

4. strategische intentie;

5. turnaround strategie;

6. operationeel actieplan;

7. fi nanciële prognoses;

8. tijdschema;

9. risicoanalyse;

10. samenvatting.

15. Zie bijvoorbeeld https://eyesoninsolvency.com/wp-content/uploads/2019/10/S.W.-van-den-

Berg-e.a.-De-reorganisatiewaarde-onder-de-WHOA-TvI-201910.pdf.

16. S. Slatter en D. Lovett, ‘Corporate turnaround: Managing companies in distress’, London: 

Penguin Books, 1999.
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Onderstaand worden de verschillende elementen beknopt toegelicht. Ten over-

vloede, de in de vorige paragraaf gestelde value cluster vragen zullen in deze 

tien onderdelen expliciet of impliciet moeten worden beantwoord, ten einde vol-

doende onderbouwing te hebben voor de levensvatbaarheidstoets.

1. Profi el onderneming en oorzakenanalyse17

In dit eerste deel van het reorganisatieplan dient een beschrijving van de onder-

neming te worden gegeven. De beoordelaar moet een impressie krijgen van de 

(relevante) ontstaansgeschiedenis, missie/visie evenals belangrijke (recente) 

ontwikkelingen in haar bestaan. Ook dient uitgebreid en helder te worden be-

schreven wat precies de producten en/of diensten zijn waar zij haar geld mee 

tracht te verdienen. Een beschrijving van de managementstructuur – inclusief 

sleutelpersonen – dient verder te worden opgenomen, evenals een beschrijving 

van de recente strategie van de onderneming (die tot de verslechterde fi nanciële 

situatie heeft geleid). Op deze wijze komen de oorzaken van de fi nanciële moei-

lijkheden duidelijk naar voren en daarmee de redenen voor de turnaround en de 

uiteindelijke WHOA-procedure. De beschrijving van de oorzaken betreft een 

belangrijk referentiekader voor uiteindelijke haalbaarheid en acceptatie (door 

bijvoorbeeld de externe fi nanciers) van de te nemen turnaround maatregelen, 

maar ook ten behoeve van het beoogde WHOA-akkoord. Ten overvloede, oor-

zaken van zwaar weer zijn vrijwel altijd terug te brengen naar interne en externe 

omstandigheden (zelfs in coronatijd).18

2. Analyse van de omgeving
Mede voortkomend uit een proces van strategische heroriëntatie, zoals in de 

vorige paragraaf beschreven aan de hand van de waardeclusters, zal in dit deel 

een beschrijving moeten worden verschaft van huidige en toekomstige ont-

wikkelingen in de markt(en) waarin de onderneming opereert. Een beschrijving 

van de branche c.q. industrietak, evenals het krachtenveld daarbinnen ten aan-

zien van (1) dreiging van substituut-producten, (2) onderhandelingskracht van 

afnemers, (3) nieuwe (mogelijke) toetreders, (4) onderhandelingskracht van 

leveranciers en (5) felheid van concurrentie tussen bestaande ondernemingen 

zal moeten worden opgenomen.19 Verder dient een uitgebreide beschrijving 

17. Dit deel is grotendeels gebaseerd op Adriaanse (2012) en Adriaanse, Van Offeren en Van 

der Rest (2016). Zie J.A.A. Adriaanse, ‘Moeten we ondernemingen in crisis redden?’ (oratie 

Leiden), Leiden: Universiteit Leiden 2012. J.A.A. Adriaanse, D.H. van Offeren en J.I. van 

der Rest (red.), Turnaround Management (Recht en Praktijk nr. InsR7), Deventer: Wolters 

Kluwer 2016.

18. Zie voor een uitgebreide analyse van interne en externe oorzaken in de context van onder-

nemingen in crisis, Adriaanse (2012).

19. Zie https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy.
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te worden gegeven van belangrijke afnemers (afnemersgroepen), evenals de 

belangrijkste leveranciers van de onderneming (inclusief een beschrijving van 

de huidige relaties). Ook algemene technologische en macro-ontwikkelingen 

dienen in kaart te worden gebracht (voor zover relevant).

Belangrijk in deze paragraaf is aan te tonen dat de markt waarin de onder-

neming opereert, dan wel gaat opereren, er een is met toekomstperspectieven 

(voor de betreffende onderneming).

3. Operationele analyse
In de weergave van de operationele analyse worden zwakke en sterke punten 

van de onderneming – als onderdeel van een SWOT-analyse – in kaart ge-

bracht en uitgebreid besproken. Met in het achterhoofd de strategische intentie 

wordt vervolgens weergegeven welke belangrijke aandachtspunten er zijn om 

de sterke punten (verder) uit te buiten c.q. in te zetten, evenals de zwakke 

punten van de onderneming weg te nemen. Wanneer voor deze verbeterpunten 

onvoldoende aandacht bestaat, zal de turnaround strategie, als basis voor het 

WHOA-akkoord, slechts bij mooie woorden en bespiegelingen blijven omdat 

de noodzakelijke bekwaamheid om de strategische doelen te bereiken – hier-

mee wordt de benodigde kennis en kunde bedoeld – onvoldoende aanwezig zal 

zijn. De implementatie van het reorganisatieplan komt dan op losse schroeven 

te staan.

Voor elk vitaal onderdeel van de onderneming zal deze analyse moeten 

plaatsvinden opdat het op te stellen actieplan logischerwijze hieruit voortvloeit.

4. Strategische intentie
Na de analyses zal moeten worden ingegaan op de zogenoemde strategische 

intentie. Hiermee wordt het voornemen van de onderneming bedoeld op het 

gebied van vragen als hoe ze bekend wil staan in de markt ten aanzien van haar 

producten/diensten en klantgerichtheid (in positieve zin), hoe ze wil dat klanten 

over de onderneming spreken, wat de nieuwe bedrijfscultuur zal zijn ná de tur-

naround, evenals de visie van de onderneming op (ontwikkeling van) technolo-

gie, mogelijke allianties met andere bedrijven, personeelsontwikkeling/human 

resourcebeleid en de wijze waarop de onderneming in de nabije toekomst zal 

(moeten) worden aangestuurd (inclusief nieuwe organisatiestructuur en posities 

van sleutelpersonen). Met deze intentieverklaring wordt duidelijk gemaakt dat 

er perspectief is voor de onderneming om, na het WHOA-akkoord, weer geheel 

zelfstandig voort te bestaan.

5. Turnaround strategie
De paragraaf voor de turnaround strategie bevat een diepgaande opsomming 

van de beoogde groei van de omzet (opbrengsten/ontvangsten) welke wordt 
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nagestreefd, evenals besparingen (kosten/uitgaven) die worden beoogd. Op deze 

wijze wordt weergegeven hoe de huidige mismatch tussen omzet en kosten zal 

worden opgeheven en daarmee het waarde genererende vermogen wordt her-

steld.

De volgende zaken worden beschreven. Allereerst de belangrijkste producten 

en diensten voor de nabije en verdere toekomst, inclusief een onderbouwing van 

de keuzes (gebaseerd op de analyse van de omgeving en de gevonden oorzaken 

van het verval van de onderneming). In deze beschouwing wordt daarbij tevens 

uitgebreid ingegaan op het onderscheidende karakter dat de onderneming gaat 

(moet) ontwikkelen. Met de turnaround van de onderneming zal dit karakter – 

het unique selling point – dan ook centraal komen te staan. Ook worden vragen 

beantwoord als in welke behoefte(n) de producten/diensten (gaan) voorzien en 

de wijze waarop deze worden gepositioneerd. Verder worden potentiële klan-

ten(groepen) genoemd, evenals een onderbouwing van de keuzes hiervoor.

Ten aanzien van de kostenbesparingen wordt aangegeven op welke wijze 

wordt getracht dat te realiseren. Belangrijk hierbij is in het bijzonder aan te 

geven op welk vlak de grootste besparingen zijn te realiseren. Dit zal dan ook 

prioriteit krijgen in de actieplannen op basis van deze analyse.

6. Operationeel actieplan
In dit onderdeel worden de uitgedachte strategische, operationele en fi nanci-

ële maatregelen geoperationaliseerd. Een gedetailleerd plan van aanpak wordt 

weergegeven met daarin de te nemen maatregelen, uitgewerkt in coherente sets 

van kleine en meetbare stappen, gesegmenteerd naar verschillende onderdelen 

van de organisatie waarbinnen deze acties ondernomen moeten worden. Dit 

wordt in concrete ‘to do-lijsten’ uitgewerkt (die al dan niet in de bijlage van het 

plan worden weergegeven). De beoogde effecten van elke stap worden daarbij 

ook genoemd.

Doelstelling van het actieplan is om binnen de organisatie specifi eke op-

drachten te kunnen geven, evenals een concrete leidraad te hebben voor het mo-

nitoren van de voortgang van het turnaround proces. Voor de geadresseerde in 

het kader van de WHOA geeft het een indicatie dat plannen ook daadwerkelijk 

actionable (i.e., uitvoerbaar) zijn.

7. Financiële prognoses
Ten aanzien van de fi nanciële doelstellingen van het plan wordt in deze para-

graaf een fi nanciële uitwerking gegeven van de te verwachten gevolgen van de 

strategische en operationele acties. Het gaat hierbij in elk geval om resultaat-

prognoses (winst-en-verliesrekening) en prognoses van kasstromen. Het is hier-

bij belangrijk dat de aannames die worden gedaan verifi eerbaar zijn, in die zin 

dat er een gedetailleerd en controleerbaar verband moet worden getoond tussen 
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anderzijds. In deze paragraaf staat centraal op welke wijze wordt aangetoond 

dat de kosten en omzet als gevolg van de te nemen acties in de juiste richting 

zullen veranderen. Het gaat daarbij niet om dé waarheid – die bestaat immers 

niet – maar om aannames die voor de betrokkenen niet onrealistisch lijken. Een 

simpele zogenoemde ‘hockeystick-prognose’ – waarbij het verlies gelijk de 

vorm ervan vrijwel meteen in een explosieve winststijging ombuigt – volstaat 

niet. De kans dat deze prognose niet uitkomt, is immers zeer groot; een verdere 

daling van het vertrouwen van fi nanciers dan idem dito. Daarbij zal het afbreuk 

doen aan de geloofwaardigheid van het WHOA-plan.

Een belangrijk aandachtspunt betreft verder de zogenoemde cashplanning. 

Door het nijpende gebrek aan geld – of de dreiging daarvan – behoort het gene-

reren en slim aanwenden van de (schaarse) liquide middelen tot een kernactivi-

teit van de turnaround. Het in beeld krijgen van de (te verwachte) toekomstige 

kasstromen is dan ook allesbepalend voor het verloop van het proces, evenals 

het beoogde vertrouwensherstel van de fi nanciers. De onderneming dient dan 

ook in beeld te krijgen wat men aan ontvangsten en uitgaven verwacht in de 

komende tijdsperiode (maanden, kwartalen, een tot drie jaren). Op deze wijze 

ontstaat inzicht in de fi nanciële resultaten van de turnaround strategie en kan 

tijdig worden bijgestuurd c.q. worden gemeld of er afwijkingen zijn. In het reor-

ganisatieplan dient zorgvuldig uit te worden gelegd hoe de onderneming hieraan 

invulling geeft.

Door de turnaround strategie op bovenstaande wijze te vertalen in fi nanciële 

prognoses c.q. cashplanningen ontstaat een goed beeld van de noodzaak tot 

fi nanciële herstructurering, i.e. tot een WHOA-akkoord. Deze ideeën daartoe 

worden in deze paragraaf ontvouwd, waarbij de reorganisatiewaarde en liqui-

datiewaarde worden geanalyseerd door middel van valuations.20 Aangegeven 

wordt dan wat de concrete gevraagde ‘opofferingen’ zijn, evenals de beargu-

mentering daarvoor – gerelateerd aan de te nemen operationele maatregelen – 

en het plan van aanpak ten aanzien van de benadering van benodigde partijen. 

Belangrijk hierbij is steeds in gedachte te houden dat de lezer van het plan een 

geadresseerde is voor het WHOA-akkoord. Deze partij zal veelal pas willen 

onderhandelen wanneer het gevraagde logisch uit de weergegeven analyses en 

plannen voortvloeit.

20. Voor de rol van cognitieve bias bij de waardering van ondernemingen in distress, zie M.J.R. 

Broekema, ‘Cognitive Bias in the Judgment of Business Valuations and Valuators’ (proef-

schrift), Leiden: Meijers-reeks (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) 2020.
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8. Tijdschema
Tijd is een cruciale factor in een turnaround. Vooral ook voor de fi nanciers zal 

het cruciaal zijn een indicatie te hebben van de snelheid waarmee verbeteringen 

worden doorgevoerd, evenals het effect dat deze – in positieve en fi nanciële zin – 

zullen hebben. Het herstel van vertrouwen zal grotendeels tijdsafhankelijk zijn. 

In het reorganisatieplan zal dan ook een gedetailleerd tijdschema moeten weer-

gegeven waarin aandacht is voor belangrijke mijlpalen die worden nagestreefd 

(bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde fi nanciële parameters) een tijdschema 

en dito voorkeur voor de te nemen volgorde van concrete acties – binnen de 

verschillende onderdelen en lagen van de onderneming – evenals een (voorstel 

tot een) tijdschema voor rapportage aan de relevante externe betrokkenen bij de 

turnaround, ten aanzien van de voortgang.

9. Risicoanalyse
Een reorganisatieplan is gebaseerd op de hypothese dat de onderneming (uit-

eindelijk) in staat is de gewenste positieve draai te maken. Deze voorspelling 

is, zoals hiervoor besproken, echter gebaseerd op verwachtingen en omstandig-

heden waarvan het nog maar de vraag is of deze worden behaald c.q. bewaarheid 

zullen worden. Er bestaat een risico dat de strategische en fi nanciële prognoses 

niet zullen uitkomen.

Door een realistische en inzichtelijke risicoanalyse te schetsen zal enerzijds 

het vertrouwen toenemen, anderzijds zal de risicoafweging voor de fi nancier 

objectiever c.q. duidelijk worden. Op deze wijze zal de kans op deelname aan 

het WHOA-akkoord naar verwachting en paradoxaal genoeg juist toenemen.

10. Samenvatting
Niet onbelangrijk is een samenvatting van het reorganisatieplan. Dit wordt ge-

daan vanuit de gedachte dat niet elke extern betrokkene het volledige plan zal 

(willen) lezen. Het is dan ook van belang dat alle highlights terugkomen en dat 

bij de lezer een positieve indruk van de haalbaarheid ontstaat. Belangrijke as-

pecten in de samenvatting betreffen: het doel van de turnaround, een korte be-

schrijving van de onderneming – in elk geval qua historie en plaats in de markt – 

hoogtepunten van de fi nanciële prognoses, evenals een beknopte beschrijving 

van de voorgestelde strategische, operationele en fi nanciële maatregelen die ten 

grondslag liggen aan de positieve maar realistische verwachtingen. Daarnaast 

dient de additionele fi nancieringsbehoefte te worden weergegeven, met daar-

bij een argumentatie voor de betreffende keuze(s) in adressering van bepaalde 

partijen en de concrete fi nancieringsvraag aan hen (lees: het meedoen aan een 

WHOA-akkoord).



Prof. dr. J.A.A. Adriaanse, Dr. T.L.M. Verdoes en Prof. dr. J.I. van der Rest

18

6. Conclusie

De waarde van de onderneming – en daarmee samenhangend haar levensvat-

baarheid of het bestaansrecht – is fundamenteel onzeker. Er bestaat dan ook 

geen universele formule voor het bijeenbrengen van bronnen en het creëren van 

waarde. Als deze bekend is, raakt hij na verloop van tijd weer uitgewerkt. Om 

een ongecontroleerd proces van neergang en ontbinding te voorkomen, bestaat 

er bij de insolvente onderneming grote tijdsdruk om het reorganisatieplan en 

de daarvan afgeleide reorganisatiewaarde te bepalen. Door de fase waarin de 

onderneming zich bevindt, is die waarde bovendien afhankelijk van de toe-

komstige implementatie van de voorgenomen turnaround. Daarbovenop komt 

nog dat sprake is van asymmetrische informatie – stakeholders beschikken niet 

allen over dezelfde informatie. Het is dan ook niet eenvoudig het narratief, de 

onderbouwing en de fi nanciële prognoses in reorganisatieplannen te contro-

leren, interpreteren, verifi ëren en valideren. Transparantie en verantwoording 

maar ook plausibiliteit, risico en onzekerheid zijn daarom sleutelwoorden in 

het waarborgen van de rechten van schuldeisers zodat onteigening niet op on-

eigenlijke edoch rechtmatige gronden plaatsvindt. Aandacht voor een normatief 

kader voor zowel het reorganisatieplan als de inhoud ervan is derhalve dringend 

gewenst.

Ondanks het ongrijpbare karakter van levensvatbaarheid zijn er wel degelijk 

tools beschikbaar voor het beoordelen ervan. In deze bijdrage is aan de hand van 

bedrijfswetenschappelijke theorie een raamwerk van negen waardegerelateerde 

clusters voorgesteld. Deze clusters voegen de kernvraagstukken samen waarop 

normen kunnen worden toegepast. Het reorganisatieplan bestaat vervolgens uit 

acties om concrete invulling aan de kernvragen te geven. Dit plan vormt daar-

mede een kader voor de insolventiepraktijk om normen te ontwikkelen voor 

het beoordelen van de reorganisatiewaarde. Als die normen onvoldoende aan-

dacht krijgen, bestaat er een risico dat de rechter in een WHOA-procedure een 

faillissementsakkoord moet goedkeuren aan de hand van verkeerd voorgestelde 

levensverwachting van de te reorganiseren onderneming.

Wat betreft het normatief kader, zien wij aanknopingspunten met bestaande 

discussies op het terrein van de fi nanciële verslaggeving en corporate gover-

nance, in het bijzonder de keuze voor een principle-based- of een rule-based-

benadering. Het hoofdbeginsel van Titel 9 BW (art. 2: 362.1 BW 2) is ‘het 

verstrekken van inzicht in vermogen en resultaat’ – een principe-gebaseerde be-

nadering. Indien het inzicht dit vereist, dient aanvullende informatie te worden 

verstrekt. Dit principe zou ook kunnen worden toegepast op de WHOA. Wanneer 

meer inzicht in de levensvatbaarheid, liquidatie- en reorganisatiewaarde nodig 

is – wij denken overigens dat dit altijd zo is in verband met de rechtszekerheid – 

dan dient een reorganisatieplan op basis van de tien elementen en waarde 
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clusters te worden verstrekt. Hierbij kan tevens aansluiting worden gevonden 

met een belangrijk beginsel uit de governance code: comply or explain. Ofwel, 

indien een onderneming ervoor kiest geen nadere onderbouwing te geven voor 

de berekende liquidatie- en reorganisatiewaarde op basis van waarde clusters en 

de tien elementen, dan moet ze uitleggen waarom d at in haar ogen niet nodig is.
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De WHOA vanuit het perspectief van een fi nanciee l 
adviseur

MR. DRS. K. BEKE1

1. Introductie

Na vele jaren is het zo ver: de Wet homologatie onderhands akkoord (‘WHOA’) 

is eindelijk een feit.2 Deze wet is een broodnodige aanvulling voor de BV Ne-

derland om ondernemingen in zwaar weer te helpen. Het creëert eindelijk de 

mogelijkheid om een herstructurering van een bedrijf door te (kunnen) voeren, 

zonder dat iedere stakeholder die geraakt wordt, daarmee hoeft in te stemmen.

Waar de andere bijdragen in deze bundel meer juridisch en academisch van 

aard zijn, wordt u in dit artikel meegenomen in een praktische, economische 

benadering van de WHOA door een fi nancieel adviseur.3 Vragen die beant-

woord worden, zijn onder andere: wat is de economische relevantie van de 

WHOA? Welke fi nanciële fundamenten zijn van belang voor de werking van 

de WHOA en waarom? Welke invloed kan de WHOA hebben op hoe een fi -

nancieel adviseur een herstructureringstraject vorm geeft, rekening houdend 

met de geïdentifi ceerde fi nanciële fundamenten? Hoe beïnvloedt de WHOA 

de dynamiek in een herstructurering? En tot slot, kijkend naar de implicaties 

van de WHOA op een herstructureringstraject, hoe verandert de rol van een 

fi nancieel adviseur in een herstructurering? De antwoorden op deze vragen, die 

allemaal met elkaar samenhangen, illustreren gezamenlijk hoe een fi nancieel 

adviseur naar de WHOA kijkt en wat het mogelijk voor hem of haar in de 

praktijk kan betekenen.

1. Koos Beke is werkzaam als fi nancieel adviseur binnen het herstructureringsteam van PwC.

2. Kamerstukken I 2019/20, 35 249, A. In het overige van deze bijdrage, waar verwezen wordt 

naar een artikel uit het wetsvoorstel zoals opgenomen in Kamerstukken I 2019/20, 35 249, A, 

zal gebruik worden gemaakt van de verwijzing “Fw (nieuw)”.

3. Met een fi nancieel adviseur wordt in de context van deze bijdrage verwezen naar fi nancieel 

onderlegde professionals, die een noodlijdende onderneming of een van haar stakeholders 

ondersteunen bij een herstructurering.
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Naast de vele gesprekken met diverse stakeholders en ervaringen uit het 

buitenland met vergelijkbare systemen, worden ook de bevindingen mee-

genomen uit de PwC WHOA Simulatie. In deze simulatie hebben bijna 

200 bankiers, advocaten, investeerders, turnaround directors en rechters 

in een gecontroleerde, versimpelde omgeving geprobeerd een akkoord te 

bereiken via WHOA, met wisselend succes.4 Drieëntachtig van hen heb-

ben een korte enquête ingevuld die in dit artikel een aantal keer aange-

haald wordt.

In het vervolg van dit artikel wordt allereerst kort het economische belang en 

de werking van de WHOA geïllustreerd, om vervolgens stil te staan bij enkele 

fundamentele, fi nancieel gedreven aspecten in het WHOA-traject. Daarna wor-

den de implicaties van deze aspecten voor zowel het vormgeven van, als de 

dynamiek in het herstructureringstraject behandeld. Tot slot ga ik in op de ver-

wachte rol van een fi nancieel adviseur in een herstructurering in het kader van 

de WHOA.

Om de werking en het belang van de WHOA te illustreren zijn in dit artikel di-

verse, sterk vereenvoudigde, cijfervoorbeelden opgenomen. Ik daag u uit om u 

goed te verdiepen in deze voorbeelden, daar de praktijk dit ook van u als jurist 

gaat vragen.

2. Belang van de WHOA

Om het over het belang van de WHOA te hebben, is het essentieel eerst het 

probleem te duiden dat de WHOA probeert op te lossen. Vanuit een bedrijfseco-

nomisch perspectief zijn er twee belangrijke problemen waar we regelmatig bij 

herstructureringen tegenaan lopen: (i) partijen komen niet tijdig tot een oplos-

sing doordat er één of meerdere dwarsliggende partijen zijn5 en (ii) bepaalde 

partijen krijgen in een akkoord meer dan waar ze op basis van hun economische 

en juridische positie recht op hebben, enkel en alleen omdat het akkoord van hun 

4. Deze simulatie was gebaseerd op het oorspronkelijke voorstel zoals dat bij de Tweede Kamer 

voor lag, Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 2.

5. In feite kunnen we momenteel in Nederland enkel een herstructurering doorvoeren op con-

sensuele basis, dat wil zeggen dat iedereen het er mee eens moet zijn. Weliswaar kan er via 

zekerheidsrechten in sommige gevallen wat afgedwongen worden en is er een surseance 

akkoord, maar deze alternatieven zijn niet altijd effectief.
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medewerking afhankelijk is.6 De WHOA adresseert beide problemen en biedt 

daarmee meer mogelijkheden voor een onderneming in zwaar weer om tot een 

oplossing te komen.

Er zijn daarom vanuit bedrijfseconomisch perspectief twee belangrijke redenen 

voor de invoering van de WHOA:

1. Waardebehoud: er komt een alternatief voor het faillissement wanneer een 

consensuele overeenkomst niet mogelijk blijkt, waarbij (volgens de wet) 

partijen beter af moeten zijn dan in faillissement. Het biedt in feite een extra 

implementatiemiddel in de gereedschapskist om een herstructurering af te 

dwingen en daarmee de distress bij de onderneming (deels) weg te nemen; 

en

2. ‘Eerlijke’ verdeling van de waarde: waar momenteel in een herstructure-

ring regelmatig te veel waarde toegekend wordt aan een partij, simpelweg 

om zijn of haar medewerking te kopen, is dit onder de WHOA niet meer 

noodzakelijk en kan waarde verdeeld worden op basis van economische en 

juridische aanspraken. De dreiging van de WHOA zorgt er waarschijnlijk 

voor dat ook in consensuele akkoorden waarde ‘eerlijker’, in lijn met eco-

nomische en juridische aanspraken, verdeeld wordt.7

Bovengenoemde elementen hebben naar verwachting een positieve, macro-

economische impact door een verbeterd investeringsklimaat, meer liquide, 

secundaire schuldmarkt en uiteraard minder faillissementen. 95% van de res-

pondenten van de PwC WHOA Simulatie-enquête geeft aan dat we de WHOA 

nodig hebben. 89% verwacht dat de WHOA faillissementen zal voorkomen en 

waarde zal behouden en 81% denkt dat de waarde ook eerlijker verdeeld gaat 

worden. Deze percentages laten zien dat er onder herstructureringsprofessionals 

een breed draagvlak is. Dit onderstreept nogmaals het belang van de WHOA. 

Zie voorbeeld 1 en voorbeeld 2 voor illustraties hoe de WHOA kan bijdragen 

aan waardebehoud en een ‘eerlijke’ verdeling van de waarde.

6. In de economische literatuur wordt dit ook wel nuisance value en het hold out problem 

genoemd, vgl. P. Milgrom & J. Roberts, Economics, Organization & Management, New 

Jersey: Prentice-Hall 1992 en J.R. Donaldson e.a., Restructuring vs Bankruptcy (voorlopig 

ongepubliceerd artikel), 2020, maar ook de defi nitie van nuisance value gegeven door het 

Oxford Language woordenboek “the signifi cance of a person or thing arising from their 

capacity to cause inconvenience or annoyance”. Daarnaast komt het ook voor in juridische 

literatuur, bijvoorbeeld D. Rosenberg & R.J. Kozal, ‘Solving the Nuisance-Value Settlement 

Problem: Mandatory summary Judgement’, Virginia Law Review 2004, p. 1849-1907.

7. Deze opvatting wordt breed gedragen in de herstructureringspraktijk en erkend door de wet-

gever, Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3, p. 2.
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Voorbeeld 1

In dit voorbeeld zijn er fi nanciële crediteuren met een claim van 110 

en is er een kapitaalkrachtige aandeelhouder. De onderneming is ech-

ter in zwaar weer gekomen en dient, op basis van een goed uitgewerkt 

businessplan, 10 te investeren om een ommekeer te maken waarmee een 

reorganisatiewaarde van 80 gerealiseerd kan worden. Zonder de investe-

ring is de verwachting dat de onderneming op korte termijn failliet gaat.

Zoals fi guur 1 laat zien, is de huidige kapitaalstructuur onhoudbaar. Er 

is onvoldoende waarde om alle schuldeisers te betalen en er is zelfs eerst 

nog een investering van 10 nodig. In een situatie zonder de WHOA zal de 

aandeelhouder niet zonder meer het benodigde nieuwe kapitaal investeren. 

Immers, er zal onvoldoende waarde zijn om de 10 terug te verdienen. Met 

de WHOA kan ruimte in de kapitaalstructuur gemaakt worden voor nieuw 

geld. Als onderdeel van het plan kunnen in dit voorbeeld de fi nanciële cre-

diteuren gedwongen worden een signifi cant deel van hun vorderingen af 

te schrijven zodat er voldoende waarde is voor de aandeelhouder om zijn 

nieuwe investering van 10 terug te krijgen, zie fi guur 2. Hiermee wordt 

waarde behouden (het verschil tussen de reorganisatiewaarde en de liqui-

datiewaarde). Het illustreert tevens dat het investeringsklimaat hiermee 

een impuls kan krijgen daar nieuwe kapitaalinjecties in dergelijke situaties 

eerder mogelijk zijn. Dit zal in het bijzonder voor private equity bedrijven 

een interessante oplossing zijn.

Figuur 1:
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Figuur 2:

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld zijn er wederom fi nanciële crediteuren met een claim van 110 

en een aandeelhouder, maar dit keer zonder diepe zakken. De onderneming 

dient binnenkort een deel van de fi nanciële crediteur te herfi nancieren. Echter, 

de afgelopen jaren hebben de bedrijfsresultaten zich niet zo positief ontwikkeld 

als van tevoren gedacht werd. De waarde van de onderneming is 80, de totale 

schulden zijn 110; de kapitaalstructuur is daarmee onhoudbaar. Een poging 

van de onderneming tot herfi nanciering in de markt is mislukt. De fi nanciële 

crediteuren zijn weliswaar bereid om schuld te converteren naar aandelen, 

maar hier wil de aandeelhouder niet aan meewerken. In een situatie zonder de 

WHOA was de uitkomst waarschijnlijk fi guur 3 geweest, waarbij de fi nanciële 

crediteuren gedwongen zijn een deel van hun schuld kwijt te schelden. Im-

mers, in een faillissement krijgen de fi nanciële crediteuren slechts 20, dus is 

het voor hen rationeel een betere keuze om tegemoet te komen aan de aandeel-

houder die vanwege zijn benodigde medewerking nuisance value heeft.

Onder de WHOA kan een convertering van schuld naar aandelen afgedwongen 

worden, ook tegen de wil van de aandeelhouder in, en kan er een waardeverdeling 

afgedwongen worden die meer in lijn is met de economische realiteit. Figuur 

4 illustreert hoe de kapitaalstructuur er na de herstructurering uit zou kunnen 

zien: de fi nanciële crediteuren hebben een groot deel van hun schuld omgezet en 

creëren daarmee weer een gezonde kapitaalstructuur (in dit voorbeeld met 40% 

solvabiliteit). De aandeelhouder moet het podium verlaten. Gegeven de positie 

van de aandeelhouder als de partij met het meest risicodragend kapitaal (waar 

grote voordelen aan zitten als het goed gaat met een onderneming), is het voor de 
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hand liggend dat hij achteraan staat bij het uitdelen van de reorganisatiewaarde 

en met lege handen achterblijft indien er onvoldoende waarde is om te verdelen.

Dit voorbeeld illustreert dat crediteuren eerder zicht op equity krijgen wan-

neer het niet goed gaat met een bedrijf om zo toch (mogelijk) wat van hun 

claim terug te krijgen. De verwachting is dat dit de verhandelbaarheid van 

schuld ten goede komt, daar er diverse marktpartijen/ investeringsfondsen 

zijn, die bereid zijn schuld tegen een korting te kopen wanneer er zicht is op 

mogelijke toekomstige rendementen vanuit aandelen.

Figuur 3:

Figuur 4:
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Het doel van een herstructurering is het zoveel mogelijk wegnemen van de oor-

zaak van distress bij de onderneming. Hierdoor wordt een stabiel platform ge-

creëerd van waaruit de onderneming de weg naar herstel kan inzetten en waarde 

behouden kan worden door het faillissement af te wenden. Er zijn verschillende 

soorten van distress die een onderneming kan hebben. De twee belangrijkste 

zijn (i) fi nancial distress, waar de onderneming met name een balans- of liquidi-

teitsprobleem heeft, zoals te veel schuld in verhouding tot haar resultaten, en 

(ii) operational distress, waar de onderneming onderliggend verlieslatende ac-

tiviteiten heeft, gedreven vanuit de markt of haar businessmodel.8 Omdat het 

aanpassen van arbeidscontracten expliciet uitgesloten is onder de WHOA, lijkt 

de wet met name geschikt om fi nancial distress weg te nemen en bestaande 

schulden te herstructureren.9 Voor bepaalde sectoren, zoals retail of bedrijven 

met grote, verlieslatende projectcontracten, biedt de WHOA ook op het ope-

rationele vlak mogelijkheden, via de optie om (huur)contracten aan te pas sen of 

zelfs op te zeggen.10

3. Financiële fundamenten in de WHOA

De WHOA bevat diverse fi nanciële elementen die, zoals hieronder wordt toege-

licht, fundamenteel zijn voor de werking van de wet. De belangrijkste fi nanciële 

fundamenten komen in dit hoofdstuk aan bod, waarbij we aansluiten bij het ver-

loop van een WHOA-traject: allereerst komt de kortetermijnkasstroomprognose 

aan bod, om vervolgens stil te staan bij het businessplan van de onderneming en 

tot slot worden de diverse waardebegrippen en de (subjectieve) in vulling daar-

van besproken.11

8. Beide types zijn uiteraard verweven met elkaar en versterken elkaar richting een crisis si-

tuatie. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waar er onvoldoende ruimte op de balans is om 

een operationele herstructurering te fi nancieren waardoor de liquiditeitspositie van de onder-

neming steeds verder verslechterd. Vgl. G. Andrade & S.N. Kaplan, ‘Andrade and Kaplan 

(1998) - How costly is fi nancial (not economic) distress? Evidence from highly leveraged 

transactions that became distressed’, Journal of Finance 1998, vol. LIII, nr. 5.

9. Er is wel een mogelijk indirect effect. Een reorganisatievoorziening heeft invloed op de 

waarde die te verdelen is onder alle partijen (hogere toekomstige kasstromen en eenmalige 

uitgave). Met de WHOA kan er ruimte in de kapitaalstructuur gemaakt worden, om de reor-

ganisatie gefi nancierd te krijgen. Op de lange termijn biedt dit de mogelijkheid een hogere 

reorganisatiewaarde te realiseren.

10. Art. 373 Fw (nieuw).

11. In het volgende hoofdstuk wordt het verloop van een herstructureringstraject geduid.
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Kortetermijnkasstroomprognose

Om toegang te krijgen tot de WHOA zal een onderneming aan moeten tonen 

dat zij, zonder een akkoord onder de WHOA, richting faillissement gaat. De 

kortetermijnkasstroomprognose zal in veel gevallen het instrument zijn om dit 

zichtbaar maken.12 De kortetermijnkasstroomprognose is in de regel een prog-

nose voor de komende dertien weken. In deze prognose maakt de onderneming 

een inschatting van alle inkomsten en uitgaven om zo zicht te hebben op de ont-

wikkeling van haar liquiditeitspositie.13 Het is in feite een vooruitkijkend kas-

boek. Deze prognose is tot nu toe onderbelicht gebleven in de literatuur rondom 

de WHOA, maar is naar mijn mening essentieel. De rechter zal zich bij be-

oordeling van de entreetoets14 moeten laten overtuigen dat de kortetermijnkas-

stroomprognose inderdaad een beeld laat zien van een onderneming die richting 

faillissement gaat. Belangrijke vragen waar een kortetermijnkasstroomprognose 

antwoord op moet geven, zijn: is er een liquiditeitstekort en zo ja, hoe groot is 

het tekort en wanneer ontstaat dit? Welke risico’s zijn nog niet meegenomen in 

de prognose? Welke acties kan de onderneming nemen om de liquiditeit te ver-

beteren en in hoeverre zijn deze opgenomen in de prognose? Wat is de kwaliteit 

van de prognose?

De kortetermijnkasstroomprognose vervult ook een cruciale rol bij het aantrek-

ken van overbruggingsfi nanciering om tot een WHOA-akkoord te komen. Om 

onder de paulianabescherming van artikel 42a Fw (nieuw) te vallen, zullen de 

onderneming en verstrekker van het overbruggingskrediet moeten aantonen dat 

het geld noodzakelijk is voor de voortzetting van de onderneming terwijl aan 

het akkoord gewerkt wordt.15 Hiervoor is een kortetermijnkasstroomprognose 

onontbeerlijk. Niet alleen laat dit zien waar het tijdelijk krediet voor gebruikt 

wordt, het laat ook zien of het krediet afdoende is om de periode daadwerkelijk 

te overbruggen. Indien dit niet het geval zou zijn, ligt misbruik op de loer en zal 

de rechter waarschijnlijk geen machtiging afgeven voor bijvoorbeeld de rechts-

handeling om nieuwe zekerheden te verschaffen.

Tot slot is de kortetermijnkasstroomprognose relevant in het kader van de aan-

vraag tot een afkoelingsperiode, in het bijzonder wanneer de onderneming wil 

12. Er zijn uiteraard ook situaties denkbaar waar de oorzaak van distress verder in de tijd ligt, bij-

voorbeeld een terugbetaling van een grote fi nanciering over zes maanden, in welke gevallen 

de kortetermijnkasstroomprognose niet voldoende is om het dreigende faillissement aan te 

tonen.

13. S. Slatter & D. Lovett, Corporate Turnaround, Londen: Penguin Books 1999.

14. Art. 370 lid 1 Fw (nieuw).

15. Kamerstukken I 2019/20, 35 249, A, p. 2.
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blijven opereren tijdens de afkoelingsperiode.16 Met de prognose kan immers 

worden aangetoond dat aan de voorwaarden van artikel 376 lid 4 en lid 7 Fw 

(nieuw) voldaan is: de noodzaak voor de afkoelingsperiode om de onderneming 

voort te kunnen zetten en dat derden niet wezenlijk in hun belang geschaad 

worden. Mits degelijk opgesteld, kan met de prognose aangetoond worden dat 

bijvoorbeeld een houder van een pandrecht op de voorraad of op de debiteuren-

portefeuille een vergelijkbare positie heeft, vóór en na de afkoelingsperiode.17

Al met al kan de kortetermijnkasstroomprognose van groot belang zijn in een 

WHOA-traject, in het bijzonder om (i) toegang te krijgen tot de WHOA (tenzij 

de oorzaak van distress verder in de tijd ligt), (ii) overbruggingsfi nanciering 

veilig te stellen en (iii) debiteuren te kunnen blijven innen en verpande voorraad 

te kunnen blijven gebruiken tij dens een afkoelingsperiode.

Businessplan

Het businessplan is een verzamelnaam voor fi nanciële en niet-fi nanciële in-

formatie waarin de onderneming haar plannen uiteenzet en kwantifi ceert voor 

de komende jaren.18 De ervaring leert dat, afhankelijk van de professionaliteit 

van de organisatie, het businessplan minstens bestaat uit een winst-en-verlies-

rekening en in sommige gevallen een balans en (indirect) kasstroomoverzicht, 

inclusief toelichting over de totstandkoming van deze fi nanciële overzichten.19 

Voor een WHOA-traject is, in mijn ogen, een robuust businessplan met een 

geïntegreerde winst-en-verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht (de eerste 

paar jaar zelfs op maand- of kwartaalbasis) onontbeerlijk. De kasstromen die uit 

het businessplan voortkomen zijn essentieel voor de waardering van de onder-

neming na de herstructurering en om te toetsen of de onderneming levensvatbaar 

is na de herstructurering c.q. nakoming van het akkoord voldoende gewaarborgd 

16. Artt. 376 en 377 Fw (nieuw).

17. Door ‘verversing’ van de zekerheden: bestaande voorraad wordt verkocht, maar tegelijkertijd 

wordt er nieuwe voorraad opgebouwd.

18. Zie ook S. Slatter & D. Lovett. Corporate Turnaround, Londen: Penguin Books 1999.

19. Het is belangrijk te realiseren dat een indirecte kasstroom van een businessplan niet hetzelfde 

is als de kasstroom van een kortetermijnkasstroomprognose, welke normaliter via de directe 

methode wordt opgesteld. Bij een indirect kasstroomoverzicht wordt de kasstroom afgeleid 

van de winst-en-verliesrekening en mutaties op de balans, bij een direct kasstroomoverzicht 

wordt gekeken naar de daadwerkelijke cash inkomsten en uitgaven. Zie voor een eenvoudige 

toelichting bij beide methoden P.W.A. Kasteleyn, ‘Kasstroomoverzicht’, Controllers Jour-
naal 2013, nr. 1 en J. Klaassen & M.N. Hoogendoorn, Externe Verslaggeving, Groningen: 

Wolters-Noordhoff 2004.
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is.20 Het businessplan is het fundament waarop de waardebepaling plaatsvindt 

en daarmee ook bepalend voor de waarde die te verdelen is onder alle partijen 

die onderdeel zijn van de herstructurering.21 Om een wat meer sprekende verge-

lijking te maken: het businessplan is het recept om de taart te bakken die onder 

alle partijen verdeeld wordt. Het geeft aan wat de benodigde ingrediënten zijn 

en hoeveel je van alles nodig hebt om tot de taart te komen. De uitkomst van het 

recept is van groot belang want, kort gezegd, des te meer positieve kasstromen 

uit het businessplan komen, des te groter de taart. Dit brengt een spanningsveld 

met zich, omdat afhankelijk van de specifi eke situatie, de ene partij meer belang 

kan hebben bij een grotere taart dan een andere partij. Hier wordt in meer detail 

op ingegaan in het volgende hoofdstuk.

Daarnaast kan in sommige gevallen het businessplan gebruikt worden om aan te 

tonen dat de onderneming toegang tot de WHOA zou moeten krijgen. Waar de 

kortetermijnkasstroomprognose deze functie kan vervullen wanneer de oorzaak 

van distress in de komende drie maanden ligt, zal het businessplan nodig zijn 

wanneer deze oorzaak verder in de tijd ligt. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat er 

onvoldoende liquiditeit is om een signifi cante lening af te lossen, terwijl deze op 

basis van de fi nancieringsdocumentatie over zes maanden moet worden afgelost 

en een herfi nanciering in de markt niet mogelijk is gebleken.

Uiteindelijk blijft ieder businessplan een prognose. Maar, een meer robuust 

businessplan zal naar verwachting bijdragen aan de acceptatie ervan door de 

diverse stakeholders. Het maakt het eenvoudiger om gezamenlijk tot overeen-

stemming te komen over de waarde van de onderneming na herstructurering 

en daarmee sneller tot een akkoord te komen. Zie kader ‘Wat is een robuust 

businessplan? voor elementen die een businessplan meer robuust maken.

Wat is een robuust businessplan?

Er is weliswaar geen defi nitie van een ‘goed’ of ‘robuust’ businessplan, 

maar ruime praktijkervaring heeft laten zien dat de volgende aspecten van 

belang zijn. Een robuust businessplan moet:

− toetsbaar en traceerbaar zijn om de kwaliteit door een onafhankelijke 

partij te kunnen laten valideren en stakeholders voldoende inzicht te 

geven in de belangrijkste aannames;

20. Indien nakoming niet voldoende gewaarborgd is, bijvoorbeeld omdat het businessplan laat 

zien dat er onvoldoende cash is om de verplichtingen na herstructurering tijdig te betalen, 

moet de rechter homologatie van het akkoord weigeren, zie art. 384 lid 2 sub e Fw (nieuw).

21. Verderop in deze bijdrage wordt dit nader toegelicht.
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 − executeerbaar zijn. Verbetermaatregelen moeten SMART onderbouwd 

zijn om het executierisico te mitigeren;

− een sensitiviteiten- en/of scenarioanalyse bevatten om risico’s en kan-

sen te identifi ceren;

− een analyse van de oorzaken van distress bevatten, inclusief hoe hier 

op geacteerd wordt in de toekomst. Dit is van belang om te beoordelen 

in hoeverre met het herstructureringsplan de fi nancial en operational 
distress worden weggenomen;

− voldoende ver vooruit kijken om naar een steady state toe te gaan, 

anders wordt onvoldoende de optiewaarde naar de toekomst toe mee-

genomen wat tot een kleinere ‘taart’ leidt; en

− ondersteund worden door een geïntegreerd fi nancieel model waar de 

winst-en-verliesrekening en balans tot kasstromen leiden, in elk geval 

de eerste twee jaren op maand- of kwartaalbasis.

Wanneer bovenstaande aanwezig is, kan er op een goede manier antwoord 

gegeven worden op de belangrijkste vragen: Heeft de onderneming een vol-

ledig gefi nancierd businessplan en zo niet, wat is de fi nancieringsbehoefte? 

Wat zijn de oorzaken van distress en hoe worden deze geadresseerd? Welke 

verbetermaatregelen zitten in het plan en hoe is executie gewaarborgd? 

Wat is de schuldcapaciteit van de onderneming? Wat zijn de belangrijkste 

risico’s en kansen en welke impact hebben deze op de liquiditeit? Heeft de 

onderneming op de lange termijn een recht v an bestaan?

Waarderingen onder de WHOA

Om misbruik van de WHOA te voorkomen en om af te dwingen dat de waarde 

verdeeld wordt op basis van de economische en juridische positie van partijen, 

heeft de wetgever diverse waarborgen ingebouwd. Om sommige van deze waar-

borgen te kunnen toetsen, moet er gewaardeerd worden. Het businessplan is 

hierbij een belangrijk startpunt. De volgende waarborgen vragen om een waar-

dering:

1. Best interest of creditors test of No creditor worse off rule: een partij die 

tegen het akkoord heeft gestemd kan de rechter vragen het akkoord af te 

wijzen wanneer hij onder het akkoord schuld of equity-instrumenten ont-

vangt die een lagere waarde hebben dan de uitkering die hij zou kunnen 

verwachten bij een faillissement.22

22. Art. 384 lid 3 Fw (nieuw).
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2. Dutch absolute priority rule: een partij die tegen het akkoord heeft gestemd en 

in een klasse zit die niet voor het akkoord gestemd heeft, kan de rechter vragen 

het akkoord te weigeren als “bij de verdeling van de waarde die met het akkoord 

wordt gerealiseerd ten nadele van de klasse die niet heeft ingestemd wordt 

afgeweken van de rangorde bij verhaal op het vermogen van de schuldenaar 

overeenkomstig Titel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, een andere 

wet of een daarop gebaseerde regeling, dan wel een contractuele regeling, ten-

zij voor die afwijking een redelijke grond bestaat en de genoemde schuldeisers 

of aandeelhouders daardoor niet in hun belang worden geschaad”.23 Oftewel, 

er mag niet ten nadele van een klasse worden afgeweken van de wettelijke of 

afgesproken rangorde, tenzij deze klasse daarmee instemt.

3. Cash out option: een partij die tegen het akkoord heeft gestemd en in een 

klasse zit die niet voor het akkoord gestemd heeft, kan de rechter vragen 

het akkoord te weigeren als hij niet de mogelijkheid heeft om ook te kiezen 

voor een uitkering in geld ter hoogte van wat zijn verwachte uitkering zou 

zijn bij een faillissement.24 Deze optie geldt niet voor banken of andere 

professionele fi nanciers met een zekerheidsrecht. Zij kunnen echter niet ge-

dwongen worden genoegen te nemen met equity-instrumenten.25

Zie het kader ‘Waarborgen’ voor een verdere illustratie van bovengenoemde 

waarborgen.

Waarborgen

Figuur 5: Iedere partij moet meer krijgen dan zijn of haar liquidatie-

waarde. De Senior moet dus minstens een waarde van 50 ontvangen onder 

het akkoord.

23. Art. 384 lid 4 sub a Fw (nieuw). Tijdens de PwC WHOA Simulatie bleek dat veruit de meeste 

mensen zich enkel de vraag stellen: “krijgt de partij meer dan in faillissement?” en denken er 

dan te zijn. De stap naar de vraag of de verdeling van de reorganisatiewaarde in lijn is met de 

Dutch absolute priority rule werd regelmatig vergeten. Dit laat zien dat het een verandering 

in het denken zal vergen voor mensen werkzaam in de herstructureringspraktijk.

24. Art. 384 lid 4 sub b Fw (nieuw).

25. Art. 384 lid 4 sub c Fw (nieuw).
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Figuur 5 kan ook gebruikt worden om de werking van de cash-out option te 

illustreren. Als de Junior een handelscrediteur is, moet hij naast de 20 onder 

het akkoord ook kunnen kiezen voor een onmiddellijke betaling van 10 in 

contanten, de verwachte uitkering aan de Junior bij faillissement. Aan de 

Senior, volledig gedekt door zekerheden, hoeft geen uitkering in contanten 

van 50 aangeboden te worden indien het om een bank gaat. Tegelijkertijd 

kan de Senior ook niet gedwongen worden zijn schuld om te zetten naar 

equity-instrumenten. Indien dit de voorkeur van de onderneming zou zijn, 

dan moet de Senior naast de equity-instrumenten ook de keuze hebben bij-

voorbeeld genoegen te nemen met een latere terugbetaling van de lening.

Figuur 6: Omdat de Senior in dit voorbeeld volledig gedekt is met zeker-

heden, moet de Senior eerst instrumenten ontvangen die zijn volledige vor-

dering voor het akkoord dekken, voordat er waarde toegekend mag worden 

aan de Junior.

Zoals blijkt uit de formulering van de waarborgen en het voorbeeld hiervoor, 

zijn de liquidatiewaarde en reorganisatiewaarde twee essentiële waardebegrip-

pen die bij een WHOA gekwantifi ceerd moeten worden. Hier stopt het echter 

niet, want uiteindelijk moeten deze waardes ook verdeeld worden onder de ver-

schillende partijen in de vorm van schuld of equity-instrumenten. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met de rangorde in faillissement, andere wettelijke 

regelingen met betrekking tot rangorde of wat afgesproken is in een contract. 

Immers, de taart moet in de juiste stukken gesneden worden.

Met het aangenomen amendement uit de Tweede Kamer waarbij de voorrang 

van de crediteur met een zekerheidsrecht op de reorganisatiewaarde beperkt 

wordt tot de liquidatiewaarde van het zekerhedenpakket,26 is het belang van de 

26. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 14.
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liquidatiewaarde sterk toegenomen. Immers, hoe kleiner de aanspraak van de 

crediteur die een zekerheidsrecht heeft, des te meer van de reorganisatiewaarde 

evenredig tussen alle partijen verdeeld moet worden. Hier bestaat een duide-

lijk spanningsveld tussen de crediteur met een zekerheidsrecht (die een hoge 

liquidatiewaarde zal beargumenteren) en de ongezekerde crediteur (die een lage 

liquidatiewaarde zal beargumenteren). Zie fi guur 7 ter illustratie.

Figuur 7

In de resterende paragrafen van dit hoofdstuk worden de waardebegrippen en 

mogelijke berekening hiervan kort uiteengezet. Daarnaast tonen enkele voor-

beelden hoe de positie van een stakeholder het perspectief op de liquidatie- en 

reorganisatiewaarde kan beïnvloeden. De uiteindelijke verdeling van de liqui-

datie- of reorganisatiewaarde (wat nodig is om de waarborgen te toetsen) vormt 

gee n onderdeel van deze bijdrage.

Liquidatiewaarde

Het begrip liquidatiewaarde wordt vaak geassocieerd met een executieverkoop 

van activa op de balans (de zogenaamde ‘veiling van tafels en stoelen’). In de 

praktijk en ook in de literatuur blijkt dat de liquidatiewaarde vaak breder is 

dan dat, in het bijzonder bij grotere ondernemingen.27 De liquidatiewaarde laat 

zich het beste omschrijven als “de meest waarschijnlijke (contante) opbrengst 

die gerealiseerd kan worden voor een onderneming in een faillissementspro-

cedure waarbij, afhankelijk van de specifi eke omstandigheden van het geval, 

27. Vgl. Kamerstukken I 2020/21, 35 249, C, p. 6, S.W. van den Berg, ‘De waarde van het onder-

pand onder de WHOA (on)terecht gebaseerd op Liquidatiewaarde?’, TvI 2020/32, S.W. van 

den Berg e.a., ‘De reorganisatiewaarde onder de WHOA’, TvI 2019/10 en N.W.A. Tollenaar, 

Het pre-insolventieakkoord (diss. Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 2016. Voor prak-

tijkvoorbeelden, denk aan de faillissement van Royal Imtech, V&D en menig ander retail 

faillissement.
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(i) de onderneming (deels) als going concern verkocht wordt tegen een distress 
discount, (ii) de individuele activa van de onderneming verkocht worden, dan 

wel (iii) een combinatie van de twee”.

Waar het gaat om de losse verkoop van activa laat deze waarde zich in de meeste 

gevallen het beste benaderen door gebruik te maken van waarderingsrapporten 

van veilinghuizen of door een afslag te nemen op de meest recente balansposi-

ties, afhankelijk van het type actief.28 Voor de waardering van de verkoop van 

(delen van) de onderneming kan gebruikgemaakt worden van de traditionele 

waarderingsmethoden welke deels in de volgende paragraaf aan bod komen, 

waarna vervolgens een afslag genomen wordt op de waarde om de faillis-

sementssituatie te weerspiegelen (i.e., gedwongen verkoop in korte tijd). Af-

hankelijk van de omstandigheden kan de liquidatiewaarde een combinatie van 

verkoop van bedrijfsonderdelen en  verkoop van losse activa zijn.

Reorganisatiewaarde

De reorganisatiewaarde in de context van de WHOA kan omschreven worden 

als de waarde van de onderneming na homologatie van het akkoord, rekening 

houdend met de injectie van eventueel benodigd nieuw kapitaal en het executie-

risico van het businessplan.29 Het executierisico is het risico dat het businessplan 

zoals geprognosticeerd, niet of slechts ten dele gerealiseerd wordt. De hoogte 

van het executierisico wordt mede bepaald door de ambitie in het businessplan 

en de resterende operational en fi nancial distress na de homologatie.

Een voor de hand liggende methode om de reorganisatiewaarde te berekenen, 

is de income approach waarvan de discounted cash fl ow (‘DCF’) methode de 

meest gebruikte variant is. In deze methode worden toekomstige kasstromen 

contant gemaakt tegen een verdisconteringsvoet waarin elementen zoals het 

28. De afslag op de balansposities zijn vaak gebaseerd op een inschatting van management en/of 

haar adviseurs, of op basis van ervaring uit de markt.

29. Soortgelijke defi nities worden gehanteerd door S.W. van den Berg, Waarderingsvragen in 
het ondernemings- en insolventierecht (Onderneming en recht nr. 107) (diss. Nijmegen), De-

venter: Wolters Kluwer 2019 en N. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord (diss. Groningen), 

Groningen: Wolters Kluwer 2016. Er bestaat wel een semantisch verschil waar bijvoorbeeld 

Tollenaar reorganisatiewaarde defi nieert als de waarde die overblijft na aftrek van de waarde 

die naar de nieuw geldverstrekker gaat (indien aanwezig), en de in deze bijdrage genoemde 

defi nitie de reorganisatiewaarde beschouwt als de totale taart die te verdelen is, waarbij de 

partij die nieuw geld inbrengt om het businessplan te laten slagen het eerste stuk van de taart 

krijgt. Het voordeel hiervan is dat duidelijker is wat er gewaardeerd moet worden wanneer 

over reorganisatiewaarde gesproken wordt. Maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer.
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risicoprofi el van de onderneming en de schuldverhouding worden meegeno-

men.30 Dit laat meteen het belang van een robuust businessplan zien. Dit moet 

voorzien in de kasstroomprognose voor de waardering en, gelet op de eerder-

genoemde defi nitie van de reorganisatiewaarde, ervoor zorgen dat het execu-

tierisico juist is meegenomen. Een waardering volgens de DCF-methode biedt 

inzicht in de opbouw van de waarde en geeft de mogelijkheid om de waardering 

aan te passen aan de specifi eke kenmerken en resultaatontwikkeling van de 

onderneming.31 Dit is extra belangrijk bij een onderneming in moeilijkheden 

omdat het businessplan vaak een verbetering van resultaten naar de toekomst toe 

laat zien (bijvoorbeeld in marge of werkkapitaal).

Echter, zoals eerder beargumenteerd door Van den Berg e.a., is de reorganisatie-

waarde meer dan de contante waarde van de toekomstige kasstromen.32 Voor 

zover daar nog geen rekening mee is gehouden in de kasstromen of EBITDA, 

moet er ook rekening gehouden worden met:

− stille reserves of andere niet-operationele activa (bijvoorbeeld een onge-

bruikt pand dat op de balans staat en eventueel verkocht zou kunnen wor-

den);

− latente, niet-operationele verplichtingen (bijvoorbeeld een lange termijn 

grondsaneringsverplichting); en

− het bedrag aan operationele (handels)crediteuren wiens rechten aangepast 

worden in het akkoord. Deze moeten bij de ondernemingswaarde worden 

opgeteld om een dubbeltelling te voorkomen. Immers, deze partijen krijgen 

als onderdeel van het verdelen van de reorganisatiewaarde ‘betaald’. Als zij 

ook nog zouden meelopen in de kasstroomprognose, waar zij als onderdeel 

van het werkkapitaal betaald krijgen, zouden zij in feite twee keer betaald 

worden.

Alhoewel op basis van het bovenstaande de indruk gewekt kan worden dat 

bestaande waarderingsmethoden simpelweg toegepast kunnen worden om de 

reorganisatiewaarde te bepalen, zal de praktijk voor een uitdaging staan. Het in 

ogenschouw nemen van zowel de fi nancial en operational distress, en het bre-

dere executierisico van het businessplan is geen eenvoudige opgave. En hoewel 

30. Voor een toelichting bij deze en andere methoden zie T.P. de Jong, ‘Waarderen met de 

WHOA’, FIP 2019/6 en K. Beke e.a., ‘Valuation under the WHOA: a multi-stakeholder per-

spective’, https://www.pwc.nl/nl/actueel-publicaties/assets/pdfs/whitepaper-whoa.pdf 26 

juni 2020 en M. Crystal & R.J. Mokal, ‘The Valuation of Distressed Companies – A Con-

ceptual Framework’, beschikbaar op SSRN 877155.

31. Bijvoorbeeld door het gebruik van een andere verdisconteringsvoet in de beginjaren van de 

prognose versus de laatste jaren van de prognose.

32. S.W. van den Berg e.a., ‘De reorganisatiewaarde onder de WHOA’, TvI 2019/10.
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de WHOA de fi nancial distress (deels) weg kan halen, zal dit veelal niet gelden 

voor het resterende executierisico van het businessplan.33

Een element dat in deze bijdrage niet aan bod komt, maar wel relevant is, is 

de waardering van de schuld en equity-instrumenten die aan partijen onder het 

akkoord aangeboden worden (‘het verdelen van de taart’). Deze instrumenten 

zullen in mijn ogen gewaardeerd moeten worden op hun marktwaarde ten tijde 

van het akkoord, rekening houdend met de voorwaarden van de instrumenten 

(bijvoorbeeld wel of geen cash-rente), voordat getest kan worden of aan de 

Dutch a bsolute priority rule-voldaan is.

Perspectief op waarde

Hoewel er geijkte waarderingsmethoden zijn, zal elke waardering afhankelijk 

zijn van de uitgangspunten die gekozen zijn. Dit leidt ertoe dat er altijd een mate 

van subjectiviteit in waarderingen bestaat, en ook in de WHOA zal er onge-

twijfeld over de waarderingen gediscussieerd worden. Iedere stakeholder heeft 

namelijk vanuit zijn of haar positie een belang bij een bepaalde waarde. Zo zal 

een bestaande aandeelhouder waarschijnlijk een hoge reorganisatiewaarde bear-

gumenteren om te voorkomen dat hij volledig uit de kapitaalstructuur verdwijnt. 

Een gezekerde crediteur heeft een belang bij een zo hoog mogelijke liquidatie-

waarde van de zekerheden, daar dit de aanspraak op de reorganisatiewaarde ver-

groot. Zie het tekstkader hierna voor een aantal voorbeelden per stakeholder-

type. In hoeverre de waarderingsdiscussie daadwerkelijk plaatsvindt hangt af 

van een aantal factoren, zoals: (i) zijn er veel tegenstemmende klassen zodat de 

Dutch absolute priority rule relevant wordt, (ii) zijn er gezekerde crediteuren 

die niet volledig gedekt zijn door hun zekerheden bij faillissement en (iii) hoe 

33. Er zijn grofweg twee manieren om hier rekening mee te houden: (i) het aanpassen van de 

verdisconteringsvoet waartegen de kasstromen contant worden gemaakt of (ii) het aanpassen 

van de kasstroomprognose. De laatste route is meer transparant aangezien het te herleiden 

is naar specifi eke aannames waar partijen het over (on)eens kunnen zijn. Een validatie van 

het businessplan door een onafhankelijke derde kan dit verder objectiveren. Zie ook K. Beke 

e.a., ‘Valuation under the WHOA: a multi-stakeholder perspective’ pwc.nl 26 juni 2020. Voor 

nog andere opties zie A. Damodaran, ‘The Cost of Distress. Survival, Truncation Risk and 

Valuation’ 2006, beschikbaar op SSRN 887129.
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groot is het gat dat een stakeholder moet overbruggen voordat de waarde in zijn 

voordeel is.34

Voorbeelden waarbij een partij een hoge waarde zal beargumenteren

Management − Om de toekomst van de onderneming te waarbor-
gen en sneller tot een akkoord te kunnen komen, 
zal management mogelijk een hogere reorganisa-
tiewaarde beargumenteren om aan zoveel moge-
lijk stakeholders waarde toe te kunnen kennen.

− Bij een laag risico op het inroepen van de cash 
out option door een van de partijen, zal manage-
ment waarschijnlijk een hogere liquidatiewaarde 
beargumenteren, in elk geval op vrij actief, om 
zo eerder een klasse te hebben die voor het ak-
koord stemt en bij faillissement een uitkering 
kan verwachten (één van de voorwaarden om het 
akkoord bij de rechter ter homologatie voor te 
leggen, artikel 383 lid 1 Fw (nieuw).

Aandeelhouder − Indien de aandeelhouder geen nieuw geld in-
brengt, zal deze een hogere reorganisatiewaarde 
beargumenteren in de hoop toch nog enige 
waarde te ontvangen onder het akkoord.

Ongezekerde 
crediteur

− Zal een hogere liquidatiewaarde op vrije activa 
beargumenteren om de uitkering onder de cash 
out option te maximaliseren.

− Zal in veel gevallen een hogere reorganisatie-
waarde beargumenteren om het risico te ver-
kleinen dat hij uit de kapitaalstructuur geduwd 
wordt.

34. Stel dat de onderneming een reorganisatiewaarde van 1.000 beargumenteerd, terwijl de aan-

deelhouder pas bij een waarde van 3.000 in de nieuwe kapitaalstructuur zou komen, dan is 

de kans klein dat de aandeelhouder zal proberen te beargumenteren dat de waarde 3.000 is. 

Dit is uiteraard anders als de aandeelhouder bij een waarde van 1.100 in de nieuwe kapitaal-

structuur zou komen. Een soortgelijke discussie deed zich bijvoorbeeld voor bij de Scheme 

of Arrangements van IMO Car Wash waar de mezzanine fi nanciers een poging deden de 

rechtbank te overtuigen dat zij in the money waren, High Court (Verenigd Koninkrijk) 11 

augustus 2009, Bluebrook Ltd and others [2009] EWHC 2114 (Ch) (IMO Car Wash).
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Gezekerde cred-
iteur

− Zal een hogere liquidatiewaarde beargumenteren 
om een grotere voorrang op de reorganisatie-
waarde te krijgen vanuit de Dutch Absolute Prio-
rity Rule.

− Zal een hogere reorganisatiewaarde beargumen-
teren als er maar beperkte dekking onder de ze-
kerheden is om zo meer waarde na het akkoord 
over te houden.

Voorbeeld waarbij een partij een lage waarde zal beargumenteren

Management − Zal in situaties omwille van de toekomstige 
financiële stabiliteit een zo laag mogelijke reor-
ganisatiewaarde beargumenteren om een grotere 
afschrijving van de schuld te rechtvaardigen.

Aandeelhouder − Indien de aandeelhouder nieuw geld inbrengt, 
zal deze een zo laag mogelijke reorganisatie-
waarde beargumenteren om de schuldafschrij-
ving te maximaliseren. Dit zorgt voor een betere 
solvabiliteit, en als boven het businessplan ge-
presteerd wordt, krijgt de aandeelhouder alle 
optiewaarde.

Ongezekerde 
crediteur

− Zal een zo laag mogelijke liquidatiewaarde van 
de zekerheden beargumenteren om de voorrang 
op de reorganisatiewaarde door gezekerde cre-
diteuren te minimaliseren.

− Indien de ongezekerde crediteur aandelen ont-
vangt onder het akkoord, zal deze een niet te 
hoge reorganisatiewaarde willen om de eigen 
optiewaarde te maximaliseren.

Gezekerde cred-
iteur

− Afhankelijk van de mate van dekking door 
zekerheden bij faillissement, zal de gezekerde 
crediteur een lage reorganisatiewaarde beargu-
menteren om zoveel mogelijk schuld dat achter 
hem zit af te laten schrijven om zijn positie te 
de-risken.
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De fi nanciële fundamenten in vrijwel elk WHOA-traject zijn de kortetermijn-

kasstroomprognose, het businessplan en de benodigde waarderingen om de 

waarborgen te kunnen toetsen. Deze fundamenten hebben hun weerslag op het 

vormgeven van en de dynamiek in een herstructureringstraject, ongeacht of 

de herstructurering uiteindelijk met een WHOA geïmplementeerd wordt. Hier 

wordt in de volgende hoofdstukken verder op ingegaan.

 4. Implicaties voor een herstructureringstraject

Een herstructureringstraject kent grofweg vier fases:35

1. Stabiliseren: inzicht krijgen in en stabiliseren van de liquiditeitspositie 

zodat er voldoende tijd is om een plan te ontwikkelen en tot een akkoord te 

komen

2. Analyseren & informeren: analyseren van de oorzaken van de distress en 

inzicht krijgen in de huidige stand van zaken van de onderneming

3. Opstellen volledig gefi nancierd businessplan: komen tot een business-

plan inclusief voorgestelde kapitaalstructuur waarmee de oorzaken van dis-
tress zoveel mogelijk weggenomen worden

4. Implementatie: onderhandelen met stakeholders om tot een consensueel 

akkoord te komen over eventuele afschrijvingen, nieuwe voorwaarden 

of andere elementen van het businessplan. Soms wordt deze fase gecom-

bineerd met een versneld verkoopproces of faillissement van bepaalde be-

drijfsonderdelen. Op langere termijn omvat het tevens de executie en rea-

lisatie van het businessplan.

In deze vier fases proberen stakeholders op een consensuele manier tot een 

akkoord te komen, waarbij regelmatig wrijving ontstaat, omdat een bepaalde 

stakeholder zijn of haar positie misbruikt en de eerdergenoemde nuisance value 

probeert te kapitaliseren. Hierdoor duren trajecten soms langer dan nodig of 

mislukken ze en gaat de onderneming failliet.

In de rest van dit hoofdstuk wordt allereerst besproken hoe de WHOA het vorm-

geven van het herstructureringstraject zal beïnvloeden en vervolgens welke ver-

andering in dynamiek mogelijk verwacht kan worden.

35. Vgl. J. de Haas en P. Klapwijk, ‘A Theoretical Framework for Restructuring’, in: J. Adriaanse 

en JP van der Rest (red.), Turnaround Management and Bankruptcy, New York: Taylor & 

Francis 2017, p. 85-101.
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 Vormgeven van een herstructureringstraject

Ook zonder de WHOA zijn de eerdergenoemde fi nanciële fundamenten vaak 

al onderdeel van de verschillende fases van een herstructurering. Dit is meteen 

ook de kern. De WHOA is geen doel op zich, maar een (implementatie)middel 

om tot de herstructurering te komen. Het fungeert als een stok achter de deur 

wanneer partijen er consensueel niet uit kunnen komen.36 Wanneer er geen over-

bruggingsfi nanciering, moratorium of andere ondersteunende maatregel nodig 

is, is de verwachting dat de WHOA over het algemeen pas in fase vier van het 

herstructureringstraject aan bod komt. Tot die tijd zal het proces in grote lijnen 

lopen zoals het vandaag de dag ook loopt, waarbij eerst een poging tot een con-

sensuele oplossing gedaan wordt.

Niettemin zal er bij het vormgeven van een traject, zeker waar het meerdere 

stakeholdergroepen omvat en de kans op een consensueel akkoord kleiner is, 

rekening gehouden worden met een mogelijke implementatie van de herstructu-

rering via de WHOA. De verwachting is dat dit zich op onder meer de volgende 

manieren zal manifesteren:

− Verhoogde kwaliteitseisen: Dit geldt met name voor de kortetermijnkas-

stroomprognose en het businessplan. Deze kunnen dan ingebracht worden 

in een WHOA-procedure, mocht dat nodig blijken te zijn. De onderneming 

zal de prognoses waarschijnlijk eerder door een onafhankelijke derde laten 

valideren om sterker te staan wanneer de prognoses op een later moment 

betwist worden door andere partijen;37

− Belang van waarderingen: Dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste 

wijzigingen in het herstructureringstraject. Waarderingen zullen beter on-

derbouwd worden en vaker gedaan worden, eventueel door een onafhanke-

lijke partij om acceptatie te vergroten. Met name de liquidatiewaardering, 

die nu soms nog achterwege blijft, zal vaker onderdeel van het proces zijn;

− Aandacht voor aanpassing van operationele contracten: Als onderdeel 

van het opstellen van het businessplan zal, zeker in gevallen waar een im-

plementatie via de WHOA al waarschijnlijk lijkt, nadrukkelijker gekeken 

worden naar mogelijkheden om operationeel in te grijpen met hulp van ar-

tikel 373 Fw (nieuw). Hiermee kunnen contracten beëindigd worden met 

36. Bijvoorbeeld Kamerstukken II 2019/20, 35 225, nr. 20.

37. Hier is wel een relatie met de omvang van de belangen en de onderneming om de WHOA 

breed toegankelijk te houden. Van een grote, internationale onderneming mag meer verwacht 

worden dan van een MKB bedrijf met enkele werknemers.
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een maximale opzegtermijn van drie maanden.38 Deze mogelijkheid wordt 

versterkt doordat de WHOA gebruikt kan worden om ruimte in de kapitaal-

structuur te maken voor nieuw geld (i.e., bestaande schuldeisers moeten een 

groter deel van hun schuld afschrijven), om de operationele herstructurering 

te fi nancieren;

− Formele vastlegging van stappen: Bepaalde stappen die normaliter impli-

ciet genomen worden, zullen vaker expliciet gedocumenteerd worden zodat 

deze later gebruikt kunnen worden in een WHOA-traject, indien nodig;39

− Homologeerbaar akkoord: Naarmate het duidelijker wordt dat de onderhan-

delingen met de stakeholders niet tot een consensueel akkoord zullen leiden, 

wordt de vraag of het voorgestelde akkoord homologeerbaar is steeds belang-

rijker. Indien nodig zal het voorgestelde akkoord hierop worden aangepast;

− Voorbereiden van de informatieverplichtingen: Als het traject richting 

een WHOA-implementatie lijkt te gaan, zal de onderneming voorbereidin-

gen treffen om te kunnen voldoen aan de informatieverplichtingen onder de 

WHOA;40

− Eerder informeel testen van het akkoord: Bij herstructureringen met 

grotere groepen zal eerder bij de diverse stakeholders informeel getest wor-

den of een bepaald akkoord zou kunnen werken om zicht te krijgen op een 

mogelijke noodzaak van een WHOA (of de WHOA als dreiging te kunnen 

gebruiken); en

− Gebruik van lock-in agreements: Wanneer de WHOA nodig lijkt te zijn, 

zal in de implementatiefase eerder met overeenkomsten gewerkt worden, 

waarbij partijen zich committeren aan het akkoord voordat deze aan ieder-

een ter stemming is voorgelegd.41

38. Denk bijvoorbeeld aan een retailonderneming die slecht lopende winkels wil sluiten, maar 

waarvoor de boeteclausule van het opzeggen van de huur normaliter tot een te grote liquidi-

teitsbehoefte zou leiden.

39. Denk bijvoorbeeld aan een analyse die laat zien (i) wat in de sector een gebruikelijke ver-

houding is tussen schuld en equity en hoe dit zijn weerslag heeft op de voorgestelde kapitaal-

structuur en (ii) dat er voldoende schuldcapaciteit is en kasstromen verwacht worden om de 

schuld onder het akkoord ook daadwerkelijk te betalen. Zie het als een paar schoenen. Geen 

van de schoenen moet knellen om vooruit te komen. Wanneer de rechter zich een oordeel 

moet vormen over of de nakoming van het akkoord voldoende gewaarborgd is, is dit een es-

sentiële analyse. Immers, een onderneming met bijvoorbeeld een solvabiliteitsratio van 1% 

en onvoldoende verwachte kasstromen om de volgende rentebetaling te voldoen zal hoogst-

waarschijnlijk niet stabiel genoeg zijn om het akkoord te kunnen nakomen.

40. Art. 375 Fw (nieuw); het akkoord bevat alle informatie die de stemgerechtigde schuldeisers 

en aandeelhouders nodig hebben om voor het plaatsvinden van de stemming, bedoeld in art. 

381, een geïnformeerd oordeel te kunnen vormen over het akkoord.

41. Deze praktijk is ook gangbaar bij buitenlandse crediteurenakkoorden zoals de UK Scheme of 

Arrangement en US Chapter 11. Tijdens de PwC WHOA Simulatie was ook duidelijk zicht-

baar dat er actief lock-in agreements werden afgesproken tussen stakeholders.
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Naast de impact op het vormgeven van een herstructureringstraject, wordt er 

ook een verandering in dynamiek verwacht. 88% van de respondenten van de 

PwC WHOA Simulatie-enquête verwacht dat het bestaan van de WHOA het ge-

drag van partijen in een herstructurering zal veranderen. De volgende paragraaf 

gaat hier verder  op in.

Dynamiek in een herstructureringstraject

Een herstructureringstraject is in feite een traject waarin de onderneming, op 

basis van haar businessplan, tot nieuwe afspraken met haar stakeholders probeert 

te komen. Momenteel wordt dit ‘spel’ gespeeld in een context waar iedereen 

moet instemmen met het akkoord. Het feit dat deze algemene instemming straks 

niet meer nodig is en partijen tegen hun wil gebonden kunnen worden, verandert 

het hele spel. De spreekwoordelijke stok achter de deur zal ervoor zorgen dat 

partijen een andere positie innemen, zelfs in de situatie dat de onderneming 

nog niet in een WHOA-traject zit. Dit geldt mogelijk nog het sterkst voor de 

onderneming. Deze kan via de WHOA, mits zorgvuldig te werk gegaan wordt 

en er geen herstructureringsdeskundige benoemd wordt, controle op het proces 

houden en een akkoord afdwingen. Het is wel belangrijk te realiseren dat dit 

niet betekent dat het eerste akkoord dat de onderneming met haar stakeholders 

bespreekt ook meteen een homologeerbaar akkoord zal zijn. Immers, in veel 

gevallen zal de bestaande aandeelhouder plaats moeten maken voor anderen 

wil het akkoord homologeerbaar zijn. Ik verwacht daarom dat de onderneming 

allereerst een minder ingrijpende, consensuele route zal proberen te volgen. 

Ondanks de komst van de WHOA, hoeft het startpunt van een herstructurering 

dus niet per se anders zal zijn. Zie het tekstkader hierna voor voorbeelden hoe 

de dynamiek verder kan veranderen.

Nieuw kapitaal – bepalend voor de dynamiek is of er nieuw geld nodig 

is. Omdat niemand gedwongen kan worden nieuw geld te verschaffen, is 

dit een van de uitzonderingen binnen de WHOA waar toch een hold out 
positie ontstaat. De verschaffer van het nieuwe kapitaal kan bijvoorbeeld 

eisen stellen aan de solvabiliteitsratio, of meer invloed op het akkoord uit-

oefenen wanneer deze partij al een bestaande stakeholder is en bijvoorbeeld 

proberen zijn positie te beschermen.

Meer partijen in een meer formele setting – doordat niet alle partijen hoe-

ven in te stemmen, wordt het aantrekkelijker voor de onderneming om een 

herstucturering te doen waar meer partijen geraakt worden. Tegelijkertijd 
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komt er een meer formeel proces rondom de herstructurering vanuit de 

eisen die de WHOA stelt. Bovendien zorgt het ‘you snooze, you lose’-sys-

teem van de WHOA, waar je als stakeholder het moet aangeven als je het 

ergens niet mee eens bent om niet het recht te verliezen je hier later in het 

proces op te beroepen, dat er meer formele communicatie met de onder-

neming komt om bepaalde rechten niet te verliezen.

Markt voor secundaire schuld – de mogelijkheid voor schuldeisers om 

onder het akkoord aandelen te krijgen, evenals het amendement waardoor 

de bank niet meer voor een cash out option kan kiezen, leiden naar ver-

wachting tot meer verkoop van schuld door respectievelijk een hogere 

vraag en aanbod. Banken willen in veel gevallen, deels gedreven door re-

gelgeving, liever geen equity-instrumenten of simpelweg tegen contanten 

uit het dossier stappen, terwijl bepaalde investeerders juist een expliciete 

loan-to-own strategie hebben. Als gevolg hiervan zullen partijen aan tafel 

komen die met een ander rendement genoegen nemen (immers tegen een 

lagere prijs dan de nominale waarde gekocht) of soms agressiever, binnen 

de kaders van de wet, te werk gaan. Dit zal met name spelen bij de grotere 

herstructureringen en minder in het MKB.

Observator om in control te blijven – een onderneming die zich laat bij-

staan door professionele adviseurs, kiest er mogelijk eerder voor om een 

observator in het proces te betrekken. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste 

is de observator toch nodig als er een tegenstemmende klasse te verwachten 

is. En ten tweede haalt het de wind uit de zeilen van de andere stakehol-

ders om een herstructureringsdeskundige te verzoeken, waarmee de onder-

neming de controle over het herstructureringsproces verliest. De drempel 

voor de rechter om een herstructureringsdeskundige te benoemen wordt 

mogelijk hoger wanneer de onderneming kan laten zien dat zij door profes-

sionele partijen wordt bijgestaan en bovendien al een observator heeft die 

meekijkt met het proces. Dit geldt uiteraard niet als overeenkomstig artikel 

371 lid 3 Fw (nieuw) een meerderheid van de crediteuren het verzoek tot 

benoeming van de herstructureringsdeskundige ondersteunt.

Voorbereiding – om snel te kunnen schakelen naar een WHOA-traject 

zullen de onderneming en haar adviseurs zich beter voorbereiden. Hiermee 

kan effectiever de dreiging van een WHOA-traject naar andere partijen 

kracht worden bijgezet en bovendien is er mogelijk later in het herstruc-

tureringstraject geen tijd meer om de gedegen voorbereiding te doen die 

nodig is voor een WHOA.
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Ook vanuit de PwC WHOA Simulatie is er een aantal observaties met betrekking 

tot de dynamiek. Uiteraard was dit in een experimentele, kunstmatige omgeving, 

en met de WHOA voor de amendementen, maar niettemin viel het volgende op:

− het hold out probleem wordt inderdaad opgelost, een individuele partij kon 

het akkoord niet tegenhouden als de waarborgen gevolgd waren;

− de aandeelhouder staat sneller buitenspel;

− zolang de onderneming geen duidelijke marker neerzet voor de waardering 

is het lastig om tot een akkoord te komen. Bovendien wordt de waardering 

waarmee de onderneming aanvankelijk start regelmatig later bijgesteld; 

meestal omhoog om meer stakeholders perspectief op toekomstige, voor-

alsnog theoretische waarde te kunnen bieden;

− een passieve onderneming komt vaak niet (tijdig) tot een homologeerbaar 

akkoord;

− andere stakeholders waren meer gefocust op het beïnvloeden van manage-

ment om draagvlak voor hun variant van het akkoord te krijgen; en

− er is geen enkele keer om een herstructureringsdeskundige verzocht, al kan 

dit ook vanwege de onbekendheid met deze nieuwe fi guur te maken hebben.

Daarnaast blijkt uit de enquête dat mogelijke waarderingsdiscussies als grootste 

risico voor de WHOA gezien worden (69%), gevolgd door het gebrek aan er-

varing van de Nederlandse rechterlijke macht met een middel als de WHOA 

(53%). 31% van de respondenten denkt dat misbruik van de WHOA een bedrei-

ging voor de nieuwe wet is, wat in mijn ogen, gegeven de vele proceswaarbor-

gen en economische waarborgen die onderdeel zijn van de wet, een verrassende 

uitkomst was.

Zoals dit hoofdstuk heeft laten zien, heeft de WHOA diverse implicaties op 

het herstructureringstraject. Zowel op de vormgeving van het traject, maar met 

name op de dynamiek. Maar hoe verandert de rol van een fi nancieel adviseur 

door dit alles? Hier wordt in het volgende hoofdstuk  op ingegaan.

5. De rol van de fi nancieel adviseur

De aard van de vier fases van een herstructureringstraject verandert niet met 

de komst van de WHOA. De rol van een fi nancieel adviseur blijft daarmee ver-

gelijkbaar in termen van de onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt, maar 

wordt naar verwachting wel belangrijker. Bovendien introduceert de WHOA 

een aantal nieuwe rollen waar een fi nancieel adviseur mogelijk invulling aan 

kan geven.
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De kern van de rol van een fi nancieel adviseur blijft het begeleiden van de on-

derneming en haar stakeholders naar een oplossing. Daarbij houdt de fi nancieel 

adviseur zich nu ook al bezig met de fi nanciële fundamenten zoals advisering en 

ondersteuning bij de kortetermijnkasstroomprognose, het businessplan en een 

waardering. Echter, gegeven het belang van deze aspecten voor een mogelijke 

WHOA-procedure in de implementatiefase van de herstructurering, zal hier 

meer nadruk op komen te liggen. Dit vraagt in veel gevallen meer diepgang op 

deze onderwerpen, in samenwerking met een juridisch adviseur. Bijvoorbeeld 

wanneer het gaat om het verdelen van de waarde in lijn met ieders contractuele 

en wettelijke aanspraken. Zowel voor de bestaande focus van de fi nancieel ad-

viseur, als voor de mogelijk nieuwe rollen die hieronder aan bod komen, geldt 

dat de kracht zit in de samenwerking met andere professionals (met name juri-

disch) en uiteraard de onderneming zelf. Hoe complexer de herstructurering, 

hoe belangrijker deze samenwerking.

Focus van een fi nancieel adviseur bij een herstructurering

Afhankelijk van de grootte van het dossier en het exacte mandaat heeft de fi nan-

cieel adviseur een aantal focuspunten. De meest gangbare en belangrijke zijn:

− Stakeholdermanagement: Partijen bij elkaar brengen, zorgen dat er draag-

vlak komt voor de voorgestelde oplossing, procesmanagement en goede 

communicatie met stakeholders;

− Opstellen of valideren van de kortetermijnkasstroomprognose en het 
businessplan: Ofwel het ondersteunen van de onderneming bij het opstel-

len van een robuust businessplan, ofwel het valideren van een plan dat is 

opgesteld door de onderneming. Hetzelfde geldt voor de kortetermijnkas-

stroomprognose. Dit onderdeel zal belangrijker worden in het kader van een 

WHOA;42

− Adviseren rondom de nieuwe kapitaalstructuur: waarbij rekening 

gehouden wordt met de schuldcapaciteit en het rendement van de onder-

neming die uit het businessplan voortvloeien; en

− Teweegbrengen van een verandering: dienen als katalysator voor een ver-

anderingsproces, zowel intern in de organisatie als extern met de stakehol-

ders, gericht op het verlagen van de fi nancial en operational distress.

42. Een validatie van het rapport door een gerenommeerde partij biedt mogelijk ook een op-

lossing om concurrentiegevoelige informatie te beschermen. De fi nancieel adviseur kan de 

hoofdconclusies delen inclusief bepaalde, geaggregeerde informatie om een balans te vinden 

tussen transparantie en commerciële belangen.
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Wanneer de herstructurering naar een WHOA-traject tendeert, komen daar de 

volgende focuspunten bij:

− Waardering van de onderneming: Uitgebreidere en meer gedetailleerde 

berekening van de reorganisatie- en liquidatiewaarde;

− Verdelen van de waarde: Als de waarde bepaald is, samen met de juridisch 

adviseur (i) de waarde toedelen aan de verschillende stakeholdergroepen en 

(ii) de marktwaarde bepalen van de schuld en equity-instrumenten die de 

verschillende partijen onder het akkoord ontvangen; en

− Klasse-indeling maken: Samen met de juridisch adviseur adviseren 

rondom de klasse-indeling voor het WHOA-traject.

Naast de vervulling van de traditionele rol als fi nancieel adviseur van de onder-

neming of een van haar stakeholders in een herstructureringstraject, ontstaat er 

met de komst van de WHOA ook een aantal nieuwe rollen waar de fi nancieel 

adviseur mogelijk invulling aan kan geven. Deze komen hieronder kort aan bod.

Nieuwe rollen onder de WHOA

Een van de vragen die leeft in de markt, is wie de rol van de herstructureringsdes-

kundige zou moeten vervullen.43 De respondenten in de PwC WHOA Simulatie-

enquête zijn hier verdeeld over. 58% geeft aan dat het een fi nancieel onderlegd 

of CRO-achtig fi guur zou moeten zijn, terwijl 30% dit meer ziet als iemand met 

een juridische achtergrond. Opvallend genoeg werd bij deze vraag relatief vaak 

gebruikgemaakt van de mogelijkheid om zelf een alternatief antwoord te geven: 

de invulling van de rol hangt af van de situatie, en het zal vaak een tandem 

zijn van iemand met een economische achtergrond, ondersteund door iemand 

met een juridische achtergrond, of vice versa. En dit is naar mijn idee juist. De 

specifi eke omstandigheden van het geval dicteren wat voor persoon nodig is. Als 

bijvoorbeeld de aanleiding voor het benoemen van de herstructureringsdeskun-

dige een waarderingsgeschil is, ligt het voor de hand dat de herstructurerings-

deskundige hier een goed begrip van moet hebben. Er is echter één competentie 

die niet mag ontbreken bij de herstructureringsdeskundige: de competentie om 

stakeholders bij elkaar te brengen. Het gaat immers om het tot stand brengen 

van een akkoord in het belang van alle stakeholders. Ook het vorige hoofdstuk, 

waar een herstructureringstraject uitgelegd werd als “een proces waar de onder-

neming tot nieuwe afspraken met haar stakeholders probeert te komen”, maakt 

mijns inziens duidelijk dat dit de belangrijkste competentie moet zijn. Uiteraard 

43. Het antwoord op deze vraag hangt uiteraard samen met wat precies de rol en verantwoor-

delijkheden van de herstructureringsdeskundige zijn. Ook dat is nog niet eenduidig, vgl. de 

bijdrage van M.R. Schreurs elders in deze bundel.
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moet er ook een basisbegrip zijn van juridische en bedrijfseconomische aspecten 

binnen de WHOA, maar diepgaande kennis hierover kan gewaarborgd worden 

doordat de herstructureringsdeskundige zich laat adviseren.

Veel fi nancieel adviseurs achten zich waarschijnlijk ook geschikt om op te treden 

als gerechtelijk deskundige, waar het bijvoorbeeld gaat om een waarderingsge-

schil. Op inhoudelijk gebied is dit zeker het geval, maar de juiste randvoorwaar-

den om deze rol in te vullen, ontbreken momenteel nog. De huidige leidraad 

voor gerechtelijk deskundigen lijkt onvoldoende geschikt voor een WHOA-tra-

ject.44 Voorbeelden van belangrijke bezwaren zijn (i) de regels rondom hoor en 

wederhoor zijn niet toe te passen in een WHOA-traject, waar in sommige geval-

len tientallen partijen betrokken zijn en (ii) de aansprakelijkheidsbeperking of 

vrijwaring, welke zeker bij grotere dossiers zeer relevant zijn, kan niet opgelegd 

worden aan partijen, waardoor bepaalde fi nancieel adviseurs het risico te groot 

zullen achten om op te treden als deskundige. Ook bij het tweede voorbeeld 

geldt dat de mogelijk grote groep van betrokken partijen het onmogelijk maakt 

(tijdig) afspraken te maken. De rechterlijke macht of wetgever zal hier een op-

lossing voor moeten vinden om te waarborgen dat partijen comfortabel zijn om 

op te treden als gerechtelijk deskundige in het kader va n een WHOA-traject.45

6. Conclusie

De komst van de WHOA is een nodige toevoeging voor de BV Nederland om 

bedrijven in zwaar weer te helpen. De WHOA zal naar verwachting (i) faillis-

sementen voorkomen (en daarmee waarde behouden) en (ii) waarde bij een her-

structurering meer in lijn met de economische en juridische positie van partijen 

verdelen. Het wordt immers mogelijk om dwarsliggende crediteuren, die een 

zogenaamde hold out positie hebben, toch aan een akkoord te binden.

Er zijn enkele fi nanciële fundamenten die de wet onbesproken laat, maar waarop 

het WHOA-traject impliciet gestoeld is. Met name de kortetermijnkasstroom-

prognose, het businessplan en de reorganisatie- en liquidatiewaarde zijn essen-

tieel. Deze fundamenten zijn noodzakelijk om te bepalen of een onderneming 

(i) toegang kan krijgen tot de WHOA, (ii) gebruik kan maken van fl ankerende 

maatregelen onder de WHOA en (iii) het akkoord goedgekeurd kan krijgen door 

de rechter.

44. ‘Leidraad deskundigen in civiele zaken’, rechtspraak.nl.

45. Zie de bijdrage van M.C. Bosch, F. Damsteegt-Molliers en A.E. de Vos elders in deze bundel 

die hiertoe een eerste aanzet doen.
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Echter, uiteindelijk blijft de WHOA in essentie een implementatiemiddel voor 

een herstructurering. Een herstructureringstraject blijft onveranderd met een 

stabilisatie-, analyse-, plan- en implementatiefase, waarbij de fi nanciële funda-

menten onder de WHOA al een bepaalde rol te vervullen hadden. Wel is de 

verwachting dat bij het vormgeven van een herstructureringstraject voorgesor-

teerd zal worden op een mogelijke implementatie via de WHOA, zeker wanneer 

duidelijker wordt dat er geen consensus bereikt zal worden. Hierbij zal een 

hogere kwaliteit gevraagd worden van de kortetermijnkasstroomprognose, het 

businessplan en de waarderingen. Tevens zal de vraag of het akkoord ‘homolo-

geerbaar’ is, in belang toenemen.

Behalve het vormgeven van het proces zal ook de dynamiek in een herstruc-

turering veranderen. Een herstructureringstraject is een proces waar de onder-

neming tot nieuwe afspraken met haar stakeholders probeert te komen. Dit spel 

kan onder (dreiging van) de WHOA gespeeld worden op een manier waarbij 

tegenwerkende stakeholders zich uiteindelijk toch binden; de spreekwoordelijke 

stok achter de deur. Het hold out probleem verdwijnt grotendeels. Als de onder-

neming eenmaal in een WHOA-traject zit, zal dit naar verwachting een meer 

formeel proces worden. Dit is grotendeels gedreven door het ‘you snooze you 
lose’-systeem in de WHOA, waardoor partijen het recht kunnen verliezen zich 

op een bepaald argument te beroepen als ze hier niet tijdig bezwaar over hebben 

aangetekend bij de onderneming. Er zal hierbij naar verwachting meer discussie 

ontstaan rondom de liquidatiewaarde, reorganisatiewaarde en het businessplan 

als belangrijkste input voor de reorganisatiewaarde (daar dit de omvang van de 

taart bepaalt die te verdelen is onder alle partijen). Bovendien zullen de mo-

gelijke aanwezigheid van een observator of herstructureringsdeskundige, meer 

agressieve partijen die zich goedkoop hebben ingekocht in de schuld of een 

nieuw geld verzoek, de dynamiek elk op hun eigen manier beïnvloeden.

De rol van de fi nancieel adviseur blijft met de komst van de WHOA vergelijk-

baar in termen van de onderwerpen waar hij of zij zich mee bezighoudt (denk 

bijvoorbeeld aan de fi nanciële fundamenten, het begeleiden naar een oplossing 

en het teweegbrengen van een verandering in de organisatie), maar wordt wel 

belangrijker. Vanwege het belang van de fi nanciële fundamenten zal hier in veel 

gevallen nog meer diepgang nodig zijn van de fi nancieel adviseur. Daarnaast 

biedt de WHOA een aantal nieuwe rollen waar de fi nancieel adviseur moge-

lijk invulling aan kan gaan geven, zoals de herstructureringsdeskundige en ge-

rechtelijk deskundige. Echter, zowel voor de bestaande focus van de fi nancieel 

adviseur, als voor de mogelijk nieuwe rollen, geldt dat de kracht zit in de sa-

menwerking. Met andere (met name juridische) professionals en uiteraard de 
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onderneming zelf. Dit gegeven de verwevenheid van de fi nanciële en juridische 

werkelijkheid.

In de inleiding van deze bijdrage werd al benoemd dat de PwC WHOA Simula-

tie-enquête toont dat herstructureringsprofessionals hoge verwachtingen hebben 

van de WHOA. Van de respondenten vindt 95% dat de WHOA nodig is en 89% 

verwacht waardebehoud te kunnen realiseren met de WHOA. 87% voorziet dat 

de komst van de WHOA een positieve invloed heeft op een herstructurerings-

traject. Om deze hoge verwachtingen waar te maken, is het bij uitstek aan pro-

fessionele partijen om het traject te begeleiden en vertrouwen te geven aan de 

stakeholders. De eerdergenoemde samenwerking is hierbij een randvoorwaarde 

voor het       succes van de WHOA.
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De impact van een kwijtscheldingsakkoord onder de 
WHOA op de fi scale verliezen

PROF. MR. DR. A.C.P. BOBELDIJK1

1. Introductie

In deze bijdrage staat de vraag centraal wat de impact van een schuldeisersak-

koord op grond van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is op 

de fi scale verliezen van de schuldenaar. Hoewel deze vraag ook relevant altijd 

relevant is bij een schuldeisersakkoord, wordt wint deze vraag aan belang met 

de invoering van de WHOA. De WHOA beoogt immers faillissementen te voor-

komen door middel van een onderhands akkoord, zodat er naar verwachting 

meer onderhandse akkoorden komen. Bij een onderhands akkoord onder de 

WHOA zal veelal sprake zijn van een vennootschap met fi scale verliezen, zodat 

de vraag relevant is hoe die verliezen zo veel mogelijk beschikbaar blijven voor 

verrekening met winsten na het akkoord. Tevens is inzicht in de fi scale regelge-

ving van belang om te voorkomen dat een schuldeisersakkoord onder de WHOA 

onverhoopt tot te betalen belasting leidt. Het betreft complexe fi scale materie, 

waar ik in deze bijdrage graag nader op inga.

In paragraaf 2 zal ik allereerst kort de belangrijkste regels inzake de fi scale ver-

liesverrekening bespreken. Vervolgens zal ik in de paragrafen daarna bespreken 

welke impact de elementen uit een schuldeisersakkoord onder WHOA hebben 

op de fi scale verliezen. In paragraaf 3 ga ik in op de gevolgen van een betalings-

regeling en de omzetting van schulden in een lening. In paragraaf 4 staat de 

kwijtschelding centraal. Daarbij wordt ook ingegaan op de berekening van de 

kwijtscheldingswinstvrijstelling ingeval van latente winsten, de overdracht van 

de vordering beneden pari door de crediteur en de samenloop met de fi scale 

eenheid. In paragraaf 5 wordt ingegaan op de omzetting van schulden in aan-

delenkapitaal. In paragraaf 6 sta ik stil bij gevolgen van een aandeelhouderwis-

seling voor de aanwezige fi scale verliezen. Ik sluit in paragraaf 7 af met enkele 

slotopmerkingen.

1. Arco Bobeldijk is Tax partner bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam en hoogleraar vennoot-

schapsbelasting aan Nyenrode Business Universiteit.
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2. Regels inzake verliesverrekening

2.1. Carry back en carry forward

Indien een belastingplichtige een fi scaal verlies behaalt in een jaar kan dit één 

boekjaar worden teruggewenteld.2 Verliezen geleden in boekjaren die aanvangen 

op of na 1 januari 2019 zijn maximaal zes boekjaren voorwaarts verrekenbaar.3 

Verliezen uit eerdere boekjaren zijn maximaal negen boekjaren voorwaarts ver-

rekenbaar.4 Voor de goede orde merk ik op dat het bij de verliesverrekening gaat 

om ‘fi scale boekjaren’. Als gevolg van voeging in respectievelijk ontvoeging 

uit een fi scale eenheid of een fusie gedurende een jaar, kunnen er twee of zelfs 

meer5 ‘fi scale boekjaren’ in een kalenderjaar zijn. De verliesverrekeningster-

mijn kan derhalve (substantieel) korter zijn dan zes kalenderjaren, hetgeen in de 

praktijk – zo is mijn waarneming – nog wel eens over het hoofd wordt gezien.

2.2. Verliezen uit houdster- en fi nancieringsactiviteiten

Verliezen geleden tot 2019 konden op grond van artikel 20 lid 4 (oud) Wet op 

de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) worden aangemerkt als zo-

genoemde houdsterverliezen, indien de feitelijke werkzaamheid van een belas-

tingplichtige gedurende het gehele of nagenoeg gehele boekjaar uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend bestond uit het houden van deelnemingen of het direct of 

indirect fi nancieren van met hem verbonden lichamen. Houdsterverliezen zijn 

alleen verrekenbaar met houdsterwinsten uit latere jaren. Deze bepaling is niet 

meer van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019, maar 

blijft op grond van een overgangsbepaling wel gelden voor houdsterverliezen 

geleden vóór 2019.

Een tweede eis voor de verrekening van houdsterverliezen is dat het saldo van 

vorderingen en schulden op of aan verbonden lichamen gedurende het gehele 

2. Art. 20 lid 2 Wet Vpb.

3. Art. 20 lid 2 Wet Vpb.

4. Art. 20 lid 2 (oud) Wet Vpb. Verliezen geleden vóór 2019 kunnen voorwaarts worden ver-

rekend met de belastbare winsten van de negen volgende jaren. Uit art. 20 lid 4 Wet Vpb 

volgt dat verliezen worden verrekend in de volgorde waarin deze zijn ontstaan. Hierdoor kan 

een ‘jonger’ verlies (geleden in 2019 of 2020) eerder verdampen dan een ‘ouder’ verlies (ge-

leden in 2017 of 2018). Om dit te voorkomen is in de Wet bedrijfsleven 2019 overgangsrecht 

opgenomen die bepaalt dat een jonger verlies (uit 2019 of 2020) wordt verrekend vóór de 

verrekenbare oudere verliezen (uit 2017 en/of 2018).

5. Besluit 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 juni 

2020, nr. 2020-06221, par. 12.
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of nagenoeg gehele boekjaar van verrekening niet hoger is dan het saldo aan het 

einde van het boekjaar waarin het verlies is geleden. Deze eis geldt niet indien 

de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de toename van dit saldo niet in 

overwegende mate gericht is op de verrekening van het verlies.6

2.3. Teloorgaan verliezen als gevolg van aandeelhouderswijziging

Indien het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate (30% 

of meer) is gewijzigd in vergelijking met het begin van het oudste boekjaar 

waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend, zijn op grond van artikel 20a 

Wet Vpb verliezen geleden voor het tijdstip van die wijziging als hoofdregel 

niet meer voorwaarts verrekenbaar. Voor het boekjaar waarin het uiteindelijke 

belang in belangrijke mate is gewijzigd dient de belastbare winst voor en na 

deze wijziging afzonderlijk te worden berekend. Een negatief bedrag wordt 

toegerekend aan de belastbare winst van het voorafgaande respectievelijk het 

volgende boekjaar.

De hoofdregel is niet van toepassing als cumulatief wordt voldaan aan de vol-

gende drie voorwaarden:

1. de bezittingen van belastingplichtige bestaan in het verliesjaar en in het 

boekjaar waarin de winst is behaald waarmee het verlies moet worden ver-

rekend, niet gedurende tenminste negen maanden voor meer dan 50% uit 

beleggingen; en

2. de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige 

is direct voorafgaande aan de belangwijziging niet tot minder dan 30% af-

genomen in vergelijking met de omvang van de gezamenlijke werkzaam-

heden bij het begin van het oudste verliesjaar; en

3. ten tijde van de belangwijziging bestaat niet het voornemen om de geza-

menlijke omvang van de dan aanwezige werkzaamheden binnen drie jaren 

te laten afnemen tot minder dan 30% van de omvang van de werkzaam-

heden bij het begin van het oudste verliesjaar.7

Indien de verliezen niet meer verrekend kunnen worden op basis van de voor-

waarden genoemd onder 2 en 3, maar wel is voldaan aan de voorwaarde genoemd 

onder punt 1, dan is op verzoek verrekening van een verlies toch mogelijk voor 

6. Zie voor een geslaagd beroep op deze tegenbewijsregeling bijvoorbeeld Hof Amsterdam 4 

oktober 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY0305,VN 2013/24.9.

7. Art. 20a lid 4 Wet Vpb.
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zover na de belangwijziging nog winst wordt behaald die toerekenbaar is aan 

de werkzaamheden die ook direct vóór de belangwijziging al werden verricht.8

Indien een belastingplichtige als gevolg van de toepassing van de hiervoor ge-

noemde bepaling vanaf enig moment verliezen niet meer kan verrekenen met 

winsten na dat tijdstip, dan kan de belastingplichtige de boekwaarde van zijn 

bezittingen verhogen tot ten hoogste de waarde in het economische verkeer ten-

einde de aanwezige verliezen (die op grond van de hoofdregel zouden verdam-

pen) te verrekenen met deze herwaarderingswinst. Deze herwaardering vindt 

plaats op het moment direct voorafgaande aan het tijdstip waarop de belang-

wijziging heeft plaatsgevonden.9

Tot slot van deze paragraaf merk ik nog op dat indien sprake is van een fi scale 

eenheid artikel 20a Wet Vpb moet worden toegepast alsof er geen fi scale een-

heid is.10 Dit betekent dat een fi scale eenheidsverlies wordt toegerekend aan de 

individuele maatschappijen en genoemde bepaling vervolgens per maatschappij 

wordt toegepast.

3. Betalingsregeling en omzetting handelsschuld in lening

Onderdeel van een schuldeisersakkoord onder de WHOA kan een betalings-

regeling met crediteuren zijn. Ook is het mogelijk dat de handelsschulden op 

grond van het schuldeisersakkoord worden omgezet in een lening.

Voor de heffi ng van vennootschapsbelasting is het uitgangspunt dat schulden op 

nominale waarde worden gewaardeerd. Het feit dat een debiteur niet langer in 

staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, betekent niet dat de schulden op 

een lager bedrag moeten worden gewaardeerd.11 De schulden blijven op nomi-

nale waarde gewaardeerd worden. Een betalingsregeling of een omzetting van 

handelsschulden in een lening heeft dan ook in beginsel geen effect op de waar-

dering van de schulden.12 De vraag komt op wat het gevolg is indien de in het 

kader van een akkoord overeengekomen lening renteloos is of een rente draagt 

die lager is dan de marktrente. Uit de rechtspraak volgt dat wanneer de contante 

8. Art. 20a lid 11 Wet Vpb.

9. Art. 20a lid 12 Wet Vpb.

10. Art. 15 lid 16 Wet Vpb.

11. HR 18 oktober 2002 (Fokker II), BNB 2004/44, uit Fokker II volgt de hoofdregel dat een 

belastingplichtige schulden dient te waarderen op de nominale waarde.

12. Een omzetting van een handelsschuld in een lening heeft overigens wel gevolgen voor de 

heffi ng van btw. Zie hierover B.G.A. Heijnen, ‘De btw-aspecten van fi nanciële herstructure-

ringen’, TFO 2019/162.2, par. 4.
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waarde van een renteloze of laagrentende schuld aanmerkelijk afwijkt van de 

nominale waarde, de schuld op de contante waarde moet worden gewaardeerd.13 

Dit betekent mijns inziens dat bij de omzetting van handelsschulden in een ren-

teloze of laagrente lening een bedrag gelijk aan het verschil met de contante 

waarde van de schuld tot het fi scale resultaat gerekend dient te worden. Naar 

mijn mening is hier sprake van een zogenaamde kwijtscheldingswinst waarop 

de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing is voorzover er geen fi scaal 

compensabel verliezen zijn (zie hierna). De latere aangroei van de schuld tot de 

nominale waarde zal ten laste van het fi scaal resultaat gebracht kunnen worden.

4. Kwijtschelding van schulden

4.1. Algemeen

Als onderdeel van het schuldeisersakkoord onder de WHOA kan een kwijtschel-

ding van schulden worden overeengekomen. Bij de debiteur leidt een kwijt-

schelding van een schuld in beginsel tot fi scale winst. Indien homologatie van 

een schuldeisersakkoord door de rechter moet plaatsvinden is het moment dat 

het vonnis onherroepelijk wordt het fi scaal relevante moment: op dat moment 

wordt de fi scale winst geconstateerd. Voor zover de kwijtscheldingswinst de 

aanwezige verliezen overtreft, kan de zogenaamde kwijtscheldingswinstvrijstel-

ling14 van toepassing zijn. De kwijtscheldingswinstvrijstelling is van toepassing 

indien winst wordt behaald door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking 

vatbare rechten door schuldeisers, voor zover de winst het geleden verlies van 

dat jaar alsmede de aanwezige fi scaal compensabele verliezen overtreft.

4.2. Berekening kwijtscheldingswinst op jaarbasis

Het is van belang om op te merken dat de fi scale winstbepaling en daarmee ook 

de berekening van de vrij te stellen kwijtscheldingswinst op jaarbasis plaats-

vindt. Hieruit volgt dat indien in enig jaar een kwijtschelding plaatsvindt en in 

datzelfde jaar overigens winst wordt behaald, de behaalde kwijtscheldingswinst 

eerst wordt verrekend met de aanwezige verliezen. De overige behaalde winst 

wordt dan dus belast. Een voorbeeld ter verduidelijking. BV beschikt over com-

pensabele verliezen van 500, op 1 juli wordt een lening van 600 kwijtgescholden 

en overigens wordt in dat boekjaar een positief resultaat van 400 behaald. Indien 

eerst de ‘gewone’ winst zou worden verrekend met de aanwezige verliezen, 

resteert een verlies van 100 en is derhalve 500 van de kwijtscheldingswinst 

13. HR 29 oktober 1958, BNB 1958/342.

14. Art. 3.13 van de Wet inkomstenbelasting 2001 juncto art. 8 Wet Vpb.
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vrijgesteld. Zo werkt het echter niet. Het kwijtgescholden bedrag wordt bij 

voorrang verrekend met de aanwezige verliezen,15 zodat een bedrag van 100 

van het kwijtgescholden bedrag is vrijgesteld. De ‘gewone winst’ wordt in dit 

voorbeeld dus integraal belast en daarover is dus (bij een tarief van 25%) 100 

aan vennootschapsbelasting verschuldigd. In dit voorbeeld zou het vanuit fi s-

caal perspectief dus de voorkeur kunnen hebben om de kwijtschelding een jaar 

later te laten plaatsvinden, omdat dan de gewone winst reeds is verrekend met 

de aanwezige verliezen en in het jaar van kwijtschelding dus wel een bedrag van 

600 wordt vrijgesteld.

4.3. Materiële kwijtschelding door overdracht vordering

Een alternatieve wijze van kwijtschelding is het overdragen van de vordering 

door de crediteur aan de debiteur of een met de debiteur gelieerde entiteit. Indien 

de vordering aan de debiteur wordt overgedragen, gaat deze door schuldvermen-

ging teniet. Fiscaal leidt dat eveneens tot winst voor een bedrag gelijk aan het 

verschil tussen de nominale waarde van de schuld en het door de debiteur voor 

de vordering betaalde bedrag. Ook in deze situatie van materiële kwijtschelding 

is de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing voor zover de behaalde 

winst de aanwezige verliezen te boven gaat.16 Indien de vordering door de credi-

teur wordt overgedragen aan een met de debiteur gelieerde entiteit, bijvoorbeeld 

de aandeelhouder, welke niet in een fi scale eenheid vennootschapsbelasting met 

de debiteur is opgenomen, wordt geen winst bij de debiteur geconstateerd. De 

Belastingdienst heeft meerdere procedures gevoerd om in dergelijke situaties 

winst bij de debiteur in aanmerking te kunnen nemen, maar zonder succes.17 

Bij de aandeelhouder zal de vordering in de fi scale balans worden opgenomen 

voor de verkrijgingsprijs. Bij afl ossing van de schuld door de debiteur zal bij de 

aandeelhouder winst worden geconstateerd voor zover meer wordt ontvangen 

dan de kostprijs van de vordering. Fiscale winst bij de crediteur kan overigens 

worden voorkomen door de vordering op de debiteur direct na verkrijging om te 

zetten in aandelenkapitaal (zie hierna).

4.4. Toepassing kwijtscheldingswinstvrijstelling bij fi scale eenheid

Indien de debiteur is opgenomen in een fi scale eenheid vennootschapsbelasting 

of de afgelopen zes jaar onderdeel uitmaakte van een fi scale eenheid is extra 

15. HR 17 april 1974, BNB 1974/226.

16. Evenzo J.A.R. van Eijsden & Q.W.J.C.H. Kok, ‘Afgewaardeerde vorderingen’, FM 124, 

Deventer: Kluwer 2007, p. 291.

17. Zie bijvoorbeeld HR 22 oktober 1997,  BNB 1998/64 en HR 24 mei 2002,  BNB 2002/233.
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attentie geboden. Aangezien bij een fi scale eenheid de moedermaatschappij de 

belastingplichtige is en de resultaten van alle in de fi scale eenheid gevoegde 

maatschappijen worden toegerekend aan de moedermaatschappij, wordt de 

kwijtscheldingswinstvrijstelling in eerste instantie toegepast op het niveau van 

de fi scale eenheid. Er geldt echter een specifi eke bepaling voor fi scale eenheid-

situaties.18 Op grond van die bepaling is de kwijtscheldingswinstvrijstelling 

alleen van toepassing voor zover die vrijstelling ook van toepassing zou zijn 

geweest als de debiteur geen onderdeel zou hebben uitgemaakt van de fi scale 

eenheid. Dit betekent concreet dat de kwijtscheldingswinstvrijstelling eerst op 

fi scale eenheidsniveau moet worden berekend en vervolgens moet worden bere-

kend wat de vrijstelling zou zijn indien de debiteur zelfstandig belastingplichtig 

zou zijn geweest. Indien verliezen van de debiteur binnen fi scale eenheid zijn 

verrekend met winsten van andere maatschappijen, resulteert deze bepaling in 

een beperking. Een voorbeeld ter verduidelijking. De debiteur heeft in de af-

gelopen jaren 1000 verlies geleden, welke verliezen zijn gecompenseerd met 

winsten van andere maatschappijen in de fi scale eenheid. De fi scale eenheid 

heeft geen compensabele verliezen. De debiteur krijgt een bedrag van 600 kwijt-

gescholden. Op het niveau van de fi scale eenheid zou het bedrag van de kwijt-

schelding volledig zijn vrijgesteld omdat er geen fi scale verliezen aanwezig zijn. 

Indien de debiteur echter zelfstandig belastingplichtig zou zijn geweest, zou de 

600 volledig belast zijn geweest, omdat de debiteur dan over 1000 verliezen 

zou beschikken waartegen de winst kan worden afgezet. In dit geval wordt de 

kwijtscheldingswinst op het niveau van de fi scale eenheid dus niet vrijgesteld. 

De kwijtschelding van de schuld aan de debiteur leidt in dit voorbeeld tot een 

belastbare winst op het niveau van de fi scale eenheid en daarmee tot te betalen 

belasting. De debiteur, als dochtermaatschappij in de fi scale eenheid, is daar 

overigens hoofdelijk aansprakelijk voor.19

Bij de vaststelling of de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing is moet 

ook gekeken worden of de debiteur de afgelopen zes jaar onderdeel heeft uit-

gemaakt van een fi scale eenheid. Er is namelijk een specifi eke antimisbruik-

bepaling die voorkomt dat een debiteur voorafgaand aan de kwijtschelding 

wordt ontvoegd uit de fi scale eenheid om de hiervoor beschreven bepaling te 

ontlopen.20 De kwijtscheldingswinstvrijstelling is niet van toepassing indien de 

debiteur de afgelopen zes jaar onderdeel uitmaakte van de fi scale eenheid, tenzij 

aannemelijk wordt gemaakt dat de kwijtscheldingswinstvrijstelling ook van 

toepassing zou zijn geweest indien de debiteur geen onderdeel van die fi scale 

18. Art. 15ac lid 2 Wet Vpb.

19. Art. 39 Invorderingswet 1990.

20. Art. 8 lid 4 Wet Vpb.
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eenheid had uitgemaakt. Indien de debiteur gedurende de fi scale eenheidspe-

riode verliezen heeft geleden en die verliezen binnen de fi scale eenheid zijn ver-

rekend of wanneer de verliezen zijn achtergebleven bij de fi scale eenheid, zal de 

kwijtscheldingswinstvrijstelling in zoverre niet van toepassing zijn. Immers, tot 

het bedrag van die verliezen zou bij zelfstandige belastingplicht van de debiteur 

de kwijtscheldingswinstvrijstelling geen toepassing hebben gevonden.

Het moge duidelijk zijn dat kwijtschelding in fi scale eenheidssituaties tot on-

gewenste fi scale gevolgen kan leiden, in het bijzonder indien dat leidt tot te 

betalen vennootschapsbelasting (cash-out). In een dergelijk geval verdient het 

overweging om de crediteur de vordering over te laten dragen aan een groeps-

vennootschap van de debiteur (buiten fi scale eenheid), eventueel gevolgd door 

een omzetting in aandelenkapitaal.

4.5. Kwijtschelding ‘onzakelijke lening’ speelt zich af in kapitaalsfeer

Indien sprake is van een zogenaamde onzakelijke geldlening speelt de kwijt-

schelding zich fi scaal af in de kapitaalsfeer. Kwijtschelding van een onzakelijke 

geldlening leidt dus niet tot aantasting van de fi scaal compensabele verliezen. 

Van een onzakelijke geldlening is kortgezegd sprake indien de crediteur het 

debiteurenrisico op zich heeft genomen vanwege de vennootschappelijke be-

trekkingen tussen de crediteur en de debiteur.21 Indien geen vaste rente kan wor-

den vastgesteld waartegen een onafhankelijke derde de geldlening in dezelfde 

omstandigheden en onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt, zal de 

geldlening als onzakelijke lening kwalifi ceren.22 De kwalifi catie als onzakelijke 

geldlening leidt ertoe dat de fi scaal in aanmerking te nemen rente moet worden 

bepaald op de zogenaamde borgstellingsanaloge rente23 – of indien dat niet kan 

de risicovrije rente – en dat afwaarderingen op de vordering niet ten laste van het 

fi scale resultaat kunnen worden gebracht.24 Ingeval van een kwijtschelding in 

21. HR 25 november 2011, 08/05323, BNB 2012/37, 10/05161, BNB 2012/38, en 10/04588, BNB 2012/78.

22. Voor een uitgebreide beschouwing over de onzakelijke lening problematiek verwijs ik naar 

A.C.P. Bobeldijk, R.L.P. van der Velden & L.A. Schakenraad, ‘De onzakelijke lening anno 

2018 (deel I)’, MBB 2018/2 en ‘De onzakelijke lening anno 2018 (deel II)’, MBB 2018/8 als-

mede de daar aangehaalde literatuur.

23. Dat is de rente die een derde partij zou vragen bij het verstrekken van een geldlening aan 

de debiteur onder garantstelling van de crediteur van de onzakelijke geldlening. Zie HR 25 

november 2011,  BNB 2012/37. Dit betekent dus dat voor de rente op een onzakelijke lening 

niet naar de creditrating van de debiteur maar naar de creditrating van de crediteur moet 

worden gekeken.

24. HR 25 november 2011, BNB 2012/37. Zie ook A.C.P. Bobeldijk, R.L.P. van der Velden & 

L.A. Schakenraad, ‘De onzakelijke lening anno 2018 (deel I)’, MBB 2018/2 en ‘De onzake-

lijke lening anno 2018 (deel II)’, MBB 2018/8.



59

De impact van een kwijtscheldingsakkoord onder de WHOA op de fi scale verliezen

het kader van een schuldeisersakkoord van een aandeelhouderslening of lenin-

gen verstrekt door gelieerde entiteiten kan het de voorkeur hebben als dergelijke 

leningen als ‘onzakelijke geldleningen’ kunnen worden aangemerkt, omdat de 

kwijtschelding dan in de kapitaalsfeer plaatsvindt.

4.6. Kwijtscheldingswinst ingeval van aanwezige stille reserves

Een belangrijk aandachtspunt bij een kwijtschelding zijn de eventueel aanwezige 

stille reserves. Zoals hiervoor aangegeven wordt de kwijtscheldingswinst vrijge-

steld voor zover die uitgaat boven de aanwezige fi scaal compensabele verliezen. 

Als gevolg van de asymmetrie van goed koopmansgebruik kan het zo zijn dat de 

debiteur verliezen al wel in aanmerking heeft genomen, terwijl latente winsten 

nog niet in aanmerking zijn genomen. Op grond van goed koopmansgebruik 

worden verliezen namelijk in aanmerking genomen zodra die voorzienbaar zijn 

en winsten pas op het moment dat die zijn gerealiseerd. Bij de berekening van 

de kwijtscheldingswinstvrijstelling wordt wel rekening gehouden met de aan-

wezige verliezen, maar niet met aanwezige latente winsten. Een voorbeeld ter 

illustratie. Een debiteur heeft onroerende zaken waarvan de waarde in het eco-

nomisch verkeer 1000 hoger is dan de fi scale boekwaarde. De debiteur beschikt 

over 2000 aan compensabele verliezen. Indien een schuld van 2500 wordt 

kwijtgescholden, zal dus een bedrag van 500 (2500-2000) zijn vrijgesteld op 

grond van de kwijtscheldingswinstvrijstellingsbepaling. Herwaardering van de 

onroerende zaken naar de waarde in het economisch verkeer zou ertoe leiden dat 

er nog slechts 1000 aan compensabele verliezen resteert en een bedrag van 1500 

(2500-1000) van de kwijtschelding zijn vrijgesteld. Herwaardering van onroe-

rende zaken lijkt echter op grond van goed koopmansgebruik niet mogelijk. 

Mijns inziens schiet de wettelijke bepaling inzake de kwijtscheldingswinstvrij-

stelling te kort. Vanwege de genoemde asymmetrie tussen het nemen van win-

sten en verliezen op grond van goed koopmansgebruik zou het redelijk zijn als 

activa en passiva eerst geherwaardeerd mogen worden alvorens de kwijtschel-

dingswinstvrijstelling te berekenen. Reeds eerder bepleitte ik een aanpassing 

van de bepaling inzake de kwijtscheldingswinstvrijstelling.25 Overigens kan een 

belastingplichtige het gewenste resultaat wel bereiken door het activum waarin 

een meerwaarde aanwezig is, over te dragen aan een groepsmaatschappij (buiten 

fi scale eenheid). Dit dient dan wel in het jaar voorafgaande aan de kwijtschel-

ding te gebeuren, omdat zoals aangegeven de kwijtscheldingswinst bij voorrang 

wordt verrekend met aanwezige verliezen.

25. A.C.P. Bobeldijk, Afgewaardeerde vorderingen in de vennootschapsbelasting, Amersfoort: 

Sdu Uitgevers 2009, par. 7.2.6.
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5. Omzetting van schulden

De omzetting van schulden in eigen vermogen kan een belangrijk onderdeel zijn 

van een schuldeisersakkoord onder de WHOA.

5.1. Omzetting speelt zich af in kapitaalsfeer

De omzetting van schulden in eigen vermogen speelt zich af in de fi scale ka-

pitaalsfeer. Bij een omzetting wordt geen fi scale winst geconstateerd,26 zodat 

de aanwezige fi scaal compensabele verliezen niet worden aangetast. Dit is dus 

anders dan bij een kwijtschelding. Vandaar dat een overdracht van een vorde-

ring aan de aandeelhouder gevolgd door een omzetting in kapitaal vanuit fi s-

caal perspectief de voorkeur heeft boven een kwijtschelding van die vordering. 

In het eerste geval blijven de verliezen van de debiteur onaangetast, terwijl in 

het tweede geval de kwijtscheldingswinst verrekend moet worden met de aan-

wezige verliezen (behalve in de situatie dat sprake is van een onzakelijke kwijt-

schelding).

Het maakt overigens fi scaal geen verschil of de stortingsplicht uit hoofde van de 

uitgegeven aandelen of overeengekomen agiostorting wordt verrekend met de 

schuld van de debiteur of dat de vordering door de crediteur wordt ingebracht 

waarna die door schuldvermenging teniet gaat.27 Indien sprake is van een civiel-

rechtelijke kapitaalinbreng zal dat ook fi scaal het geval zijn.

5.2. Aandachtspunten bij omzetting

Indien een omzetting van schulden in eigen vermogen plaatsvindt op het niveau 

van een dochtermaatschappij van de fi scale eenheid en de moedermaatschappij 

daardoor niet langer 95% van de aandelen houdt, zal de fi scale eenheid ver-

breken. Dit heeft allerlei, potentieel ongewenste, gevolgen. Zo dient bijvoor-

beeld afgerekend te worden over de stille reserves die aanwezig waren in ver-

mogensbestanddelen die de afgelopen zes (of onder omstandigheden drie) jaren 

zijn overgedragen binnen fi scale eenheid.28 Ook zal het aanwezige fi scale een-

heidsverlies moeten worden toegedeeld aan de verschillende maatschappijen en 

zullen deze verliezen indien op een lager niveau opnieuw een fi scale eenheid 

26. HR 25 juni 1969, BNB 1969/202, HR 26 april 1978, BNB 1978/140 en HR 10 maart 1993, 

BNB 1993/237.

27. A.C.P. Bobeldijk, Afgewaardeerde vorderingen in de vennootschapsbelasting, Amersfoort: 

Sdu Uitgevers 2009, par. 6.7.

28. Art. 15ai Wet Vpb.
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wordt aangegaan als zogenaamde voorvoegingsverliezen worden aangemerkt.29 

Ook kan het fi scale eenheidsverlies dat wordt toegedeeld aan een maatschappij 

onder omstandigheden worden aangemerkt als een houdsterverlies terwijl het 

fi scale eenheidsverlies dat niet was. Hoewel de verbreking van een fi scale een-

heid een belangrijk aandachtspunt is in de praktijk, gaat bespreking daarvan het 

bestek van dit artikel te buiten. Indien mogelijk zal het in de praktijk de voorkeur 

hebben om de uitgifte van aandelen aan de schuldeisers te laten plaatsvinden 

door de moedermaatschappij van de fi scale eenheid.

Als gevolg van de omzetting van schulden in aandelenkapitaal kan het saldo van 

de vorderingen en schulden op of aan verbonden lichamen, als bedoeld in artikel 

20, lid 4 (oud) Wet Vpb (zie paragraaf 2.2 hiervoor) wijzigen. Aangezien het 

echter evident is dat bij een schuldeisersakkoord de wijziging van het saldo niet 

in overwegende mate is gericht op verliesverrekening, zal de verliesverrekening 

op grond van artikel 20, lid 4 (oud) Wet Vpb mijns inziens niet worden beperkt.

Tot slot van deze paragraaf een enkele opmerking over de gevolgen voor de cre-

diteur. Indien de crediteur een in Nederland gevestigde vennootschap is en ten 

tijde van de omzetting van de vordering in eigen vermogen een aandelenbelang 

van ten minste 5% heeft of verkrijgt, zal de crediteur het verlies op de vordering 

dat (in eerdere jaren) ten laste van het fi scale resultaat is gebracht tot de winst 

moeten rekenen.30 Wel kan hetzelfde bedrag ten laste van de winst worden ge-

doteerd aan de zogenaamde opwaarderingsreserve.31 De omzetting heeft in dat 

geval per saldo geen impact op de aanwezige compensabele verliezen bij de 

crediteur. De opwaarderingsreserve valt vrij al naar gelang de deelneming in de 

voormalige debiteur in waarde stijgt.32

6. Aandeelhouderswijziging

Bij een schuldeisersakkoord blijft de debiteur bestaan. In beginsel blijven der-

halve ook de verliezen bestaan. Als gevolg van een aandeelhouderswijziging 

kunnen de verliezen echter niet langer verrekenbaar zijn. Ook is een liquidatie-

verlies voor de aandeelhouders niet mogelijk. Hierna ga ik nader op deze as-

pecten in.

29. Art. 15af en 15ae Wet Vpb.

30. Art. 13ba lid 1 Wet Vpb.

31. Art. 13ba lid 1 Wet Vpb.

32. Art. 13ba lid 5 Wet Vpb.
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6.1. Verliesverdamping bij aandeelhouderswijziging

Ingeval van een aandeelhouderswijziging waarbij het uiteindelijke belang in 

de belastingplichtige in belangrijke mate (30% of meer) is gewijzigd in ver-

gelijking met het begin van het oudste boekjaar waarvan een verlies nog niet 

volledig is verrekend, vindt artikel 20a Wet Vpb toepassing (zie paragraaf 2.3). 

In het algemeen kan gesteld worden dat de aanwezige verliezen op verzoek nog 

steeds verrekend kunnen worden na de aandeelhouderswijziging met winsten uit 

activiteiten die op dat moment reeds aanwezig waren. Ook kan gebruikgemaakt 

worden van de mogelijkheid om de bezittingen te herwaarderen. Die herwaar-

dering zal in het algemeen de voorkeur hebben, omdat dat het risico op verlies-

verdamping verkleint. Bovendien is bij gebruikmaking van de mogelijkheid tot 

herwaardering in feite sprake van verliesverjonging voor zover op de geher-

waardeerde bezittingen kan worden afgeschreven. De afschrijving kan namelijk 

ten laste van het fi scale resultaat gebracht worden en voor zover dat tot een 

fi scaal verlies leidt, geldt vanaf dat moment opnieuw een verliesverrekenings-

termijn van zes jaar.

6.2. Samenloop kwijtscheldingswinstvrijstelling en aandeelhouderswijziging

Indien op grond van de WHOA een schuldeisersakkoord wordt gehomologeerd 

waarin zowel de aandeelhouderswijzing als de kwijtschelding zijn opgenomen, 

vinden die beide op hetzelfde moment plaats, namelijk het moment van (onher-

roepelijk worden van) de homologatie. De vraag komt op hoe in dat geval de 

samenloop van artikel 20a Wet Vpb, in het bijzonder de mogelijkheid tot her-

waardering, en de kwijtscheldingswinstvrijstelling uitwerkt. Zoals hiervoor in 

paragraaf 2.3 aangegeven, vindt een herwaardering op grond van artikel 20a Wet 

Vpb plaats direct voorafgaand aan het moment van de aandeelhouderswijziging. 

Tevens is relevant dat zoals hiervoor is aangegeven, de kwijtscheldingswinst bij 

voorrang (dus voor de ‘gewone winst’) wordt verrekend met aanwezige verlie-

zen. Indien de kwijtscheldingswinst in aanmerking genomen moet worden na de 

aandeelhouderswijziging zullen de op het moment van de aandeelhouderswijzi-

ging aanwezige verliezen op grond van artikel 20a Wet Vpb vanaf dat moment 

niet langer voor verrekening in aanmerking komen33 en is de volledige kwijt-

scheldingswinst vrijgesteld. Aangezien de kwijtschelding echter niet na, maar 

tegelijkertijd met de aandeelhouderswijziging wordt geconstateerd, is mijns 

33. Zoals in paragraaf 2.3 aangegeven dient de winst in het boekjaar van de aandeelhouders-

wijziging afzonderlijk te worden berekend voor de periode vóór en na de aandeelhouders-

wijziging en wordt een negatief bedrag toegerekend aan het jaar voorafgaand respectievelijk 

volgend op het jaar van de aandeelhouderswijziging.
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inziens de vraag of in een dergelijk geval de kwijtscheldingswinstvrijstelling van 

toepassing is. Die vrijstelling zou mijns inziens veiliggesteld kunnen worden 

door in het schuldeisersakkoord op te nemen dat de schulden worden prijsgege-

ven onder de opschortende voorwaarde van de aandeelhouderswijziging. Als 

gevolg van de homologatie vindt dan eerst de aandeelhouderswijziging plaats 

en (als gevolg van de opschortende voorwaarde) daarna pas de kwijtschelding.

6.3. Debiteur blijft bestaan, geen liquidatieverlies voor aandeelhouders

Bij een schuldeisersakkoord op grond van de WHOA kan de situatie zich voor-

doen dat aandeelhouders gedwongen worden hun aandelen over te dragen. Het 

door de aandeelhouder geleden verlies kan in het algemeen niet ten laste van het 

fi scale resultaat gebracht worden op grond van de deelnemingsvrijstelling. De 

deelnemingsvrijstelling is kortgezegd van toepassing indien sprake is van een 

aandelenbelang van ten minste 5%. In geval van faillissement van de debiteur 

kan een aandeelhouder op grond van de liquidatieverliesregeling, mits is vol-

daan aan alle voorwaarden, een verlies op zijn aandelenbezit wel ten laste van 

het fi scale resultaat brengen. Achtergrond van die liquidatieverliesregeling is 

het teloorgaan van verliezen van de ontbonden vennootschap. Het niet kunnen 

nemen van een fi scaal liquidatieverlies zou een reden kunnen zijn voor aandeel-

houders om tegen het schuldeisersakkoord te stemmen. Ik heb eerder bepleit dat 

een aanpassing van de liquidatieverliesregeling op zijn plaats zou zijn met het 

oog op de inwerkingtreding van de WHOA.34 De regeling kan zo worden aange-

past dat de liquidatieverliesregeling geen reden meer is voor aandeelhouders om 

tegen te stemmen, terwijl ook recht gedaan wordt aan de ratio van de liquidatie-

verliesregeling.35

7. Tot slot

De fi scaliteit bij herstructureringen is een terrein vol voetangels en klemmen. 

In deze bijdrage heb ik de invloed van onderdelen van een schuldeisersakkoord 

onder de WHOA op de aanwezige compensabele verliezen beschreven. Gezien 

de complexiteit en het feit dat de fi scale gevolgen sterk kunnen verschillen al 

naar gelang de herstructurering wordt vormgegeven, is het mijns inziens duide-

lijk dat een belangrijke rol is weggelegd voor de fi scaal adviseur van de debiteur 

34. A.C.P. Bobeldijk, ‘Fiscale aspecten Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming 

faillissement’, par. 7.5 in Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, Het dwangakkoord 
buiten faillissement, Zutphen: Paris.

35. A.C.P. Bobeldijk, T.P. Akyurek & D.T.C. Tol., ‘Het “dwangakkoord” is in zicht; hoog tijd om 

de liquidatieverliesregeling aan te passen’, WFR 2018/29.
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bij de vormgeving van een schuldeisersakkoord. Mede omdat afstemming met 

de belastingdienst (rulings) steeds moeilijker is, en zeker in trajecten waar sprake 

is van tijdsdruk, is voor de fi scalist betrokken bij een schuldeisersakkoord van 

belang dat hij van de hoed en de rand weet omdat partijen steeds meer op hem 

of haar zullen moeten varen.
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De positie van de fi nancieel adviseur en de benodigde 
fi nanciële documentatie in de WHOA-procedure

DRS. D. BRUINS SLOT RA EN MR. DRS. L. VERHOEF1

1. Inleiding

Voor een herstructurering maken schuldenaar, schuldeisers en aandeelhouders 

dikwijls gebruik van een fi nancieel adviseur. Met de komst van de WHOA wordt 

de gereedschapskist van de fi nancieel adviseur uitgebreid om een succesvolle 

herstructurering te realiseren. In dit artikel gaan wij in op de volgende vragen:

− Wat verandert er voor de fi nancieel adviseur in het geval van een WHOA-

procedure?

− Gaat de herstructureringsdeskundige de fi nancieel adviseur vervangen in 

een WHOA-procedure?

− Wil de fi nancieel adviseur gaan optreden als de herstructureringsdeskun-

dige in een WHOA-procedure?

− Welke fi nanciële documentatie dient te worden ingebracht in een WHOA-

procedure?

2. Financieel adviseur

2.1. Rol van de fi nancieel adviseur

De schuldenaar, schuldeiser en aandeelhouder kunnen elk afzonderlijk een fi -

nancieel adviseur inschakelen in het kader van een WHOA-procedure.

De rol van een fi nancieel adviseur van een schuldenaar in een herstructurering is 

het begeleiden, in samenwerking met de andere betrokken adviseurs, van zowel 

de onderneming (schuldenaar) en haar stakeholders (aandeelhouders, schuld-

eisers en eventueel andere partijen) naar een oplossing. De fi nancieel adviseur 

van een schuldenaar dient zich bij een herstructurering te richten op de volgende 

aandachtsgebieden:

1. Dolf Bruins Slot is Partner bij EY Turnaround and Restructuring Strategy en Lennart Verhoef 

is Senior Manager bij EY Turnaround and Restructuring Strategy.
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− wat zijn de oorzaken van verval? – Analyse van de strategische, operatio-

nele en fi nanciële oorzaken van verval;

− hoeveel tijd heeft de schuldenaar? – Doorlopend analyseren van de korteter-

mijnliquiditeitsprognose;

− met wie moet rekening worden gehouden? – Actief stakeholdermanage-

ment;

− wat is de (middel)lange termijn operationele oplossing? – Opstellen en be-

oordelen van het herstel- en/of businessplan;

− op welke wijze dient het herstel- en/of businessplan te worden gefi nancierd? – 

Adviseren inzake de gewenste nieuwe kapitaalstructuur; en

− hoe wordt daadwerkelijk een herstructurering/verandering gerealiseerd? – 

Vormgeven aan een change management-proces om het herstel- en/of busi-

nessplan te realiseren.

Bij een herstructurering met een WHOA-procedure dient de fi nancieel adviseur 

tevens de volgende aandachtsgebieden te adresseren:

− inventarisatie van de juridische en fi nanciële positie van de aandeelhou-

der(s) en schuldeisers en het opstellen van een klassenindeling;

− opstellen van een waardering voor de reorganisatie- en liquidatiewaarde van 

de schuldenaar en het toerekenen van de waarde aan de klassenindeling; en

− opstellen van de verschillende fi nanciële documenten in het kader van onder 

andere artikel 375 Fw.

Ook de fi nancieel adviseurs van de aandeelhouders en schuldeisers hebben in 

een herstructurering dezelfde aandachtsgebieden als de fi nancieel adviseur van 

de schuldenaar. Zij zullen echter beperkt toegang hebben tot de schuldenaar 

(en derhalve informatie). Hierdoor zullen zij veelal gebruikmaken van de infor-

matie die door de schuldenaar en/of de fi nancieel adviseur van de schuldenaar 

beschikbaar wordt gesteld.

2.2. Conclusie

Voor de fi nancieel adviseur verandert niet veel in een WHOA-procedure. De fi -

nancieel adviseur krijgt echter met de WHOA de beschikking over beter gereed-

schap om een herstructurering succesvol voor haar opdrachtgever te realiseren:

− Minder holdout posities – de WHOA creëert minder holdout posities, 

waarmee de overlevingskansen van een distressed onderneming aanzienlijk 

toenemen en de effi ciëntie van het herstructureringsproces verbetert.

− Versnelling van het proces – de WHOA faciliteert een sneller herstructu-

reringsproces (ook zonder daadwerkelijk een WHOA-proces op te starten) 

ten opzichte van het huidige herstructureringsproces, doordat alle partijen 
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zich realiseren dat zij in een WHOA-procedure geen holdout positie kunnen 

innemen.

− Focus op waardebehoud – de WHOA faciliteert waardebehoud voor schuld-

eisers en aandeelhouders, alsmede werkgelegenheid van een distressed on-

derneming. Met de absolute priority rule zal de verdeling van de waarde ná 

een herstructurering meer in lijn zijn met de economische werkelijkheid.

Wel verwachten wij dat in een WHOA-procedure van de fi nancieel adviseur 

meer aandacht wordt gevraagd op het terrein van de liquidatie- en reorganisatie-

waardering ten opzichte van een herstructurering zonder WHOA-procedure.

3. Herstructureringsdeskundige

3.1. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de herstructureringsdeskundige?

Op basis van artikel 371 lid 1 Fw kunnen zowel de schuldenaar als de schuld-

eisers, aandeelhouders, OR en personeelsvertegenwoordiging (hierna gezamen-

lijk: “de Stakeholders”) bij de rechtbank een verzoek indienen tot aanwijzing 

van een herstructureringsdeskundige.

De herstructureringsdeskundige kan worden aangesteld om een akkoord op te 

stellen en aan te bieden namens of in samenwerking met de schuldenaar aan de 

schuldeisers en aandeelhouders. Volgens artikel 371 lid 6 Fw voert de herstruc-

tureringsdeskundige ‘zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uit’.

De herstructureringsdeskundige heeft geen bestuursfunctie of management-

functie, maar geeft advies, helpt de onderhandelingen in het kader van de 

WHOA-procedure en stelt het akkoord op. De aanwijzing van de herstructure-

ringsdeskundige leidt er derhalve niet toe dat de schuldenaar de beschikking of 

het beheer over zijn vermogen verliest. De schuldenaar behoudt zelf de controle 

over de onderneming en kan deze gewoon blijven voortzetten, terwijl de pro-

cedure loopt (‘debtor in possession’). De schuldenaar blijft daarmee ook uit-

sluitend bevoegd om rechtshandelingen te verrichten.

De herstructureringsdeskundige moet dan ook niet verward worden met een 

chief restructuring offi cer (CRO, in veel gevallen lid van het bestuur van de 

schuldenaar) en/of fi nancieel adviseur van de schuldenaar. Zowel de CRO als 

de fi nancieel adviseur worden ingezet om een onderhandelingsresultaat met de 

aandeelhouders en schuldeisers te realiseren. Tot zover zijn de doelstellingen 

gelijk aan de herstructureringsdeskundige. Echter, de CRO is in veel gevallen 

een bestuurder en de fi nancieel adviseur van de schuldenaar is ingeschakeld 
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door de schuldenaar zelf. Derhalve zijn zowel de CRO als de fi nancieel adviseur 

niet onpartijdig en niet per se onafhankelijk. De herstructureringsdeskundige 

daarentegen is aangesteld door de rechtbank en dient onpartijdig en onafhanke-

lijk te zijn.

Het is aannemelijk dat in de praktijk bij de aanstelling van de een herstructure-

ringsdeskundige reeds een CRO en/of fi nancieel adviseur werkzaam zijn bij de 

schuldenaar. Wij verwachten dan ook dat de herstructureringsdeskundige na-

drukkelijk de samenwerking zal aangaan met de CRO en/of fi nancieel adviseur. 

Deze samenwerking zal intensief zijn en in veel gevallen complementair. De 

herstructureringsdeskundige kan gebruikmaken van de expertise en capaciteit 

van de CRO en/of fi nancieel adviseur.

3.2. Overwegingen en drempel aanstellen herstructureringsdeskundige?

Voor het aanstellen van een herstructureringsdeskundige moet de verzoeker 

redelijkerwijs aannemelijk maken dat de schuldenaar met “het betalen van zijn 
schulden niet zal kunnen voortgaan”. 2

De schuldenaar kan overwegen om een herstructureringsdeskundige te laten 

benoemen door de rechtbank als bijvoorbeeld de schuldenaar een akkoord reeds 

in verregaande mate heeft voorbereid en formele procesbegeleiding en deal 
certainty wenst.

Ook de Stakeholders kunnen een herstructureringsdeskundige laten benoemen 

door de rechtbank om bijvoorbeeld uitzicht te hebben op het innen van hun 

vordering. Het is echter onze verwachting dat dit in de praktijk weinig gaat 

gebeuren, aangezien de Stakeholders eerst alle herstructureringsopties onder-

zocht willen hebben om vervolgens de onderhandelingen aan te gaan met de 

schuldenaar, aandeelhouders en schuldeisers. Hier leent een fi nancieel adviseur 

van de schuldenaar of Stakeholders zich beter voor dan een herstructurerings-

deskundige. In een later stadium kan de aanstelling van een herstructurerings-

deskundige worden overwogen als een WHOA-procedure door de schuldenaar 

wordt opgestart dan wel indien de schuldeisers en/of aandeelhouders dit wen-

selijk vinden. In de huidige praktijk blijkt overigens dat de schuldeisers en/of 

aandeelhouders een fi nancieel adviseur bij de schuldenaar kunnen afdwingen 

door voorwaarden te stellen voor het (tijdelijk) continueren van de fi nanciering. 

Voor de OR en personeelsvertegenwoordiging bestaat deze mogelijkheid in de 

2. Art. 370 lid 1 Fw – Onderbouwing van de Insolventietoets, zie hoofdstuk 4.
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praktijk uiteraard niet, maar ook zij hebben met de WHOA een stok achter de 

deur gekregen. Daarnaast geldt dat de Stakeholders in veel gevallen onvoldoende 

informatie hebben om redelijkerwijs aannemelijk te maken dat de schuldenaar 

met het betalen van zijn schulden niet kan voortgaan. De Stakeholders dienen 

naar onze mening minimaal op basis van de korte en middellange termijn liqui-

diteitsbegroting vast te stellen dat binnen een afzienbare periode (komende zes 

tot 12 maanden) de schuldenaar over onvoldoende liquide middelen beschikt om 

aan zijn verplichtingen te voldoen. Wij verwachten dan ook dat bij een verzoek 

door de Stakeholders voor de aanstelling van een herstructureringsdeskundige, 

de rechtbank eerst een deskundige aanstelt om de insolventietoets te beoordelen.

3.3. Eigenschappen en kandidatuur van een herstructureringsdeskundige

De herstructureringsdeskundige dient een onafhankelijke procesbegeleider te 

zijn, die zowel juridisch als fi nancieel is onderlegd en in staat is om een onder-

handelingsresultaat te realiseren met oog voor alle belanghebbenden. De her-

structureringsdeskundige beschikt over kennis inzake (i) een oorzakenanalyse, 

(ii) het opstellen van een herstelplan, (iii) het interpreteren van een liquidatie- 

en reorganisatiewaardering, (iv) het leiding geven aan stakeholder- en confl ict-

management en (v) de WHOA-procedure en relevante juridische overwegingen.

Uit de markt vernemen wij enige terughoudend van de fi nancieel adviseurs om 

zich actief te gaan aanmelden als herstructureringsdeskundige. Dit wordt ener-

zijds ingegeven door het verdienmodel van de fi nancieel adviseurs, alsmede de 

mogelijke aansprakelijkheid in de WHOA-procedure.

Verdienmodel – De herstructureringsdeskundige wordt in de meeste gevallen 

geconfronteerd met de aanwezigheid van een fi nancieel adviseur bij de schul-

denaar. Hierdoor verwachten wij dat er vaak geen noodzaak bestaat (of budget 

beschikbaar is) om naast de herstructureringsdeskundige een team van de her-

structureringsdeskundige in te schakelen. Aangezien het verdienmodel van de 

fi nancieel adviseurs vaak is gebaseerd op het leveren van een team in plaats 

van één senior professional, staat de beloning mogelijk in geen verhouding tot 

het risicoprofi el van een dergelijke opdracht. Tevens zal moeten blijken of de 

commerciële markttarieven van een fi nancieel adviseur ook voor de herstructu-

reringsdeskundige door de rechtbank worden geaccepteerd.

Aansprakelijkheid – Alhoewel de aansprakelijkheid van de herstructurerings-

deskundige volgens de wet aanzienlijk is beperkt, zullen de fi nancieel ad-

viseurs mogelijk een afwachtende houding innemen voor het accepteren van 

de rol als herstructureringsdeskundige, totdat meer duidelijkheid is over de 
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aansprakelijkheid op basis van beschikbare jurisprudentie. Om deze onzeker-

heid weg te nemen kan de rechtbank overwegen om op voorhand de aansprake-

lijkheid uit te sluiten.

Het is onze verwachting dan ook dat de herstructureringsdeskundige in veel 

gevallen één professional is, die zich laat bijstaan door (reeds door de schulde-

naar ingehuurde) fi nancieel en juridisch adviseurs. Uitsluitend in die gevallen 

dat aan de integriteit en/of draagvlak van de bestaande fi nancieel (en juridisch) 

adviseurs van de schuldenaar wordt getwijfeld, is het te verdedigen dat de her-

structureringsdeskundige zijn eigen team en/of fi nancieel en juridisch adviseurs 

inschakelt.

3.4. Conclusie

De eigenschappen van de herstructureringsdeskundige zijn samen te vatten als 

een onafhankelijke procesbegeleider, die zowel juridisch als fi nancieel is onder-

legd en in staat is om een onderhandelingsresultaat te realiseren met oog voor 

alle belanghebbenden.

Het is onze verwachting dat de herstructureringsdeskundige in veel gevallen 

bestaat uit één senior professional, die zich laat bijstaan door (reeds door de 

schuldenaar ingehuurde) fi nancieel en juridische adviseurs. Uitsluitend in die 

gevallen dat aan de integriteit en/of draagvlak van de bestaande fi nancieel (en 

juridisch) adviseurs van de schuldenaar wordt getwijfeld, is het te verdedigen 

dat de herstructureringsdeskundige haar eigen team en/of fi nancieel en juridisch 

adviseurs inschakelt.

De herstructureringsdeskundige zal naar onze mening in een WHOA-procedure 

beperkt worden ingezet. Voor de schuldenaar zijn haar fi nancieel en juridisch 

adviseurs in aanleg prima in staat om een succesvolle WHOA-procedure te rea-

liseren, zonder de aanstelling van een herstructureringsdeskundige. Indien de 

schuldenaar toch besluit om een herstructureringsdeskundige in te schakelen 

voor deal certainty, dan loopt de schuldenaar wel mogelijk een proces risico, 

aangezien twee kapiteins (of meer) een schip stuurloos kunnen maken.

Indien Stakeholders een herstructureringsproces bij een schuldenaar wensen te 

starten, zal ook hun eerste voorkeur uitgaan om een fi nancieel adviseur in te 

huren door de schuldenaar in plaats van de aanstelling van een herstructurerings-

deskundige. In de praktijk kunnen de Stakeholders de aanstelling van een fi nan-

cieel adviseur bij een schuldenaar afdwingen door voorwaarden te koppelen aan 

het tijdelijk continueren van de fi nanciering zolang het herstructureringsproces 
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loopt. De Stakeholders kunnen hiermee tijd kopen om eerst alle herstructure-

ringsopties te doorgronden (inclusief de WHOA-procedure), alvorens de onder-

handelingen aan te gaan met de schuldenaar, aandeelhouders en schuldeisers.

Tevens bestaat voor de Stakeholders een grote drempel om de rechtbank te over-

tuigen een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Dit in verband met de 

doorgaans beperkt beschikbare informatie van de schuldenaar om aan te tonen 

dat voldaan is aan de insolventietoets. De verwachting is dat hiervoor eerst een 

deskundige wordt aangesteld door de rechtbank, alvorens de rechtbank een her-

structureringsdeskundige overweegt.

Uit de markt vernemen wij enige terughoudend van de fi nancieel (herstructure-

ring) adviseurs om zich actief te gaan aanmelden als herstructureringsdeskun-

dige. Dit wordt ingegeven door het bestaande verdienmodel van de fi nancieel 

adviseurs3 alsmede de mogelijke aansprakelijkheid in de WHOA-procedure. 

Om de onzekerheid over de aansprakelijkheid van de herstructureringsdes-

kundige weg te nemen, kan de rechtbank overwegen om op voorhand de aan-

sprakelijkheid uit te sluiten.

4. De fi nanciële documenten binnen de WHOA-procedure

In een WHOA-procedure hebben verschillende documenten een belangrijke 

functie in de communicatie tussen de schuldenaar en de rechtbank en tussen de 

schuldenaar en de stakeholders. Hieronder bespreken wij de documenten die in 

de wettekst zijn opgenomen ten behoeve van: a) de toelating tot de procedure, b) 

de stemming over het akkoord, c) de bijlagen bij het akkoord, d) de fi nanciering 

van de schuldenaar tijdens de WHOA-procedure, en e) het maken van bezwaar 

tegen een akkoord.

3. Het verdienmodel van de fi nancieel (herstructurering) adviseurs is vaak gebaseerd op het 

leveren van een team in plaats van één senior professional.
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Belangrijkste documenten binnen de WHOA-procedure

Nr. Artikel 
(Fw)

Onderwerp Rol bij Omvang 
/ /

Financieel 
of juridisch 

1. 42a Financiering tijdens 

de WHOA-procedure

Financie-

ring van de 

schuldenaar 

tijdens 

procedure

Financieel/

juridisch

2. 370 lid 

1

Onderbouwing van de 

insolventietoets

Toela-

ting tot 

procedure

/ Financieel

375 lid 

1 sub c

Klassenindeling en 

criteria

Akkoord Financieel/

juridisch

3. 375 lid 

1 sub d

Financiële gevolgen 

van het akkoord per 

klasse

Akkoord Financieel

4. 375 lid 

1 sub e

De 

reorganisatiewaarde

Akkoord Financieel

5. 375 lid 

1 sub f

De liquidatiewaarde Akkoord Financieel

6. 375 lid 

1 sub g

Gehanteerde uit-

gangspunten en 

aannames van de 

reorganisatiewaarde 

en liquidatiewaarde

Akkoord Financieel

7. 375 lid 

1 sub i

Nieuwe fi nanciering 

benodigd voor de 

uitvoering van het 

akkoord

Akkoord Financieel

375 lid 

1 sub j

Wijze waarop schuld-

eisers en aandeelhou-

ders nadere informatie 

kunnen verkrijgen

Akkoord Juridisch

375 lid 

1 sub k

Procedure voor de 

stemming

Akkoord Juridisch

375 lid 

1 sub l

Toelichting op advies 

OR of PVT

Akkoord Juridisch
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Belangrijkste documenten binnen de WHOA-procedure

Nr. Artikel 
(Fw)

Onderwerp Rol bij Omvang 
/ /

Financieel 
of juridisch 

8. 375 lid 

2 sub a

Overzicht van de 

baten en lasten

Bijlage bij 

akkoord

Financieel

9. 375 lid 

2 sub b

Een lijst met de stem-

gerechtigde schuld-

eisers en aandeel-

houders, het bedrag 

van hun vordering, de 

bijbehorende klasse 

indeling

Bijlage bij 

akkoord

Financieel

10. 375 lid 

2 sub c

Een lijst met de 

schuldeisers en aan-

deelhouders die niet 

onder het akkoord 

vallen, inclusief 

toelichting

Bijlage bij 

akkoord

Financieel/

juridisch

11. 375 lid 

2 sub d

Informatie over de 

fi nanciële positie van 

de schuldenaar

Bijlage bij 

akkoord

Financieel

12. 375 lid 

2 sub e

Informatie over 

de aard, omvang 

en oorzaak van de 

fi nanciële problemen 

van de schuldenaar, 

de pogingen die zijn 

ondernomen om 

deze problemen op te 

lossen, de herstructu-

reringsmaatregelen in 

het akkoord, de wijze 

waarop deze maat-

regelen bijdragen aan 

een oplossing en een 

inschatting van de tijd 

die het vergt om deze 

maatregelen uit te 

voeren

Bijlage bij 

akkoord

Financieel



Drs. D. Bruins Slot en Mr. drs. L. Verhoef

74

Belangrijkste documenten binnen de WHOA-procedure

Nr. Artikel 
(Fw)

Onderwerp Rol bij Omvang 
/ /

Financieel 
of juridisch 

13. 384 lid 

3

Summiere onder-

bouwing van de 

onredelijkheid van 

een akkoord

Bezwaar 

tegen 

akkoord

Financieel

In artikel 384 lid 2 sub a Fw is bepaald dat de rechtbank een verzoek tot homo-

logatie van het akkoord afwijst als van de toestand als bedoeld in artikel 370 

lid 1 Fw (dreigende insolventie) geen sprake is. In artikel 384 lid 2 sub c Fw, is 

bepaald dat een verzoek tot homologatie van het akkoord wordt afgewezen als 

het akkoord zelf of de daarbij overgelegde documenten niet alle in artikel 375 

Fw genoemde informatie omvat. Voor een succesvolle WHOA-procedure is de 

hierboven opgesomde en hieronder toegelichte documentatie dus essentieel.

Per onderdeel zullen wij samenvatten 1) wat is toegelicht in de wettekst en de 

memorie van toelichting en 2) wat onze zienswijze is bij een praktische invul-

ling van het desbetreffende fi nanciële document.4

4.1. Financiering tijdens de WHOA-procedure (42a Fw)

Artikel 42a Fw biedt de schuldenaar de mogelijkheid de rechtbank een mach-

tiging te vragen voor het aangaan van een fi nanciering wanneer die nodig is 

om een akkoord te kunnen voorbereiden en de onderneming in de tussentijd 

te kunnen blijven voortzetten. De machtiging leidt ertoe dat de desbetreffende 

rechtshandeling niet door een eventuele curator kan worden vernietigd op grond 

van artikel 42 Fw (actio pauliana).

Wij denken dat een dergelijk verzoek dient te worden onderbouwd met een in-

schatting van de benodigde fi nanciering. Immers, de noodzaak en de omvang 

van fi nanciering dient te worden onderbouwd. Zeker wanneer ten behoeve van 

de fi nancier zekerheden worden verpand dient de rechtbank zich te kunnen in-

formeren over de hoogte van de fi nanciering in verhouding tot de waarde van 

het onderpand.

4. De mogelijkheid om de WHOA in te zetten als alternatief instrument voor (turbo)liquidatie 

(art. 19 t/m 24, boek 2 BW) en de gevolgen daarvan voor de informatievoorziening ten be-

hoeve van het akkoord wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.
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Wij denken dat de meest praktische methode van onderbouwing een directe kas-

stroom prognose op weekbasis is voor de periode van aanvraag van de machti-

ging tot de verwachte datum van homologatie. Omdat de homologatie mogelijk 

langer op zich zal laten wachten, is het verstandig een buffer op de nemen van 

enkele weken, afhankelijk van de omstandigheden. Ook hiervoor geldt, net als 

bij de insolventietoets, dat een directe en een indirecte kasstroom prognose wen-

selijk zijn gezien de mogelijk lange doorlooptijd van een WHOA-procedure.

Ook voor dit fi nanciële document geldt dat de aannames bij deze prognose dui-

delijk gemaakt dienen te worden. 

4.2. Onderbouwing van de insolventietoets (art. 370 lid 1 Fw)

Artikel 370 lid 1 Fw stelt dat wanneer ‘een schuldenaar verkeert in een toe-
stand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn 
schulden niet zal kunnen voortgaan’ mag worden aangenomen dat sprake is 

van voldoende dreigende insolventie. Deze insolventietoets is van groot belang. 

Deze rechtvaardigt immers voor een belangrijk deel de verregaande inbreuk op 

de rechten en plichten van alle betrokken partijen.

In de memorie van toelichting wordt daaraan toegevoegd dat de schuldenaar 

dient te voorzien dat ‘geen realistisch perspectief bestaat om een toekomstige 
insolventie af te wenden, als zijn schulden niet worden geherstructureerd’.5 Ook 

wordt gesteld dat tussen de verwachte insolventie en het starten van een WHOA-

procedure enige tijd kan liggen, bijvoorbeeld een half jaar tot een jaar. De toe-

stand van insolventie wordt daarmee los gezien van het daadwerkelijke faillis-

sement.6 De schuldenaar kan dus al enige tijd in insolventie verkeren, terwijl 

van een (dreigende) faillissementsaanvraag (of verzoek tot surseance) nog geen 

sprake is.

Ten aanzien van insolventie dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee 

vormen van insolventie: kasstroom- en balansinsolventie. Van kasstroominsol-

ventie is sprake wanneer een schuldenaar niet in staat is om aan zijn betalings-

verplichtingen te voldoen op het moment dat deze uiterlijk betaald dienen te 

worden. Hiervoor dienen de betalingsverplichtingen (crediteuren, leningen (af-

lossing en rente), belastingafdracht, lonen, etc.) van de schuldenaar opeisbaar 

en vervallen te zijn. Indien een onderneming op enig moment zijn schulden 

(bijvoorbeeld van handelscrediteuren) niet betaalt, omdat de liquide middelen 

5. MvT, p.38.

6. Zie hierover ook A. Karepetian, ‘Insolventie zonder faillissement’, Tvl 2019/31.
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niet toereikend zijn, dan is in principe sprake van kasstroominsolventie. Van 

balansinsolventie is sprake wanneer op enig moment de netto-activa van de 

schuldenaar minder waard zijn dan de netto-verplichtingen, oftewel de schul-

den overtreffen de bezittingen, een negatief eigen vermogen. Dit wordt ook wel 

‘technisch failliet’ genoemd.

De insolventietoets in de WHOA dient in onze ogen te worden gedaan op basis 

van kasstroominsolventie. Insolventie wordt, ook bij een faillissementsaan-

vraag,7 getoetst aan het wel of niet kunnen betalen van schuldeisers. De hoogte 

van een eventuele schuld op de balans (balansinsolventie) of het negatieve re-

sultaat in de winst-en-verliesrekening (rendabiliteit) zijn hierbij niet relevant. 

Van balansinsolventie kan jarenlang sprake zijn zonder dat een onderneming 

daadwerkelijk failliet gaat.8 Ook van kasstroominsolventie kan gedurende een 

langere periode sprake zijn, waarin de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen 

voldoet – ondanks dat deze opeisbaar zijn – maar tegelijkertijd geen van de 

schuldeisers in actie komt. Een dergelijke situatie kan weken en soms maanden 

bestaan, maar praktisch niet veel langer dan enkele maanden. Uiteraard komen, 

in de praktijk, de verschillende vormen van insolventie tegelijkertijd voor.

Wij denken dat een directe kasstroom prognose op weekbasis voor de periode 

van aanvraag tot de toekomstige kasstroominsolventie noodzakelijk is om aan 

de insolventietoets van artikel 370 lid 1 Fw te voldoen. Een dergelijke kasstroom 

prognose op weekbasis is bij veel ondernemingen – ook bij degene in fi nanciële 

problemen – niet standaard aanwezig en zal dus opgesteld moeten worden in 

het kader van de WHOA-procedure. Ook wanneer een schuldenaar de beschik-

king heeft over een directe kasstroom prognose van (minimaal) 13 weken is het 

belangrijk om de betrouwbaarheid ervan vast te stellen voordat deze prognose 

wordt gebruikt bij een WHOA-procedure.

De directe kasstroom prognose toont de daadwerkelijke mutatie van de bank-

stand (het saldo) per week. De prognose start met de huidige bankstand en vult 

deze aan met de afwikkeling van de bestaande vorderingen en verplichtingen 

alsmede de toekomstige ontvangsten en uitgaven. Alle mutaties tezamen vor-

men een prognose van de bankstand.

7. Zie art. 1 lid 1 Fw.

8. Zie bijvoorbeeld de vele ondernemingen die door de jaren heen door Euronext Amsterdam op 

het ‘strafbankje’ zijn geplaatst.
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Voorbeeld: directe kasstroom prognose op weekbasis met een tijdelijke kas-
stroominsolventie aan het einde van week 4.

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5

Bankstand begin 35 30 2 6 (2)

Ontvangsten: 

Huidige debiteuren 25 22 19 12 10

Toekomstige 

debiteuren

0 7 13 10 18

Uitgaven: 

Huidige crediteuren (15) (12) (9) (8) (2)

Toekomstige 

crediteuren

- (5) (6) (10) (12)

Lonen - (30) - - -

Huur (10) (10) (10) (10) (10)

Belastingen (5) - (3) (2) -

Bankstand eind 30 2 6 (2) 2

Om stand te houden in de insolventietoets is het in onze ogen noodzakelijk dat 

de prognose aantoont dat de schuldenaar in meerdere weken een negatieve of 

minimale bankstand heeft, waarbij het aannemelijk te maken is dat hiervoor 

geen fi nanciering beschikbaar is. Wanneer een schuldenaar één enkele week een 

kasstroominsolventie laat zien zou dat in onze ogen onvoldoende zijn. Over het 

algemeen kan in een dergelijke situatie met liquiditeitsmanagement (het balan-

ceren van ontvangsten en uitgaven) een dergelijke week ‘overleefd’ worden. De 

situatie moet zich dus meerdere weken voordoen en dit dient adequaat onder-

bouwd te worden.

Een manier om aan te tonen dat de kasstroom prognose een bepaalde mate van 

betrouwbaarheid kent, is door de historische (gerealiseerde) kasstroom mutaties 

aan het overzicht toe te voegen. Dan kan worden geconstateerd dat de toekom-

stige weken al dan niet afwijken van de historische weken.

In veel gevallen zal het moment van insolventie verder in de toekomst liggen 

dan 13 weken. Dat dient dan te worden aangetoond met een indirecte kasstroom 
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prognose op maandbasis. Idealiter heeft een schuldenaar dus de beschikking 

over een betrouwbare 13-weeks directe kasstroom prognose aangevuld met een 

directe kasstroom prognose die 6 tot 12 maanden vooruitkijkt.

De aannames ten aanzien van betaal- en ontvangsttermijnen, lonen, huur, belas-

tingen, investeringen, trapped cash, etc. dienen duidelijk gemaakt te worden. 

Wij kunnen ons voorstellen dat de omvang van het akkoord, de mate van aan-

passing van rechten en plichten en de complexiteit van de onderneming van de 

schuldenaar aanvullende vragen kan rechtvaardigen. Ook kan de schuldenaar 

ervoor kiezen om zijn kasstroom prognose door een derde externe partij te laten 

opstellen of valideren.

Ons inziens zijn ook de overige relevante omstandigheden van de schuldenaar 

relevant om de situatie van dreigende insolventie te onderbouwen. Daarbij kan 

gedacht worden aan een dreigende kredietopzegging door de bank, de (mogelijk 

mislukte) verkoop van onderdelen/activa, ontwikkelingen rondom belangrijke 

klanten, projecten, claims, etc. Omdat wij hier ingaan op de benodigde docu-

mentatie laten wij deze overige relevante omstandigheden buiten beschouwing.

4.3. Financiële gevolgen van het akkoord per klasse (375 lid 1 sub d Fw)

Artikel 375 lid 1 sub d Fw stelt dat ‘de fi nanciële gevolgen van het akkoord per 

klasse’ duidelijk moet worden gemaakt. De memorie van toelichting voegt daar-

aan toe dat de klassen in staat moeten zijn ‘te overzien wat voor hen de gevolgen 
zijn van het akkoord’.9

Een dergelijk overzicht is niet beschikbaar in de standaard administratie van een 

schuldenaar en dient specifi ek gemaakt te worden voor de WHOA-procedure.

Per klasse dient te worden aangeven welke schuldeisers en aandeelhouders tot 

welke klasse(n) behoren10 en de wijziging in rechten die per klasse wordt voor-

gesteld.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze informatie per klasse wordt gege-

ven en niet per schuldeiser of aandeelhouder. Bijvoorbeeld: een schuldenaar 

heeft al zijn concurrente crediteuren, niet zijnde MKB-ondernemingen, met een 

vordering van minimaal €100.000,- in één klasse geplaatst. Vervolgens laat de 

schuldenaar weten welke wijziging in het akkoord voorligt, bijvoorbeeld een 

9. MvT, p.56.

10. De klassen zelf zijn toegelicht onder art. 375 lid 1 sub c Fw.
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verlaging van de vordering met 90%. Dan ontvangt een betrokken schuldeiser 

een document met daarin:

1. een overzicht van de klassen;

2. per klasse de voorgestelde wijziging in rechten;

3. in welke klasse de betrokken schuldeiser is geplaatst door de schuldenaar;

4. de vordering waarvoor de schuldeiser in het akkoord betrokken wordt; en

5. de gevolgen van de voorgestelde wijziging in rechten met betrekking tot de 

vordering.

De schuldeiser ontvangt dus géén overzicht met daarop de namen van de andere 

schuldeisers en hun vordering. Een dergelijk overzicht valt onder artikel 375 lid 

2 sub b Fw.

Het is goed denkbaar dat akkoorden veel complexere voorstellen tot wijziging 

van rechten kunnen bevatten dan een afschrijving van 90%. Bijvoorbeeld een 

gestaffeld afschrijvingspercentage afhankelijk van de omvang van de vorde-

ring van de schuldeiser, een gespreide betaling afhankelijk van de fi nanciële 

prestaties van de schuldenaar na homologatie of de omzetting van schuld naar 

verschillende vormen van eigen vermogen. Dergelijke complexere voorstellen 

maken een zeer duidelijke uitleg van de gevolgen van het akkoord door de schul-

denaar noodzakelijk en redelijk.

4.4. De reorganisatiewaarde (375 lid 1 sub e Fw)

Artikel 375 lid 1 sub e Fw stelt dat ‘de waarde die naar verwachting gerea-
liseerd kan worden als het akkoord tot stand komt’ duidelijk moet worden ge-

maakt. In de wettekst noch in de memorie van toelichting wordt verduidelijkt 

aan welke specifi eke vormvereisten voldaan moet worden. Wel wordt in artikel 

375 lid 1 sub g Fw gesteld dat de ‘gehanteerde uitgangspunten en aannames’ 
verstrekt dienen te worden. Een waarderingsrapport van een externe adviseur is 

niet verplicht gesteld. In de memorie van toelichting wordt hierover gesteld dat 

met name het kostenelement voor kleinere schuldenaren daarbij doorslaggevend 

was.11

Ondanks de grote vormvrijheid zullen wij hieronder trachten een schets te geven 

van de eisen waaraan dit document in onze ogen zal moeten voldoen. Wij zullen 

ons beperken tot datgene wat qua fi nanciële documentatie aangeleverd dient te 

11. MvT, p.57.
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worden door de schuldenaar en niet ingaan op de technische waarderingsvraag-

stukken van de reorganisatiewaarde.

Het document dient de link duidelijk te maken tussen de reorganisatiewaarde 

aan de ene kant en het herstelplan en de distressed situatie van de schuldenaar 

aan de andere kant.

De uitgangspunten en aannames die worden gebruikt in het herstelplan dienen 

overeen te komen met die van de onderbouwing van de reorganisatiewaarde. 

Ook hier kunnen wij ons voorstellen dat de omvang van het akkoord, de mate 

van aanpassing van rechten en plichten en de complexiteit van de onderneming 

van de schuldenaar aanvullende vragen kan rechtvaardigen.

Met de distressed situatie van de schuldenaar op het moment van homologatie 

dient voldoende rekening gehouden te worden bij de onderbouwing van de reor-

ganisatiewaarde. De impact van onder andere negatieve publiciteit (bijv. minder 

vertrouwen van klanten en daardoor minder verkopen), verslechterde handels-

relaties (bijv. slechtere betalingscondities en daardoor een hoger werkkapitaal) 

en achterstanden in investeringen (bijv. tijdelijk hogere CAPEX na homologatie 

en daardoor minder cashfl ow beschikbaar voor afl ossing) dient allemaal vol-

doende te worden geadresseerd. Ook het executierisico van het herstelplan (bijv. 

personele reorganisatie gaat langzamer dan verwacht en daardoor langer hogere 

kosten) moet worden becommentarieerd.

4.5. De liquidatiewaarde (375 lid 1 sub f Fw)

Artikel 375 lid 1 sub f Fw stelt dat ‘de opbrengst die naar verwachting ge-
realiseerd kan worden bij een vereffening van het vermogen van de schulde-
naar in faillissement’ duidelijk moet worden gemaakt. In de wettekst noch in 

de memorie van toelichting wordt verduidelijkt aan welke specifi eke vormver-

eisten voldaan moet worden. Wel wordt in artikel 375 lid 1 sub g Fw gesteld 

dat de ‘gehanteerde uitgangspunten en aannames’ verstrekt dienen te worden. 

Een waarderingsrapport van een externe adviseur is niet verplicht gesteld. In de 

memorie van toelichting wordt hierover gesteld dat met name het kostenelement 

voor kleinere schuldenaren daarbij doorslaggevend was.12

12. MvT, p.57.
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Het document dient de link duidelijk te maken tussen de liquidatiewaarde aan 

de ene kant en de implicaties voor de opbrengst per klasse in faillissement aan 

de andere kant.

4.6. Gehanteerde uitgangspunten en aannames van de reorganisatiewaarde 
en liquidatiewaarde (375 lid 1 sub g Fw)

Artikel 375 lid 1 sub g Fw stelt dat ‘gehanteerde uitgangspunten en aannames’ 

van de reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde inzichtelijk moeten worden ge-

maakt.

In onze ogen zullen de waarderingsvraagstukken en dus de gehanteerde uit-

gangspunten en aannames tot zeer veel discussie gaan leiden door de tegen-

stelde belangen van partijen bij de uitkomst ervan. Dit vergroot de noodzaak van 

een zeer solide berekening en een transparante uitleg.

Ten aanzien van de reorganisatiewaarde zijn vooral de meerjarenprognose van 

de schuldenaar en de gehanteerde verdisconteringsvoet van de toekomstige kas-

stromen relevant.

Ten aanzien van de liquidatiewaarde is het relevant hoe het theoretische faillis-

sement wordt afgewikkeld en welke opbrengsten en kosten daarmee samen-

hangen. Belangrijk is het om daarbij aan te geven of bijvoorbeeld een doorstart 

wordt verwacht van een gedeelte van de activiteiten en hoe dat opgenomen is in 

de liquidatiewaarde.

4.7. Nieuwe fi nanciering benodigd voor de uitvoering van het akkoord (375 
lid 1 sub i Fw)

Artikel 375 lid 1 sub i Fw stelt dat ‘de nieuwe fi nanciering die de schuldenaar 
het in het kader van de uitvoering van het akkoord aan wil gaan’ in het akkoord 

moet opgenomen inclusief ‘de redenen waarom dit nodig is’.

Naar ons idee dient de benodigde nieuwe fi nanciering voort te vloeien uit het 

overzicht van klassen en de uitwerking van het akkoord na homologatie.

Indien nieuwe fi nanciering nodig is voor de uitvoering van het herstelplan, maar 

pas enkele maanden na de homologatie, dan valt deze naar onze mening buiten 

de reikwijdte van dit artikel. Immers een dergelijke fi nanciering is niet direct 

nodig voor de uitvoering van het akkoord. De eventuele onzekerheid omtrent 
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het ophalen van een dergelijke fi nanciering moet dan uiteraard wel in het her-

stelplan genoemd worden.

Wij denken dat de meest praktische methode van onderbouwing een directe kas-

stroom prognose op weekbasis is voor de periode van (verwachte) homologatie 

tot circa een maand hierna. In deze periode moeten dan alle uit de homologatie 

van het akkoord voortvloeiende transacties worden geprognotiseerd.

Een uitdaging bij de bepaling van de nieuwe fi nanciering is het maken van een 

inschatting van het aantal schuldeisers dat zal kiezen voor de cash-out optie.13

4.8. Overzicht van de baten en lasten (375 lid 2 sub a Fw)

Artikel 375 lid 2 sub a Fw stelt dat de schuldenaar ‘een door behoorlijke be-
scheiden gestaafde staat van alle baten en lasten’ aan het akkoord dient te hech-

ten. In de memorie van toelichting wordt geen verdere toelichting gegeven.

Naar ons inzicht overlapt de gevraagde informatie van artikel 375 lid 2 sub a Fw 

met die uit artikel 375 lid 2 sub d Fw aangezien een balans en winst-en-verlies-

rekening in beide artikelen wordt gevraagd. Wat sub a specifi ceert is dat deze 

documenten een gedocumenteerde onderbouwing dienen te hebben, de ‘behoor-
lijke bescheiden’ die details verschaffen (het ‘staven’).

Naar ons idee kan gedacht worden aan een gespecifi ceerd overzicht van de ac-

tiva (vast (gebouwen, inventaris, IE, etc.), vlottend (cash, debiteuren, voorraden, 

etc.) en de passiva (eigen vermogen, kort vreemd vermogen, lang vreemd ver-

mogen, etc.) aangevuld met de niet uit de balans blijkende verplichtingen en 

bezittingen zoals leaseovereenkomsten en claims.

4.9. Een lijst met de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders, het 
bedrag van hun vordering, de bijbehorende klassenindeling (375 lid 2 
sub b Fw)

Artikel 375 lid 2 sub b Fw stelt dat de schuldenaar een lijst van stemgerechtigde 

schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord moet hechten inclusief ‘het 
bedrag van hun vordering of het nominale bedrag van hun aandeel’ en een 

mededeling over ‘in welke klasse of klassen zij zijn ingedeeld’. Mocht dit niet 

13. Art. 384 lid 4 Fw.
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mogelijk zijn dan moeten ‘de schuldeisers of aandeelhouders onder verwijzing 
naar één of meer categorieën worden vermeld’.

Een dergelijk overzicht is, naar onze mening, bij een deugdelijke administratie 

van de schuldenaar vrij eenvoudig te maken. Complicaties kunnen zich voordoen 

wanneer bijvoorbeeld de schuldenaar zich gedurende de WHOA-procedure ge-

noodzaakt ziet om bepaalde (dwang)crediteuren toch te voldoen of wanneer in 

het akkoord een toekomstige datum als peildatum voor de vorderingen wordt 

gebruikt.

4.10. Een lijst met de schuldeisers en aandeelhouders die niet onder het 
akkoord vallen, inclusief toelichting (375 lid 2 sub c Fw)

Artikel 375 lid 2 sub c Fw stelt dat de schuldenaar opgave moet doen van ‘van 
schuldeisers of aandeelhouders die niet onder het akkoord vallen’ inclusief ‘een 
toelichting waarom zij niet worden meegenomen in het akkoord’.

Een dergelijk overzicht is naar onze mening vrij eenvoudig te maken indien 

sprake is vaneen deugdelijke administratie. De toelichting waarom een bepaalde 

schuldeiser of aandeelhouder niet onder een akkoord valt, is van groot belang 

omdat de schuldeiser of aandeelhouders die wel onder het akkoord vallen dit mo-

gelijk onredelijk achten of betogen dat zij zelf tot deze groep dienen te behoren. 

Dit juridische deel van dit document laten wij in dit artikel buiten beschouwing.

4.11. Informatie over de fi nanciële positie van de schuldenaar (375 lid 2 sub 
d Fw)

Artikel 375 lid 2 sub d Fw stelt dat ‘informatie over de fi nanciële positie van 
de schuldenaar’ aan het akkoord dient te worden gehecht. Van alle fi nanciële 

documenten binnen de WHOA wordt deze in de memorie van toelichting het 

meest duidelijk toegelicht.14 Daar wordt gesteld dat het ‘veelal zal het gaan 
om (historische en vooruitkijkende) informatie over de vermogenspositie (de 
balans), de resultaten (de verlies- en winstrekening) en de liquiditeitspositie (de 
herkomst en besteding van middelen en de liquiditeitsprognose) van de schul-
denaar’. Maar ook dat het kan afhangen van de omstandigheden van het geval. 

De informatie dient de schuldeisers in staat te stellen om zich ‘een geïnformeerd 
oordeel te kunnen vormen over het akkoord’, aldus de memorie van toelichting.15

14. MvT, p.58.

15. MvT, p.56.
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Wij denken dat de drie zaken die in de memorie van toelichting genoemd wor-

den allen zeer relevant zijn en dat de verdere invulling vooral afhangt van de 

omvang en complexiteit van de onderneming van de schuldenaar.

De historische informatie bedoeld in artikel 375 lid 2 sub d Fw zal naar ons idee 

minimaal drie historische jaren moeten beslaan plus het huidige boekjaar. Onder 

de toekomstige informatie dient de kwantitatieve onderbouwing te worden ver-

staan van hetgeen in artikel 375 lid 2 sub e Fw (het herstelplan) kwalitatief 

onderbouwd wordt. De toekomstige periode zal minimaal twee jaar moeten be-

slaan.

De omvang van het akkoord, de mate van aanpassing van rechten en plichten en 

de complexiteit van de onderneming van de schuldenaar kan aanvullende vragen 

rechtvaardigen. Bij de balans kan worden gedacht aan een opdeling (bijv. naar 

verschillende juridische entiteiten, geografi eën of divisies) of een meer gede-

tailleerd overzicht. Bij de winst-en-verliesrekening kan naast een opdeling ook 

worden gedacht aan verschillende toekomstige scenario’s. Bij de kasstroom-

prognose is het vooral relevant dat deze aansluit bij de kasstroomprognose van 

artikel 370 lid 1 Fw.

In alle gevallen dienen de uitgangspunten en aannames duidelijk te worden ge-

maakt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over wisselkoersen, rentestanden en toekom-

stige kosteninfl atie.

Ook denken wij dat de omvang en complexiteit kunnen rechtvaardigen dat de 

fi nanciële documenten een langere historische of vooruitkijkende periode die-

nen te beslaan. Voor een onderneming in fi nanciële problemen is twee tot drie 

jaar vooruitkijken gangbaar. In elk geval dient de vooruitkijkende periode lang 

genoeg te zijn dat het herstel van de schuldenaar in die periode zichtbaar wordt. 

Wordt bijvoorbeeld na de homologatie een zeer traag herstel verwacht en ver-

keert de schuldenaar pas weer in een gezonde fi nanciële situatie na vier jaar, dan 

dient minimaal vijf jaar vooruitgekeken te worden.

4.12. Het herstelplan (375 lid 2 sub e Fw)

Het herstelplan (artikel 375 lid 2 sub e Fw) is waarschijnlijk het meest uit-

gebreide document dat een schuldenaar bij het verzoek tot homologatie van een 

akkoord dient te overleggen. Het bevat:

1. de aard, omvang en oorzaak van de fi nanciële problemen;

2. welke pogingen zijn ondernomen om deze problemen op te lossen;

3. de herstructureringsmaatregelen die onderdeel zijn van het akkoord;
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4. de wijze waarop deze maatregelen bijdragen aan een oplossing ; en

5. hoeveel tijd het naar verwachting vergt om deze maatregelen uit te voeren.

Naar verwachting zullen deze elementen in één document opgenomen worden, 

dat wij aanhalen als het herstelplan.

In de memorie van toelichting staat te lezen dat de WHOA primair ziet ‘op on-
dernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken 
maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn’.16 Het 

herstelplan is de aangewezen plek om de levensvatbaarheid van de bedrijfs-

activiteiten aan te tonen.

De diepgang van het herstelplan zal sterk afhangen van de mate van profes-

sionaliteit van de schuldenaar. Van een grote multinational met complexe fi -

nancieringsstructuur mag een zeer uitgebreid, volledig onderbouwd en extern 

gevalideerd herstelplan worden verwacht. Van een MKB onderneming kunnen 

wij ons voorstellen dat het herstelplan (veel) eenvoudiger zal zijn.

Elk van de vijf onderdelen uit het herstelplan dient duidelijk aan bod te komen 

en ook dient de link te worden gemaakt met de toekomstige informatie bedoeld 

in artikel 375 lid 2 sub d Fw. De schuldenaar dient aan alle door hem bij het 

akkoord betrokken partijen duidelijk te maken dat de schuldenaar een onder-

bouwd plan heeft waarmee hij levensvatbaar kan worden.

De aard, omvang en oorzaak van de fi nanciële problemen
Hier dient de schuldenaar inzicht te geven in de exacte problematiek die tot de 

staat van dreigende insolventie heeft geleid. De ‘aard’ van de problemen kan 

liggen in bijvoorbeeld een onhoudbare schuldpositie, een teruglopende omzet 

of oplopende kosten. Uiteraard is het in de praktijk vaak een combinatie. De 

‘omvang’ van de problemen kan worden aangeduid in de mate (hoogte en duur) 

waarin de schuldenaar cash tekortkomt om aan zijn verplichtingen te voldoen. 

De ‘oorzaak’ van de problemen ligt altijd in operationele en strategische ont-

wikkelingen. Relevant kan zijn of het een langdurige ontwikkeling (bijv. af-

kalving van de marktpositie) is die de problemen veroorzaakt of een recente 

ontwikkeling (bijv. een terugroepactie van een product of contractuele boetes bij 

de vertraagde oplevering van een problematisch verlopen project).

16. MvT, p.1.
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Welke pogingen zijn ondernomen om deze problemen op te lossen
Hier dient de schuldenaar inzicht te geven in de maatregelen die reeds getroffen 

zijn vóórdat de schuldenaar een beroep heeft gedaan op de WHOA-procedure. 

Dat kan bijvoorbeeld een kostenverlagingsproject zijn, de verkoop van een on-

derdeel of een sale-and-lease back van onroerend goed.

De herstructureringsmaatregelen die onderdeel zijn van het akkoord
Hier dient de schuldenaar inzichtelijk te maken welke aanvullende fi nanci-

ële, operationele en strategische maatregelen de schuldenaar neemt naast de 

WHOA-procedure om op lange termijn een gezonde fi nanciële onderneming te 

worden. Omdat arbeidsovereenkomsten niet worden gewijzigd met een WHOA-

procedure ligt het voor de hand dat een personele reorganisatie vaak onderdeel 

zal zijn van de herstructureringsmaatregelen na het akkoord. De herstructure-

ringsmaatregelen dienen te worden onderbouwd met de rationale erachter, de 

praktische aanpak en het verwachte fi nanciële effect.

De wijze waarop deze maatregelen bijdragen aan een oplossing
Hier dient de schuldenaar inzichtelijk te maken wat het gewenste effect is per 

maatregel. Dat kan bijvoorbeeld een effect zijn in de omzet of in de kosten.

Hoeveel tijd het naar verwachting vergt om deze maatregelen uit te voeren
Hier dient de schuldenaar inzichtelijk te maken wanneer de maatregelen uitge-

voerd zullen gaan worden en wanneer een effect verwacht kan worden.

4.13. Summiere onderbouwing van de onredelijkheid van een akkoord (384 
lid 3 Fw)

Artikel 384 lid 3 Fw stelt dat schuldeisers of aandeelhouders die tegen hebben 

gestemd, de rechtbank kunnen verzoeken om een verzoek tot homologatie van 

een akkoord af te wijzen ‘als summierlijk blijkt dat deze schuldeisers of aan-
deelhouders op basis van het akkoord slechter af zijn dan bij een vereffening 
van het vermogen van de schuldenaar in faillissement’. Hoe schuldeisers of 

aandeelhouders dit kunnen onderbouwen wordt in de wettekst of memorie van 

toelichting niet verder verduidelijkt.

In een dergelijk geval wordt vanuit de schuldeisers of aandeelhouders de in-

schatting van de liquidatiewaarde (artikel 375 lid 1 sub f Fw) bekritiseerd en 

onbetrouwbaar geacht. De vraag is wat in de praktijk zal worden verstaan onder 

‘summierlijk’. Wij kunnen ons voorstellen dat een onderbouwd commentaar op 

enkele van de gehanteerde uitgangspunten en aannames voldoende zou kunnen 
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zijn mits voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat dit materiële gevolgen 

heeft voor de liquidatiewaarde en de verdeling daarvan over de klassen.

4.14. Niet in de wet, wel onmisbaar: een geïntegreerd fi nancieel model

Naast deze fi nanciële documenten – die op grond van de wet vereist zijn – kun-

nen wij ons voorstellen dat een schuldenaar ten behoeve van de WHOA-pro-

cedure nog aanvullende documenten wenst op te stellen.

Wij denken daarbij voornamelijk aan een geïntegreerd fi nancieel model waarin 

de schuldeisers zijn opgenomen en verdeeld over de verschillende klassen. Ver-

volgens kan dit fi nanciële model de mogelijkheid geven om de klassen verschil-

lende aanbiedingen te doen en zo de gevolgen van een akkoord te simuleren. 

Hierbij dient het fi nanciële model rekening te houden met de gevolgen voor 

de balans, de winst-en-verliesrekening, de kasstroomprognose en de fi scale ge-

volgen.

Wanneer een fi nancieel model deugdelijk is opgezet kan het ook enkele van 

de fi nanciële documenten die hiervoor zijn besproken produceren. Denk hierbij 

aan 1) de onderbouwing van de insolventietoets, 2) de liquiditeitsprognose voor 

de periode tot homologatie van het akkoord, 3) de fi nanciële gevolgen van het 

akkoord per klasse, 4) de nieuwe fi nanciering benodigd voor de uitvoering van 

het akkoord, en 5) de informatie over de fi nanciële positie van de schuldenaar.

4.15. Conclusie

In een WHOA-procedure is een groot aantal juridische en fi nanciële documen-

ten nodig. Vooral bij het aanbieden van het akkoord ter homologatie is veel in-

formatie vereist ter onderbouwing. Enkele van deze documenten zijn eenvoudig 

te maken, anderen vergen een serieuze inspanning van de schuldenaar en zijn 

juridische en fi nancieel adviseurs.

Wij kunnen ons voorstellen dat de omvang van het akkoord, de mate van aan-

passing van rechten en plichten en de complexiteit van de onderneming van de 

schuldenaar invloed kan hebben op de diepgang en omvang van de benodigde 

documentatie. Vooral de onderbouwing van insolventie, de liquidatie- en reor-

ganisatiewaarde, de informatie over de fi nanciële positie en het herstelplan zijn 

omvangrijke documenten. In elk geval doet een schuldenaar er goed om aan om 

tijdig met het samenstellen te starten, zodat het opleveren van de documentatie 

geen vertraging oplevert in het WHOA-proces.
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MR. M.C. BOSCH, MR. F. DAMSTEEGT-MOLIER EN MR. A.E. DE VOS1

1. Inleiding

Per 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking 

(hierna: WHOA). Deze is ingepast in de Faillissementswet (hierna ook: Fw). 

Deze aanpassing is (mede) ingegeven door de EU Richtlijn 2019/1023, die op 

16 juli 2019 in werking is getreden (hierna: de Richtlijn). In het eerste onderdeel 

van de Richtlijn wordt aan de lidstaten opgedragen om een effectieve, effi ciënte 

en fl exibele pre-insolventie akkoordprocedure in te voeren waarbinnen de be-

langen van alle betrokken partijen op een evenwichtige wijze zijn beschermd.2 

Door de invoering van de WHOA komt Nederland aan het eerste deel van deze 

Richtlijn tegemoet.3

Ondanks de gewenste snelheid en fl exibiliteit moeten de belangen van alle 

partijen geborgd zijn in deze akkoordprocedure. Het gaat immers vaak om een 

dwangakkoord, waarvan het resultaat is dat niet instemmende schuldeisers toch 

aan het akkoord kunnen worden gebonden. Een akkoord dat de rechten van (ca-

tegorieën van) schuldeisers en aandeelhouders (in vaak negatieve zin) wijzigt. 

De enige uitzondering op de regel zijn de belangen van de werknemers, deze 

kunnen door een onderhands akkoord niet worden gewijzigd.4 In de Richtlijn 

wordt ter bescherming van de belangen van de crediteuren en om toezicht te 

houden op de activiteiten van de schuldenaar de practitioner in the fi eld of re-
structuring geïntroduceerd. Deze fi guur is in de Richtlijn soms verplicht, soms 

facultatief.5

Met de WHOA is gekozen voor een zogenaamde kaderregeling die fl exibel is. 

Deze laat de aanbieder van het akkoord een grote vrijheid in de vorm waarin 

en wijze waarop dit aangeboden wordt. Om de belangen van alle partijen die 

1. Resp. rechter-commissaris en teamvoorzitter rechtbank Overijssel, rechter-commissaris 

rechtbank Rotterdam en rechter-commissaris rechtbank Amsterdam. Zij schrijven dit artikel 

op persoonlijke titel.

2. EU Richtlijn 2019/1023, preambule onder (1) en (3) (hierna: Richtlijn).

3. Kamerstukken  II 2018/19, 35 249, nr. 3 (memorie van toelichting, hierna: MvT), p. 4.

4. Art. 369 lid 4 Fw.

5. Richtlijn onder (30) en art. 5 lid 2 en 3.
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betrokken zijn bij het akkoord te beschermen is aan de practitioner in the fi eld of 
restructuring in de WHOA vorm gegeven door de introductie van drie ‘wijzen’: 

de herstructureringsdeskundige,6 de observator7 en de deskundige die de recht-

bank kan benoemen in het kader van een door haar te nemen beslissing.8

Niet in alle onderhandse akkoorden zullen ze alle drie een rol spelen. Een her-

structureringsdeskundige en een observator zullen nooit tegelijkertijd in een 

akkoordprocedure benoemd kunnen worden en of er een deskundige door de 

rechtbank benoemd wordt, hangt af van het stadium waarin zij bij het proces 

wordt betrokken en van de vraag die aan haar wordt voorgelegd. In dit artikel 

zullen wij achtereenvolgens de rol van deze drie deskundigen afzonderlijk bekij-

ken. Wij zullen ingaan op de rol die zij spelen in het proces, op wiens verzoek zij 

kunnen of moeten worden benoemd, de intrekking of einde van de aanwijzing, 

de inhoud van de aanwijzing, de bevoegdheden/positie van de ‘wijzen’ ten op-

zichte van de partijen bij het akkoord, de taakuitoefening en de spelregels die 

zij hierbij in acht moeten nemen, de toerekening van de kosten en de geldende 

aansprakelijkheidsnorm van de deskundigen.

2. Herstructureringsdeskundige

2.1. Aanwijzing van de herstructureringsdeskundige

Krachtens art. 371 Fw wordt de herstructureringsdeskundige aangewezen op 

verzoek van (een) schuldeiser(s), aandeelhouder(s) of de schuldenaar zelf. Ook 

de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen een verzoek 

indienen. Voorwaarde voor toewijzing van het verzoek is dat de schuldenaar 

verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het 

betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan.9 Eventueel kan de recht-

bank een deskundige benoemen om haar te adviseren over de vraag of die toe-

stand er is.10

Ook als de toestand er is, zal het verzoek echter worden afgewezen als summier-

lijk blijkt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers hierbij niet gediend 

zijn. De wettekst, afkomstig uit de Richtlijn, suggereert een verdergaande toets 

6. Art. 371 Fw.

7. Art. 380 Fw.

8. Art. 371 lid 4 Fw, art. 378 lid 6 Fw en art. 384 lid 6 Fw.

9. Art. 371 lid 3 Fw jo. art. 370 lid 1 Fw. Zie over dit criterium nader bijvoorbeeld A.M. Men-

nens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement, p. 251 e.v.

10. Art. 371 lid 4 Fw.
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dan kennelijk is bedoeld. Uit het voorbeeld dat in de memorie van toelichting 

is gegeven zou kunnen worden afgeleid dat de wetgever hier het oog heeft op 

gevallen waarin sprake is van misbruik van recht.11 Voor die gevallen is de wet-

tekst echter overbodig.12 Wij menen dat de toevoeging vooral van belang zal 

zijn voor gevallen waarin de schuldenaar zelf al (zonder herstructureringsdes-

kundige en al dan niet na deponering van een startverklaring) is gestart met de 

voorbereiding van een akkoord. Zoals in de memorie van toelichting wordt op-

gemerkt kan in zo’n geval de benoeming van een herstructureringsdeskundige 

enerzijds de slagingskans van een akkoord vergroten, terwijl het anderzijds ook 

zal leiden tot vertraging.13 Genoemd criterium geeft de rechter de mogelijkheid 

om ook als van een misbruik van recht-situatie geen sprake is, deze belangen 

tegen elkaar af te wegen, waarbij het er uiteindelijk om gaat of de benoeming 

van een herstructureringsdeskundige direct of indirect een meerwaarde oplevert 

voor de totstandkoming van een akkoord. Dat zal op de zitting waarop het ver-

zoek wordt behandeld met partijen worden besproken, waarbij voor de hand 

ligt dat de schuldenaar (die op grond van art. 371 lid 5 Fw steeds moet worden 

gehoord) gemotiveerd uiteenzet (i) hoever het akkoord al is gevorderd en, zo 

mogelijk, (ii) in hoeverre de betrokken schuldeisers het door hem voorbereide 

akkoord steunen.14

Het verzoek wordt “in ieder geval toegewezen” als het is ingediend door de 

schuldenaar zelf of gesteund wordt door de meerderheid van de schuldeisers 

(zie over dit laatste begrip ook nog hierna). Uit het woordgebruik mag niet wor-

den afgeleid dat in dat geval niet zal worden getoetst of de schuldenaar in voor-

noemde toestand verkeert. Zonder deze toestand kan geen sprake zijn van een 

dwangakkoord; reden ook waarom het ontbreken van de toestand een verplichte 

weigeringsgrond voor de homologatie is.15 Bedoeld is slechts dat in dat geval de 

rechter niet hoeft te toetsen of “summierlijk blijkt dat de belangen van de geza-

menlijke schuldeisers hierbij niet gediend zijn”.16 Voor zover uit het Landelijk 

procesreglement WHOA zaken rechtbanken17 (hierna: het Procesreglement) 

11. MvT, p, 40.

12. Art. 3:13 BW, vgl. HR 28 juni 2013, NJ 2013, 365, HR 18 december 2015, NJ 2016, 172 en 

HR 22 december 2017, NJ 2018, 154.

13. Vgl. MvT, p. 41.

14. Terecht is vervallen de bepaling die in het Voorontwerp was opgenomen, dat geen akkoord is 

aangeboden waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat de rechtbank dat zal homolo-

geren. Die bepaling laat geen ruimte voor de hier gewenste belangenafweging en roept veel 

vragen op waarvan de beantwoording zeker in dit stadium van de procedure onzeker is.

15. Art. 384 lid 2 sub a Fw. Niet voor niets ook kan de vraag of de toestand er is ook in het kader 

van een tussentijdse beslissing aan de rechter worden voorgelegd, zie art. 387 lid 1 sub f Fw.

16. Zie ook MvT, p. 41.

17. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/procesreglement-whoa-p.pdf.
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onder 3.2 iets anders wordt afgeleid, moet deze bepaling gelezen worden als 

hiervoor besproken.

2.2. Persoon van de herstructureringsdeskundige

De wet bepaalt niet wat voor persoon de herstructureringsdeskundige is. In de 

wet staat slechts wat zijn18 taak is, namelijk het aanbieden van een akkoord,19 

en dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en on-

afhankelijk uitvoert.20 Verder volgt uit de wet dat de herstructureringsdeskun-

dige bij de uitoefening van zijn taak ruime taken en bevoegdheden heeft.21 In 

de parlementaire stukken valt te lezen dat de herstructureringsdeskundige over 

fi nanciële kennis moet beschikken, over kennis op het terrein van het insolven-

tierecht, over ervaring met herstructurering van schulden bij ondernemingen en 

(vooral) over bepaalde vaardigheden die hem in staat stellen het akkoordtraject 

met alle betrokken vermogensverschaffers op een juiste manier te coördineren.22 

Met dat laatste wordt bedoeld dat de herstructureringsdeskundige beschikt over 

kwaliteiten als vermogen om draagvlak te creëren en in dat kader vertrouwen te 

winnen en behouden van het bestuur en van de stemgerechtigde schuldeisers en 

aandeelhouders.

De herstructureringsdeskundige is een binnen het civiele recht a-typische des-

kundige. Zijn taak en positie is nog het meest vergelijkbaar met die van de on-

derzoeker in de zin van art. 2:345 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Waar diens 

taak is om terug te kijken naar het beleid en de gang van zaken van een rechts-

persoon gedurende een bepaalde periode, moet de blik van de herstructurerings-

deskundige vooral op de toekomst gericht zijn: is het mogelijk een akkoord tot 

18. Het gebruik van het mannelijke enkelvoud sluit geenszins uit dat de deskundige ook vrouwe-

lijk kan zijn.

19. Art. 371 lid 1 Fw.

20. Art. 371 lid 6 Fw.

21. Zoals het doen van voorstellen tot wijziging of beëindiging van een overeenkomst (art. 373 

Fw), het verzoeken van een afkondiging van een afkoelingsperiode (art. 376 Fw), het ver-

zoeken van een uitspraak over aspecten die van belang zijn bij de totstandbrenging van een 

akkoord (art. 378 Fw), het voorleggen van het akkoord aan stemgerechtigden (art. 381 Fw) 

en het opstellen van een verslag over de stemming (art. 382 Fw). Wat de herstructurerings-

deskundige nu juist niet kan is een verzoek voor een machtiging als bedoeld in art. 42a Fw 

indienen. Of dat terecht is valt te bezien maar gaat het bestek van dit artikel te buiten. Ook 

een bron van debat kan opleveren de vraag of de herstructureringsdeskundige bij de hier 

genoemde taken en bevoegdheden een exclusieve bevoegdheid heeft. Zie daarover N.W.A. 

Tollenaar, Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep genomen, TvI 

2019, 32, par. 5.

22. MvT, p. 42 en Kamerstukken  II 2019/20, 35 225, nr. 20 (verslag van een wetgevingsoverleg), 

p. 44 en 57.
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stand te brengen en onder welke voorwaarden. Net als voor de onderzoeker 

zal wat de persoon van de herstructureringsdeskundige betreft bekeken moeten 

worden wie voor de voorliggende casus het meest in aanmerking komt. Inder-

daad lijkt ons daarbij vooral van belang dat hij vertrouwen kan winnen en be-

houden van het bestuur en de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. 

Specifi eke (fi nanciële of juridische) kennis kan de herstructureringsdeskundige 

desnoods bij derden inkopen.23 Verder zal voor de keuze voor een bepaalde her-

structureringsdeskundige van belang (kunnen) zijn onder meer (affi niteit met 

en kennis van) de aard van de onderneming van schuldenaar (specifi eke bran-

chekennis) en uiteraard de overige omstandigheden van het geval, waaronder 

het tarief van de herstructureringsdeskundige en het beschikbare budget.

De vraag is natuurlijk hoe zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd dat een 

herstructureringsdeskundige wordt benoemd die het vertrouwen heeft of in re-

delijkheid zal moeten kunnen krijgen van alle betrokken partijen. In het Proces-

reglement is wat de persoon van de herstructureringsdeskundige betreft er nu 

voor gekozen het initiatief bij de verzoeker(s) te leggen; in het verzoekschrift 

moeten de namen van ten minste twee en maximaal drie mogelijk te benoemen 

herstructureringsdeskundigen worden vermeld. Het lijkt nuttig dat bij het ver-

zoekschrift een curriculum vitae wordt gevoegd en dat de genoemde herstruc-

tureringsdeskundigen ook (onderzoeken of, en) verklaren dat zij bij aanwijzing 

hun taak onafhankelijk en onpartijdig kunnen uitvoeren. Er kan met één naam 

worden volstaan als “alle bij het verzoek betrokken partijen het eens zijn”.

Dit laatste is vooral aan de orde als de meerderheid van de schuldeisers of aan-

deelhouders het verzoek doet. In dat geval immers moet ook de schuldenaar 

worden gehoord (art. 371 lid 5 Fw) en zal de persoon van de herstructurerings-

deskundige onderwerp van debat kunnen zijn tussen, naar mag worden aan-

genomen, vrijwel alle bij het tot stand komen van het akkoord te betrekken 

partijen. Denkbaar is overigens dat verzoekers in voorkomend geval de her-

structureringsdeskundige “in wording” meenemen naar de zitting, zodat deze 

eventuele vragen van de rechtbank kan beantwoorden en in ieder geval direct op 

de hoogte raakt van eventuele reeds dan bestaande pijnpunten.

Als het de schuldenaar is die het verzoek doet zal het voor de rechtbank veel las-

tiger zijn al aan de voorkant goed zicht te hebben op de vraag of de te benoemen 

herstructureringsdeskundige (ook) het vertrouwen van de schuldeisers en aan-

deelhouders zal hebben. De schuldenaar heeft daar voor het welslagen van een 

akkoord wel belang bij. Hij doet er dan ook goed aan om waar mogelijk bij de 

23. Art. 371 lid 10 Fw.
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betrokken partijen (lees: de schuldeisers en aandeelhouders wier rechten door 

het akkoord zullen worden geraakt) te toetsen of zij op voorhand vertrouwen 

hebben in de persoon van de door hem voorgestelde herstructureringsdeskun-

dige(n). Datzelfde geldt als het verzoek door een beperkte groep schuldeisers 

of aandeelhouders wordt ingediend. Dan moet weliswaar de schuldenaar wor-

den gehoord, maar is voor de rechtbank niet kenbaar hoe de andere betrokken 

partijen tegen de persoon van de voorgestelde herstructureringsdeskundige(n) 

aankijken. Ook hier lijkt een proactieve houding van de verzoeker(s) gewenst.

Dat het Procesreglement vraagt om namen te noemen in het verzoekschrift bete-

kent overigens niet dat ook steeds één van de genoemde personen als herstructu-

reringsdeskundige zal worden benoemd. Uiteindelijk bepaalt de rechtbank met 

inachtneming van alle relevante omstandigheden wie als herstructureringsdes-

kundige zal worden benoemd. Wij verwachten verder dat vooral in de “begin-

tijd” van de WHOA het lijstje met door partijen genoemde namen nuttig zal zijn. 

Uiteindelijk is de verwachting dat er een landelijke lijst met herstructurerings-

deskundigen zal komen, vergelijkbaar met de curatorenlijsten bij de diverse 

rechtbanken.24 Daartoe zal eerst voldoende ervaring moeten worden opgedaan 

met diverse herstructureringsdeskundigen. Essentieel in dat verband is volgens 

ons dat in de eerste jaren met de benoemde herstructureringsdeskundigen en ook 

andere betrokkenen achteraf een evaluatie plaatsvindt. Wij hebben overigens 

begrepen dat thans een WHOA specialisatieopleiding wordt aangeboden welke 

leidt tot een inschrijving in een hiertoe in het leven geroepen register. De prak-

tijk moet de bruikbaarheid van dat register gaan uitwijzen.

2.3. Kosten herstructureringsdeskundige

De rechtbank moet bij de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige een 

bedrag vaststellen dat de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige 

en van de derden die door hem worden geraadpleegd ten hoogste mogen kosten. 

Ook moet bepaald worden wie deze kosten draagt. Dit zal over het algemeen de 

schuldenaar zijn, maar de kosten komen voor rekening van “de schuldeisers” 

als het verzoek wordt gesteund door de meerderheid van de schuldeisers.25 

Wij kwamen dit begrip al tegen in art. 371 lid 3 Fw (zie hiervoor) en het is 

rechtstreeks overgenomen uit de Richtlijn.26 De vraag is hoe werkbaar dit is. 

Gaat het om de meerderheid van de schuldeisers die geraakt worden door een 

aan te bieden akkoord? Of een meerderheid van de totale schuldeisers van de 

24. Zie Kamerstukken  II 2019/20, 35 249, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 6.

25. Zie voor een en ander art. 371 lid 10 Fw.

26. Art. 5 lid 3 sub c van de Richtlijn.
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onderneming? Hoe kan de rechtbank nagaan of het verzoek door de meerder-

heid van de schuldeisers wordt ondersteund?27 En wie draagt in een dergelijk 

geval verantwoordelijkheid voor de inning van het verschuldigde bedrag bij de 

diverse schuldeisers? Het zal gelet op de in voorkomende gevallen grote aantal-

len schuldeisers en de korte termijnen ondoenlijk zijn die verantwoordelijkheid 

bij de rechtbank te leggen. Voor de hand ligt om in gevallen waarin het verzoek 

wordt ingediend door schuldeisers in het verzoek te benoemen of het verzoek 

wordt gesteund door de meerderheid van de schuldeisers (zodat het onderzoek 

of summierlijk blijkt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers niet ge-

diend zijn bij de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige achterwege 

kan blijven, zie hiervoor) en daarbij zoveel mogelijk ook een vertegenwoordiger 

van die schuldeisers aan te wijzen aan wie de kosten in rekening worden ge-

bracht. Zo nodig zal dit ook onderwerp van gesprek op de zitting zijn. Overigens 

moet bij dit alles bedacht worden dat het in het merendeel van de gevallen uit-

eindelijk direct of indirect toch wel de schuldeisers zullen zijn die de rekening 

betalen, nu de kosten in het akkoord zullen worden verwerkt.

Wat betreft de hoogte van die kosten lijkt in ieder geval voor de toekomst, als 

voldoende ervaring is opgedaan en de rechtbank (al dan niet mede) gaat werken 

met de hiervoor genoemde lijsten, meest praktisch aan te sluiten bij de werk-

wijze van de Ondernemingskamer bij de benoeming van een onderzoeker. Dat 

betekent dat bij de toewijzing van het verzoek de vaststelling van genoemd be-

drag wordt aangehouden en de herstructureringsdeskundige wordt opgedragen 

om binnen een bepaalde termijn een plan van aanpak en een begroting van de 

kosten van de werkzaamheden te maken en aan de rechtbank toe te sturen. Onze 

verwachting is dat de herstructureringsdeskundige in het merendeel van de 

gevallen in overleg met de betrokken partijen zowel een plan van aanpak als 

een begroting zal maken waarover (op enig moment) overeenstemming wordt 

bereikt. Nadat de herstructureringsdeskundige het plan van aanpak en begroting 

aan de rechtbank heeft doen toekomen zal de rechtbank, alvorens het bedrag 

vast te stellen dat de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige en 

van de derden die door hem worden geraadpleegd ten hoogste mogen kosten, 

de schuldenaar en, als dat een ander is, de verzoeker in de gelegenheid stellen 

zich over beide punten uit te laten.28 Wij gaan ervan uit dat aan het krachtens 

art. 371 lid 5 Fw verplichte horen van de herstructureringsdeskundige in be-

ginsel is voldaan door hem in de gelegenheid te stellen een plan van aanpak 

en een begroting op te stellen; waar nodig zal hij daarnaast in de gelegenheid 

27. Vgl. R.D. Vriesendorp en W. van Kesteren, ‘De Whoa en de rechter: een leidraad’, TvI 2019, 

26, par. 6.2.

28. Art. 371 lid 5 Fw.
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moeten worden gesteld te reageren op aan de rechtbank kenbaar gemaakte be-

zwaren van partijen. Vervolgens kan in een aparte beschikking het bedrag dat 

de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige en van de derden die 

door hem worden geraadpleegd ten hoogste mogen kosten worden vastgesteld. 

Voor de hand ligt dat op de zitting waarop het verzoek tot aanwijzing van een 

herstructureringsdeskundige wordt behandeld wordt besproken welke termijn 

de herstructureringsdeskundige kan worden gegund een plan van aanpak en een 

begroting op te stellen.

Voor de nabije toekomst zal dit overigens in de meeste gevallen niet aan de 

orde zijn; in het Procesreglement is bepaald dat in het verzoekschrift niet al-

leen de namen van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen worden 

benoemd, maar ook offertes moeten worden overgelegd. Wij verwachten daarbij 

dat in die offerte zoveel mogelijk wordt uitgewerkt hoeveel uur de herstructure-

ringsdeskundige verwacht te moeten besteden aan het traject, tegen welk tarief 

en welke derden hij daarbij wil inschakelen tegen welke kosten. Voor zover de 

rechtbank beslist (één van) de aangedragen herstructureringsdeskundige(n) te 

benoemen kan aldus in één en dezelfde beslissing worden vastgesteld wat de 

werkzaamheden ten hoogste mogen kosten.

Bij het voorgaande moet overigens worden bedacht dat waar nodig de rechtbank 

op verzoek van de herstructureringsdeskundige het bedrag mag verhogen; in een 

dergelijk geval zullen de in art. 371 lid 5 Fw genoemde partijen moeten worden 

gehoord. Praktisch lijkt dat de herstructureringsdeskundige zich in zo’n geval op 

voorhand met die partijen over de verhoging verstaat, zodat zij hun standpunten 

(ook) direct aan de rechtbank kenbaar kunnen maken en de rechtbank hierover 

op korte termijn een beslissing kan nemen.

2.4. Informatievoorziening

De herstructureringsdeskundige kan zijn werk niet doen als hij niet over vol-

doende informatie beschikt. Hij moet er uiteindelijk ook voor zorgdragen dat het 

akkoord alle informatie bevat die de stemgerechtigden nodig hebben om zich een 

geïnformeerd oordeel te vormen over het akkoord.29 Om die reden is in de wet 

bepaald dat de herstructureringsdeskundige gerechtigd is tot raadpleging van 

de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de schuldenaar30 en dat 

schuldenaar of zijn bestuurders, aandeelhouders, commissarissen en degenen die 

in dienst zijn bij de schuldenaar verplicht zijn de herstructureringsdeskundige 

29. Art. 375 Fw.

30. Art. 371 lid 7 Fw.
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alle inlichtingen te verschaffen als dit van hen wordt verlangd. Ook moeten 

zij de herstructureringsdeskundige eigener beweging inlichten over feiten en 

omstandigheden die voor het werk van de herstructureringsdeskundige van be-

lang (kunnen) zijn.31 De vraag is hoe moet worden omgegaan met een onwillige 

schuldenaar of bestuurder32 of aandeelhouder33 en (zelfs) werknemer.

In de memorie van toelichting staat dat een weigering om mee te werken kan 

kwalifi ceren als kennelijk onbehoorlijk bestuur en, als nadien mocht blijken dat 

de onwillige houding van het bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillis-

sement, de bestuurders op de voet van artt. 2:138 en 248 BW aansprakelijk 

gesteld kunnen worden voor het tekort. De vraag is hoe effectief deze dreiging 

is om een onwillige bestuurder34 te dwingen alsnog mee te werken. De vaststel-

ling dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het 

faillissement van de onderneming die toch al verkeerde in een toestand waarin 

het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet 

zal kunnen voortgaan, zal wellicht nog niet zo eenvoudig zijn. Meer effect zal 

waarschijnlijk hebben de ook in de memorie van toelichting genoemde optie dat 

de herstructureringsdeskundige de rechter vraagt het bestuur35 alsnog te dwin-

gen mee te werken en informatie te verschaffen, eventueel op straffe van een 

dwangsom.36 De wetgever heeft met voornoemde regeling willen aansluiten bij 

de artt. 105, 105a en 106 Fw.37 Waar in dat geval een informatie- en medewer-

kingsplicht kan worden afgedwongen via een inbewaringstelling,38 ontbreekt 

die sanctie voor het niet nakomen van de verplichtingen van art. 371 Fw – al zou 

deze mogelijk langs de weg van art. 585 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-

dering (hierna: Rv) (in de vorm van lijfsdwang) geconstrueerd kunnen worden. 

Onze hoop is dat dwangmiddelen over het algemeen niet nodig zullen zijn en 

dat het bij deze theoretische exercitie kan blijven. De ervaring in faillissementen 

leert overigens dat als de curator al met een onwillige schuldenaar of bestuurder 

te maken heeft, in veel gevallen voldoende is dat de schuldenaar of bestuurder 

wordt opgeroepen voor een verhoor en er door de rechter-commissaris op wordt 

31. Art. 371 lid 8 Fw.

32. Bijvoorbeeld in het geval het aandeelhouders of schuldeisers zijn die hebben verzocht om de 

aanwijzing van een herstructureringsdeskundige.

33. De schuldenaar kan zonder instemming van de aandeelhouders vragen om de aanwijzing van 

een herstructureringsdeskundige, zie art. 371 lid 1 Fw jo. art. 370 lid 5 Fw.

34. En commissaris, vgl. art. 2:259 BW.

35. Wij gaan ervan uit dat in de memorie van toelichting is bedoeld dat hetzelfde geldt voor de in 

art. 371 lid 8 Fw genoemde commissaris, aandeelhouder en werknemer.

36. MvT, p. 42.

37. MvT, p. 42.

38. Art. 87 Fw.
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gewezen dat hij een wettelijke informatie- en medewerkingsplicht heeft. Mocht 

het al zover komen is onze verwachting dat dat voor dit soort gevallen niet an-

ders zal zijn.

Het zal, zo menen wij, de “WHOA-rechtbank” zijn die beslist over perikelen 

rond de informatie- en medewerkingsplicht. Dat zijn niet alleen kwesties als de 

hiervoor genoemde, maar bijvoorbeeld ook vragen over de reikwijdte van de 

plichten in een concreet geval. WHOA-zaken zullen, in ieder geval in de begin-

fase, in beginsel door een meervoudige kamer worden behandeld. Afhankelijk 

van de aard van een aan de rechtbank voor te leggen kwestie kan de rechtbank 

eventueel (op de voet van art. 15 lid 4 Rv) een rechter-commissaris aanwijzen 

die de kwestie behandelt39 of zelfs de zaak verwijzen naar de enkelvoudige 

kamer voor behandeling en beslissing (art. 15 lid 5 Rv).

2.5. Einde aanwijzing

De aanwijzing van de herstructureringsdeskundige kan van rechtswege ein-

digen, namelijk (in beginsel) als het akkoord wordt gehomologeerd,40 of op ver-

zoek van de herstructureringsdeskundige, namelijk als duidelijk wordt dat het 

niet mogelijk is om een akkoord tot stand te brengen.41 In dat laatste geval zal 

de rechtbank, alvorens een intrekkingsbeslissing te nemen, de schuldenaar, de 

herstructureringsdeskundige42 en, zo dat een ander is, de partij die de aanwij-

zing heeft gevraagd in de gelegenheid stellen hun zienswijze te geven.43 Ook is 

mogelijk dat de herstructureringsdeskundige wordt ontslagen en door een ander 

wordt vervangen, en wel op verzoek van hemzelf, van één of meer schuldeisers 

of ambtshalve.44 Opvallende afwezigen in dit rijtje zijn de schuldenaar, de aan-

deelhouders en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. In zeer 

evidente gevallen zouden van die zijde naar voren gebrachte bezwaren mogelijk 

39. De praktijk zal moeten uitwijzen of daarnaast behoefte blijkt te bestaan aan een rechter-com-

missaris vergelijkbaar met de in art. 2:350 lid 4 BW genoemde raadsheer-commissaris die 

toezicht houdt op de akkoordprocedure als zodanig. Uitgesloten achten wij dat zeker niet.

40. Art. 371 lid 13 Fw. De rechtbank kan echter in het homologatievonnis bepalen dat hij nog 

enige tijd benoemd blijft.

41. Art. 371 lid 12 Fw.

42. Art. 371 lid 5 Fw bepaalt uitdrukkelijk dat de herstructureringsdeskundige bij toepassing van 

art. 371 lid 13 Fw door de rechtbank moet worden opgeroepen om te worden gehoord. Dat 

lijkt ons overbodig. Waar de aanwijzing van rechtswege eindigt door homologatie van het 

akkoord is het zinloos de herstructureringsdeskundige te horen over het eindigen van zijn 

aanwijzing. Uiteraard zal de herstructureringsdeskundige moeten worden gehoord alvorens 

te beslissen over zijn ontslag, maar dat is al expliciet bepaald in art. 371 lid 13 Fw.

43. Art. 371 lid 5 Fw.

44. Art. 371 lid 13 Fw.
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opgelost kunnen worden via de ambtshalve bevoegdheid van de rechtbank, maar 

het lijkt een gemis dat genoemde partijen geen formele ingang hebben. Feit is 

wel dat (in alle gevallen) de schuldenaar en, zo zij het verzoek tot aanwijzing 

van een herstructureringsdeskundige hebben gedaan, de schuldeiser(s), aandeel-

houder(s) of ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over een ver-

zoek tot ontslag van de herstructureringsdeskundige krachtens art. 371 lid 5 Fw 

moeten worden gehoord.

2.6. Aansprakelijkheid herstructureringsdeskundige45

In lid 11 van art. 371 Fw is bepaald dat de herstructureringsdeskundige niet 

aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van de poging om een akkoord 

tot stand te brengen, tenzij hem een persoonlijk ernstig verwijt treft dat hij niet 

heeft gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over vol-

doende inzicht en ervaring beschikkende herstructureringsdeskundige die zijn 

taak met nauwgezetheid en inzet verricht.46

3. Observator

3.1. Benoeming van de observator

In art. 380 Fw vinden we de observator. De aanstelling van een observator is een 

voorziening als bedoeld in art. 379 Fw. De observator kan reeds worden aange-

steld door de rechtbank als door de schuldenaar een akkoord als bedoeld in art. 

370 Fw wordt voorbereid.47 Anders dan bij de benoeming van een herstructure-

ringsdeskundige geldt in deze voorbereidende fase nog niet als voorwaarde dat 

de schuldenaar verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk 

is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. Art. 371 

lid 3 Fw is ingevolge art. 380 lid 4 Fw niet van overeenkomstige toepassing bij 

de aanstelling van een observator. Pas indien de voorbereiding uitmondt in het 

aanbieden van een akkoord als bedoeld in art. 370 lid 1 Fw geldt deze toestand 

als voorwaarde.48

45. Sits Schreurs gaat in zijn artikel in deze bundel nader in op de aansprakelijkheid van de her-

structureringsdeskundige.

46. De norm is geïnspireerd op de norm uit HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou).

47. Art. 380 Fw.

48. Art. 380 lid 4 Fw en art. 370 lid 1 Fw. Ook ingevolge art. 379 lid 2 Fw is art. 371 lid 3 Fw bij 

het treffen van voorzieningen niet van overeenkomstige toepassing.
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Om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen ex art. 379 Fw en om ex 

art. 380 Fw een observator aan te kunnen stellen, dient de voorbereiding van het 

akkoord door de schuldenaar te zijn geformaliseerd door de deponering van een 

startverklaring als bedoeld in art. 370 lid 3 Fw.49

Als een startverklaring is gedeponeerd bij de rechtbank, kan de rechtbank op 

verzoek van de schuldenaar of ambtshalve een observator aanstellen.50 Opval-

lend is dat de aanstelling van de observator weliswaar een voorziening is ter 

beveiliging van de belangen van de schuldeisers of de aandeelhouders, maar 

deze partijen geen verzoek kunnen doen om aanstelling van een observator. 

Onze inschatting is dat zeker in de beginperiode de rechtbank vaak gebruik zal 

maken van haar ambtshalve bevoegdheid een observator aan te stellen, bijvoor-

beeld als sprake is van een grote, diverse groep schuldeisers. Door de aanstelling 

van een observator kan de rechtbank in die gevallen een beeld vormen van de 

waarborging van de positie van deze schuldeisers.

Niet ondenkbaar is dat een akkoord in voorbereiding is, maar dat er nog geen 

startverklaring is gedeponeerd. Voorbereidingen van een akkoord, die in die 

situatie buiten het zicht van de rechtbank plaatsvinden, vallen dan buiten het 

bereik van de artt. 379 en 380 Fw. De rechtbank kan in die gevallen ook niet 

ambtshalve een observator benoemen. Schuldeisers of belanghebbenden die in 

de voorbereidende fase een voet tussen de deur willen krijgen, zullen zich tot de 

rechtbank moeten wenden met een verzoek tot benoeming van een herstructu-

reringsdeskundige.51

Voor de situatie dat er – ondanks een gedeponeerde startverklaring, of juist van-

wege het ontbreken daarvan – geen observator is aangesteld of herstructure-

ringsdeskundige is aangewezen, is er wel een vangnet om te voorkomen dat 

de belangen van schuldeisers mogelijk onvoldoende aandacht hebben gekregen 

bij de voorbereiding van het akkoord. Als de schuldenaar verzoekt om homo-

logatie van een akkoord, waarbij ten minste één klasse heeft ingestemd en ten 

minste één klasse dat niet heeft gedaan, zonder dat een herstructureringsdes-

kundige is aangewezen of een observator is aangesteld, dan zal de rechtbank op 

grond van art. 383 lid 4 Fw op dat moment alsnog een observator aanstellen.52 

49. Art. 379 lid 1 Fw.

50. Art. 379 lid 1 Fw.

51. Art. 371 lid 1 Fw. Voor een succesvol verzoek tot benoeming van een herstructureringsdes-

kundige zal dan sprake moeten zijn van een toestand als bedoeld in art. 371 lid 3 Fw. Zie 

hiervoor voor de voorwaarden.

52. Art. 383 lid 1 en lid 4 Fw. De rechtbank stelt in dat geval een observator aan bij dezelfde 

beschikking waarbij de zitting wordt bepaald voor behandeling van de homologatie.
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Dit vangnet is dwingend voorgeschreven. Dit is overigens de enige dwingend 

voorgeschreven aanstelling van een observator. Bij de afkondiging van een af-

koelingsperiode wordt in de wet wel de mogelijkheid genoemd voorzieningen 

te treffen, met expliciete vermelding van de optie om een observator aan te stel-

len.53 De rechtbank kan dit op verzoek doen, maar ook ambtshalve en in geval 

van een algemene afkoelingsperiode zal de rechtbank volgens de memorie van 

toelichting de aanstelling van een observator in het bijzonder in overweging 

nemen. Het is de bedoeling dat de rechtbank dan in ieder geval beoordeelt of 

dit nodig is ter beveiliging van de belangen van schuldeisers.54 Wij kunnen ons 

voorstellen dat hetzelfde geldt bij het verlenen van een machtiging als bedoeld 

in art. 42a Fw.

Uit de memorie van toelichting blijkt dat de mogelijkheid om een observator 

aan te stellen voortvloeit uit de wens om de inspraak van schuldeisers bij de her-

structurering te vergroten en om te voorkomen dat de schuldenaar de regeling 

oneigenlijk gebruikt.55 In de situatie dat er al een herstructureringsdeskundige 

is, kan geen observator worden aangesteld. In art. 380 lid 1 Fw is immers ex-

pliciet bepaald dat de observator alleen kan worden aangesteld in de situatie dat 

de schuldenaar het akkoord voorbereidt. De gedachte hierachter is dat als er een 

herstructureringsdeskundige is aangewezen om een akkoord voor te bereiden 

en aan te bieden, er al sprake is van betrokkenheid van een onafhankelijk des-

kundige die optreedt voor de gezamenlijke schuldeisers, waardoor aanstelling 

van een observator niet nodig is.56 Dat is een logische gedachte. De observator 

heeft immers tot taak toezicht te houden op de totstandkoming van het akkoord 

en daarbij oog te hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.57

3.2. Persoon van de observator

Kijkend naar de taak van de observator, ligt het zeer in de rede dat de rechtbank 

bij aanstelling van de observator de curatorenlijst er bij zal pakken. Curatoren 

zijn de meest voor de hand liggende professionals om oog te houden voor het 

belang van de gezamenlijke schuldeisers. Daarnaast is voor de observator ken-

nis van het insolventie- en goederenrecht onontbeerlijk. Zo wordt van de obser-

vator onder meer verwacht dat hij zijn zienswijze geeft over verhaal van derden 

53. Art. 376 lid 9 Fw.

54. MvT, p. 54-55.

55. MvT, p. 24.

56. MvT, p. 59.

57. Art. 380 lid 1 Fw.
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tijdens een afkoelingsperiode,58 gebruik van goederen door de schuldenaar tij-

dens een afkoelingsperiode59 en aspecten die van belang zijn in het kader van het 

tot stand brengen van een akkoord.60 In het kader van hoor en wederhoor wordt 

in de memorie van antwoord toegelicht dat deze zienswijzen er toe dienen om 

te verzekeren dat de rechter, voordat hij een beslissing neemt, ook kan worden 

geïnformeerd over aspecten die relevant zijn in het kader van de belangen van 

de gezamenlijke schuldeisers. Zodoende wordt de WHOA in lijn gebracht met 

hoe zittingen nu al verlopen in het faillissementsrecht.61

De taken en positie van de observator doen ons overigens erg denken aan een per-

sonage uit deel I van de WCO-trilogie: de beoogd curator. Ingevolge het voorge-

stelde art. 364 Fw is de beoogd curator onafhankelijk, behartigt hij de belangen 

van de gezamenlijke schuldeisers, moet de schuldenaar gevraagd en ongevraagd 

inlichtingen verschaffen aan de beoogd curator (waarover nog hierna) en kan 

hij, met toestemming van de schuldenaar, derden bevragen of een deskundige 

vragen onderzoek te verrichten.62 Hier lag de keuze voor curatoren natuurlijk 

voor de hand, omdat de stille voorbereidingsfase een pre-faillissementsfase is. 

De parallel met de observator is echter, gelet op de taken en gereedschappen, 

snel getrokken. Wij zien hierin een bevestiging van de gedachte dat curatoren de 

meest voor de hand liggende professionals zijn om als observator op te treden.

Overigens merken wij hier op dat als een akkoord niet tot stand komt en een 

faillissement op enig moment wordt uitgesproken, zeker niet kan worden uit-

gesloten dat de observator in dat faillissement tot curator wordt benoemd.

3.3. Kosten observator

Via art. 380 lid 4 Fw is de bepaling van het salaris van de herstructureringsdes-

kundige van overeenkomstige toepassing op de observator. Ook bij de observa-

tor zal de rechtbank dus vaststellen wat de werkzaamheden van de observator 

ten hoogste mogen kosten. Onze inschatting is dat deze kosten in eerste instantie 

door de schuldenaar worden gedragen. Bij de totstandkoming van een akkoord 

zullen waarschijnlijk deze kosten daarin worden meegenomen.

58. Art. 376 lid 11 Fw.

59. Art. 377 lid 3 Fw.

60. Art. 378 lid 8 Fw.

61. Kamerstukken I 2020/21, 35 249, C (memorie van antwoord), p. 12.

62. Kamerstukken I 2015/16, 34 218, A (gewijzigd voorstel van wet), p. 5.
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Voor de hoogte van de kosten van de observator ligt het voor de hand om aan-

sluiting te zoeken bij het uurtarief voor curatoren, gelet op onze verwachting dat 

curatoren vooral deze rol zullen gaan vervullen, in het belang van de gezamen-

lijke schuldeisers.

3.4. Informatievoorziening

Anders dan in een faillissement leidt de aanwijzing van een observator er niet 

toe dat de schuldenaar de beschikking of het beheer over zijn vermogen verliest. 

Hij behoudt zelf de controle over zijn onderneming en kan deze gewoon blijven 

voortzetten, terwijl de akkoordprocedure loopt (“debtor in possession”).63 De 

observator zal dus met de handen op de rug een oogje in het zeil houden. Daar-

bij hoeft de observator niet stil in een hoekje te gaan zitten. De observator heeft 

verschillende gereedschappen om zijn taak uit te voeren. Net als voor de her-

structureringsdeskundige geldt dat de observator zijn werk niet kan doen als 

hij niet over voldoende informatie beschikt. Daarom is ook de observator ge-

rechtigd tot raadpleging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de schuldenaar.64 Daarnaast zijn de schuldenaar of zijn bestuurders, aan-

deelhouders, commissarissen en degenen die in dienst zijn van de schuldenaar 

verplicht alle inlichtingen te verschaffen aan de observator als dit van hen wordt 

verlangd en lichten zij de observator eigener beweging in over feiten en om-

standigheden waarvan zij weten of behoren te weten dat deze voor de taak van 

de observator van belang kunnen zijn.65 Met onwelwillende bestuurders zal de 

observator niet vaak te maken hebben, omdat de schuldenaar juist zelf bezig 

is met het voorbereiden van een akkoord. Wel is denkbaar dat de observator 

onvoldoende inzicht krijgt. In die situatie zou hij – in theorie – van dezelfde 

mogelijkheden gebruik kunnen maken als de herstructureringsdeskundige bij 

onwelwillende bestuurders, aandeelhouders, commissarissen en werknemers. 

Het ligt echter meer voor de hand dat de observator in dat geval – vanwege zijn 

positie – de rechtbank inlicht over de gang van zaken, waarna eventueel een 

herstructureringsdeskundige kan worden benoemd om de zaak – als dat nog 

kan – vlot te trekken.

63. MvT, p. 60.

64. Art. 371 lid 7 Fw jo. 380 lid 4 Fw.

65. Art. 371 lid 8 Fw jo. 380 lid 4 Fw.
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3.5. Einde aanstelling

Als een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen, nadat een observator 

was aangesteld, dan wordt de aanstelling van de observator ingetrokken.66

Als de observator constateert dat het de schuldenaar niet zal lukken om een ak-

koord tot stand te brengen of dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers 

worden geschaad,67 moet de observator de rechtbank daarvan op de hoogte stel-

len.68 De rechtbank zal dan, na de schuldenaar en observator te hebben gehoord, 

de gevolgen daaraan verbinden die ze geraden acht, waarbij in art. 380 lid 2 Fw 

expliciet de mogelijkheid wordt genoemd een herstructureringsdeskundige aan 

te wijzen. Dit zal echter alleen gebeuren als de kansen op de totstandkoming van 

een akkoord nog niet zijn verkeken.69 De rechtbank heeft blijkens de memorie 

van toelichting daarbij de vrijheid, maar niet de verplichting om de observator 

tot herstructureringsdeskundige te benoemen.70 Op het eerste oog lijkt het niet 

voor de hand te liggen de observator aan te wijzen als herstructureringsdes-

kundige als het juist de observator was die bij de rechtbank aan de bel heeft 

getrokken, omdat volgens hem een akkoord niet kan worden bereikt of de belan-

gen van schuldeisers worden geschaad. Zoals we hiervoor uiteen hebben gezet 

zit wat ons betreft de belangrijkste kwaliteit van de herstructureringsdeskundige 

in zijn vermogen om draagvlak te creëren en in dat kader vertrouwen te winnen 

en te behouden van het bestuur en de stemgerechtigde schuldeisers en aandeel-

houders. In de hier beschreven situatie is het niet waarschijnlijk dat de basis 

voor de samenwerking optimaal zal zijn. Onze inschatting is dan ook dat niet 

vaak van die vrijheid gebruik zal worden gemaakt, maar de praktijk zal dat uit 

moeten wijzen, the proof of the pudding is in the eating.

3.6. Aansprakelijkheid observator

Voor de eventuele aansprakelijkheid van de observator wordt aangesloten bij 

de op de Maclou-norm geïnspireerde bepaling voor herstructureringsdeskundi-

gen.71 Gelet op de nadruk die ligt op de belangen van de gezamenlijke schuld-

eisers bij de taakvervulling van de observator, ligt het inderdaad voor de hand 

66. Art. 380 lid 3 Fw.

67. Over deze open norm en complexe taak voor de observator: A.M. Mennens, Het dwangak-

koord buiten surseance en faillissement, nr. 245.

68. Art. 380 lid 2 Fw.

69. MvT, p. 22.

70. MvT, p. 22.

71. Art. 371 lid 11 Fw jo. art. 380 lid 4 Fw.
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om aansluiting te zoeken bij deze norm, net als dat bij de beoogd curator het 

geval is.72

4. Deskundige

4.1. Benoeming van de deskundige

Een andere wijze die in de WHOA is geïntroduceerd, is de deskundige die door 

de rechtbank kan worden benoemd om haar te adviseren. In alle al verschenen 

literatuur over de WHOA lijkt dit een wat ondergesneeuwde fi guur. De deskun-

dige komt niet direct voort uit de Richtlijn, maar past in het algemene patroon 

dat een rechter zich kan laten adviseren door een onafhankelijke deskundige 

alvorens een beslissing te nemen. Alhoewel de wet erop is gericht de rechter zo 

min mogelijk, en liefst zo laat mogelijk, bij het proces van de totstandkoming 

van een akkoord te betrekken, is de inschakeling van de rechter zeker niet uit-

gesloten in het traject voor de homologatie. De schuldenaar of de herstructure-

ringsdeskundige kunnen in een eerder stadium een beroep op de rechter doen, 

indien dit noodzakelijk is voor het tot stand brengen van het akkoord. In art. 

378 Fw is de mogelijkheid opgenomen om geschilpunten rondom het tot stand 

komen van het akkoord op een eenvoudige wijze vroegtijdig aan de rechter voor 

te leggen en van deze een beslissing op deze punten te krijgen. Hierdoor kan, 

zo wordt in de memorie van toelichting aangegeven, “effectief en snel” de zo 

gewenste deal certainty verkregen worden.73 Deze tussentijdse beslissing van 

de rechter is immers een bindende eindbeslissing voor de schuldenaar en de 

schuldeisers en aandeelhouders die in de gelegenheid zijn gesteld hun ziens-

wijze te geven.74 In dit artikel gaat het met name om beslissingen op het vlak 

van klassenindeling, informatie die door de akkoord aanbieder moet worden 

verstrekt aan de betrokken partijen, toelating tot stemming en de procedure van 

stemming, het alvast beoordelen of enige afwijzingsgrond van art. 384 Fw van 

toepassing zou kunnen zijn of het beoordelen of het bestuur van een MKB-

onderneming zonder goede reden zijn toestemming onthoudt. In art. 378 lid 6 

Fw is de mogelijkheid opgenomen dat de rechtbank een of meer onafhankelijke 

deskundigen kan benoemen indien zij dit nodig acht in het kader van de door 

de rechtbank te nemen beslissing. Zij kan dit dus ambtshalve doen. In de me-

morie van toelichting wordt opgemerkt dat schuldeisers meer vertrouwen zullen 

72. HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1492.

73. MvT, p. 6 en 57.

74. Art. 378 lid 9 Fw.
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stellen in een rapport van een onafhankelijke door de rechtbank aangestelde des-

kundige dan in een rapport opgesteld door een partij deskundige.75

Daarnaast geeft de wet in art. 371 Fw de mogelijkheid een deskundige te benoe-

men om een onderzoek in te stellen naar de vraag of sprake is van een toestand 

waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat de schuldenaar met het betalen van 

zijn schulden niet zal kunnen voortgaan.76 In art. 384 lid 6 Fw is art. 378 lid 6 

Fw overeenkomstig van toepassing verklaard, waardoor de rechtbank ook bij de 

behandeling van het homologatieverzoek de mogelijkheid heeft een deskundige 

te benoemen om haar te adviseren over geschilpunten met betrekking tot de ho-

mologatie. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over de vraag of schuldeisers slechter 

af zijn bij een akkoord dan bij vereffening van het vermogen77 (best interest of 
creditors) of de vraag van lid 4 onder a met betrekking tot een afwijking van de 

20% regeling voor MKB crediteuren.

4.2. Persoon van de deskundige

Hoe wordt een deskundige benoemd, wat is zijn positie tegenover de rechtbank 

en tegenover de partijen bij een akkoord? Wat zijn de verplichtingen van partijen 

ten opzichte van de deskundige? Zoals in de memorie van toelichting is opge-

merkt zijn de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet van 

toepassing op procedures die opgenomen zijn in de Faillissementswet.78 Dit is 

ingegeven door de bijzondere aard van de verzoeken aan de rechtbank in insol-

ventieprocedures, en daar valt de WHOA ook onder. Deze verzoeken moeten 

met voortvarendheid afgewikkeld worden. Daardoor is er geen ruimte voor de 

toepassing van de algemene regels van bewijsrecht, en dus ook de normale re-

gels die gelden voor het benoemen van een deskundige.

De rechtbank zal overgaan tot benoeming van een deskundige indien sprake is 

van een geschil tussen de partijen bij een akkoord over een van de hierboven 

genoemde onderwerpen. Hoe gaat zo’n benoeming in zijn werk? In een ge-

wone civiele procedure zal de rechtbank partijen horen met betrekking tot de te 

benoemen deskundige en de aan hem te stellen vragen. Hier zullen dan verschil-

lende aktes over worden genomen voordat de rechtbank een beslissing neemt. 

Onder de WHOA-procedure zal de rechtbank echter zelfstandig de deskundige 

kunnen kiezen en de vragen formuleren, partijen hebben hier geen rol in. Al zal 

75. MvT, p. 51.

76. Art. 371 lid 4 Fw.

77. Art. 384 lid 3 Fw.

78. MvT, p. 71.
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het er in de praktijk waarschijnlijk op neer komen dat, indien de rechtbank het 

noodzakelijk acht een deskundige te benoemen, dit ter zitting met partijen zal 

worden besproken. Maar het uitgebreid uitwisselen van standpunten ten aan-

zien van de te benoemen deskundige en de te stellen vragen zal niet aan de orde 

zijn. Dat komt de gewenste snelheid van handelen niet ten goede. De rechtbank 

zal met name fi nancieel- economische deskundigen benoemen, de juridische 

deskundigheid wordt zij immers geacht in huis te hebben. Het lijkt ons logisch 

om in eerste instantie te werken met de lijst van deskundigen die thans bij de 

civiele geschillen wordt gebruikt. Later als er meer ervaring is opgedaan met 

de WHOA-zaken kan, naar analogie van de Ondernemingskamer, wellicht een 

(landelijke) WHOA-lijst van te benoemen deskundigen worden samengesteld, 

waarop deskundigen gespecialiseerd in WHOA-vraagstukken staan. Deze lijst 

biedt de rechtbank dan de mogelijkheid snel een keuze te maken voor een des-

kundige waarvan de kwaliteit gegarandeerd is.

4.3. Kosten deskundige

Jammer genoeg zegt de wet niets over de toedeling van de kosten voor de ad-

visering door de deskundige. Bij aanvaarding van de benoeming zal de des-

kundige een inschatting van zijn tijdsbesteding geven en een begroting van zijn 

kosten overleggen. Het ligt voor de hand dat de rechtbank vervolgens deze be-

groting aan de partijen die betrokken zijn bij het punt waarop geadviseerd moet 

worden toestuurt om hen de gelegenheid te geven zich hierover uit te laten. De 

deskundige zal niet aan het werk gaan als er geen voorschot is betaald, maar wie 

moet dit voorschot betalen? In geval het een deskundige op de voet van art. 378 

Fw is, ligt het voor de hand dat de schuldenaar dit voorschot moet dragen. Bij 

de benoeming van een deskundige op de voet van art. 371 Fw zou de verzoeker 

dit voorschot moeten dragen en bij een verzoek op voet van art. 384 Fw ligt het 

voor de hand dat het voorschot gedragen wordt door de partij die bezwaar maakt 

tegen het akkoord. Aan de andere kant zou eenduidigheid de gewenste snelheid 

ten goede komen en dat zou er weer voor pleiten om het voorschot ten laste van 

de schuldenaar te brengen; het is immers een akkoord dat zijn onderneming 

betreft. Dit zou ook eventueel kunnen in de vorm van het stellen van zekerheid 

door de schuldenaar. In geval van een kleine MKB onderneming zou ook ge-

dacht kunnen worden aan een in debet-stelling.

De uiteindelijke vaststelling van de kosten en de bepaling ten laste van wie deze 

komen geschiedt door de rechter en wordt vastgelegd in een beschikking. In 

het geval van een gehomologeerd akkoord zullen de kosten van de deskundige 
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ten laste van de schuldenaar worden gebracht.79 Het ligt voor de hand dat deze 

kosten door de schuldenaar verdisconteerd zullen worden in het akkoord. Hier-

door zullen zij uiteindelijk ten laste komen van alle partijen betrokken bij het 

akkoord. In geval van een niet-gehomologeerd akkoord zal de rechtbank aan de 

hand van alle omstandigheden bepalen wie de meest gerede partij(en) is/zijn om 

deze kosten te dragen.

4.4. Taak en bevoegdheden deskundige

De deskundige heeft als taak een onderzoek in te stellen en een beredeneerd 

verslag van bevindingen uit te brengen.80 Hoewel niet expliciet in de wet opge-

nomen dient de deskundige zijn taak onafhankelijk, onpartijdig en naar beste 

weten uit te oefenen. Dus op een manier die mag worden verwacht van een be-

kwaam en redelijk handelend deskundige.81 Dit houdt volgens ons onder meer 

in dat de deskundige hoor en wederhoor moet toepassen op zijn bevindingen. 

In de WHOA is hierover niets opgenomen, maar dit uitgangspunt is van zo’n 

fundamentele aard in het Nederlandse procesrecht dat het ook in deze procedure 

van toepassing dient te zijn. Dat, gelet op de gewenste snelheid, van alle partijen 

verwacht mag worden dat zij op zeer korte termijn een schriftelijke reactie geven 

lijkt evident. Een andere optie is om de deskundige ter zitting op te roepen om 

zijn advies daar aan partijen toe te lichten en antwoord te geven op vragen van 

partijen. In alle gevallen zal van de deskundige gevraagd worden om in zijn ad-

vies helder uiteen te zetten welke methode hij heeft gehanteerd en op basis van 

welke informatie zijn advies tot stand is gekomen. Hoe duidelijker en helderder 

het advies, hoe minder discussie en hoe sneller de rechtbank kan beslissen. Dit 

vraagt dus ook medewerking van alle partijen.

Op de werkwijze van de deskundige zijn het zevende en achtste lid van art. 371 

Fw van toepassing verklaard. De deskundige is dus gerechtigd tot raadpleging 

van alle stukken die hij nodig acht voor het uitbrengen van het juiste verslag. 

Deze toegang moet worden verleend door de bestuurders, aandeelhouders en 

commissarissen zo die er zijn, en werknemers van de schuldenaar. Ook andere 

partijen bij het geschil zullen, indien de deskundige dat verzoekt, informatie 

moeten verschaffen.

79. Art. 384 lid 2 onder h Fw stelt als voorwaarde voor homologatie dat de kosten van de des-

kundigen zijn voldaan of dat zekerheid hiervoor is gesteld.

80. Art. 378 lid 6 Fw.

81. Art. 198 Rv en Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures, versie 9 juli 2019 (hierna: 

Leidraad OK), onder 3.2.
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Na afronding van zijn onderzoek zal de deskundige zijn rapport bij de griffi e 

van de rechtbank ter inzage leggen voor de stemgerechtigde schuldeisers en 

aandeelhouders. Voor mogelijke complicaties bij het vergaren van de gewenste 

informatie verwijzen wij naar hetgeen hierboven is overwogen met betrekking 

tot de informatieverstrekking aan de herstructureringsdeskundige.

Het ligt voor de hand dat de deskundige, net als de onderzoeker in de enquête-

procedure,82 na zijn onderzoek kan proberen, alvorens zijn advies aan de recht-

bank uit te brengen, tussen partijen een compromis te bereiken als dat tot een 

voor alle partijen aanvaardbare oplossing kan leiden. Hierbij moet hij natuurlijk 

wel waken dat zijn onpartijdigheid niet wordt gecompromitteerd.

4.5. Aansprakelijkheid van de deskundige

De deskundige wordt benoemd bij beschikking door de rechtbank en staat na 

aanvaarding van deze benoeming in een publiekrechtelijke relatie met de recht-

bank.83 Hij heeft dus geen contractuele verhouding met de rechtbank of met 

partijen. Hoe zit het in deze situatie met de aansprakelijkheid van de deskun-

dige? Voor een herstructureringsdeskundige is dit geregeld in art. 371 lid 11 

Fw, voor de observator in art. 380 lid 4 Fw. Voor een onderzoeker die door de 

Ondernemingskamer is benoemd is de aansprakelijkheid wettelijk geregeld in 

art. 2:351 lid 5 BW. De WHOA heeft ten aanzien van de aansprakelijkheid van 

de door de rechtbank benoemde deskundige niets geregeld. Art. 371 lid 11 Fw 

is niet overeenkomstig van toepassing verklaard. Het is niet onwaarschijnlijk 

dat de deskundige zijn aansprakelijkheid rechtsgeldig wil beperken. Hoe kan de 

deskundige zijn aansprakelijkheid nu beperken?

Voor de beantwoording van deze vraag kijken we naar de deskundige in een 

civiele procedure. Ook daar is sprake van een publiekrechtelijke relatie, de wet-

gever heeft ook daar de mogelijkheid gegeven dat de rechter een deskundige 

benoemt indien de rechter de benodigde kennis ontbeert die nodig is voor het 

nemen van een beslissing. Het is dus essentieel voor goede rechtspraak dat er 

personen zijn die als deskundige willen optreden. Zij moeten dit kunnen doen 

zonder de angst dat zij nodeloos in allerlei tuchtrechtelijke en civielrechtelijke 

procedures worden betrokken door een van de partijen bij een akkoord die het 

niet eens is met het uitgebrachte advies. Dat ‘gevaar’ wil de deskundige uitslui-

ten. Er bestaat dus een spanning tussen de wens om een deskundige te kunnen 

82. Leidraad OK onder 3.7.

83. D. de Groot, ‘Deskundigheid op voorwaarden’, Rechtstreeks 2004 – nr. 3, p. 22 (hierna: De 

Groot). Zie ook Leidraad OK, onder 3.1.
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inschakelen teneinde een goede beslissing te kunnen nemen en de vrijheid van 

de deskundige om de benoeming al dan niet te aanvaarden. Want voorop staat 

dat een deskundige niet verplicht is een benoeming te aanvaarden, hij kan en 

mag dus voorwaarden stellen. Maar kan de deskundige zijn aansprakelijkheid 

op voorhand inperken ten opzichte van partijen waarmee hij geen contractuele 

relatie heeft?

Naar onze mening is het inderdaad wenselijk dat een deskundige zijn aan-

sprakelijkheid op voorhand kan uitsluiten jegens partijen. Deze uitsluiting zou 

dezelfde strekking moeten hebben als de wettelijke beperking die van toepas-

sing is op de onderzoeker die door de Ondernemingskamer is benoemd. Een 

zodanige uitsluiting van aansprakelijkheid lijkt ook niet in strijd met de begin-

selen van proportionaliteit en subsidiariteit.84 De deskundige zal bij aanvaarding 

van zijn benoeming de inhoud van de aansprakelijkheidsbeperking schriftelijk 

moeten aangeven. Deze beperking zal door de rechter moeten worden mede-

gedeeld aan partijen, dan wel op voorhand met partijen worden besproken en 

door partijen worden aanvaard.

Is dit een werkbare optie? We hebben het hier immers in veel gevallen over een 

grote groep belanghebbenden bij het akkoord. Deze moeten zich allemaal uitla-

ten over deze aansprakelijkheidsbeperking. Dit kan tot vertraging en discussie 

leiden. Ook is vaak niet duidelijk of alle belanghebbenden bij een akkoord in dit 

stadium bekend zijn en/of bereikt kunnen worden. Hierdoor wordt het wel erg 

lastig om de aansprakelijkheidsbeperking door alle belanghebbenden te laten 

aanvaarden. Wij pleiten voor de optie waarin het mogelijk is voor de rechtbank 

om te bepalen dat de deskundige de opdracht aanvaardt met beperking van zijn 

aansprakelijkheid volgens zijn algemene voorwaarden en dit als het ware oplegt 

aan partijen en dit in de aanstellingsbeschikking ook zo bepaalt. Het is dan ook 

de rechtbank die beoordeelt en beslist of de door de deskundige gewenste beper-

king aanvaardbaar is. Het is echter maar de vraag of deze door ons geprefereerde 

optie past in het thans geldende wettelijke systeem. Het is in onze ogen dan ook 

een gemiste kans van de wetgever dat de aansprakelijkheid van de deskundige 

niet ook in de wet is geregeld.

Indien een uitsluiting van aansprakelijkheid langs de lijnen zoals hierboven ge-

schetst niet mogelijk is, lijkt het ons heel lastig, bijkans onmogelijk, om des-

kundigen te vinden die het verzoek tot het doen van een onderzoek willen aan-

nemen. Hoewel de uiteindelijke beslissing door de rechter wordt genomen, 

kan de deskundige toch aansprakelijk worden gehouden voor zijn advies en de 

84. De Groot, p. 26.



111

De drie wijzen uit de WHOA

gevolgen daarvan. Anders dan in de gewone civiele procedure is hoger beroep 

uitgesloten en is er dus geen correctie mogelijkheid voor eventuele – onbe-

doelde en ongewilde – fouten.

5. De vierde wijze: een deus ex machina?

Tot zover de drie wijzen uit de WHOA. In het voorbereidingstraject van de 

rechtspraak naar de inwerkingtreding van de WHOA is het idee opgekomen om 

de mogelijkheid te onderzoeken om deskundigen deel uit te laten maken van de 

meervoudige WHOA-kamer.

De Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging zal binnenkort in werking tre-

den.85 Ingevolge art. 5 lid 1 van deze wet kan het bestuur van een rechtbank, met 

het oog op het bevorderen van eenvoudige, snelle, effectieve en de-escalerende 

geschilbeslechting, bij wijze van een algemene maatregel van bestuur een en-

kelvoudige en een meervoudige kamer vormen die wordt bezet door één, onder-

scheidenlijk drie rechterlijk ambtenaren met rechtspraak belast en een persoon, 

niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als toegevoegd deskundig lid.86

Een toegevoegd deskundig lid aan een WHOA-kamer zal mogelijk een effectief 

alternatief zijn voor de deskundige als bedoeld in artikel 378 lid 6 Fw. Zoals 

hiervoor uiteengezet zijn er diverse onderwerpen waarvoor de rechtbank de 

hulp van een deskundige kan inschakelen. Benoeming van een deskundige kost 

echter veel tijd en er liggen discussies over (uitsluiting van) aansprakelijkheid 

en kosten van de deskundige op de loer.

Door in complexe WHOA-zaken vanaf het eerste moment dat de rechtbank 

wordt betrokken, een deskundig lid toe te voegen aan de rechtbank, kan tijdsver-

lies worden voorkomen. Immers zal dan minder vaak – of liever nog: niet – een 

gerechtelijk deskundige hoeven te worden gezocht om de rechtbank te adviseren 

over niet-juridische vraagstukken, zoals waarderingsvraagstukken.

WHOA-zaken lijken een voor de hand liggende categorie van zaken om te ex-

perimenteren met een benoeming van een deskundig lid, vanwege de spoed-

eisendheid en de complexiteit van de niet-juridische aspecten in herstructure-

ringszaken.

85. Stb. 2020, 223.

86. Art. 5 Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging. De toegevoegd deskundige leden worden 

benoemd door het bestuur van een gerecht. De vorming van een kamer met een deskundig lid 

kan voor ten hoogste drie jaar plaatsvinden.
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Keerzijden van de deskundige als lid van de rechtbank, zijn er uiteraard ook. 

Uitwerking van dit experiment kan volgens sommigen spanningen opleveren 

met het beginsel van hoor en wederhoor en onafhankelijke rechtspraak.87 Bij een 

eventuele uitwerking van een voorstel op grond van de Tijdelijke Experimen-

tenwet rechtspleging zal hier rekening mee moeten worden gehouden en moeten 

worden bezien of het inbouwen van waarborgen nodig is. Ook zal geleerd kun-

nen worden van de ervaringen van de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof 

Amsterdam, de Accountantskamer en het Medisch Tuchtcollege. Daarbij moet 

worden bedacht dat uitgangspunt is dat de rechter geen verrassingsbeslissingen 

mag nemen; dat geldt uiteraard ook als sprake is van een deskundig lid van de 

rechtbank en ook als sprake is van een “WHOA-zaak”.88

87. O.J. Tijhuis en R.C. Hartendorp, ‘Van adviseur naar mede-beslisser: een bespreking van het 

voorstel om te experimenteren met de inzet van deskundigen in civiele zaken’, Tijdschrift 
voor de Procespraktijk 2020-5, p. 148-155.

88. Zie bijvoorbeeld HR 3 juni 2016, NJ 2016, 317.
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Het rechtskarakter van de herstructureringsdeskundige

M.R. SCHREURS1

1. Inleiding

Binnen de procedure van de WHOA gaat de herstructureringsdeskundige een 

belangrijke rol spelen.2 De primaire taak van de herstructureringsdeskundige 

is het tot stand brengen en aanbieden van een akkoord tussen de schuldenaar en 

zijn vermogensverschaffers. Daarnaast heeft hij een toezichthoudende functie 

en bemoeit hij zich tot op zeker niveau ook met de dagelijkse bedrijfsvoering 

van de schuldenaar.3 Vanwege dit uiteenlopende functiepakket is het lastig om 

het rechtskarakter van de herstructureringsdeskundige te defi niëren. De wetge-

ver weidt daarover ook niet uit.4

Het defi niëren van het rechtskarakter van de herstructureringsdeskundige 

kan desalniettemin nuttig zijn. Eerder zijn discussies gevoerd over het rechts-

karakter van de curator (vertegenwoordiger van de boedel of niet?)5 en de be-

oogd curator (fl y on the wall of spin in het web?).6 Het nader defi niëren van het 

rechtskarakter van de herstructureringsdeskundige kan met name dienen als een 

soort norm of richtsnoer aan de hand waarvan bepaald kan worden of de her-

structureringsdeskundige bepaalde taken of bevoegdheden toekomen, waarvan 

1. Sits Schreurs is werkzaam als juridisch medewerker bij RESOR.

2. Dit wordt breed aangenomen. Zie onder meer: N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel homolo-

gatie onderhands akkoord onder de loep genomen’, TvI 2019/32, par. 5; W.J. Bartstra, R.J. de 

Weijs en A.L. Jonkers, ‘WHOA-Priority Rule en WHOA-initiatiefrechten: Gaten in schuld-

eiserbescherming bij reorganisaties’, TvI 2020/15, par. 3.3; N.W.A. Tollenaar, ‘Amendemen-

ten op de WHOA – tikkeltje onbesuisd’, TvI 2020/23; A.M. Mennens, Het dwangakkoord 
buiten surseance en faillissement (diss. Nijmegen), par. 5.3.2; Ph.W. Schreurs, ‘De nieuwe 

Insolventie-advocaat’, in: R.F. Feenstra, M.A. Broeders & Ph.W. Schreurs (eds.), De Curator 
en de Failliet, Deventer: Wolters Kluwer 2019, par. 5; en R.J. van Galen, ‘Het Wetsvoorstel 

Homologatie Onderhands Akkoord’, Ondernemingsrecht 2020/39, par. 5.

3. De herstructureringsdeskundige kan ook als waarderingsdeskundige optreden, al verwacht ik 

dat waarderingsadvies extern wordt ingekocht. Zie hierover par. 2.

4. Dat kan een bewuste keuze zijn geweest, bijvoorbeeld omdat dit de fl exibiliteit van de wijze 

waarop de herstructureringsdeskundige zijn rol zou uitvoeren, kan belemmeren.

5. Zie voor een uitvoerige bespreking hiervan F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss. 

Tilburg 1998), hfst. VI.

6. M.R. van Zanten, ‘De beoogd curator, uitgegroeid van fl y on the wall tot spin in het web’, TvI 
2015/35; R. Mulder, ‘De Pre-pack: Verkoop en doorzetting in stilte, verantwoording in het 

openbaar. Een bespreking van de concept praktijkregels van Insolad’, TvI 2015/5; en Ph.W. 

Schreurs, ‘Hoe stil is de stille bewindvoerder nu eigenlijk?’, FIP 2013/8.
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de wetgever nu nog niet duidelijk heeft gemaakt of dat het geval is. Ook kan 

het van belang zijn om de rechtsverhouding van de herstructureringsdeskundige 

tot andere partijen te bepalen, geeft het richting bij de vraag welke belangen hij 

moet dienen en geeft het invulling aan zijn aansprakelijkheidsnorm. Met een 

helder gedefi nieerd rechtskarakter is de consistentie van de herstructurerings-

deskundige als rechtsfi guur gediend, en dat vergroot zijn werkbaarheid.7

Om te onderzoeken wat het rechtskarakter van de herstructureringsdeskun-

dige is, beschrijf ik allereerst hoe de functie van de herstructureringsdeskundige 

binnen de WHOA is vormgegeven (par. 2). Vervolgens bepaal ik wat de rode 

draad binnen zijn functiepakket is en daarmee wat het rechtskarakter van de 

herstructureringsdeskundige is (par. 3). Vervolgens bespreek ik – aan de hand 

van deze analyse – vijf stellingen over mogelijke taken, bevoegdheden en ver-

antwoordelijkheden (par. 4). Ik eindig met een korte samenvatting (par. 5).

2. De herstructureringsdeskundige in de WHOA-procedure

2.1. De WHOA-procedure in het kort

De WHOA voorziet in een regeling buiten surséance en faillissement waar-

binnen een schuldenaar een akkoord kan aanbieden aan zijn vermogensver-

schaffers.8 Het primaire doel van de WHOA is het herstellen van de fi nanciële 

continuïteit van levensvatbare ondernemingen.9 De schuldenaar blijft tijdens 

de WHOA-procedure volledig beheers- en beschikkingsbevoegd (debtor-in-
possession-model).10 Uitgangspunt is ook dat hij zelf het akkoord aanbiedt.11 De 

vermogensverschaffers die door het akkoord worden geraakt, stemmen in klas-

sen over het voorstel.12 Indien het akkoord voldoet aan bepaalde voorwaarden, 

kan de rechter het goedkeuren. De rechter kan het akkoord daarbij opleggen aan 

tegenstemmende schuldeisers.13

2.2. Aanstelling

Het is mogelijk dat niet de schuldenaar maar een herstructureringsdeskundige 

het akkoord aanbiedt. Het is denkbaar dat de schuldenaar zélf een verzoek doet 

7. Zie voor een nadere uiteenzetting over de redenen waarom dieper ingaan op het rechtskarak-

ter van de curator relevant kan zijn: Verstijlen (1998), p. 100-101.

8. Zie voor een algemene bespreking van de WHOA: Tollenaar (2019) en Van Galen (2020).

9. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 1-2.

10. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 27.

11. Art. 370 WHOA en Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 8.

12. Art. 374 en 381 lid 6 WHOA.

13. Art. 383 en 384 WHOA.
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tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige ‘die aan de schuldeisers 

en aandeelhouders van een schuldenaar […] een akkoord kan aanbieden’ (het 

‘aanwijzingsverzoek’). Het is echter ook mogelijk dat één of meer schuldeisers 

en aandeelhouders of een ingestelde ondernemingsraad of personeelsvertegen-

woordiging verzoeken om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige.14

De rechter wijst het aanwijzingsverzoek toe (i) indien ‘de schuldenaar in een 

toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal 

raken’ en (ii) summierlijk blijkt dat de belangen van de gezamenlijke schuld-

eisers daarbij gediend zijn. Volgens de toelichting is aan deze laatste voorwaarde 

niet voldaan wanneer het aanwijzingsverzoek is ingediend door “een schuld-

eiser die dit klaarblijkelijk doet met geen ander doel dan om een vergevorderd 

en kansrijk herstructureringstraject te frustreren of te vertragen om daarmee een 

betere onderhandelingspositie voor zichzelf te creëren, terwijl de gezamenlijke 

schuldeisers door dergelijk strategisch gedrag en de daarmee veroorzaakte ver-

traging nadeel ondervinden”. Een verzoek tot aanwijzing van een herstructure-

ringsdeskundige wordt in ieder geval toegewezen als het is ingediend door de 

schuldenaar zelf of gesteund wordt door de meerderheid van de schuldeisers.15 

In andere situaties moet steeds worden afgewogen of de aanwijzing van een 

herstructureringsdeskundige voor de gezamenlijke schuldeisers meerwaarde 

oplevert die opweegt tegen de daar tegenoverstaande kosten en mogelijke ver-

traging.16

Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank een herstructureringsdeskundige 

dus ook kan benoemen zonder instemming van de schuldenaar. Dat is ook de 

ratio van het hiervoor beschreven systeem: biedt de schuldenaar geen of een 

onhaalbaar akkoord aan, dan loopt hij het risico dat schuldeisers of een andere 

bevoegde partij om een herstructureringsdeskundige verzoeken, waarmee de 

schuldenaar het initiatief in het proces verliest.17

Overigens is ook denkbaar dat het bestuur van de schuldenaar zelf een aan-

wijzingsverzoek indient.18 Dat zal het bestuur bijvoorbeeld doen wanneer er 

twijfels bestaan over zijn onafhankelijkheid. Zo kan het bestuur de herstructure-

ringsdeskundige aan zijn kant winnen en “zich vrijwaren van verwijten dat het 

zijn oren naar de wensen van de aandeelhouders laat hangen”.19

14. Art. 371 WHOA.

15. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 8.

16. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 41.

17. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 41.

18. Het is ook denkbaar dat de bank dit onder bepaalde omstandigheden vereist als onderdeel van 

de kredietdocumentatie. Zie Van Galen (2020), par. 5.

19. Tollenaar (2019), p. 227 en Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 8 en 39.
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2.3. Primaire taak: aanbieden van het akkoord

De wetgever verwijst een aantal keer naar ‘de taak van de herstructureringsdes-

kundige’.20 Wat deze taak is, wordt niet gedefi nieerd. In de regel wordt met ‘de 

taak’ bedoeld de primaire taak van de herstructureringsdeskundige, namelijk het 

ontwikkelen en vervolgens aanbieden van het akkoord.21 Zoals in deze paragraaf 

verder zal worden toegelicht, is het takenpakket van de herstructureringsdes-

kundige in feite iets breder dan alleen het aanbieden van het akkoord.

De herstructureringsdeskundige verkrijgt de exclusieve bevoegdheid om een 

akkoord aan te bieden. De schuldenaar kan dit dus niet meer.22 Is de schuldenaar 

echter een MKB-bedrijf, dan is wel vereist dat de schuldenaar moet instem-

men met het aanbieden van het akkoord door een herstructureringsdeskundige. 

De facto is de verwachting dat het akkoord daardoor altijd het akkoord van de 

schuldenaar blijft.23

De herstructureringsdeskundige kan het akkoord aan de rechtbank ter goed-

keuring (homologatie) voorleggen zodra ten minste één klasse van schuldeisers 

voor het akkoord heeft gestemd.24 Het akkoord moet aan enkele informatie-

voorschriften voldoen en mag geen wijziging in arbeidsovereenkomsten aan-

brengen.25 Om door de rechter goedgekeurd te worden, moet het akkoord verder 

voldoen aan verschillende ‘redelijke gronden’ (homologatiecriteria). Zo mogen 

schuldeisers niet slechter af zijn in faillissement. En alleen indien aan bepaalde 

dringende voorwaarden wordt voldaan, kan afgeweken worden van de wette-

lijk vastgestelde rangorde.26 Indirect heeft dat ook invloed op de inhoud van 

het akkoord. Bartstra c.s. stellen desalniettemin dat het onduidelijk is waar de 

herstructureringsdeskundige zich op moet richten bij de ontwikkeling van het 

akkoord. Zij werpen de vraag op of de herstructureringsdeskundige gehouden 

is “zich in te spannen een akkoord aan te bieden dat zo veel mogelijk in over-

eenstemming is met een absolute priority rule? Of is het voldoende dat de 

herstructureringsdeskundige zich inzet voor een akkoord dat gesteund wordt 

door de aandeelhouder en ook tegen de wil van schuldeisers homologeerbaar is 

20. Art. 371 lid 6, 7 en 8 en 11 WHOA.

21. Zie met name art. 371 lid 1 WHOA, waarin staat dat schuldeisers en andere partijen ‘een 

verzoek [kunnen] indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige die […] een 

akkoord kan aanbieden.’ Zie ook: R. van den Sigtenhorst, T&C Insolventierecht, commentaar 

op art. 371 Fw.

22. Hij kan de herstructureringsdeskundige wel verzoeken om zijn akkoord aan de schuldeisers 

aan te bieden. Zie art. 371 lid 1 WHOA.

23. Art. 381 lid 2 en art. 383 lid 2 WHOA. Zie tevens: Tollenaar (2019), p. 225 en Van Galen 

(2020), par. 5.

24. Art. 383 lid 1 WHOA.

25. Art. 375 en art. 369 lid 4 WHOA.

26. Art. 383 en 384 WHOA.
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overeenkomstig art. 384 lid 4 WHOA?”27 De herstructureringsdeskundige zal 

zich in ieder geval moeten inzetten voor een akkoord waarvan het aannemelijk 

is dat het aan de homologatiecriteria voldoet en dat het de “fi nanciële problemen 

adequaat adresseert”.28 Daarnaast heeft hij enige mate van beleidsvrijheid, zo-

lang hij de verschillende opties maar onpartijdig, onafhankelijk en met oog voor 

de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en het levensvatbare deel van de 

onderneming en de daarbij betrokkenen beoordeelt.29 Met die taakopvatting zal 

de herstructureringsdeskundige in de regel vervolgens met een breed gesteund 

en homologeerbaar akkoordvoorstel op de proppen komen.30 Wordt het akkoord 

vervolgens goedgekeurd door een rechter, dan is het eerlijk en redelijk. Dat ligt 

besloten in het feit dat een (gespecialiseerde) rechter het akkoord in overeen-

stemming met de homologatiecriteria acht.31

2.4. Taakopvatting

De verhouding van de herstructureringsdeskundige tot de schuldenaar en andere 

betrokkenen is grotendeels dwingendrechtelijke vormgegeven en niet contrac-

tueel.32 De herstructureringsdeskundige moet zijn taak doeltreffend, onpartijdig 

en onafhankelijk uitvoeren.33 De onafhankelijkheid van de herstructureringsdes-

kundige wordt deels gewaarborgd doordat de rechtbank een herstructurerings-

deskundige aanstelt.34 De schuldeisers of andere partijen hebben slechts het 

recht te verzoeken om de aanstelling van een herstructureringsdeskundige. Het 

27. Bartstra et al (2020), p. 107.

28. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 6, p. 4.

29. Dit leid ik met name af uit de memorie van toelichting, waarin de wetgever schrijft dat de 

WHOA “vooral ook bedoeld is ter behartiging van de belangen van schuldeisers en van 

andere betrokkenen – zoals werknemers – die graag willen dat de onderneming wordt voort-

gezet”. Zie: Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 41. Zie ook: R.D. Vriesendorp en O. 

Salah, ‘De WHOA: een nieuw herstructureringsinstrument’, MvV 2020/6, p. 209; Mennens 

(2020), par. 5.3.2.

30. Mennens (2020), par. 5.3.2.

31. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, par. 3.4.

32. Al ligt het in de lijn der verwachting dat een herstructureringsdeskundige in een opdracht-

bevestiging zijn contractuele verhouding met de schuldenaar zal willen vastleggen

33. Art. 371 lid 6 WHOA.

34. Het is de verwachting dat de markt zelf met opleidings- en certifi ceringsinitiatieven komt 

om de kwaliteit en integriteit van herstructureringsdeskundigen te waarborgen, zoals deze 

nu ook bestaan voor bewindvoerders en curatoren. De rechtbanken zullen vervolgens uit een 

pool van personen kiezen die – op basis van ervaring, specifi eke kwaliteiten en opleiding – 

geschikt worden geacht om als herstructureringsdeskundige op te treden. Het moet daarbij 

in ieder geval gaan om iemand die beschikt over fi nanciële kennis en kennis op het terrein 

van het insolventierecht en ervaring heeft met herstructureringen van schulden bij onder-

nemingen. Zie: Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 42.
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is overigens niet uitgesloten dat betrokken partijen zelf met voorstellen komen.35 

Daarnaast staat het handelen van de herstructureringsdeskundige onder toezicht 

van de rechtbank en niet onder toezicht van de schuldeisers. Hij wordt in begin-

sel ook betaald door de schuldenaar, tenzij een meerderheid van de schuldeisers 

om zijn aanstelling verzoekt. In dat geval betalen de schuldeisers zijn salaris.36 

Tot slot volgt uit zijn onafhankelijkheid dat de herstructureringsdeskundige zich 

zal moeten richten op de belangen van de gezamenlijke vermogensverschaffers 

(en dus niet op het belang van één schuldeiser of aandeelhouder).37 Ik gebruik 

hier niet de term ‘gezamenlijke schuldeisers’, zoals de wetgever dat consequent 

doet. Het is mijns inziens correcter om te spreken van de belangen van de geza-

menlijke vermogensverschaffers (of ‘economisch belanghebbenden’): een aan-

deelhouder heeft immers een aandelenbelang in de vennootschap en/of kan een 

lening aan de vennootschap hebben verschaft en dus een gerechtvaardigd eco-

nomisch belang bij het akkoord hebben.38

De wetgever verwacht dat wanneer het akkoordtraject wordt overgenomen 

door een onafhankelijk fi guur, het vertrouwen in het proces en daarmee de sla-

gingskans ervan worden vergroot.39

2.5. Informatierechten- en verplichtingen

Voor zover dit nodig is om de herstructureringsdeskundige in staat te stellen zijn 

taak goed te kunnen vervullen, krijgt de herstructureringsdeskundige toegang 

tot de volledige bedrijfsadministratie en alle overige relevante bedrijfsinforma-

tie van de schuldenaar. Ook moet de schuldenaar de herstructureringsdeskun-

dige gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen verschaffen en medewerking ver-

lenen.40 De herstructureringsdeskundige moet bijvoorbeeld weten over hoeveel 

liquide middelen de vennootschap nog beschikt om de onderneming, gedurende 

35. Dit kwam aan de orde tijdens het Eyes on Insolvency 2019-congres. Zie: M.R. Schreurs, 

‘De WHOA: (meer dan) een stok om mee te slaan?’, TvI 2020/11. Zie ook: R. van den 

Sigtenhorst, T&C Insolventierecht, commentaar op art. 371 Fw.

36. Art. 371 lid 10 WHOA.

37. De wetgever noemt talloze keren dat de herstructureringsdeskundige de belangen van de 

gezamenlijke schuldeisers dient. Zie onder meer art. 371 lid 3 WHOA en p. 8, 40, 41 en 59 

van de toelichting (Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3).

38. Zie in meer algemene zin over het begrip ‘de gezamenlijke schuldeisers’ in de WHOA: Tol-

lenaar (2020), par. 2. Hij spreekt van “alle vermogensverschaffers die nog een economisch 

belang hebben (“in the money” zijn)”, waaronder dus ook aandeelhouders. In het tweede 

geval (verschaffi ng lening) kan ook wel gesteld worden dat de aandeelhouder bij het akkoord 

betrokken is in de hoedanigheid van schuldeiser. Ik zal hierna steeds spreken van de geza-

menlijke vermogensverschaffers.

39. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 41.

40. Art. 371 lid 8 WHOA.
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het akkoordtraject, te kunnen voortzetten.41 Ook zal hij zijn informatierechten 

inzetten om zijn waarderingstaken (par. 2.8) uit te voeren.42 Om ongewenste 

verspreiding van gevoelige informatie te vermijden, is verder bepaald dat de 

herstructureringsdeskundige de verkregen informatie slechts met derden zal 

delen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming van het akkoord.43

2.6. Ondersteunende voorzieningen

De herstructureringsdeskundige heeft de bevoegdheid om verschillende onder-

steunende voorzieningen die de WHOA beschikbaar stelt, aan te vragen of 

direct toe te passen. Zo kan de herstructureringsdeskundige lopende overeen-

komsten eenzijdig laten beëindigen (artikel 373 WHOA). De herstructurerings-

deskundige zal daartoe een verzoek bij de rechter moeten indienen, dat tegelijk 

met het homologatieverzoek wordt ingediend. De rechter keurt dit verzoek goed 

wanneer de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aan-

nemelijk is dat hij insolvent zal raken én hij (de rechter) het akkoord homolo-

geert.44 De herstructureringsdeskundige kan verder om een afkoelingsperiode 

verzoeken (artikel 376 WHOA). De herstructureringsdeskundige kan de rechter 

vragen om een vroegtijdige beslissing over een bepaalde kwestie, zoals over de 

klassenindeling of al dan niet aan een bepaald homologatiecriterium is voldaan 

(artikel 378 WHOA). Ook kan hij de rechter verzoeken om een maatwerkvoor-

ziening te treffen (artikel 379 WHOA). Dat biedt de rechter de mogelijkheid 

om bepalingen “die van toepassing zijn op de totstandkoming van een WHOA-

akkoord opzij te zetten of af te stemmen op de een specifi eke situatie”. Zo kan 

de rechter bijvoorbeeld bepalen dat de schuldenaar ervoor moet zorgen dat bin-

nen een bepaalde termijn een stemming plaatsvindt over het akkoord.45

Voornoemde voorzieningen komen zowel de schuldenaar als de herstructu-

reringsdeskundige toe. Anders dan ten aanzien van het recht om het akkoord 

aan te bieden, wordt uit de wettekst niet onmiddellijk duidelijk of de herstruc-

tureringsdeskundige – wanneer die is aangesteld – het exclusieve recht heeft om 

deze voorzieningen in te zetten. Met name over de voorzieningen die raken aan 

de beheer- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar (zoals het beëindi-

gen van lopende overeenkomsten en het aanvragen van een afkoelingsperiode) 

kunnen de herstructureringsdeskundige en de schuldenaar eenvoudig in confl ict 

41. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 6, p. 3-4.

42. Tollenaar (2020), p. 160.

43. Art. 371 lid 9 WHOA.

44. Zie art. 373 WHOA en Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 10-11.

45. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 59-60.
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raken.46 In de wettekst staat echter wel verschillende keren dat de schuldenaar 

of de herstructureringsdeskundige het recht heeft om een bepaalde voorziening 

te verzoeken (zie artikelen 373, 376, 378 en 379 WHOA). Dat betekent in ieder 

geval dat slechts één van beide gerechtigd is. Wordt een herstructureringsdes-

kundige aangesteld en neemt deze de verantwoordelijkheid over het akkoord-

traject over, dan ligt het mijns inziens voor de hand dat deze bevoegdheden 

ook alleen aan hem toekomen. Praktisch maakt het vermoedelijk weinig uit of 

de herstructureringsdeskundige deze bevoegdheid nu exclusief bezit of niet: 

zonder vertrouwen en medewerking van de schuldenaar zal het voor de her-

structureringsdeskundige moeilijk blijken effectief bevoegdheden uit te oefenen 

die raken aan de normale bedrijfsvoering van de schuldenaar.

Een van de belangrijkste ondersteunende voorzieningen, neergelegd in het 

nieuwe artikel 42a Fw, staat echter niet open voor de herstructureringsdes-

kundige. Op basis van dit artikel kan de schuldenaar de rechter vragen om een 

machtiging voor het verrichten van de rechtshandelingen die nodig zijn om een 

fi nanciering te kunnen krijgen. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt vol-

daan, zal de rechter deze machtiging verlenen en kan de rechtshandeling niet 

met een beroep op artikel 42 Fw (faillissementspauliana) vernietigd worden. 

Omdat de schuldenaar tijdens het WHOA-traject niet de beschikking of het 

beheer over zijn vermogen verliest, blijft hij uitsluitend bevoegd om rechts-

handelingen te verrichten. Dat vormt volgens de wetgever de reden dat de her-

structureringsdeskundige artikel 42a Fw niet kan toepassen.47 In de literatuur is 

hierop kritiek gekomen, aangezien het bij toepassing van artikel 42a Fw veelal 

zal gaan om “transacties met een bijzonder karakter vanuit een positie van nood 

die niet zonder meer binnen de normale bedrijfsuitoefening vallen”. Bovendien 

staan dergelijke 42a-transacties vaak in dienst van of houden zij verband met de 

totstandkoming van het akkoord en zal de toelaatbaarheid ervan in belangrijke 

mate afhangen van de haalbaarheid van het akkoord. Het toepassen van artikel 

42a Fw zou, aldus de kritiek, daarom wél binnen het bevoegdhedenpakket van 

de herstructureringsdeskundige behoren te vallen.48

2.7. Toezicht

In beginsel wordt het toezicht tijdens een WHOA-traject uitgeoefend door de 

observator, een persoon die kan worden aangesteld zodra de schuldenaar een ak-

koord tot stand probeert te brengen. De observator heeft de taak toezicht te hou-

den op de totstandkoming van het akkoord en dient daarbij oog te hebben voor 

46. Tollenaar (2019), p. 224-225.

47. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 27.

48. Aldus Tollenaar (2019), p. 241.
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de belangen van de gezamenlijke schuldeisers (vermogensverschaffers).49 Zijn 

rol is daartoe ook grotendeels beperkt. Wordt echter een herstructureringsdes-

kundige aangesteld, dan is al sprake van betrokkenheid van een onafhankelijk 

deskundige die optreedt voor de gezamenlijke schuldeisers en als “ogen en oren 

van de rechtbank” dient.50 Alleen al vanuit zijn aanwezigheid gaat een zekere 

preventieve werking uit.51 De wetgever acht de aanstelling van een observator 

dan ook niet langer nodig.52 De herstructureringsdeskundige neemt de toezicht-

houdende rol van de observator dan over, al zal hij die rol iets anders invullen 

dan de observator. De herstructureringsdeskundige staat immers dichter bij de 

onderneming dan de observator, die meer op afstand opereert.

Heeft de schuldenaar een verzoek ingediend tot homologatie van een ak-

koord waarmee niet alle klassen hebben ingestemd en heeft de rechtbank nog 

geen herstructureringsdeskundige of observator aangewezen, dan stelt de recht-

bank bij dezelfde beschikking alsnog een observator aan, die erop toeziet dat bij 

toepassing van de cram down de belangen van de gezamenlijke schuldeisers niet 

worden geschaad.53 Deze bepaling vloeit voort uit de Herstructureringsrichtlijn 

die vereist dat een deskundige wordt aangesteld wanneer een akkoord door mid-

del van een cram down wordt goedgekeurd.54 Is de herstructureringsdeskundige 

al wel aangesteld, dan komt de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op 

de toepassing van de cram down bij de herstructureringsdeskundige te berusten.

In minder klassieke zin vloeit de toezichthoudende taak van de herstructure-

ringsdeskundige ook voort uit het gegeven dat de herstructureringsdeskundige 

ten aanzien van verschillende beslissingen door de rechter om zijn zienswijze 

wordt gevraagd. Is een afkoelingsperiode afgekondigd en wenst een derde door 

de rechter gemachtigd te worden om – in weerwil van de afkoelingsperiode – 

zijn goederen op te eisen, dan wordt de herstructureringsdeskundige daarover 

om zijn mening gevraagd. Hetzelfde geldt voor het verlengen of beëindigen van 

de afkoelingsperiode en het treffen van een maatwerkvoorziening.55 Ook wordt 

de herstructureringsdeskundige gehoord voorafgaand aan het nemen van een 

homologatiebeslissing.56 Anders gezegd treedt de herstructureringsdeskundige 

dan in feite op als behartiger van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers 

of andere betrokken partijen.

49. Art. 380 WHOA en Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 59-60.

50. Tollenaar (2019), p. 227.

51. Tollenaar (2020), p. 160.

52. Art. 380 lid 3 WHOA en Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 59.

53. Art. 383 lid 4 WHOA.

54. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 6, p. 2.

55. Art. 376 lid 11, 379 lid 8 WHOA.

56. Art. 384 lid 7 WHOA.
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Tot slot kan de rechtbank bepalen dat de herstructureringsdeskundige na 

homologatie nog wat langer aanblijft, om de implementatie van het akkoord te 

begeleiden.57

2.8. Waardering

Bij de totstandkoming van een WHOA-akkoord kan de waardering van de on-

derneming een groot twistpunt zijn tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers 

en aandeelhouders. De herstructureringsdeskundige zal hier vermoedelijk een 

belangrijke rol in gaan spelen. Ten eerste dient de herstructureringsdeskundige, 

vanuit zijn rol als toezichthouder (par. 2.7), erop toe te zien dat alle gegevens 

en prognoses die door de schuldenaar worden aangeleverd, betrouwbaar en vol-

ledig zijn en op waarheid berusten. Daartoe heeft de wetgever de herstructure-

ringsdeskundige verschillende informatierechten toegekend (par. 2.4): hij zal 

de bedrijfsadministratie moeten controleren en degenen die de informatie en 

prognoses aanleveren kritisch moeten ondervragen.58 Bij deze controle moet 

hij onpartijdig en onafhankelijk optreden. Ten tweede kan hij zelf, dan wel een 

door hem ingeschakelde externe adviseur, een waarderingsrapportage opstel-

len.59 De wetgever verwacht dat de schuldeisers in een onafhankelijke en door 

de rechtbank aangestelde deskundige meer vertrouwen hebben dan wanneer de 

schuldenaar zelf een externe adviseur inschakelt.60 Door een herstructurerings-

deskundige bij de waardering te betrekken kunnen twistpunten die tussen de 

betrokken partijen over de waardering van de onderneming bestaan derhalve 

worden “geneutraliseerd”.61

2.9. Ontslag

De rechtbank kan ‘te allen tijde’ een herstructureringsdeskundige ontslaan en 

door een ander vervangen, op verzoek van hemzelf of van één of meer schuld-

eisers dan wel ambtshalve.62 De aanwijzing van de herstructureringsdeskundige 

eindigt in beginsel van rechtswege indien de rechtbank het akkoord homolo-

geert, al is het mogelijk om de aanwijzing nog enige tijd te verlengen, bijvoor-

beeld om de uitvoering van het akkoord te begeleiden. Zodra duidelijk wordt 

57. Art. 371 lid 13 WHOA.

58. Tollenaar (2020), p. 160.

59. Omdat het waarderen van ondernemingen een specialistisch vak is, zullen herstructurerings-

deskundigen dit advies doorgaans extern inkopen en dus niet zelf als waarderingsexpert op-

treden.

60. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 51.

61. T.P. de Jong, ‘Waarderen met de WHOA’, FIP 2019/6, p. 18.

62. Art. 371 lid 13 WHOA.
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dat het niet mogelijk is om overeenkomstig deze afdeling een akkoord tot stand 

te brengen, dient de herstructureringsdeskundige de rechtbank hiervan op de 

hoogte te stellen en moet hij de rechtbank verzoeken om de intrekking van zijn 

aanwijzing.63 Dat geeft de herstructureringsdeskundige een sterk instrument in 

handen: werken de betrokken partijen niet mee, dan kan hij zijn ontslag indienen 

en stagneert de gehele akkoord-procedure. Het is bovendien niet ondenkbaar dat 

de herstructureringsdeskundige als (mede)curator wordt benoemd in een nadien 

volgend faillissement.

2.10. Aansprakelijkheid

Uitgangspunt is dat de herstructureringsdeskundige niet aansprakelijk is voor 

schade die het gevolg is van de poging om een WHOA-akkoord tot stand te 

brengen. Dat is alleen anders indien de herstructureringsdeskundige een per-

soonlijk ernstig verwijt treft dat hij niet heeft gehandeld zoals in redelijkheid 

mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende 

herstructureringsdeskundige die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.64 

De wetgever merkt expliciet op dat deze norm aansluit bij de norm voor per-

soonlijke aansprakelijkheid die geldt voor de faillissementscurator, waardoor 

de reeds bestaande jurisprudentie ten aanzien van de curator relevant kan zijn 

voor de invulling van de aansprakelijkheidsnorm van de herstructureringsdes-

kundige.65 Een herstructureringsdeskundige komt dus – binnen het wettelijke 

kader van de WHOA en voor zover voor hem geen (nog in de jurisprudentie te 

ontwikkelen) beleidsregels gelden – een grote mate van vrijheid toe bij het tot 

stand brengen van een akkoord.66

Een verschil met de persoonlijke aansprakelijkheidsnorm die geldt voor de 

curator is dat het moet gaan om een persoonlijk ernstig verwijt.67 Voor een per-

soonlijk verwijt is vereist dat de curator gehandeld heeft terwijl hij het onjuiste 

van zijn handelen inzag dan wel redelijkerwijze behoorde in te zien.68 Over 

het algemeen wordt aangenomen dat een “serieuze mate van schuld” daarvoor 

63. Art. 371 lid 12 WHOA.

64. Art. 371 lid 11 WHOA.

65. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 42-43.

66. Zie R. van den Sigtenhorst, T&C Insolventierecht, commentaar op art. 371 Fw, die verwijst 

naar Prakke/Gips. Het ligt mijns inziens inderdaad voor de hand dat dit arrest, dat in het 

logische verlengde van Maclou ligt, eveneens op het handelen van de herstructureringsdes-

kundige van toepassing te verklaren. Zie ook: Mennens (2020), par. 5.3.2.

67. De Hoge Raad erkent een ‘ernstig’ verwijt niet als additioneel vereiste naast het persoonlijke 

verwijt. Zie bijvoorbeeld HR 9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2067 (De Klerk q.q. 
c.s./X), waar dit wel werd aangevoerd maar de Hoge Raad ervan afzag. Zie ook: F.M.J. Ver-

stijlen, GS Faillissementswet, art. 68 Fw, aant. 13.2.1.

68. HR 16 december 2011, NJ 2012/515, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Prakke/Gips).
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voldoende is.69 Omdat het moet gaan om een persoonlijk ernstig verwijt ligt 

de drempel voor het vaststellen van de persoonlijke aansprakelijkheid van de 

herstructureringsdeskundige aanzienlijk hoger.70 Hoeveel hoger zal de praktijk 

moeten uitwijzen: de wetgever weidt daar verder niet over uit. Evenmin volgt 

uit de wet of de toelichting hoe moet worden omgegaan met schade die niet het 

gevolg is van het persoonlijk ernstig verwijtbaar handelen van de herstructure-

ringsdeskundige maar door handelingen verricht ‘in hoedanigheid’. Daar ga ik 

in par. 4.5 uitgebreid op in.

Het ligt voor de hand dat de herstructureringsdeskundige minder eenvoudig 

persoonlijk aansprakelijk gesteld zal kunnen worden dan een curator in fail-

lissement. Niet alleen vanwege de strengere aansprakelijkheidsnorm die voor 

hem geldt, maar ook omdat een herstructureringsdeskundige zich in beginsel 

niet met de dagelijkse bedrijfsvoering van de schuldenaar bemoeit en dus geen 

rechtshandelingen verricht ten aanzien van de activa van de schuldenaar en/

of de schuldeisers (mochten zij bijvoorbeeld goederen onder eigendomsvoor-

behoud hebben geleverd).71 Daarnaast beoordeelt een rechter het akkoord en 

daarmee het handelen van de herstructureringsdeskundige voordat hij overgaat 

tot homologatie. Door het akkoord goed te keuren geeft de rechtbank aan dat de 

herstructureringsdeskundige in beginsel naar behoren gefunctioneerd heeft. De 

homologatiebeslissing van de rechter zal dus een zekere zuiverende werking op 

de persoonlijke aansprakelijkheid van de herstructureringsdeskundige hebben. 

Bovendien kunnen schuldeisers en aandeelhouders zich – via de schuldenaar, 

tot het akkoord ter stemming is voorgelegd – wenden tot de rechtbank met het 

verzoek om de herstructureringsdeskundige te dwingen iets te doen of juist iets 

na te laten. Tijdens de behandeling van het homologatieverzoek kunnen zij dat 

69. Zie E.A.L. van Emden, ‘Aansprakelijkheid van curator in bewindvoerder in insolventiezaken’, 

MvV 2019/11, p. 372, die verwijst naar: Hof Den Haag 25 maart 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:891 

en Hof Amsterdam 29 september 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4031.

70. Al vermoed ik dat dit verschil in praktijk wel mee zal vallen, omdat de wetgever expliciet 

opmerkt dat de gestelde norm aansluit bij die van de faillissementscurator. Ik verwacht dat 

rechters bij hun beoordeling daarom de minder strenge jurisprudentie over de aansprakelijk-

heid van curatoren in hun overwegingen zullen meenemen.

71. Een herstructureringsdeskundige loopt dus niet het risico om op onrechtmatige wijze onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen van schuldeisers aan een derde over te dragen, 

zoals bijvoorbeeld het geval was bij Curatoren Mobell/Interplan. In zijn algemeenheid ope-

reert hij meer op afstand van de onderneming dan een curator, waardoor het aannemelijk is 

dat hij ook minder snel schade zal veroorzaken.
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ook zelfstandig doen.72 Een aansprakelijkheidsstelling ná de homologatiebeslis-

sing zal mijns inziens daarom alleen kans van slagen hebben wanneer de her-

structureringsdeskundige de rechtbank en/of de schuldenaar en zijn vermogens-

verschaffers bewust heeft misleid.

3. Tussenconclusie: het rechtskarakter van de 
herstructureringsdeskundige

Uit een analyse van de functie van de herstructureringsdeskundige zoals die is 

vormgegeven in de WHOA volgt dat de herstructureringsdeskundige een ietwat 

ambivalent (of: veelzijdig) rechtskarakter heeft. Zo is zijn rol niet beperkt tot het 

enkel ontwikkelen en aanbieden van een akkoord, maar heeft de wetgever hem – 

onder meer – ook een toezichthoudende taak toebedeeld.

Verder is een belangrijk uitgangspunt van de WHOA dat de herstructurerings-

deskundige in beginsel niet over de dagelijkse bedrijfsvoering van de schulde-

naar gaat. De schuldenaar blijft gewoon beheer- en beschikkingsbevoegd. De 

herstructureringsdeskundige zijn echter ook bevoegdheden toegekend die wel 

degelijk raken aan de dagelijkse bedrijfsvoering van de schuldenaar (zoals het 

recht om – met toestemming van de rechtbank – eenzijdig lopende overeen-

komsten te beëindigen).73 Tevens zal de herstructureringsdeskundige zich met 

de bedrijfsvoering van de schuldenaar bezig moeten houden om een akkoord te 

kunnen ontwikkelen: hij zal moeten achterhalen of er nog voldoende fi nanciering 

72. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 19, waar de wetgever opmerkt: “Schuldeisers 

en aandeelhouders die menen dat er aspecten zijn die aan de rechter zouden moeten worden 

voorgelegd, kunnen dit aan de schuldenaar melden. Om te voorkomen dat schuldeisers of 

aandeelhouders proberen het traject te traineren, is ervoor gekozen om hen niet de mogelijk-

heid te geven zelf tussentijdse verzoeken bij de rechter in te dienen. Besluit de schuldenaar 

om de vraag niet eerder in het proces aan de rechter voor te leggen, dan kunnen de schuld-

eisers of de aandeelhouders de rechter verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te 

wijzen die – als de rechtbank dat verzoek honoreert – de voorbereiding van het akkoord kan 

overnemen (artikel 371, eerste lid). Kiezen zij daar niet voor of wijst de rechter het verzoek 

tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige af, dan behouden de schuldeisers of aan-

deelhouders hoe dan ook de mogelijkheid om hun bezwaren alsnog aan de orde te stellen in 

het kader van de behandeling van het homologatieverzoek (artikelen 383, achtste en negende 

lid).”

73. De herstructureringsdeskundige kan de wederpartij van de schuldenaar een voorstel doen 

tot wijziging of beëindiging van de overeenkomst. Stemt deze daarmee niet in, dan heeft 

de herstructureringsdeskundige het recht de overeenkomst met toestemming van de rechter 

eenzijdig op te zeggen. De herstructureringsdeskundige dient in dat geval zijn homologatie-

verzoek te vergezellen van een verzoek tot het verlenen van toestemming voor de eenzijdige 

opzegging van de overeenkomst (art. 383 lid 7 WHOA).
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is en de correctheid van de aangeleverde cijfers en voorspellingen moeten ve-

rifi ëren om de waarde van de onderneming te kunnen bepalen.74

Tot slot zal de herstructureringsdeskundige enerzijds intensief moeten sa-

menwerken met de schuldenaar om een akkoord tot stand te brengen. Ander-

zijds treedt de herstructureringsdeskundige als vertegenwoordiger en belangen-

behartiger van de gezamenlijke vermogensverschaffers, waaronder met name 

de schuldeisers. In deze rol kan de herstructureringsdeskundige tegenover de 

schuldenaar komen te staan. Deze situatie zal met name ontstaan wanneer een 

onwelwillende schuldenaar wordt geconfronteerd met een door de schuldeisers 

geïnitieerde (en soms: bekostigde) aanstelling van de herstructureringsdeskun-

dige.

Hoewel de rol van de herstructureringsdeskundige vele facetten heeft, kan het 

rechtskarakter ervan aan de hand van drie kernelementen worden gedefi nieerd:

− De herstructureringsdeskundige opereert onafhankelijk, wat met name 

inhoudt dat hij de belangen van de gezamenlijke vermogensverschaffers 

behartigt. De wetgever benoemt de onafhankelijke taakopvatting en het die-

nen van de gezamenlijke vermogensverschaffers bij herhaling en acht beide 

van groot belang voor het vertrouwen in het proces en de slagingskans van 

een akkoordpoging;

− De herstructureringsdeskundige is een rechtsfi guur die zich in beginsel niet 

bemoeit met het beheer en de beschikking over de onderneming van de 

schuldenaar. Een algemeen uitgangspunt van de WHOA is immers dat de 

schuldenaar in possession blijft;

− Het aanbieden van het akkoord is zijn primaire taak. Een herstructurerings-

deskundige wordt aangesteld met het doel een akkoord aan te bieden, is 

daartoe ook exclusief bevoegd en wordt uit zijn functie ontheven indien 

een akkoord tot stand komt of dat niet mogelijk blijkt. Alle aan hem toebe-

deelde taken en bevoegdheden zijn uiteindelijk ook terug te leiden tot zijn 

taak om het akkoord aan te bieden: zo kan het recht om te verzoeken om 

een afkoelingsperiode van groot belang zijn voor de slagingskans van het 

akkoord.

In vergelijking met andere insolventierechtelijke fi guren lijkt de herstructure-

ringsdeskundige wellicht het meeste op de beoogd curator. Net als de curator, 

de bewindvoerder en de beoogd curator heeft hij een onafhankelijke positie. 

Anders dan de curator en de bewindvoerder, neemt hij niet de beheer- en be-

schikkingsbevoegdheid van de schuldenaar over. In dat opzicht lijkt hij op de 

beoogd curator. Waar hij enige gelijkenissen vertoont met de curator en de be-

windvoerder, is dat hij een aantal voorzieningen kan toepassen die wel raken aan 

74. Zie Tollenaar (2020), p. 160.
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de normale bedrijfsvoering van de schuldenaar. De beoogd curator heeft deze 

mogelijkheid niet.75

4. Vijf stellingen over mogelijke taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de herstructureringsdeskundige

In de vorige paragraaf heb ik aangegeven dat het rechtskarakter van de herstruc-

tureringsdeskundige uit drie kernelementen bestaat: hij heeft een onafhankelijke 

rol, bemoeit zich in beginsel niet met de beheers- en beschikkingsbevoegdheid 

en het aanbieden van het akkoord vormt zijn primaire taak. Met deze conclusie 

als uitgangspunt ga ik nu dieper in op vijf stellingen over mogelijke taken, be-

voegdheden en verantwoordelijkheden, waarvan niet duidelijk uit de wet volgt 

of deze aan de herstructureringsdeskundige toekomen, en bespreek ik of dat zo 

zou moeten zijn.

4.1. Enquêtebevoegdheid?

De bevoegdheden van de herstructureringsdeskundige binnen het enquêterecht 

komen in de wettekst en de toelichting van de WHOA niet aan de orde. Dogma-

tisch is de vraag of een herstructureringsdeskundige die bevoegdheid heeft een-

voudig te beantwoorden. De lijst van artikel 2:346 lid 1 BW, waarop degenen 

die enquêtegerechtigd zijn staan, is limitatief. De herstructureringsdeskundige 

heeft die bevoegdheid alleen wanneer de vennootschap en de aangestelde her-

structureringsdeskundige daartoe een overeenkomst op grond van artikel 2:346 

lid 1 sub e BW sluiten. De schuldenaar zal daar echter niet snel toe overgaan. 

Indien hij een enquêteverzoek wil indienen, kan de schuldenaar dat immers zelf 

doen. Een dergelijke overeenkomst zal alleen van de grond komen als de schul-

denaar daartoe gedwongen wordt, bijvoorbeeld als de bank dat als voorwaarde 

stelt bij het sluiten van een fi nancieringsovereenkomst. In ieder geval kan de 

herstructureringsdeskundige een enquêteverzoek niet namens de schuldenaar 

doen. Een enquêteverzoek is geen daad van beheer of beschikking maar een 

vennootschapsrechtelijke bevoegdheid; beide komen de herstructureringsdes-

kundige niet toe.76

De normatieve vraag, of een herstructureringsdeskundige de enquêtebe-

voegdheid – via een wetswijziging – zou moeten hebben, is lastiger te beant-

woorden, aangezien over de wijze waarop herstructureringsdeskundigen in de 

75. Zie hierover ook: Vriesendorp en Salah (2020), p. 209.

76. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 746.
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praktijk invulling aan hun rol geven nog niets bekend is.77 De wetgever heeft in 

de WHOA reeds geregeld dat voor de uitgifte van aandelen en het aanbieden 

van het akkoord de goedkeuring van de algemene vergadering niet vereist is.78 

Er zijn echter genoeg situaties denkbaar die niet zijn afgedekt door de WHOA 

en waarin ingrijpen op ondernemingsrechtelijk terrein nodig kan zijn voor de 

totstandkoming van een akkoord. Denk bijvoorbeeld aan het schorsen of ver-

nietigen van een bestuursbesluit waarmee een bedrijfsonderdeel verkocht zou 

worden dat van essentieel belang is voor het slagen van het akkoord. Ook is 

het denkbaar dat een van de bestuurders tijdelijk wordt vervangen door een on-

afhankelijke interim-bestuurder, bijvoorbeeld indien deze bestuurder en de her-

structureringsdeskundige voortdurend confl icteren.79

Ik ben van mening dat een herstructureringsdeskundige, gelet op zijn rechts-

karakter, een enquêtebevoegdheid zou moeten (kunnen) toekomen. Het enquête-

recht richt zich op “sanering, herstel van de gezonde verhoudingen, opening 

van zaken en vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor mogelijk 

wanbeleid”.80 Het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden on-

derneming staan bij een enquêteprocedure voorop.81 Het is zeer wel denkbaar 

dat een herstructureringsdeskundige de enquêtebevoegdheid zou inzetten om 

confl icten binnen de vennootschap te overkomen en zo patstellingen te door-

breken,82 hetgeen de totstandkoming van een akkoord kan bespoedigen83 (zijn 

77. Ik denk in ieder geval niet op voorhand dat een (wettelijk vastgelegde) enquêtebevoegdheid 

voor de herstructureringsdeskundige de drempel voor een schuldenaar om een WHOA-traject 

te starten, enorm zal verhogen. De enquêtebevoegdheid van de herstructureringsdeskundige 

is slechts één onderdeel van de overweging van de schuldenaar om een WHOA-traject in te 

gaan. Het is de vraag of een WHOA-traject niet veel langer zal worden wanneer parallel daar-

aan een enquêteprocedure wordt geopend. Enerzijds hoeft een dergelijke procedure (die dan 

vergelijkbaar is met de noodzaak-fi nancierings-zaken) in principe niet lang te duren, zeker 

wanneer de insteek is om onmiddellijke voorzieningen te treffen. Anderzijds zal niet altijd op 

voorhand bij alle partijen bekend zijn dat een OK-procedure wordt ingestoken enkel om de 

OK onmiddellijke voorzieningen te laten treffen en kunnen bepaalde schuldeisers druk uit-

oefenen om de uitkomst van een tweede fase procedure af te wachten. Het is niet uitgesloten 

dat de WHOA-rechter de homologatiebeslissing dan tijdelijk zal aanhouden.

78. Art. 370 lid 5 en 371 lid 1 WHOA. Zie ook Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 11, 

37-38.

79. Het is natuurlijk ook denkbaar dat de herstructureringsdeskundige wordt vervangen.

80. HR 10 januari 1990, NJ 1990, 446 (OGEM).

81. HR 18 november 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AU2465, NJ 2006, 173, m.nt. J.M.M. Maeijer 

(Unilever/Dreesmann), r.o. 5.1.3-5.1.4 en 5.2.3.

82. Al geef ik toe dat het wellicht meer voor de hand ligt dat het aan de partijen die met elkaar in 

de clinch liggen is om deze gezonde verhoudingen te herstellen, en niet op initiatief van een 

buitenstaander.

83. Zie Ph.W. Schreurs in zijn noot bij Gerechtshof Amsterdam (OK) 3 maart 2020, 

ECLI:NL:GHAMS:2020:907, par. 12. Dit kan in feite ook geleerd worden uit de noodzaak-

fi nancierings-enquêteprocedures.
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primaire taak) en aansluit bij het “herstel van gezonde verhoudingen”, een doel 

van het enquêterecht.84 Dat kan behalve in het belang van de gezamenlijke ver-

mogensverschaffers ook in het belang van de rechtspersoon zelf zijn. Het belang 

van de rechtspersoon wordt in een (bijna)85 insolvente situatie bovendien in be-

langrijke mate ingekleurd door de belangen van de gezamenlijke vermogens-

verschaffers.86

Een bezwaar zou kunnen zijn dat de herstructureringsdeskundige, als on-

afhankelijke deskundige, de enquêtebevoegdheid inzet mede ten behoeve van de 

schuldeisers, terwijl schuldeisers nu geen toegang tot het enquêterecht hebben.87 

Bewust is immers gekozen voor een beperkte, in artikel 2:346 lid 1 BW limita-

tief opgenomen groep partijen die enquêtegerechtigd is, aangezien een enquête 

voor een vennootschap zeer ingrijpend kan zijn.88 Schuldeisers zouden het in-

strument oneigenlijk kunnen aangrijpen als pressiemiddel en de vennootschap 

zo nodeloze schade toebrengen. Dat argument gaat mijns inziens echter vooral 

op buiten een feitelijk insolvente situatie. Verkeert een vennootschap echter in 

een (bijna) insolvente situatie, dan dient de vennootschap zich in toenemende 

mate te richten op de belangen van de schuldeisers en prevaleren deze belangen 

in beginsel boven de belangen van de aandeelhouders. Die verhouding zou zich 

ook naar het enquêterecht moeten vertalen: schuldeisers zouden in een (bijna) 

insolvente situatie op een of andere wijze de bevoegdheid moeten hebben via 

het enquêterecht hun economische belangen te beschermen, net zoals aandeel-

houders die bevoegdheid om diezelfde reden is toegekend.89 Dat dient ook het 

belang van de rechtspersoon.90 Door de enquêtebevoegdheid van schuldeisers 

84. Betreft het een ‘externe’ herstructurering, waarbij alleen externe schuldeisers betrokken zijn, 

dan zal het herstel van gezonde (interne) verhoudingen doorgaans niet vereist zijn om succes-

vol te herstructureren.

85. Het aanvangsmoment van een WHOA-procedure is het moment waarop het redelijkerwijs 

aannemelijk is dat de schuldenaar met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voort-

gaan (art. 370 lid 1 WHOA). Een schuldenaar kan dus ook toegang tot de WHOA zoeken 

geruime tijd voordat hij daadwerkelijk insolvent raakt.

86. Dit kan onder meer worden afgeleid uit HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:799, r.o. 4.2.2 

en de standaardjurisprudentie die geldt voor het handelen van bestuurders in zwaar weer 

(Beklamel, Ontvanger/Roelofsen et cetera).

87. Het is overigens wel denkbaar dat houders van een pandrecht op de aandelen, zoals banken, 

een enquêterecht hebben. Zie daarover: Ph.W. Schreurs, ‘Het enquêterecht voor banken’, 

O&F 2013/21. Zie ook: G.J.H. van der Sangen, ‘De curator in het vennootschapsrecht: on-

derstromen en schuivende panelen’, TvOB 2012/2, p. 61 en 68.

88. HR 1 februari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AD8831 (BTG/De Vries Robbé Groep e.a., De 
Vries Robbé I), par. 3.3.2, met verdere verwijzingen naar de parlementaire geschiedenis.

89. HR 1 februari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AD8831 (BTG/De Vries Robbé Groep e.a., De 
Vries Robbé I), par. 3.3.4.

90. Dat, als gezegd, in een insolvente situatie nu eenmaal in belangrijke mate wordt ingekleurd 

door de belangen van de schuldeisers.
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in handen van de onafhankelijke herstructureringsdeskundige te leggen kan in 

deze redelijke behoefte worden voorzien zonder een al te grote inbreuk te maken 

op de geldende regels omtrent ontvankelijkheid.91

Mocht de wetgever desalniettemin van mening zijn dat het voorgaande voor-

stel zou leiden tot oneigenlijk gebruik van de enquêteprocedure, dan zou toepas-

sing van artikel 379 WHOA een alternatief kunnen vormen. Op basis van dat 

artikel kan de rechtbank op verzoek van de schuldenaar, de herstructurerings-

deskundige dan wel ambtshalve ‘zodanige bepalingen maken en voorzieningen 

treffen als zij ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers of de aan-

deelhouders nodig oordeelt.’ Artikel 379 WHOA geeft de rechtbank de moge-

lijkheid om bepalingen die van toepassing zijn op de totstandkoming van een 

dwangakkoord opzij te zetten of af te stemmen op een specifi eke situatie. Als 

voorbeeld noemt de wetgever het stellen van de voorwaarde dat binnen een be-

paalde termijn over het akkoord moet worden gestemd of dat de schuldenaar de 

schuldeisers en de rechtbank regelmatig moet informeren over hoe het proces 

vordert.92 De regeling van de surseance van betaling kent deze bepaling al in de 

vorm van artikel 225 Fw. De wetgever geeft in de toelichting aan bewust nauw 

bij dat artikel te hebben aangesloten.93

Gelet op de voorbeelden die de wetgever geeft voor toepassing van artikel 

379 WHOA, lijkt het artikel een rechter echter niet zonder meer de bevoegdheid 

te geven bepalingen of voorzieningen te treffen die gelijk zijn aan de (krachtige) 

mogelijkheden in de enquêteprocedure. De Hoge Raad interpreteert artikel 225 

Fw, waarop artikel 379 WHOA dus is gebaseerd, echter ruim: zo heeft de Hoge 

Raad geoordeeld dat met een beroep op artikel 225 Fw kan worden afgeweken 

van dwingendrechtelijke regels.94 In de literatuur en de lagere rechtspraak wor-

den zowel ruimere als nauwere interpretaties van artikel 225 Fw verdedigd.95 Ik 

wijs in dit verband nog op een interessante uitspraak van de rechtbank Den Haag 

(2005), waarin gedurende een surseance werd verzocht om een schorsing van 

twee bestuurders, benoeming van een interim-bestuurder en een verbod voor de 

algemene vergadering om over te gaan tot schorsing en ontslag van bestuurders. 

Daarin overwoog de rechtbank dat onder bepaalde omstandigheden de recht-

bank niet uit te stellen maatregelen die liggen binnen het kader van het terrein 

van de enquête in een surséance kan bevelen. Deze maatregelen moeten wel 

91. Het voorkomt ook dat schuldeisers hun enquêtebevoegdheid op oneigenlijke wijze zouden 

toepassen (misbruiken).

92. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 59-60.

93. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 60.

94. HR 26 augustus 2003, JOR 2003/211, m.nt. J.J. van Hees (Intercomm/UPC).

95. Zie M.L.H. Reumers, De insolvente naamloze en besloten vennootschap (R&P nr. InsR15), 
par. 9.2.4, die Schreurs, Wessels en Soedira noemt als auteurs die voor een ruime interpretatie 

pleiten. Van Hees en Leuftink staan voor een nauwere interpretatie.
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in overeenstemming zijn met het systeem van de Faillissementswet en moet 

aansluiten bij de daarin wel geregelde gevallen.96 Kortom, volgens een analoge 

interpretatie van artikel 225 Fw is niet uitgesloten dat een WHOA-rechter een 

herstructureringsdeskundige die verzoekt om enquête-achtige maatregelen op 

basis van artikel 379 WHOA tegemoetkomt. Het voordeel van de weg van ar-

tikel 379 WHOA is dat er geen tweede rechterlijke procedure hoeft te worden 

geopend en het eenvoudiger is om de procedure vertrouwelijk te laten plaats-

vinden.97 Het nadeel is dat de Ondernemingskamer, waarin specialisten op het 

gebied van het ondernemingsrecht zitting hebben, buitenspel blijft.

4.2. Rekening houden met maatschappelijke belangen, in het bijzonder het 
signaleren van fraude?

Anders dan de wetgever ten aanzien van de beoogd curator (WCO I) heeft opge-

merkt, noemt de wetgever niet expliciet dat de herstructureringsdeskundige re-

kening moet houden met zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard. 

Dat is niet heel vreemd, aangezien de beoogd curator opereert in een reeds 

insolvente situatie, waarin de focus ligt op het redden van de onderneming en 

maatschappelijke belangen eerder het onderspit delven. Tijdens een WHOA-

traject, dat in een eerder stadium plaatsvindt, is dat minder snel het geval. Het 

is echter vanzelfsprekend niet zo dat de herstructureringsdeskundige helemaal 

geen rekening hoeft te houden met belangen van maatschappelijke aard. De 

wetgever merkt op dat de WHOA “vooral ook bedoeld is ter behartiging van 

de belangen van schuldeisers en van andere betrokkenen – zoals werknemers – 

die graag willen dat de onderneming wordt voortgezet […]”.98 De rechten van 

werknemers kunnen überhaupt niet geraakt worden door een WHOA-akkoord.99 

Voor een gedeelte zijn de maatschappelijke belangen reeds verdisconteerd in de 

homologatiecriteria van het akkoord: de rechter beoordeelt daar onder meer of 

sprake is van bedrog of selectieve begunstiging en of het akkoord op grond van 

‘andere redenen’ niet homologeerbaar is.100 De herstructureringsdeskundige zal 

zijn beleid hierop moeten afstemmen. De WHOA-procedure is in feite zo op-

gezet dat de herstructureringsdeskundige gedwongen wordt rekening te houden 

met maatschappelijke belangen.

96. Rb. Den Haag 24 februari 2005, JOR 2005/129.

97. Dit is overigens bij de OK ook mogelijk, maar dit is lastiger dan tijdens een WHOA-traject.

98. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 41. Zie hierover ook: H.J. de Kloe, ‘Belangen-

pluralisme in faillissement’, RM Themis 2020/3 en M.L.H. Reumers, ‘Samenwerkingsver-

wachtingen en -verplichtingen voor insolventiefunctionarissen en debtors-in-possession 

ingevolge het WHOA-regime en de Herschikte IVO’, TvC 2020/1-2, p. 32.

99. Art. 369 WHOA.

100. Art. 383 en 384 WHOA.
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Een bijzonder maatschappelijk belang is het publieke belang van fraude-

bestrijding. Anders dan de curator in faillissement is de herstructureringsdes-

kundige door de wetgever in dit verband geen expliciete taak toebedeeld. Op 

grond van artikel 68 lid 2 Fw is de curator wettelijk gehouden om te bezien ‘of 

er sprake is van onregelmatigheden die het faillissement, althans mede, hebben 

veroorzaakt, de vereffening van de failliete boedel bemoeilijken of het tekort in 

het faillissement hebben vergroot’ (ook wel: de onderzoeksplicht). Is daarvan 

sprake, dan moet de curator de rechter informeren (meldingsplicht) en mogelijk 

aangifte doen (aangifteplicht).101 Ook bij het tot stand brengen van een WHOA-

akkoord bestaat het risico op fraude. Zoals besproken, heeft de herstructure-

ringsdeskundige een toezichthoudende functie: als vervanger van de observator 

ziet hij toe op de totstandkoming van het akkoord en dient hij daarbij oog te 

hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Mijns inziens heeft 

de herstructureringsdeskundige daarom de taak om, naast zijn primaire taak 

(aanbieden van het akkoord), te letten op ‘onregelmatigheden’. Heeft de her-

structureringsdeskundige het summierlijk vermoeden dat sprake is van fraude, 

dan zal hij eerst het gesprek met de schuldenaar moeten aangaan. Maar geeft de 

schuldenaar geen goede verklaring, dan moet de herstructureringsdeskundige – 

anders dan de wetgever ten aanzien van de curator en beoogd curator heeft be-

paald102 – niet zélf verder onderzoek doen. Dat brengt doorgaans aanzienlijke 

kosten met zich die de belangen van de gezamenlijke vermogensverschaffers 

niet altijd dienen en staat te ver af van zijn primaire taak, waartoe al zijn taken 

en bevoegdheden uiteindelijk moeten zijn terug te leiden: het is immers geen 

gegeven dat fraudebestrijding de kans op een akkoord vergroot.103 Bovendien 

zou een dergelijk onderzoek, uitgevoerd door de persoon waarmee de schulde-

naar nota bene onderhandelt, het vertrouwen van de schuldenaar in het akkoord-

traject vermoedelijk doen wegnemen.104 De herstructureringsdeskundige zal 

de rechtbank daarom moeten informeren en deze zal dan vervolgens bepalen 

wat de vervolgstappen zijn. Op basis van voornoemde redenen lijkt het mij niet 

waarschijnlijk dat  de herstructureringsdeskundige vervolgens de taak krijgt 

101. Kamerstukken II 2014/15, 34 253, nr. 3, p. 5-6.

102. Kamerstukken II 2014/15, 34  218, nr. 3, p. 18. De wetgever stelt: “Blijkt vervolgens dat 

de schuldenaar het voorbereidingstraject niet bijstuurt, dan wordt van de beoogd curator 

verwacht dat hij handelt; dat wil zeggen dat hij de hem ter beschikking staande (en hierna 

genoemde) middelen gebruikt. Dit past bij zijn taak.”

103. Anders dan de wetgever in zijn toelichting bij het Wetsvoorstel versterking positie curator 

opmerkt, ben ik niet van mening dat een fraudesignalerende taak in het “logische verlengde” 

ligt van de taak om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers te behartigen. Zie: Kamer-
stukken II 2014/15, 34 253, nr. 3, p. 3. Zie in dit kader ook art. 50 Fw, dat bepaalt dat door 

homologatie van een faillissementsakkoord een paulianaprocedure tot een einde komt.

104. Dat wil overigens vanzelfsprekend niet zeggen dat dergelijk onderzoek belangrijk is; het zou 

alleen niet door de herstructureringsdeskundige uitgevoerd moeten worden.



133

Het rechtskarakter van de herstructureringsdeskundige

diepgravend onderzoek te doen.105 Deze taak zou moeten toekomen aan een 

door de rechtbank aangestelde onafhankelijke deskundige of het Openbaar Mi-

nisterie. Overigens is het goed voorstelbaar dat de herstructureringsdeskundige 

op grond van een vertrouwensbreuk met de schuldenaar zijn functie neerlegt.

4.3. Behartiging van vennootschappelijk belang?

Het belang van de vennootschap dient te worden behartigd door de bestuurders 

van de vennootschap.106 Dat belang wordt doorgaans bepaald door het bevor-

deren van het bestendige succes van de onderneming. Ook moeten bestuurders 

ervoor waken dat alle belangen van al degenen die bij de vennootschap of haar 

onderneming zijn betrokken (werknemers, schuldeisers) niet onnodig of on-

evenredig worden geschaad.107

Het richtsnoer van de herstructureringsdeskundige wordt met name bepaald 

door zijn primaire taak: het aanbieden van een haalbaar akkoord. In beginsel 

moet de herstructureringsdeskundige zich dus richten op het ontwikkelen van 

een akkoord dat aan de homologatiecriteria voldoet. Met het aanbieden van 

een akkoord kan de herstructureringsdeskundige grote invloed uitoefenen op 

de koers en toekomst van een onderneming. De vraag is of daardoor op de 

herstructureringsdeskundige de verantwoordelijkheid komt te rusten om zich 

te richten naar het vennootschappelijk belang. Dat lijkt mij niet het geval:108 

beheer en beschikking over de onderneming blijven bij het bestuur liggen. De 

herstructureringsdeskundige treedt niet op als bestuurder. Het bestuur houdt een 

eigen, zelfstandige verantwoordelijkheid om het vennootschappelijk belang te 

dienen. Bovendien richt de herstructureringsdeskundige richt zich, vanuit zijn 

onafhankelijke taakopvatting, op de belangen van de gezamenlijke vermogens-

verschaffers. Richt hij zich enkel op het vennootschappelijk belang, dan kan 

het belang van de gezamenlijke vermogensverschaffers daardoor in het geding 

komen. Toch zal het beleid van de herstructureringsdeskundige niet snel con-

fl icteren met het belang van de vennootschap van de schuldenaar. Gelijk aan de 

105. Het nadeel hiervan zijn additionele kosten; er wordt immers een tweede ‘deskundige’ in-

geschakeld. Het ligt overigens wel voor de hand dat de herstructureringsdeskundige zijn 

zienswijze geeft en advies geeft over eventuele vervolgstappen.

106. Art. 2:129 en 2:239 BW.

107. HR 13 juli 2007, NJ 2007/434 (ABN AMRO); HR 9 juli 2010, LJN BM0976, JOR 2010/228 

(ASMI); HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR2014:797, NJ 2014/286 (Cancun).

108. Uiteraard is het niet zo dat de herstructureringsdeskundige het belang van de vennootschap 

compleet mag negeren. Hij behoort rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen 

van de schuldenaar (analoge toepassing van HR 20 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4169, 

NJ 1981/640, m.nt. C.J.H. Brunner (Veluwse Nutsbedrijven/mr. Blokland q.q.) en mag geen 

misbruik van zijn rechtsbevoegdheden maken (art. 3:13 BW).
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doelstelling van de WHOA zal de herstructureringsdeskundige zich doorgaans 

inzetten voor een akkoord waarbij de continuïteit van de onderneming voorop 

staat. Omgekeerd geldt dat in een insolvente situatie het vennootschappelijk be-

lang in belangrijke mate wordt ingekleurd door de belangen van de schuldeisers.

4.4. Adviserende rol ten opzichte van bestuur?

De herstructureringsdeskundige acteert dicht op het vuur en heeft daardoor 

goed zicht op wat er binnen de onderneming gebeurt. Vanuit die hoedanigheid 

en omdat het vaak zal gaan om een persoon die het insolventierecht goed be-

grijpt,109 ligt het voor de hand dat het bestuur de herstructureringsdeskundige 

om advies vraagt bij het aangaan van bepaalde transacties. Het omgekeerde is 

ook denkbaar: de herstructureringsdeskundige, die er niet als een mak lammetje 

bij wil staan en baat heeft bij een goede verstandhouding met de bestuurder, 

wil de bestuurder behoeden voor Beklamel-achtige situaties. Om twee redenen 

zou de herstructureringsdeskundige echter verre van een adviserende rol moeten 

blijven. Ten eerste brengt een adviesrol zijn onafhankelijke taakopvatting, die 

hem dwingt op te treden voor de gezamenlijke vermogensverschaffers, in ge-

vaar. De wetgever merkt dit ook op in zijn toelichting bij de rol van de beoogd 

curator in WCO I: “Indien hem dit gevraagd wordt door de schuldenaar, kan de 

beoogd curator ook een iets actievere rol spelen in het voorbereidingstraject. 

Van belang daarbij is echter dat de beoogd curator niet de rol op zich neemt 

van adviseur van de schuldenaar. Dit zou immers al snel kunnen confl icteren 

met zijn rol als behartiger van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en 

andere betrokkenen bij het mogelijk aanstaande faillissement.”110 Ten tweede is 

bewust gekozen voor een debtor-in-possession-model, waarbij de schuldenaar 

zelf gaat over het beheer en de beschikking van zijn activa en niet de herstruc-

tureringsdeskundige. Dit geeft de schuldenaar vrijheid, maar ook een eigen ver-

antwoordelijkheid. Hij moet dus zelf advies inhuren.111

109. Niet voor niets wordt hij of zij als deskundig aangemerkt.

110. Kamerstukken II 2014/15, 34 218, nr. 3, p. 18.

111. Er zal natuurlijk wel enig contact tussen de schuldenaar en de herstructureringsdeskundige 

zijn wanneer de schuldenaar gedrag vertoont dat de belangen van de gezamenlijke ver-

mogensverschaffers schaadt. Ik kan mij voorstellen dat een herstructureringsdeskundige de 

schuldenaar ervan op de hoogte brengt wanneer hij vindt dat van dergelijk gedrag sprake is, 

voordat hij verplicht over gaat tot het informeren van de rechtbank (art. 380 lid 2 WHOA, en 

zie: Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 36).
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4.5. Aansprakelijkheid in hoedanigheid?

De vraag, tot slot, is of de herstructureringsdeskundige ook ‘in hoedanigheid’ 

aansprakelijk kan worden gesteld, en zo ja, wie voor veroorzaakte schade kan 

worden aangesproken.112 Het is immers denkbaar dat de herstructureringsdes-

kundige schade veroorzaakt die niet het gevolg is van een persoonlijk ernstig 

verwijt van de herstructureringsdeskundige, maar desalniettemin door hem in de 

uitoefening van zijn taak is veroorzaakt.113 In vergelijkbare zin is de vraag voor 

wiens rekening een (contractuele) verplichting komt die door de herstructure-

ringsdeskundige in de uitoefening van zijn taak is aangegaan, bijvoorbeeld wan-

neer hij een (externe) deskundige inschakelt voor de waardering van de onder-

neming. In surseance en faillissement vallen deze vormen van aansprakelijkheid 

onder de aansprakelijkheid van de bewindvoerder en de curator in hoedanigheid 

en kan een wederpartij zich verhalen op de boedel.114 Buiten faillissement kan 

een bestuurder in hoedanigheid onrechtmatig handelen of niet-nakomen en kan 

een wederpartij zich in beginsel verhalen op het vermogen van de vennootschap. 

In beide gevallen worden de gedragingen van de bewindvoerder en de curator 

respectievelijk de bestuurder toegerekend aan de boedel respectievelijk de ven-

nootschap.

De verhouding van de herstructureringsdeskundige tot (het vermogen van) 

de vennootschap is echter anders van aard dan de verhouding van de bewind-

voerder en de curator met de boedel en de bestuurder met de vennootschap. De 

herstructureringsdeskundige is geen vertegenwoordiger van de vennootschap 

zoals de bestuurder dat is. Hij is ook geen opdrachtnemer of orgaan van de 

vennootschap. Anders dan de curator en de bewindvoerder115 oefent hij niet de 

vermogensrechten van de schuldenaar uit en kan hij de schuldenaar dus niet 

112. Zie echter mijn opmerkingen in par. 2.10 ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid 

van de herstructureringsdeskundige: het is maar de vraag hoe vaak de herstructureringsdes-

kundige überhaupt schade zal aanrichten, gelet op zijn beperkte bevoegdheden en de homo-

logatiebeslissing van de rechtbank.

113. F. van Tilburg en S. Janssen, ‘Aansprakelijkheid en de WHOA’, VAST 2020, online raad-

pleegbaar: https://vil.nl/fi les/documents/VAST%20080620%20-%20Floortje%20en%20

Simon%20-%20Aansprakelijkheid%20en%20de%20WHOA_1.pdf.

114. Dit geldt ook voor een bewindvoerder voor handelingen verricht tijdens surseance. Zie art. 

249 Fw en HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6123, NJ 2011/113, m.nt. P. van 

Schilfgaarde (Mulder q.q. en Hijmans q.q./TenneT Holding c.s.). Zie verder: F.M.J. Verstij-

len, in: GS Faillissementswet, commentaar op art. 249 Fw, aant. 4.

115. De bewindvoerder voert samen met de schuldenaar het beheer en de beschikking over de 

boedel (art. 228 Fw).
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binden in diens vermogen.116 Hij is in beginsel ook geen vertegenwoordiger 

van de gezamenlijke vermogensverschaffers in de zin dat hij namens hen ver-

plichtingen aan kan gaan.117 De herstructureringsdeskundige tracht enkel een 

akkoord tussen de schuldenaar en zijn vermogensverschaffers tot stand te bren-

gen en functioneert in wezen tussen hen in, zonder de formele bevoegdheid 

een van beide aan het akkoord te kunnen binden – dat is uiteindelijk aan de 

rechter. De aansprakelijkheid van de herstructureringsdeskundige leidt dus niet 

rechtstreeks tot aansprakelijkheid van de vennootschap of de gezamenlijke ver-

mogensverschaffers.

De vraag is of, en zo ja wie, benadeelden zonder de aanwezigheid van een 

persoonlijk ernstig verwijt dan kunnen aanspreken. Wat betreft schade, bijvoor-

beeld als gevolg van het niet of verkeerd informeren van een schuldeiser, geldt 

het volgende.118 Veroorzaakt de herstructureringsdeskundige in de uitoefening 

van zijn taak schade waarvoor hem geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden 

gemaakt, dan kan hij daarvoor zélf niet aansprakelijk worden gesteld (artikel 

387 WHOA). De schade zal echter evenmin snel door de schuldenaar of de 

schuldeisers worden betaald: de herstructureringsdeskundige handelt niet in 

naam van een van beide en de schuldenaar dan wel de schuldeisers zijn alleen 

gehouden de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige en door hem 

ingeschakelde derden te vergoeden.119 De schadevergoedingsvordering zal om 

voorgaande reden in de regel ook niet kunnen worden meegenomen in een 

akkoord of ter verifi catie of als boedelvordering kunnen worden ingediend in 

faillissement,120 omdat het doorgaans niet om schade gaat die aan de schulde-

naar kan worden toegerekend. Ik ben het dan ook niet eens met Van Tilburg en 

Janssen, die stellen dat een schadevordering die voortvloeit uit het handelen van 

de herstructureringsdeskundige – net als een schadevordering voortvloeiende uit 

116. Al heeft de herstructureringsdeskundige wel de bevoegdheid om overeenkomsten van de 

schuldenaar met derden te wijzigen of te beëindigen, maar dit gebeurt altijd met goedkeuring 

van de rechtbank (art. 373 lid 1 Fw).

117. Althans, niet op basis van de wet.

118. De schade zou er dan bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat een partij de kans wordt ontnomen 

mee te delen in de waarde die verdeeld moet worden onder het akkoord. Van Tilburg en Jans-

sen noemen als voorbeeld schade die ontstaat als gevolg van het niet tot stand komen van een 

akkoord door nalatigheid van de herstructureringsdeskundige. Zie: F. van Tilburg en S. Jans-

sen, ‘Aansprakelijkheid van de WHOA-herstructureringsdeskundige in zijn hoedanigheid’, 

VAST 2020, online raadpleegbaar: https://vil.nl/fi les/documents/VAST%20020920%20-%20

Floortje%20en%20Simon%20-%20Aansprakelijkheid%20van%20de%20WHOA-herstruc-

turerings-deskundige%20in%20zijn%20hoedanigheid.pdf.

119. Art. 371 lid 10 WHOA. Voorgaande conclusie gaat vanzelfsprekend niet op de fout van de 

herstructureringsdeskundige te wijten is aan een advies of actie van de schuldenaar of de 

gezamenlijke vermogensverschaffers.

120. Als ik het goed begrijp, lijkt die suggestie te worden gewekt door Van Tilburg en Janssen 

(2020a).
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het handelen van een bewindvoerder – als boedelvordering zou moeten worden 

aangemerkt.121

Anders ligt het wanneer de herstructureringsdeskundige in hoedanigheid een 

(contractuele) verplichting aangaat, bijvoorbeeld om een (externe) waarderings-

deskundige in te huren. Als gezegd kan hij de schuldenaar of de gezamenlijke 

schuldeisers niet binden in hun vermogen, maar wordt hij wel door een van 

hen betaald voor derden die door hem worden ingeschakeld. De herstructure-

ringsdeskundige zou de schuldenaar of de gezamenlijke vermogensverschaffers 

(mogelijk via een op te richten entiteit) kunnen opdragen een dergelijke over-

eenkomst te sluiten. Omdat dit praktisch nogal omslachtig kan zijn en het bo-

vendien het vertrouwen in het proces van een van beide kanten kan wegnemen, 

is het niet ondenkbaar dat de herstructureringsdeskundige een dergelijk con-

tract zelf (dus ‘in persoon’) met het waarderingsbedrijf sluit. Hier lopen aan-

sprakelijkheid in hoedanigheid en in persoon door elkaar: weliswaar gaat de 

herstructureringsdeskundige in hoedanigheid verplichtingen aan, maar hij zal 

daarvoor dan persoonlijk aansprakelijk zijn. Om zich te vrijwaren van (beslag)

risico’s doet de herstructureringsdeskundige er verstandig aan te verzekeren dat 

de schuldenaar of de gezamenlijke vermogensverschaffers op voorhand vol-

doende gelden op zijn derdenrekening hebben gestort.

5. Conclusie

In dit artikel stond het rechtskarakter van de herstructureringsdeskundige cen-

traal. Het nader defi niëren van het rechtskarakter is nuttig omdat het kan dienen 

als een soort norm of richtsnoer aan de hand waarvan bepaald kan worden of de 

herstructureringsdeskundige bepaalde taken, bevoegdheden of verantwoorde-

lijkheden toekomen, waarvan de wetgever nu nog niet heeft duidelijk gemaakt 

of dat het geval is. Ook helpt het om zijn rechtsverhouding tot andere partijen te 

begrijpen en geeft het invulling aan zijn aansprakelijkheidsnorm. Aan de hand 

van de taken en bevoegdheden die de herstructureringsdeskundige nu zijn toebe-

deeld, heb ik geconcludeerd dat het rechtskarakter van de herstructureringsdes-

kundige uit drie kernelementen bestaat. Hij is een deskundige die onafhankelijk 

opereert, met name in de zin dat hij handelt in het belang van de gezamenlijke 

vermogensverschaffers. Hij bemoeit zich in beginsel niet met het beheer en de 

121. Van Tilburg en Janssen (2020b). Overigens, zoals reeds opgemerkt in par. 2.10, is maar de 

vraag hoe vaak de herstructureringsdeskundige daadwerkelijk schade zal aanrichten, aange-

zien diens bevoegdheden uiteindelijk vrij beperkt zijn. Bovendien heeft een betrokken partij 

tot de homologatiebeslissing de mogelijkheid om bij de rechtbank op te komen voor zijn 

belangen en wordt het akkoord daarnaast in volle omvang door de rechtbank beoordeeld. Dat 

biedt de nodige bescherming tegen schade veroorzaakt door de herstructureringsdeskundige 

in hoedanigheid.
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beschikking over de onderneming van de schuldenaar. En zijn primaire taak is 

het aanbieden van het akkoord. Op basis van dit uitgangspunt ben ik vervolgens 

dieper ingegaan op vijf stellingen over mogelijke taken, bevoegdheden en ver-

antwoordelijkheden van de herstructureringsdeskundige. Mijn conclusies zijn 

de volgende:

(i)  een enquêtebevoegdheid sluit aan bij het rechtskarakter van de herstructure-

ringsdeskundige;

(ii)  de herstructureringsdeskundige heeft geen expliciete verplichting om re-

kening te houden met zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard, 

omdat deze verplichting in het systeem van de WHOA grotendeels ingebak-

ken zit, en hij heeft een beperkte fraudesignalerende taak;

(iii) het behartigen van het vennootschappelijk belang botst met zijn rechts-

karakter;

(iv) het adviseren van het bestuur van de schuldenaar botst eveneens met zijn 

rechtskarakter; en

(v)  een herstructureringsdeskundige handelend in hoedanigheid is alleen aan-

sprakelijkheid is voor verplichtingen die hij in eigen naam is aangegaan, en 

niet voor schade waarvoor hem geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden 

gemaakt.
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onder de WHOA

MR. S.R.F. AARTS EN MR. S. JANSEN1

1. Inleiding

In de literatuur is nog niet uitgebreid stilgestaan bij de rol van bestuurders en 

commissarissen onder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).2 Ten 

onrechte, want het bestuur3 en (eventuele) commissarissen vervullen een cru-

ciale rol in de aanloop naar en in herstructureringsprocessen onder de WHOA.4

Als een vennootschap kampt met fi nanciële problemen die haar voortbestaan 

bedreigen, moeten bestuurders en commissarissen herstelmogelijkheden on-

derzoeken en – waar nog realistisch uitzicht op herstel bestaat – noodzake-

lijke stappen zetten gericht op lijfsbehoud van de vennootschap. Niet zelden 

zal een herstructurering van de fi nanciële schulden nodig zijn om de con-

tinuïteit van de vennootschap te borgen. Die herstructurering moet doorgaans 

tot stand worden gebracht in een uitdagend klimaat; onder hoge tijdsdruk, 

met tal van onzekerheden en waarin de betrokken aandeelhouder(s) en (groe-

pen van) schuldeisers tegengestelde belangen hebben. Er liggen bovendien 

allerhande aansprakelijkheidsrisico’s op de loer voor (vooral) bestuurders en 

commissarissen. Daarbij willen de betrokken partijen de druk op bestuurders 

en commissarissen nog weleens opvoeren met persoonlijke aansprakelijkstel-

lingen of pogingen tot frustratie van het herstructureringsproces. Het is al met 

1. Sigrid Jansen (sigrid.jansen@allenovery.com) en Simon Aarts (simon.aarts@allenovery.

com) zijn beide advocaat bij Allen & Overy LLP in Amsterdam.

2. Moulen Janssen heeft daarentegen recentelijk uitgebreid de positie van aandeelhouders 

onder de WHOA geschetst, zie S.C.E.F. Moulen Janssen, De positie van aandeelhouders bij 
preventieve herstructureringen (Serie Van der Heijden Instituut nr. 163), Deventer: Wolters 

Kluwer 2020.

3. We schrijven deze bijdrage vanuit het perspectief van bestuurders bij een besloten of naam-

loze vennootschap die een onderneming drijft en te kampen heeft met fi nanciële moeilijk-

heden. Onder bestuurders verstaan wij tevens medebeleidsbepalers en/of feitelijk bestuur-

ders.

4. In deze bijdrage concentreren we op het primaire doel van de WHOA namelijk het bespoe-

digen van preventieve herstructureringen buiten faillissement. De mogelijkheid om via de 

WHOA een gecontroleerde liquidatie te realiseren laten we daarom onbesproken.
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al een uitdagende taak waarvoor bestuurders en commissarissen zich gesteld 

zien.

De WHOA introduceert de mogelijkheid tot een onderhands dwangakkoord, 

waarbij de rechter een akkoord over schuldsanering tussen een bedrijf en een 

groep vermogensverschaffers (schuldeisers en/of aandeelhouders) algemeen 

verbindend verklaard. De WHOA is vooral een geëigend middel voor het her-

structureren van fi nanciële schulden. De wet kan echter ook uitkomst bieden bij 

het aanpassen of beëindigen van duurverplichtingen, waarmee de WHOA ook 

kan bijdragen aan operationele aanpassingen in de bedrijfsvoering van een nood-

lijdende vennootschap. Het bestuur kan het traject voor het tot stand brengen 

van een akkoord onder de WHOA zelf in gang zetten. In dat geval is het bestuur 

verantwoordelijk voor de belangrijke beslissingen in het herstructureringspro-

ces. De wet geeft daarnaast initiatiefrecht aan schuldeisers, aandeelhouders, de 

ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging om een herstructurering 

onder de WHOA in gang te zetten. Daartoe kunnen ze een verzoek aan de recht-

bank richten om een herstructureringsdeskundige te benoemen, die vervolgens 

een voorstel voor een onderhands akkoord zal voorbereiden en het traject voor 

stemming en homologatie in gang zal zetten. In beide gevallen blijft het bestuur 

tijdens het traject verantwoordelijk voor de voortzetting van de onderneming 

(debtor-in-possession).

De WHOA biedt betere middelen voor een (fi nanciële) herstructurering. Dwars-

liggers – zogenaamde hold out creditors – kunnen met de WHOA onder be-

paalde omstandigheden worden gedwongen mee te doen. Alleen al die dreiging 

zal ten goede bijdragen aan de mogelijkheden om een akkoord te bereiken met 

betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Bovendien introduceert de WHOA 

diverse voorzieningen om de kans op een succesvolle herstructurering te ver-

groten. Bestuurders en commissarissen vinden in de WHOA dus nuttig instru-

mentarium ter uitvoering van hun taak, die bij fi nanciële problemen gericht zou 

moeten zijn op overleving en bestendig succes van de onderneming in het be-

lang van betrokken stakeholders. De WHOA is echter geen panacee voor alle 

uitdagingen en risico’s waarmee bestuurders en commissarissen in een her-

structurering worden geconfronteerd. Ook na invoering van de WHOA blijven 

diverse knelpunten bestaan. Het initiatiefrecht dat derden het recht geeft om een 

akkoordprocedure onder de WHOA in gang te zetten, brengt bovendien nieuwe 

uitdagingen mee voor bestuurders.

In deze bijdrage bespreken wij de positie van bestuurders en commissarissen in 

herstructureringsprocessen, in het bijzonder onder de WHOA. We beginnen met 

een algemeen herstructureringstraject en de algemene aansprakelijkheidsrisico’s 
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voor bestuurders bij herstructureringen, omdat die onder de WHOA evengoed 

gelden en de WHOA alleen een middel is om herstructureringen mogelijk te 

maken.

2. De rol van bestuurders in herstructureringen

2.1. Bestuurstaak en vennootschappelijk belang in herstructureringen

Het bestuur van een besloten of naamloze vennootschap is belast met het be-

sturen van de vennootschap en de eventueel daaraan verbonden onderneming.5 

Naast het dagelijks bestuur draagt het bestuur vanuit haar taak ook de verant-

woordelijkheid en bevoegdheid om het beleid en de strategie te bepalen.6 Het 

bestuur heeft een ruime beleidsvrijheid met als richtsnoer het vennootschap-

pelijk belang. De invulling daarvan hangt af van de omstandigheden van het 

geval. Indien aan de vennootschap een onderneming is verbonden, wordt het 

vennootschapsbelang in de regel vooral bepaald door het bevorderen van het 

bestendige succes van deze onderneming.7 Andere relevante omstandigheden 

zijn de aard en omvang van de onderneming en de fi nanciële situatie van de 

vennootschap.8 Dit houdt in de praktijk in dat het bestuur, onder toezicht van 

de RvC, steeds de in zijn ogen beste strategie bepaalt die de onderneming de 

meest succesvolle toekomst biedt.9 Bij het bepalen van de beste langetermijn-

koers10 voor de onderneming moeten bestuur en RvC voorts adequaat rekening 

5. Art. 2:129/239 BW.

6. HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7972, NJ 2007, 434, m.nt. J.M.M. Maeijer (ABNAMRO), 

r.o. 4.3; HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0976, NJ 2010, 544, m.nt. P. van Schilfgaarde 

(ASMI), r.o. 4.4.1; Hof Amsterdam (OK) 29 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1965, JOR 

2017/261 (AkzoNobel), r.o. 3.9; HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:652, NJ 2018, 331 

(Boskalis/Fugro), r.o. 3.3.6

7. HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:797, NJ 2014/286, m.nt. P. van Schilfgaarde (Cancun), 

par. 4.2.1.

8. C.J.C. de Brauw, ‘Overleven, strategie en bescherming: geen sympathie voor corona-koop-

jesjagers bij Nederlandse beursvennootschappen’, Ondernemingsrecht 2020/85. B.F. Assink, 

De Januskop van het ondernemingsrecht: over facilitering en regulering van ondernemer-
schap (oratie Rotterdam), Deventer: Kluwer 2010, nr. 55 en B.F. Assink | W.J. Slagter, Com-
pendium Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 945 e.v.

9. Zie de Brauw, die erop wijst dat succes van de onderneming niet per se hetzelfde is als con-

tinuïteit of zelfstandigheid; succes kan ook worden bereikt met een aanpassing of gedeel-

telijke discontinuïteit van de onderneming, zoals bij overnames (C.J.C. De Brauw, ‘Over-

leven, strategie en bescherming: geen sympathie voor corona-koopjesjagers bij Nederlandse 

beursvennootschappen’, Ondernemingsrecht 2020/85).

10. De Corporate Governance Code voor beursgenoteerde vennootschappen spreekt van lange 

termijn waardecreatie van de vennootschap en met haar verbonden onderneming en de daar-

bij in aanmerking komende afweging van de stakeholdersbelangen (zie Netherlands Corpo-

rate Governance Code Principe 1.1.).
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houden met de gevolgen voor alle stakeholders, mede op grond van de in acht te 

nemen redelijkheid en billijkheid. Indien de vennootschap onderdeel uitmaakt 

van een groep blijft het belang van de (individuele) vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming het primaire richtsnoer, hoewel het vennootschappelijk 

belang mede wordt gekleurd door de concernverhoudingen.11

Indien de vennootschap in een fi nanciële crisis verkeert die haar voortbestaan 

bedreigt, en de kans op een faillissement een reële optie wordt, heeft dat gevol-

gen voor de bestuurstaak. In de literatuur wordt wel gezegd dat een aankomend 

faillissement een ‘schaduwwerking’ heeft op de taak van bestuurders.12 Het 

zwaartepunt van de bestuurstaak verschuift dan richting het normenkader van 

het faillissementsrecht. Daarin is het primaire doel het vermogen van de schul-

denaar te vereffenen ten behoeve van de schuldeisers met inachtneming van 

de geldende rangorde.13 Het vennootschapsbelang wordt in deze verschuiving 

meer ingekleurd door schuldeisersbelangen en de belangen van aandeelhouders 

belanden meer op de achtergrond. Er gelden in het zicht van faillissement ook 

specifi eke leerstukken om benadeling van (individuele) schuldeisers te voor-

komen, zoals de actio pauliana14 en de Beklamel-norm.15 Ontoelaatbare voort-

zetting van een (bijna) insolvente vennootschap met verlieslatende activiteiten 

brengt daarom aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders met zich 

mee. Hoewel er in de wet geen verankerde plicht voor het bestuur bestaat om 

bij insolventie surseance van betaling of het faillissement aan te vragen, zijn 

dreigende aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders vaak de reden om toch 

een insolventieprocedure te doen openen.16

11. G. van Solinge & M.P. Nieuwe Weme, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands burgerlijk recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel IIb. NV en BV. Corporate Gover-
nance, Deventer: Wolters Kluwer 2019, par. 131.

12. Zie voor de bestuurstaak bij ‘zwaar weer’ onder meer B.F. Assink | W.J. Slagter, Compen-
dium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: Kluwer 2013/51.5.

13. Uit recente rechtspraak mag worden aangenomen dat de Hoge Raad er niet aan wil dat be-

stuurders voorafgaand aan het faillissement als een quasi-vereffenaar of curator ten behoeve 

van de gezamenlijke schuldeisers gaan fungeren. Vgl. HR 17 januari 2020, NJ 2020/51 

(Ingwersen q.q./Source BV c.s.). Onder meer Bartman heeft betoogd dat het in het kader 

van selectieve betaling voorafgaand aan faillissement relevant is om onderscheid te maken 

tussen de “reddingsfase” en de “feitelijke liquidatiefase”. Zie S.M. Bartman, ‘Bestuurders-

aansprakelijkheid wegens selectieve (wan)betaling. Een klusje voor de business judgement 

rule?’, Ars Aequi 2011, p. 126-130. Zie ook S.M. Bartman, ‘Selectieve rechtspraak bij be-

stuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling?’, Ars Aequi 2020, p. 275

14. Art. 42 en 47 Fw.

15. HR 6 oktober 1989, NJ 1990,286, m.nt. J.M.M. Maeijer.

16. B.F. Assink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: Kluwer 

2013/51.5.
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Bestuurders moeten echter niet te snel de afslag richting faillissement nemen. 

Slechts als er geen realistisch uitzicht meer is op een succesvolle herstructu-

rering van de onderneming, zal het vennootschappelijk belang zich richten op 

een zo goed mogelijke afwikkeling (of doorstart uit faillissement).17 Voor zover 

er echter nog een realistische kans is op herstel moet het bestuur vanuit haar 

fi duciaire positie en de bredere belangen van alle stakeholders stappen zetten 

die zijn gericht op bestendig succes en langetermijnwaardecreatie voor de sta-

keholders.18 De bestuurstaak en de in acht te nemen belangen zijn in een her-

structurering breder dan die van (enkel) de (gezamenlijke) schuldeisers. Een 

bestuurder dient in zijn afweging ook de (zwaarwegende) belangen van werk-

nemers en klanten, en soms ook veiligheid en milieu, te betrekken.19 Anders 

gezegd, het bestuur moet bij fi nanciële moeilijkheden beoordelen of er nog rea-

listische mogelijkheden zijn om de (fi nanciële) crisis, waarin de vennootschap 

verkeert, te verhelpen in het belang van de brede groep stakeholders.20

In een herstructureringsproces kunnen de belangen van de verschillende sta-

keholders sterk uiteenlopen, of zelfs confl icteren, en doorgaans kunnen niet 

alle stakeholders volledig tevreden worden gesteld. Gesecureerde schuldeisers 

kunnen bijvoorbeeld belang hebben bij een afschrijving van de lager gerang-

schikte schulden en/of omzetting van schuld in aandelen om de kans op herstel 

te maximaliseren. Lager gerangschikte schuldeisers (zonder zekerheid) en aan-

deelhouders hebben logischerwijs een tegengesteld belang. Om afschrijvingen 

en verwatering te vermijden zullen zij wellicht betogen dat het voldoende is als 

afl ossingsverplichtingen slechts worden uitgesteld. Vanwege de doorgaans grote 

fi nanciële belangen en de hoge tijdsdruk kunnen de gemoederen in een herstruc-

tureringsproces fl ink oplopen, waarbij betrokkenen doorgaans ook niet schuwen 

om te dreigen met rechtsmaatregelen en persoonlijke aansprakelijkstellingen. 

Te midden van deze dynamiek en uiteenlopende belangen moeten bestuurders 

bepalen wat de beschikbare waarde van de onderneming is en hoe deze in het 

17. Zie C.J.C. de Brauw, ‘Overleven, strategie en bescherming: geen sympathie voor corona-

koopjesjagers bij Nederlandse beursvennootschappen’, Ondernemingsrecht 2020/85.

18. Zie onder meer ook de recente ‘oproep’ van meerdere hoogleraren om maatschappelijke 

doelen onderdeel te laten uitmaken van de ‘wettelijke’ bestuurstaak, J.M. Winter e.a., Naar 

een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoordelijke deelname aan het 

maatschappelijk verkeer, Ondernemingsrecht 2020/86.

19. Dergelijke maatschappelijke belangen, zoals continuïteit van de onderneming en behoud van 

werkgelegenheid, zijn inmiddels ook in het faillissementsrecht erkend maar vervullen nog 

steeds een ongeschikte rol ten opzichte van het gezamenlijk crediteurenbelang. Zie ook A. 

van Hees, ‘Pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid, een ongelukkig duo bij herstructurerin-

gen’, TvI 2018/8.

20. Zie ook B.F. Assink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: 

Kluwer 2013/51.5.
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kader van een herstructurering moet worden verdeeld over de schuldeisers en 

(soms aandeelhouder(s)). Dat is geen gemakkelijke taak.

Uit de Cancun-beschikkingen van de Hoge Raad21 volgt dat de primaire taak 

en focus voor het bestuur in crisistijd steeds moet zijn om de onderneming te 

helpen overleven en – waar mogelijk – weer succesvol te laten zijn.22 De focus 

op herstel en het overeind houden van een zo succesvol mogelijke onderneming 

zal doorgaans in het belang zijn van (de meerderheid) van de stakeholders, aan-

gezien degenen die betrokken blijven bij de onderneming gebaat zijn bij die 

overlevende en op termijn weer succesvolle onderneming. Uit Cancun volgt ook 

dat de belangen van de stakeholders afzonderlijk zorgvuldig moeten worden 

afgewogen. Volgens de Hoge Raad kan deze afweging een correctie vereisen 

van de (voorgestelde) strategische route, indien die in een onnodige of on-

evenredige benadeling van één of meer categorieën stakeholders resulteert. Het 

doel – streven naar een succesvolle onderneming – moet dus worden afgezet 

tegen de te brengen offers (benadeling van één of meer stakeholdercategorieën). 

Benadeling is toelaatbaar indien die nodig en proportioneel is. En benadeling 

van stakeholders zal in tijden van crisis voor de onderneming eerder nodig en 

proportioneel zijn dan in een normale situatie. Als de onderneming niet wordt 

gered, volgt normaliter immers benadeling van alle stakeholders, met uitzon-

dering wellicht van bepaalde schuldeisers met zekerheid of een (hoge) voorrang. 

Het is zelfs denkbaar dat, als er geen andere mogelijkheden zijn, een bepaalde 

stakeholdercategorie onevenredig wordt geschaad om het voortbestaan van de 

onderneming te realiseren.23,24 Het strekt in dergelijke gevallen wel tot aanbeve-

ling om, waar mogelijk, verzachtende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door 

de benadeling tot een minimum te beperken of een alternatief te bieden aan de 

benadeelde groep.

Kortom, het bestuur heeft een ruime beleidsvrijheid om op weg naar herstel 

belangen te wegen en zo nodig proportionele maatregelen te nemen. Dit alles 

uiteraard binnen redelijke grenzen, want bestuurders die willekeurige en evident 

21. HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:797, NJ 2014/286, m.nt. P. van Schilfgaarde (Cancun) 

en HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:799, JOR 2014/290 m.nt. R.G.J. de Haan.

22. Zie C.J.C. de Brauw, ‘Overleven, strategie en bescherming: geen sympathie voor corona-

koopjesjagers bij Nederlandse beursvennootschappen’, Ondernemingsrecht 2020/85.

23. C.J.C. de Brauw, ‘Overleven, strategie en bescherming: geen sympathie voor corona-koop-

jesjagers bij Nederlandse beursvennootschappen’, Ondernemingsrecht 2020/85.

24. Zie in dit kader ook Rb. Amsterdam 7 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4400 

(HEMA), r.o. 4.9, waar een bepaalde categorie schuldeisers in het kader van de herstructure-

ring volledig werd afgeschreven maar de voorzieningenrechter dat te rechtvaardigen achtte 

gezien de out-of-the-money positie van die categorie schuldeisers.
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ondoordachte ingrepen plegen of geen zorgvuldige belangenafweging maken, 

stellen zichzelf bloot aan een aansprakelijkheidsrisico.

2.2. De weg naar herstel

Uit het voorgaande volgt dat het bestuur – wanneer dat nodig is – de taak heeft 

om een herstructureringsplan te maken dat is gericht op herstel en continuïteit. 

Herstructureren is een vak apart en vraagt om maatwerk. Een belangrijke voor-

vraag voor het bestuur en (vooral ook) de RvC (die daarvoor zeker bij structuur-

vennootschappen verantwoordelijk is) is of in het licht van die situatie de raad 

van bestuur naar behoren is samengesteld en eventueel moet worden aangevuld 

met een (al dan niet als statutair bestuurder benoemde) herstructureringsspecia-

list, een zogenaamde chief restructuring offi cer. Daarnaast kunnen externe ad-

viseurs worden ingeschakeld voor specifi eke expertise en advies in het proces, 

eventueel in aanvulling op een extra (statutaire) bestuurder. Als er voldoende ex-

pertise in huis is (gehaald), kan het bestuur een herstructureringsplan gaan ont-

wikkelen. In dat kader kunnen – op hoofdlijnen – de volgende stappen worden 

onderscheiden.

De eerste stap is de (belangrijkste) oorzaken voor de fi nanciële moeilijkheden 

te analyseren. Veel voorkomende oorzaken voor fi nanciële problemen zijn ge-

breken of tekortkomingen in de strategie, contractbeheer, interne controle en ad-

ministratieve organisatie en ontwikkelingen in de bredere economie. Veelal zal 

het bij ondernemingen in moeilijkheden om een combinatie van factoren gaan.25 

Het is van belang te onderscheiden tussen fi nanciële en operationele/bedrijfs-

matige problemen. Bedrijfsmatige problemen vormen vaak de dieperliggende 

oorzaak voor teruglopende omzet of winsten, waardoor fi nanciële problemen 

ontstaan. Een voorbeeld daarvan is de te zware schuldenlast die door dieperlig-

gende bedrijfsmatige problemen niet (langer) houdbaar is. De directe aanleiding 

voor de (fi nanciële) crisis is vervolgens dat de vennootschap niet meer aan haar 

rente- en afl ossingsverplichtingen kan voldoen. Omdat de WHOA voornamelijk 

een middel is om een fi nanciële herstructurering te realiseren, focussen wij in 

deze bijdrage daarop.

De tweede stap is mogelijke oplossingen in kaart te brengen en de verschillende 

scenario’s door te denken en rekenen. Een fi nanciële herstructurering – al dan 

25. J.A.A. Adriaanse, D.H. van Offeren & J.I. van der Rest, Turnaround Management. Een be-
drijfswetenschappelijke benadering van het Insolventierecht (Recht en Praktijk nr. InsR7), 

Deventer: Wolters Kluwer 2016, par. 2.4.
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niet via de WHOA26 – is vaak gericht op (kwantitatieve) maatregelen met be-

trekking tot afl ossingen, rente en zogenoemde ‘directe kasverruiming’ en soms 

op meer kwalitatieve maatregelen.27 Mogelijke opties gericht op het verminde-

ren van afl ossingsverplichtingen zijn kwijtschelding (verminderen van nominale 

schuldenlast), achterstellen van leningen, uitstellen van afl ossingen, specifi eke 

afl ossingsregeling of debt for equity swaps. Ten aanzien van renteverplichtingen 

zou bijvoorbeeld kunnen worden onderhandeld over een (tijdelijke) rentever-

laging, tijdelijke stopzetting van rente of omzettingen in een payment in kind, 
waarbij de renteverplichtingen bijvoorbeeld worden bijgeschreven bij de hoofd-

som (‘oprenting’). Naast verlaging van de verplichtingen, zou het bestuur ook 

moeten kijken naar mogelijkheden om de kas te verruimen. Daartoe zouden be-

stuurders moeten onderzoeken of de aandeelhouder(s) bereid is extra vermogen 

te storten en/of vreemdvermogensverschaffers bereid zijn om aanvullend krediet 

te verstrekken, bijvoorbeeld door verhoging van kredietruimte. Het bestuur zal 

de haalbaarheid van verschillende opties in een scenarioanalyse moeten over-

denken en (laten) narekenen. Daarvoor is goed inzicht in de fi nanciële situatie 

van de vennootschap van belang, evenals de (fi nanciële) toekomstperspectieven. 

Eveneens is van belang om de onderhandelingspositie ten opzichte van de ver-

schillende stakeholders te overwegen. De mate waarin schuldeisers of aandeel-

houders bereid zijn om nieuw geld te verstrekken of (tijdelijk of defi nitief) uit-

stel of afstel van schulden te accepteren, hangt af van de fi nanciële situatie en 

de relatie met de verschillende stakeholders. Bestuurders doen er goed aan de 

(fi nanciële) positie van de stakeholders mee te nemen in de scenarioanalyse. Een 

té opportunistisch voorstel met grote kwijtscheldingen kan op (forse) weerstand 

stuiten van schuldeisers en contraproductief werken. Behoedzaamheid, tact, 

transparantie en een goed uitgewerkt herstelplan (waarin gunstige toekomstper-

spectieven worden geschetst), zijn allemaal van belang om tot een akkoord te 

komen met stakeholders. In het kader van de scenarioanalyses zal het bestuur 

kortom de betrokken belangen moeten wegen en (moeilijke) keuzes moeten 

maken welk scenario het beste uitpakt voor de relevante belanghebbenden.

De derde stap is het uitwerken van een herstelplan. Het opstellen van een herstel-

plan heeft enkele voordelen. Adriaanse, Van Offeren & Van der Rest benoemen 

dat met het gestructureerd uitdenken en opschrijven van het gekozen scenario 

een krachtig middel wordt gecreëerd om planmatig en methodisch de problemen 

aan te pakken, waarmee herstel van vertrouwen bij relevante belanghebbende 

26. De WHOA is uiteindelijk niet het enige middel om een herstructureringsplan uit te voeren.

27. J.A.A. Adriaanse, D.H. van Offeren & J.I. van der Rest, Turnaround Management. Een be-
drijfswetenschappelijke benadering van het Insolventierecht (Recht en Praktijk nr. InsR7), 

Deventer: Wolters Kluwer 2016, par. 3.5.
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wordt gecreëerd.28 Daarbij moet worden bedacht dat er vanuit de vermogens-

verschaffers verhoogde aandacht kan zijn voor het management van de onder-

neming. Bij fi nanciële moeilijkheden is het oorspronkelijke businessplan im-

mers doorgaans niet gehaald en er kunnen twijfels zijn of het zittend bestuur 

naar de toekomst toe wel in staat zal zijn een gunstige koers te bieden. Als 

dat soort twijfels leven, kan er noodzaak bestaan voor nadere onderbouwing 

van het herstelplan en/of externe (onafhankelijke) validatie. Voor het bestuur 

geldt daarnaast nog dat het opstellen van een herstelplan inzicht geeft in de af-

gewogen belangen en laat zien dat een zorgvuldig proces is gevolgd. Dat draagt 

op haar beurt weer bij aan het verminderen van aansprakelijkheidsrisico’s (zie 

hierna). Op de algemene inhoud van een herstelplan gaan we in deze bijdrage 

niet in, maar onder paragraaf 3.2 beschrijven we welke punten zouden kunnen 

terugkomen in een herstelplan dat ziet op een herstructurering onder de WHOA .

2.3. De risico’s voor bestuurders

Bestuurders in een herstructureringstraject moeten steeds in de gaten houden 

of er nog een realistische kans is op herstel. Ontbreekt die realistische kans, 

en worden bijvoorbeeld ten koste van (bepaalde) schuldeisers nieuwe ver-

plichtingen aangegaan of worden oude schulden onverhaalbaar gemaakt,29 dan 

loopt het bestuur een aansprakelijkheidsrisico. De vraag wanneer er nog ‘een 

realistische kans is op herstel’ is geen harde wetenschap maar een inschatting 

van het bestuur, die berust op afwegingen en aannames. De inschatting of een 

onderneming kan overleven is maatwerk, vereist improvisatie en het nemen van 

(aanzienlijke) risico’s, omdat het bestuur besluiten moet nemen in een situatie 

waarin veel onduidelijk is.30 Doorgaans valt daarom (achteraf, met hindsight 
bias) te twisten over de keuzes van het bestuur, zeker als de herstructurering toch 

niet succesvol blijkt te zijn geweest en het faillissement alsnog is uitgesproken.

In beginsel hebben bestuurders een ruime (beleids)vrijheid, waaronder de 

vrijheid om nieuwe verplichtingen aan te gaan namens de vennootschap en 

28. J.A.A. Adriaanse, D.H. van Offeren & J.I. van der Rest, Turnaround Management. Een be-
drijfswetenschappelijke benadering van het Insolventierecht (Recht en Praktijk nr. InsR7), 

Deventer: Wolters Kluwer 2016, par. 3.6.

29. HR 8 december 2006, JOR 2007/38 (Ontvanger/Roelofsen), in het bijzonder waar de be-

stuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contrac-

tuele verplichtingen niet nakomt.

30. Zie C.J.C. de Brauw, ‘Overleven, strategie en bescherming: geen sympathie voor corona-

koopjesjagers bij Nederlandse beursvennootschappen’, Ondernemingsrecht 2020/85.
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schuldeisers selectief te betalen.31 Maar als de fi nanciële situatie verslechtert 

komt er als gezegd een omslagpunt, de zogenaamde peildatum,32 waarna de 

bestuurder zich op straffe van aansprakelijkheid moet onthouden van het aan-

gaan van nieuwe verplichtingen, selectieve betalingen en rechtshandelingen 

die mogelijk als paulianeus kwalifi ceren.33 Het is een vrij breed gedragen visie 

in de literatuur en bij bestuurders dat onvoldoende duidelijk is op welk mo-

ment de fi nanciële positie van de vennootschap zodanig is verslechterd dat de 

bewegingsruimte van de bestuurder wordt beperkt.34 De precieze norm loopt 

uiteen van een ‘onafwendbaar faillissement’,35 naar ‘ernstig rekening houden 

met insolventie’,36 naar de geobjectiveerde wetenschap van de pauliana dat ‘het 

faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid 

waren te voorzien’.37 Geen wonder dat het voor bestuurders niet gemakkelijk is 

om het peilmoment in te schatten. Bestuurders moeten zich daarover dan ook 

laten adviseren door een herstructureringsspecialist (die al dan niet binnen de 

onderneming werkt). Niettemin maakt deze onzekerheid het besturen onder 

fi nanciële moeilijkheden niet eenvoudig en moedigt zij niet aan tot herstruc-

tureren. Er is al veel geschreven over de onduidelijke normen en de ‘bange be-

stuurders’ als gevolg daarvan.38 Het is niet onze insteek om daar in deze bijdrage 

nog een steentje aan bij te dragen, maar het is doorgaans in niemands belang als 

31. HR 26 maart 2010, NJ 2010/189 en HR 17 januari 2020, NJ 2020/51 (Ingwersen q.q./Source 
BV c.s.).

32. Waarbij de Hoge Raad zich dus niet lijkt te willen aanvaarden dat er sprake kan zijn van een 

‘feitelijke liquiditatiefase’, vgl HR 17 januari 2020, NJ 2020/51 (Ingwersen q.q./Source BV 
c.s.) en in het bijzonder de conclusie van A-G van Peursem hieromtrent (niet gevolgd).

33. HR 6 oktober 1989, ECLI:NL:PHR:1989:AB9521, NJ 1990/286, m.nt. J.M.M. Maeijer 

(Beklamel), r.o. 3.2, HR 23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204, NJ 2014/325, m.nt. P. van 

Schilfgaarde (Kok/Maas), HR 12 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2669, NJ 1998/727, 

m.nt. P. van Schilfgaarde. Zie ook W.A. Westenbroek, ‘Selectieve betaling: onbehoorlijke 

taakvervulling en onrechtmatig of niet?’, TvOB 2019/2, p. 61 e.v.

34. A.M. Mennens en J.M.W. Pool, ‘Flattening the insolvency curve’, TvI 2020/22, par. 4.2.3.

35. Zie A. Karapetian, Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (diss. Groningen), 

Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 364 en de door haar genoemde rechtspraak.

36. Karapetian 2019, p. 365 en de door haar genoemde rechtspraak.

37. HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8493 (ABN AMRO Bank/Van Dooren q.q.). 
Zie ook A. van Hees, ‘Pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid, een ongelukkig duo bij 

herstructureringen’, TvI 2018/8, die erop wijst dat bij de pauliana van een open norm geen 

sprake lijkt te zijn en geen ruimte lijkt te bieden voor andere belangen dan die van schuld-

eisers. Dat veroorzaakt defensief gedrag bij bestuurders.

38. Met als offi cieus startpunt M.J. Kroeze, ‘bange bestuurders’, Ondernemingsrecht 2006, 3. 

Zie onder meer ook B.F. Assink e.a. (red.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange 
bestuurders’ (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 104), Deventer: Wolters Kluwer 2017.
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het faillissement te snel wordt aangevraagd en reële mogelijkheden om te her-

structureren ongebruikt blijven.39

De perceptie bij bestuurders is wellicht negatiever dan nodig. Er zijn immers 

tal van succesvolle herstructureringsverhalen. En ook als een herstructurerings-

poging niet slaagt, en het faillissement alsnog moet worden aangevraagd, zou 

er geen sprake van aansprakelijkheid moeten zijn als het bestuur een zorgvuldig 

proces heeft gevolgd. In onze ervaring hebben goede curatoren en rechters ook 

oog voor de lastige positie waarin bestuurders besluiten moeten nemen in een 

fi nanciële crisis. Goede curatoren40 zullen niet direct tot aansprakelijkstelling 

overgaan bij een onverhoopt mislukte herstructurering. En anders geven vooral 

ook rechters zich in de zaken die wel voor de rechtbank komen rekenschap van 

de bestuurlijke vrijheid.41 Besturen is immers goede en kwade kansen wegen en 

er geldt een hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid.42

39. Zie A. van Hees, ‘Pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid, een ongelukkig duo bij her-

structureringen’, TvI 2018/8.

40. Dit komt ook tot uitdrukking in de INSOLAD praktijkregels voor curatoren, versie april 

2019, regel 5.4, waaruit volgt dat een curator slecht overgaat tot het aansprakelijk stellen 

van een (rechts)persoon indien hij ervan overtuigd is dat de betreffende (rechts)persoon ook 

werkelijk aansprakelijk is. Dat brengt onder andere met zich mee dat de curator niet tot aan-

sprakelijkstelling overgaat enkel en alleen op basis van schending van de publicatieplicht ex 

art. 2:138/248 lid 2 Burgerlijk Wetboek, indien naar zijn mening niet ook op basis van andere 

constateringen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

41. Zie voor een tekenend voorbeeld hof Arnhem 3 augustus 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BN2957, 

r.o. 4.10: “Ten aanzien van het verwijt dat [geïntimeerde] de onderneming niet tijdig heeft 
gestaakt, stelt het hof voorop dat het in het algemeen niet zo is dat een bestuurder onrecht-
matig handelt wanneer hij, wetende dat de vennootschap in een moeilijke fi nanciële positie 
verkeert, poogt de onderneming, al dan niet in gewijzigde vorm, te redden en met dat doel 
doorgaat met het doen van betalingen. Het belang van de vennootschap en de daarmee ver-
bonden onderneming wordt ermee gediend wanneer voorkomen wordt dat bestuurders hun 
handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen. Ook het doen 
van een (mogelijk vruchtbare) poging de onderneming middels een reddingsplan voort te 
zetten, hoort tot het belang van de vennootschap, althans met de daarmee verbonden onder-
neming. Het enkele feit dat achteraf blijkt dat deze poging niet geslaagd is, brengt niet mee 
dat de bestuurder van die poging had moeten afzien.”

42. Ook de Nederlandse en Europese wetgever hebben oog voor de positie van bestuurders, een 

achterliggende gedachte van de Richtlijn en de WHOA is dan ook dat bestuurders meer mid-

delen krijgen om een preventieve herstructurering mogelijk te maken. Zo staat in overweging 

(70) van de Richtlijn dat “Om preventieve herstructurering nog meer te bevorderen, is het 

belangrijk ervoor te zorgen dat bestuurders er niet van worden weerhouden hun redelijke 

zakelijke inzichten aan te wenden of redelijke commerciële risico’s te nemen, in het bij-

zonder indien dit de slaagkansen van de herstructurering van een potentieel levensvatbare 

onderneming zou verbeteren.”
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Bestuurders moeten zich bij fi nanciële moeilijkheden allereerst vergewissen 

van hun taak en verantwoordelijkheden in een herstructureringsproces en de 

groep van stakeholders wier belangen ze moeten behartigen. Voor zover het 

bestuur zich inspant om haar taak en verantwoordelijkheden zorgvuldig, zon-

der tegenstrijdige persoonlijke belangen43 en te goeder trouw uit te voeren, is 

daarmee een belangrijke stap ter voorkoming van aansprakelijkheid gezet. Es-

sentieel is daarom goede bijstand van een herstructureringsspecialist (binnen 

de onderneming of extern) die adviseert over verantwoordelijkheden, de feiten 

en omstandigheden die relevant zijn voor belangrijke beslissingen,44 te maken 

afwegingen en de mogelijke impact daarvan op het proces en de waarde van 

de onderneming, die in het onderhandse akkoord verdeeld moet worden over 

de relevante schuldeisers en mogelijk aandeelhouders. Bestuurders kunnen in 

gevallen aansprakelijkheid ontlopen of zich disculperen als zij gerechtvaardigd 

konden vertrouwen op advies van deskundigen aan wier bekwaamheid zij niet 

behoefden te twijfelen.45

Het verrichten van een scenarioanalyse en het opstellen van een herstelplan 

speelt ook in het kader van aansprakelijkheidsrisico’s een rol. Met een goed 

doordacht herstelplan, dat is gebaseerd op redelijke en zakelijke inschattingen 

en de kenbare feiten en omstandigheden, verkleinen bestuurders het risico op 

aansprakelijkheid aanzienlijk. Aan de hand van een dergelijk plan kan immers 

achteraf, mocht de herstructurering onverhoopt mislukken, worden beargumen-

teerd dat de bestuurder gerechtvaardigd vertrouwen had op een realistische kans 

op herstel en dat bepaalde randvoorwaarden voor een goede afl oop waren ver-

vuld. Absolute zekerheid over de haalbaarheid van een herstelplan is niet ver-

eist. Dat is ook niet mogelijk gezien de beperkingen aan de informatie op basis 

waarvan een herstelplan doorgaans is opgesteld en de oncontroleerbaarheid van 

derden die een rol spelen in de totstandkoming van de herstructurering. Wel is 

van belang dat bestuurders op basis van de kenbare feiten en omstandigheden 

uitvoerig de mogelijke scenario’s overwegen, rekening houdend met tegenvallers 

43. Of op een zorgvuldige wijze omgaat met eventuele tegenstrijdige of persoonlijke belangen.

44. Voor de bepaling wanneer bepaalde informatie toereikend is, en hoeveel tijd gestoken dient 

te worden in het besluitvormingsproces, zal mede van belang kunnen zijn (i) de aard en de 

complexiteit van de te maken zakelijke beleidsafweging, (ii) de bij het bestuur aanwezige 

kennis en kunde, (iii) de reeds binnen – het bestuur van – de vennootschap (en de daarmee 

verbonden onderneming) voorhanden informatie, (iv) de kosten en de meerwaarde van – het 

zoeken naar/ verkrijgen van – aanvullende informatie, (v) eventuele tijdsdruk en de ver-

mijdbaarheid daarvan en (vi) de aan- of afwezigheid van een tegenstrijdig belang binnen het 

bestuur. Zie B.F. Assink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: 

Kluwer 2013/51.4.

45. Zie o.a. M. Mussche, Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling, Deventer: 

Kluwer 2011, p. 32 e.v.
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en de verscheidene belangen, voordat een defi nitieve beslissing wordt genomen 

over het vervolg.

Accurate notulen van het besluitvormingsproces zijn eveneens essentieel. Het is 

van groot belang dat bestuurders achteraf inzicht kunnen geven in het besluit-

vormingsproces voor en tijdens het herstructureringsproces en de onzekerheden 

die de besluitvorming hebben beïnvloed. Een rechter die achteraf moet oordelen 

of besluitvorming zorgvuldig is geweest zal immers vaak enkel door middel 

van reconstructie van het besluitvormingsproces kunnen beoordelen of de be-

stuurders zorgvuldig hebben gehandeld. De vastlegging van de besluitvorming 

moet accuraat en uitvoerig zijn en diverse informatie kan worden betrokken om 

een en ander zo concreet mogelijk te maken.46 Bestuurders die achteraf geen 

inzicht kunnen geven in hun besluitvormingsproces, lopen een verhoogd risico 

op aansprakelijkheid.47 Bestuurders die daarentegen kunnen laten zien dat hun 

besluitvorming zorgvuldig en met de juiste overwegingen tot stand is gekomen, 

zullen niet snel aansprakelijk worden gehouden als die besluiten verkeerd zijn 

uitgepakt.48

3. De whoa als middel tot herstel

In dit hoofdstuk bekijken we hoe bestuurders de WHOA kunnen gebruiken om 

tot een fi nanciële herstructurering te komen en welke aandachtspunten daarbij 

gelden.

3.1. Onder welke omstandigheden is de WHOA een geëigend en effectief 
middel

Het primaire doel van de WHOA is om ondernemingen met levensvatbare be-

drijfsactiviteiten de middelen te bieden om fi nanciële problemen aan te pakken, 

zoals een te zware schuldenlast.49 De WHOA is dus vooral een geëigend middel 

voor het herstructureren van fi nanciële schulden, waaronder kredieten en 

46. Zoals bijvoorbeeld gemaakte belangenafwegingen, aannames, toekomstverwachtingen, 

fi nanciële gegevens (waaronder bijvoorbeeld cashfl ows, verschillende solvabiliteitsratio’s, 

opeisbaarheid van verschillende schulden en huidige marktomstandigheden) en de op dat 

moment bij het bestuur aanwezige kennis.

47. En dat geldt in het bijzonder als sprake is van mogelijke tegenstrijdige belangen, zie B.F. As-

sink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: Kluwer 2013/51.6.

48. Zie in dit kader ook P.N. Wakkie, ‘De rol van het bestuur bij herstructureringen’, in: G. van 

Solinge e.a. (red.), Herstructurering van ondernemingen in fi nanciële moeilijkheden (Serie 

Van der Heijden Instituut nr. 124), Deventer: Kluwer 2014/10.

49. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 1.
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obligatieschulden, en langlopende duurverplichtingen zoals huurverplichtin-

gen.50 Hoewel de WHOA niet direct middelen geeft voor herstructurering van 

bedrijfsactiviteiten kan de wet ook daarbij behulpzaam zijn, bijvoorbeeld via de 

mogelijkheid om duurovereenkomsten op te zeggen in het kader van staking van 

bedrijfsactiviteiten.51 Dieperliggende bedrijfsmatige oorzaken van fi nanciële 

moeilijkheden, zoals een strategiecrisis of een gebrekkige interne organisatie, 

moeten primair op andere wijze worden aangepakt. Hoewel de memorie van 

toelichting stelt dat de WHOA voor ondernemingen is die beschikken over be-

drijfsactiviteiten die levensvatbaar zijn, menen wij dat een herstructurering c.q. 

verbetering van de (operationele) bedrijfsactiviteiten parallel aan een WHOA-

procedure kan plaatsvinden. Een dergelijk parallel lopend traject hoeft toegang 

tot de WHOA niet in de weg te staan. Van belang is vooral dat er uitzicht is op 

levensvatbare bedrijfsactiviteiten, eventueel na een herstructurering of aanpas-

sing daarvan.

De WHOA is geen lapmiddel om alle mogelijke fi nanciële problemen in aller-

hande situaties te verhelpen. Om de mogelijkheden van de WHOA effectief in 

te zetten, zal het bestuur eerst de posities van de verschillende schuldeisers en 

aandeelhouders in een minnelijk herstructureringsproces moeten verkennen 

conform de algemene uitgangspunten die we in hoofdstuk 2 hebben besproken. 

De WHOA komt vervolgens in beeld wanneer er brede steun is voor een schul-

denakkoord, maar één of enkele dwarsliggende schuldeisers of aandeelhouders 

een volledig consensueel akkoord in de weg staan. Die minderheid van dwars-

liggende schuldeisers kan vervolgens via de WHOA worden gedwongen het 

schuldenakkoord te accepteren.52 Een belangrijk doel van de WHOA is ook om 

een herstructurering zonder medewerking van de aandeelhouder(s) mogelijk 

te maken; voor een debt for equity swap is op grond van de WHOA bijvoor-

beeld geen aandeelhoudersgoedkeuring vereist. En ook als externe factoren 

een minnelijk traject frustreren, zoals een faillissementsverzoek of beslag door 

een derde die niet bij de herstructurering betrokken is, biedt de WHOA diverse 

50. Op grond van art. 373 Fw kan de schuldenaar of herstructureringsdeskundige aan zijn weder-

partij een voorstel doen tot wijziging of beëindiging van de (duur-overeenkomst). Stemt de 

wederpartij niet in met het voorstel, dan kan de schuldenaar of herstructureringsdeskundige 

de overeenkomst tussentijds doen opzeggen, mits de rechtbank bij homologatie van het ak-

koord de toestemming geeft voor de eenzijdige opzegging.

51. Art. 373 Fw.

52. Een ander voorbeeld is het scenario waar de schuldenaar een huurverlaging tracht te krijgen 

van zijn verhuurders (bijvoorbeeld een retailonderneming met een groot aantal winkelpan-

den). De WHOA biedt ook dan middelen om enkele dwarsliggende verhuurders te dwingen 

een huurverlaging te accepteren (en anders kan de huurovereenkomst via de WHOA worden 

opgezegd, waarbij het recht van de wederpartij op schadevergoeding vanwege de beëindiging 

van de overeenkomst kan worden meegenomen in het akkoord).
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voorzieningen om de externe dreiging te neutraliseren, via schorsing van fail-

lissementsverzoeken of een afkoelingsperiode, waarna alsnog een akkoord tot 

stand kan worden gebracht. Een en ander sluit aan bij het doel van de rege-

ling dat de wetgever voorstaat, namelijk dat de WHOA als uiterst redmiddel 
fungeert in aanvulling op de bestaande praktijk van buitengerechtelijke her-

structureringen.53 Een WHOA-procedure aanvragen zonder voorafgaand onder-

handelingsproces met relevante stakeholders lijkt ons praktisch onhaalbaar. De 

haalbaarheid is dan in grote mate onvoorspelbaar en er is een risico dat de aan-

vraag voor de relevante schuldeisers als een verrassing komt. Het zal voor het 

bestuur dan moeilijker zijn om controle over het proces te houden. Bovendien 

brengt een herstructurering onder de WHOA aanvullende kosten en risico’s mee 

(bijvoorbeeld een vergroot risico op kenbaarheid van de herstructurering in de 

markt) waardoor het de moeite loont eerst een volledig consensueel proces te 

verkennen.

Overigens heeft de wetgever terecht opgemerkt dat de WHOA de buitenge-

rechtelijke herstructureringspraktijk zal versterken.54 Vaak zal de dreiging van 

dwangakkoord volstaan om in een minnelijk herstructureringstraject een over-

eenkomst af te dwingen. Door de WHOA zullen dwarsliggers minder ruimte 

hebben om te overvragen, omdat er voor deze hold out creditors een risico is 

dat zij via een dwangakkoord gedwongen kunnen worden een akkoord te accep-

teren. Vóór de invoering van de WHOA moest dergelijke druk komen van een 

dreiging met een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer of een pandrecht 

op aandelen uit te winnen (in geval van aandeelhouders), maar die middelen 

waren niet altijd effectief en/of konden niet in alle gevallen worden ingezet. De 

WHOA lijkt ons ook daarom een nuttig instrument .

3.2. Afwegingen bij een WHOA-procedure

Bestuurders die een herstelplan opstellen voor een fi nanciële herstructurering 

onder de WHOA moeten rekening houden met een aantal specifi eke aspecten. 

Enkele in onze ogen belangrijke aspecten bespreken we hieronder.

Financieel. De gevleugelde uitdrukking ‘cash is king’ is zeker van toepassing 

op een herstructureringsproces onder de WHOA. De vennootschap-schuldenaar 

dient immers over voldoende fi nanciële middelen te beschikken om het pro-

ces te fi nancieren. Het herstructureringsproces zal de nodige kosten met zich 

meebrengen, bijvoorbeeld aan advieskosten, en daarnaast lopen de normale 

53. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 2.

54. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 2.
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bedrijfsactiviteiten door. Een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur is de zo-

genaamde cashplanning.55 Het genereren en slim aanwenden van de (schaarse) 

liquide middelen behoort tot een van de kernactiviteiten van het bestuur. Bij 

voorkeur heeft het bestuur inzicht in haar ontvangsten en uitgaven op dag-, 

week- en maandbasis gedurende in ieder geval 13 weken zodat daar tijdig op 

kan worden (bij)gestuurd. Kredietverstrekkers zullen ook over deze informatie 

willen beschikken.

Op basis van het herstelplan en de fi nanciële prognoses kan de fi nancierings-

behoefte worden geschat. Gezien de onzekerheden die inherent zijn aan een 

herstructureringsproces (zie hierna bij contingency planning) zal bij de 

cashplanning voldoende rekening moeten worden gehouden met vertraging en 

tegenvallers. Het bestuur moet ervoor zorgen dat voldoende liquide middelen 

of voldoende committed fi nancieringslijnen beschikbaar zijn om het herstructu-

reringsproces en de doorlopende bedrijfsactiviteiten te fi nancieren. Het is ver-

standig voor bestuurders om te streven naar fi nanciering die onvoorwaardelijk 

beschikbaar is. Vaak is dat echter niet (volledig) haalbaar. Als de uitvoering 

ofwel de haalbaarheid van een herstructurering onder de WHOA afhankelijk is 

van (fi nanciële) steun van derden, dan moet die steun voldoende concreet zijn 

om op te kunnen vertrouwen. Als er voorwaarden zijn gesteld door de fi nancier, 

moet het bestuur kunnen motiveren waarom hij er gerechtvaardigd op vertrouwt 

dat die voorwaarden voldaan kunnen worden. Dit punt zal wederom moeten 

blijken uit het besluitvormingsproces.

Tijdens het herstructureringsproces is het de bedoeling dat de dagelijkse be-

drijfsvoering van de onderneming (zoveel als mogelijk) ongestoord kan wor-

den voortgezet. Ook die activiteiten moeten dus gefi nancierd worden tijdens 

het WHOA-proces. Het bestuur moet bovendien rekening houden met faillis-

sementsverzoeken of verhaalsacties op vermogen van de vennootschap van 

buitenaf. Om te voorkomen dat het proces dan geblokkeerd of vertraagd wordt, 

kan het bestuur een afkoelingsperiode aanvragen.56 Wordt de afkoelingsperiode 

toegewezen dan brengt dat mee dat de schuldenaar mogelijk vervangende ze-

kerheid aan pandhouders moet kunnen verstrekken57 of vervangende waarborg58 

moet verstrekken aan contractspartijen voor goederen die worden gebruikt, 

55. J.A.A. Adriaanse, D.H. van Offeren & J.I. van der Rest, Turnaround Management. Een be-
drijfswetenschappelijke benadering van het Insolventierecht (Recht en Praktijk nr. InsR7), 

Deventer: Wolters Kluwer 2016, par. 3.6.7.

56. Art. 376 lid 1 Fw.

57. Art. 376 lid 7 Fw.

58. De wetgever spreekt in de MvT over ‘vervangende zekerheid’.
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verbruikt of vervreemd in het kader van de voortzetting van de onderneming.59 

Het bestuur doet er goed aan hierop te anticiperen en te overwegen op welke 

wijze de vennootschap vervangende zekerheid en/of waarborgen kan geven. 

Directe betaling aan leveranciers zal niet altijd mogelijk of wenselijk zijn (van-

wege een sterke cash out) en het is daarom goed ook naar alternatieven te kijken, 

zoals de mogelijkheid om andere schuldeisers later te betalen om op die manier 

liquiditeit vrij te spelen (creditor stretching).60

Waarderen. Herstructureren is waarderen, en dat geldt dus evenzeer voor een 

herstructurering onder de WHOA. In de kern komt het erop neer dat de beschik-

bare waarde, belichaamd in de onder het akkoord gewijzigde en ongewijzigde 

rechten, wordt verdeeld onder de betrokken klassen van vermogensverschaffers 

in overeenstemming met de geldende rangorde, tenzij de betrokken klassen met 

een andere verdeling instemmen.61 Het bestuur moet daarom tijdig een accu-

rate analyse en schatting laten uitvoeren naar de waarde van (de beschikbare 

onderdelen van) de onderneming. Daarbij moet kritisch worden beoordeeld of 

de posten op de actiefzijde van de balans ook in het distressed herstructure-

ringsscenario onder de WHOA waarde vertegenwoordigen.62 Anderzijds moet 

worden gekeken naar (voorwaardelijke) verplichtingen, zoals een mogelijke 

vordering uit onrechtmatige daad vanwege een lopende rechtszaak, en ook die 

moeten worden meegenomen voor het bredere perspectief. De waarderingen 

zijn een cruciaal aspect van het herstructureringsproces onder de WHOA en 

de schuldenaar moet haar analyse en waarderingsgrondslagen dan ook kunnen 

toelichten en verantwoorden.63 De waarderingen vormen ook de kern van de be-

langrijkste weigeringsgronden onder de WHOA, namelijk de no creditor worse 

59. Art. 377 lid 1 en 2 Fw.

60. Van belang is ook om goed te documenteren welke goederen worden gebruikt/verbruikt/ver-

vreemd en welke waarborgen worden gegeven omdat betrokken derden de rechtbank kunnen 

verzoeken tot beëindiging van het verbruiksrecht (art. 377 lid 3 Fw).

61. N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep ge-

nomen’, TvI 2019/32, p. 218.

62. Als voorbeeld kan ‘goodwill’ worden genoemd, wat een signifi cante balanspost kan vormen 

maar in een herstructurering mogelijk niet die waarde vertegenwoordigt.

63. Art. 375 Fw schrijft voor dat het akkoord onder meer informatie moet bevatten over de 

waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het akkoord tot stand komt (sub 

e), de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden bij een vereffening van het 

vermogen van de schuldenaar in faillissement (sub f) en de bij de berekening van de waardes, 

bedoeld onder sub e en f van art. 375 Fw, gehanteerde uitgangspunten en aannames.
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off64 en de absolute priority rule65 en zijn ook daarom van essentieel belang voor 

het traject. In veel gevallen zal waardering bij uitstek een onderdeel zijn waar-

over het bestuur zich door een externe deskundige laat adviseren.

Stakeholder management. Het herstructureringsproces zal een impact hebben 

op, en is mede afhankelijk van de medewerking van, de verschillende stake-

holders van de vennootschap. Het welslagen van een herstructurering is voor 

een groot deel afhankelijk van de vraag of relevante belanghebbenden, zowel 

intern als extern, voldoende vertrouwen hebben in de levensvatbaarheid van de 

onderneming, en de personen die haar gaan leiden. Stakeholder management is 

daarom een van de belangrijke taken voor het bestuur. Het bestuur dient de ver-

schillende stakeholdergroepen te raadplegen om hun opvattingen en wensen te 

kunnen bepalen (regelmatig gebeurt dit via adviseurs, die vervolgens rapporte-

ren aan het bestuur). Op basis hiervan kan worden bepaald of de noodzakelijke 

meerderheid voor een akkoord behaald zal worden, maar ook wat de positie is 

van de verschillende schuldeisersgroepen66 en wat mogelijke punten van onder-

handeling kunnen zijn. Bij het raadplegen van de belangrijkste stakeholderscate-

gorieën moet het bestuur er rekening mee houden dat elke categorie zijn eigen 

agenda heeft en dat beslissingen niet enkel moeten worden genomen omdat één 

groep stakeholders dit verlangt. Het bestuur dient onafhankelijke beslissingen te 

nemen op basis van alle relevante feiten en omstandigheden, inclusief de stand-

punten van de verschillende groepen stakeholders.

In dit kader noemen we het belang om tijdig te bepalen in welke mate bepaalde 

schuldeisers nodig zijn bij voortzetting van de onderneming. De WHOA schept 

de mogelijkheid voor de schuldenaar (of bij benoeming de herstructurerings-

deskundige) om zelf te bepalen welke schuldeisers en aandeelhouders ze een 

akkoord aanbiedt (en welke partijen ze dus buiten dat akkoord laat). Deze ‘vrij-

heid’ is vanuit juridisch perspectief niet onbeperkt, gelet op de waarborg dat 

géén schuldeiser onder het akkoord slechter af mag zijn dan in een vereffenings-

scenario en de rangorde in beginsel leidend is.67 Ook vanuit praktisch oogpunt 

moet de schuldenaar (of herstructureringsdeskundige wanneer benoemd) be-

werkstelligen dat een meerderheid van de relevante schuldeisers een onderhands 

64. Op grond van het derde lid van art. 384 Fw kan de rechtbank op verzoek van een partij die 

niet met het akkoord heeft ingestemd of ten onrechte niet tot de stemming is toegelaten 

homologatie afwijzen indien summierlijk blijkt dat deze partij onder het akkoord slechter af 

is dan bij vereffening in faillissement.

65. Art. 384 lid 4 Fw.

66. Bijvoorbeeld de positie van de fi nanciële schuldeisers ten opzichte van de handelscrediteu-

ren, of de positie van kredietverzekeraars.

67. Zie in het bijzonder de regels neergelegd in art. 384 lid 3 en 4 Fw.
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akkoord steunt. Het is dus verstandig goed naar de wensen of zorgen van de rele-

vante schuldeisers te luisteren, en in het bijzonder waar schuldeisers essentieel 

zijn voor de onderneming (denk aan een huisbank of belangrijke leveranciers 

of verhuurders). Het toekomstige succes van een onderneming zal in meer of 

mindere mate van deze essentiële schuldeisers afhangen en het dus van belang 

is dat zij betrokken blijven bij de onderneming. In algemene zin doet het bestuur 

er goed aan om duidelijke afspraken te maken met de betrokkenen en een goede 

verstandhouding te behouden. Vaak is het ook in het belang van (de meeste) 

schuldeisers dat een goede herstructurering bereikt kan worden, aangezien zij 

na de herstructurering weer een gezonde schuldenaar voor zich hebben.68 Een 

(succesvolle) herstructurering levert ten opzichte van een vereffeningsscenario 

ook meerwaarde op in de vorm van de te verdelen reorganisatiewaarde. De 

spreekwoordelijk te verdelen ‘taart’ is dus groter en doorgaans kunnen schuld-

eisers overtuigd worden medewerking te verlenen als het akkoord hun stuk uit 

‘de taart’ vergroot ten opzichte van een faillissementsscenario.

Een niet te onderschatten stakeholder is de Belastingdienst. De wetgever heeft 

zich er niet aan gewaagd de bevoegdheden van de Belastingdienst in het kader 

van een herstructurering onder de WHOA te beperken. Alle fi scale en civiele 

aansprakelijkheidsbepalingen en het fi scale (bodem)voorrecht blijven daarom 

onverkort van kracht.69 Waar relevant moeten bestuurders dus tijdig schrifte-

lijk melding doen van betalingsonmacht.70 Daarnaast speelt de Belastingdienst 

mogelijk een rol in een schuldenakkoord onder de WHOA. De Belastingdienst 

heeft zich nog niet in zijn kaarten laten kijken wat betreft zijn opstelling jegens 

de WHOA. Vooralsnog hanteerde de Belastingdienst in het kader van schuld-

saneringsvraagstukken de harde stelregel dat hij ten opzichte van concurrente 

crediteuren het dubbele percentage op zijn vorderingen wenst te ontvangen. Dat 

kan gaan klemmen, zeker na aanvaarding van het amendement dat bepaalde 

kleine en middelgrote schuldeisers ten minste 20% van hun vordering tegemoet 

moeten kunnen zien behoudens zwaarwegende gronden.71 Dat zou kunnen be-

tekenen dat de Belastingdienst een uitkeringspercentage van ten minste 40% 

op zijn vordering gaat verlangen.72 Het doet afbreuk aan de fl exibiliteit van de 

regeling als op voorhand dergelijke percentages al min of meer vast staan en 

68. Zie ook Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 44.

69. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 22.

70. Zie art. 36 lid 3 Invorderingswet 1990.

71. Art. 374 lid 2 jo. 384 lid 4 sub a Fw.

72. Op basis van de huidige regelgeving is evenmin te verwachten dat de Belastingdienst mede-

werking zal verlenen aan een omzetting van haar vordering in aandelenkapitaal. Dat lijkt ons 

in beginsel overigens ook ongewenst.
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het is dus afwachten welke positie de Belastingdienst kiest ten opzichte van 

akkoorden onder de WHOA.

Wat voor externe stakeholders geldt, is ook van toepassing op de interne sta-

keholders, zoals de ondernemingsraad73 en de algemene vergadering van aan-

deelhouders. Het bestuur zal moeten overwegen of en in welke fase ze deze 

interne stakeholders bij het proces willen betrekken. Ten aanzien van de aan-

deelhouder(s) geldt dat de vennootschap voor het aanbieden of uitvoeren van 

een akkoord geen instemming nodig heeft van de algemene vergadering van 

aandeelhouders.74 Ten aanzien van de ondernemingsraad geldt dat de vennoot-

schap die een akkoord aanbiedt onder het WHOA-regime in dat akkoord moet 

aangeven op welke wijze voldaan is, althans nog zal worden voldaan aan de op 

haar als ondernemer in voorkomend geval rustende adviesverplichting.75 Het 

is goed denkbaar dat een herstructurering onder de WHOA adviesplichtig is, 

aangezien het adviesrecht onder meer ziet op besluiten tot (i) overdracht van de 

zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan (denk aan debt for 
equity swaps), (ii) belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van 

de werkzaamheden van de onderneming of (iii) het aantrekken van een belang-

rijk krediet ten behoeve van de onderneming. Het advies moet in die gevallen 

bovendien op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het nog van wezenlijke 

invloed kan zijn op het te nemen besluit.76 In het kader van een adviesaanvraag 

is ‘tijdig’ hier een open begrip dat wat ons betreft mede moet worden ingevuld 

aan de hand van de specifi eke omstandigheden waarin de onderneming ver-

keert.77 De ondernemingsraad zou zich in dit kader ook rekenschap moeten 

geven dat lange tijdslijnen voor advies in het kader van een herstructurering 

onwenselijk (kunnen) zijn. Een fl exibele opstelling op dit punt lijkt ons dan 

ook gewenst. Wij kunnen ons voorstellen dat het voordelen heeft om beide 

partijen tijdig in de voorbereidingen te betrekken, mede omdat de aandeel-

houders in hoedanigheid van vermogensverschaffer vaak bij een akkoord zullen 

worden betrokken. Een vroegtijdige betrokkenheid schept de mogelijkheid om 

73. Of personeelsvertegenwoordiging.

74. Art. 370 lid 5 Fw.

75. Art. 25 WOR. Zie ook L.H. Reumers, De insolvente naamloze en besloten vennootschap 

(Recht en Praktijk nr. InsR15), Deventer: Wolters Kluwer 2020, par. 7.1.4.

76. Art. 25 lid 2 WOR.

77. Zie ook L.H. Reumers, De insolvente naamloze en besloten vennootschap (Recht en Praktijk 
nr. InsR15), Deventer: Wolters Kluwer 2020, par. 7.1.4 en vgl. HR 2 juni 2017, NJ 2017/453, 
m.nt. B. Barentsen (DA) waarin het ging om samenloop tussen het faillissementsrecht en 

medezeggenschapsrecht en de Hoge Raad overwoog dat de voorschriften krachtens de WOR 

niet in alle gevallen verenigbaar zijn met het faillissementsrecht en de curator mag afwijken 

van formele vereisten als de omstandigheden van het geval dit vergen.
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standpunten te bespreken, vergroot de transparantie en voorkomt mogelijke 

onrust of verrassingen tijdens het proces. Of het bestuur hier daadwerkelijk ver-

standig aan doet moet echter op basis van de specifi eke omstandigheden en de 

relatie met de partijen worden ingeschat.

Tot slot een opmerking over het verspreiden van informatie en herstructure-

ringsplannen. Hoe groter de kring van insiders, hoe groter doorgaans het risico 

op uitlekken van informatie. Als de buitenwereld vroegtijdig lucht krijgt van de 

beroerde fi nanciële situatie, terwijl de vennootschap nog in de voorbereiding op 

een herstructurering zit, kan dat als een ongewenste katalysator op de fi nanci-

ële moeilijkheden werken. Het is als gezegd noodzakelijk voor het bestuur om 

stakeholders te polsen of te betrekken in de voorbereidingen om een inschatting 

te kunnen maken of het WHOA-proces kans van slagen heeft. Het strekt tot aan-

beveling om in de communicatie met derden het belang van geheimhouding te 

benadrukken en daarover waar mogelijk (bindende) afspraken te maken in de 

vorm van geheimhoudingsverklaringen.

Pauliana en verrekening. In het kader van fi nanciering voor het tot stand bren-

gen van het akkoord biedt de WHOA de schuldenaar enkele voorzieningen rond 

pauliana-risico’s en verrekening. Het nieuwe artikel 42a Fw bevat een exceptie 

op de pauliana en beoogt de verstrekking van fi nanciering ten behoeve van de 

totstandkoming van een akkoord te bevorderen.78 De schuldenaar79 kan de rech-

ter vragen een machtiging te verlenen voor het verrichten van rechtshandelingen 

die daarvoor nodig zijn. De rechter verleent de machtiging als – kort gezegd – (i) 

de fi nanciering nodig is om een akkoord te kunnen voorbereiden en de onder-

neming tussentijds te kunnen blijven voortzetten, (ii) de gezamenlijke schuld-

eisers belang hebben bij het verzoek en (iii) de belangen van individuele schuld-

eisers niet worden geschaad. Als de machtiging is verleend, kan de betreffende 

rechtshandeling bij een eventueel faillissement door een curator niet worden 

vernietigd ex art. 42 Fw. De aanpassing van artikel 54 Fw beoogt te bereiken 

dat de schuldenaar gebruik kan blijven maken van rekening-courantfaciliteiten. 

De stringente verrekeningsregels die voor banken uit artikel 54 Fw voortvloeien 

brengen grote onzekerheid mee of op de rekening van de schuldenaar binnen-

komende betalingen nog door de bank mogen worden verrekend bij de dreiging 

78. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 22.

79. Dit recht komt de herstructureringsdeskundige niet toe, indien die is benoemd.
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van faillissement.80,81 In het nieuwe artikel 54, derde lid, wordt nu bepaald dat 

wanneer de verrekening heeft plaatsgevonden in de periode waarin een poging 

werd gedaan om een akkoord tot stand te brengen en deze niet strekte tot inper-

king van de kredietruimte, degene die de verrekening heeft verricht daarbij te 

goeder trouw was. Bestuurders doen er verstandig aan deze regels op de radar 

te hebben.

In het bijzonder de exceptie op de pauliana kan een uitkomst bieden voor rechts-

handelingen waarbij anders een risico op vernietiging bestaat. Bestuurders 

kunnen met het verzoek tot verlening van de betreffende machtiging ook een 

aansprakelijkheidsrisico wegnemen. Praktisch gezien lijkt het evenwel niet rea-

listisch om gedurende een WHOA-traject voor allerhande rechtshandelingen 

die worden verricht in het kader van de voortzetting van de onderneming een 

dergelijke machtiging te vragen. Bestuurders doen er daarom verstandig aan 

zich goed te laten adviseren over pauliana-risico’s en de machtiging te vragen 

voor die rechtshandelingen waarbij een bijzonder risico bestaat. De uiteindelijke 

vraag of een rechtshandeling paulianeus is, is in wezen (mede) afhankelijk van 

de vraag in hoeverre een succesvolle herstructurering met voldoende draag-

kracht (dus stemmen vóór de herstructurering) haalbaar is. Als het bestuur daar 

inzicht in heeft door met haar stakeholders te spreken en alle overwegingen 

zorgvuldig te maken, kan een gang naar de rechter worden voorkomen (tenzij 

de wederpartij graag een machtiging wil in het kader van een transactie met een 

pauliana-risico).

Selectieve betalingen en nieuwe verplichtingen tijdens het WHOA-proces. 

Nauw gerelateerd aan het hiervoor besproken onderwerp zijn nieuwe ver-

plichtingen en (selectieve) betalingen die het bestuur tijdens de herstructurering 

80. In een herstructureringsscenario, waarin de kans op een faillissement een reële mogelijk-

heid is, loopt de schuldeiser het risico dat achteraf wordt vastgesteld dat de verrekenin-

gen ongeldig zijn omdat hij niet te goeder trouw heeft verrekend. De schuldeiser is niet 

te goeder trouw indien hij wist dat de schuldenaar in een zodanige toestand verkeerde 

dat zijn faillissement dan wel zijn surseance van betaling was te verwachten. HR 23-11-

2018, ECLI:NL:HR:2018:2189, NJ 2019/343. m.nt. H.J. Snijders, HR 30 januari 1953, 

ECLI:NL:HR:1953:121, NJ 1953/578, m.nt. Ph.A.N. Houwing (Doyer & Kalff); HR 4 no-

vember 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1517, NJ 1995/627, m.nt. P. van Schilfgaarde (NCM/
Knottenbelt q.q.), HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449, m.nt. J.B.M. Vranken (Amro/THB).

81. Dit ‘probleem’ speelt eens te meer bij retailbedrijven waar de binnenkomende betalingen 

uit pin-transacties niet aan de bank verpand zijn. Aan de bank verpande betalingen vallen 

immers onder de uitzondering van het Mulder/CLBN-arrest (HR 17 februari 1995, NJ 
1996/471). Een mogelijkheid de strenge regels van verrekening te vermijden, kan ook via 

een onderhands executietraject ex art. 3:251 lid 2 BW in welk geval er geen sprake is van 

verrekening in de zin van art. 54 Fw (HR 14 februari 2014, NJ 2014/264 (Feenstra q.q./ING).
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(moeten) aangaan, zowel in het herstructureringsproces alsook in het kader van 

de voortzetting van de onderneming. Essentieel voor het aangaan van nieuwe 

verplichtingen en het doen van (selectieve) betalingen is in wezen de vraag of 

er een realistische kans bestaat op herstel. We verwijzen kortheidshalve naar 

hetgeen we hierover onder 2.3 hebben geschreven. Het vergt een afweging 

van alle omstandigheden, waaronder een inschatting van de kans op herstel, of 

het bestuur bij fi nanciële moeilijkheden en tijdens een herstructureringsproces 

nieuwe verplichtingen kan aangaan en selectieve betalingen kan verrichten. 

Deze inschatting en (belangen)afweging is maatwerk en kan op dagelijkse basis 

wijzigen. Het documenteren van de besluitvorming is daarom cruciaal en be-

stuurders doen er verstandig aan zich te laten adviseren. Uit de jurisprudentie 

volgt dat bestuurders bij het verrichten van selectieve betalingen prudent moe-

ten handelen bij betalingen aan gelieerde partijen, waaronder groepsvennoot-

schappen, of wanneer bestuurders een persoonlijk belang hebben. Dat doet er 

niet aan af dat bestuurders hun reguliere (en redelijke) vergoeding mogen ont-

vangen zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders of 

eventueel de RvC. Selectieve betalingen aan groepsvennootschappen kunnen 

ook worden verricht als daarvoor een rechtvaardigingsgrond voor kan worden 

aangewezen. Het verdient aanbeveling de overwegingen voor betalingen aan 

gelieerde partijen en waarbij de bestuurder een persoonlijk belang heeft,82 goed 

te documenteren en af te stemmen met de algemene vergadering van aandeel-

houders en RvC in het kader van transparantie.

Herstructureringsdeskundige of op eigen kracht. Het bestuur kan samen met 

haar adviseurs de herstructureringstouwtjes in handen houden en namens de 

schuldenaar de klassenindeling bepalen, de inhoud van het akkoord vorm geven 

en het akkoord aanbieden aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Het 

bestuur draagt dan de verantwoordelijkheid dat de bepalingen uit de WHOA 

worden nageleefd, waaronder de informatieverplichtingen richting betrokken 

schuldeisers en aandeelhouders, maar ook dat de inhoud van het akkoord en de 

klasseindeling in overeenstemming zijn met de bepalingen van de WHOA. We 

wijzen nogmaals op de mogelijkheid om in de raad van bestuur of net ‘daar-

onder’ een chief restructuring offi cer te benoemen die het bestuur bij het proces 

begeleidt. De WHOA bepaalt echter dat de schuldenaar ook een verzoek kan 

indienen om een herstructureringsdeskundige te laten benoemen en het initiatief 

bij die deskundige te laten.83

82. Zie HR 17 januari 2020, NJ 2020/51 (Ingwersen q.q./Source BV c.s.).
83. Art. 371 lid 1 Fw. Het bestuur heeft daarvoor geen goedkeuring van de algemene vergadering 

van aandeelhouders nodig.
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Volgens de wetgever kan het bestuur met een eigen verzoek tot benoeming van 

een herstructureringsdeskundige voorkomen dat het klem komt te zitten tussen 

aandeelhouders en schuldeisers.84 Aandeelhouders zullen in de praktijk immers 

vaak de schuldenaar controleren en nauw bij het bestuur betrokken zijn, terwijl 

ze anderzijds de laagst gerangschikte vermogensverschaffers zijn. Het bestuur 

kan in een benauwde positie komen als het voor het welslagen van het akkoord 

nodig is de controlerende aandeelhouder volledig te verwateren. Benoeming van 

een herstructureringsdeskundige kan ook wenselijk zijn als de onafhankelijkheid 

van het bestuur niet boven iedere twijfel verheven is, aldus de wetgever.85 Soms 

kan de benoeming van een chief restructuring offi cer daar al bij helpen, maar 

mogelijk is dat niet voldoende om de twijfels voldoende weg te nemen. Daar-

naast is voorstelbaar dat het bestuur zich niet voldoende gekwalifi ceerd acht om 

het herstructureringsproces te leiden, bijvoorbeeld wanneer het niet mogelijk 

is expertise van buitenaf te halen. Dat is zeker geen schande. Het bestuur doet 

er juist verstandig aan kritisch in de spiegel te kijken of zij de partij is die vol-

doende draagkracht heeft onder de vermogensverschaffers om een akkoord tot 

stand te brengen, of dat daarvoor beter een externe, onafhankelijke herstructure-

ringsspecialist kan worden aangesteld.

Het bestuur geeft met een verzoek tot benoeming van een herstructurerings-

deskundige het initiatief uit handen aan die deskundige. Het is ook kennelijk 

niet mogelijk om dat initiatief weer terug te krijgen. In beginsel kan het bestuur 

immers op grond van de wettelijke regeling niet bewerkstelligen dat de her-

structureringsdeskundige wordt ontslagen, maar wellicht wordt in (proces)re-

glementen nog in die mogelijkheid voorzien. Een overweging in dit kader is 

nog dat de benoeming van een herstructureringsdeskundige (of een observator) 

verplicht wordt als de rechter wordt gevraagd het akkoord aan één of meer te-

genstemmende klassen op te leggen.86 Als voorshands de verwachting is dat er 

tegenstemmende klassen zullen zijn, kan een overweging zijn de herstructure-

ringsdeskundige beter eerder dan later bij het proces te betrekken om vertraging 

in de eindfase te voorkomen.

Het procesreglement met betrekking tot de WHOA voorziet in de mogelijkheid 

om via het overleggen van offertes aan de rechtbank enige invloed uit te oefenen 

op de te benoemen herstructureringsdeskundige. De rechtbank neemt de uitein-

delijke beslissing. Het blijft een onzekere factor voor het bestuur welke persoon 

84. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 39.

85. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 41. Een voorbeeld daarvan is de aandeel-

houder die tevens bestuurder is, zoals de directeur-grootaandeelhouder.

86. Art. 383 lid 4 Fw.



163

De belangrijke rol van bestuurders en commissarissen onder de WHOA

uiteindelijk binnenstapt als herstructureringsdeskundige en wat zijn of haar 

visie is. Dat kan ongelukkig uitpakken, bijvoorbeeld als de herstructurerings-

deskundige een (sterk) afwijkende visie heeft op de wijze waarop een herstruc-

turering vorm moet krijgen. Dat kan tot vertraging en zelfs confl icten leiden 

met het bestuur.87 Dit lijkt ten minste ook ten dele door de wetgever erkend, die 

er terecht op wijst dat steeds zal moeten worden afgewogen of de aanwijzing 

van een herstructureringsdeskundige voor de gezamenlijke schuldeisers direct 

of indirect meerwaarde oplevert die opweegt tegen de daar tegenoverstaande 

kosten en mogelijke vertraging.88 Onder paragraaf 4.2 gaan we verder in op de 

verhouding tussen het bestuur en de herstructureringsdeskundige.

Tijd c.q. tijdigheid. Het spreekt welhaast voor zich dat tijd een cruciale factor 

is in een herstructureringsproces. Betrokken partijen verwachten duidelijkheid 

binnen welke tijdslijnen de herstructurering wordt doorgevoerd en, voor zover 

relevant, wanneer zijzelf aan zet zijn in dat proces. Daarbij bevat de WHOA ver-

schillende (korte) termijnen waarbinnen handelingen moeten worden verricht. 

Om deze redenen is een gedetailleerd tijdschema, met na te streven mijlpalen, 

van belang.

In dit kader past ook een opmerking over tijdigheid, waarmee we bedoelen dat 

een tijdig ingezet herstructureringsproces doorgaans de kans op een succes-

volle uitkomst vergroot. Stilzitten en afwachten is in géén geval goed bestuur. 

Bestuurders zouden bij fi nanciële moeilijkheden tijdig aan de slag moeten 

gaan met het analyseren van de problemen, ontwikkeling van een herstelplan 

en overleg met belangrijke stakeholders in de herstructurering.89 Toegang tot 

de WHOA bestaat wanneer aannemelijk is dat de schuldenaar met het betalen 

van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan.90 Dat moment kan geruime tijd 

vóór het moment liggen waarop de schuldenaar naar verwachting daadwerkelijk 

insolvent raakt.91 Volgens de memorie van toelichting moet er sprake zijn van 

87. Tollenaar wijst ook op de verschillen van inzicht die kunnen ontstaan over de uitoefening 

van de bevoegdheden die de WHOA verschaft. Hij noemt als voorbeeld de vraag of en zo 

ja welke overeenkomsten te beëindigen, of de vraag naar de omvang van een aan te vragen 

afkoelingsperiode of de te verstrekken vervangende zekerheid of de inhoud van een eventueel 

aan te vragen maatwerkvoorziening. Zie N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie 

Onderhands Akkoord onder de loep genomen’, TvI 2019/32

88. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 41.

89. Zie A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Onderneming en 

Recht nr. 118), Deventer: Wolters Kluwer 2020, par 144.

90. Art. 370 lid 1 en art. 371 lid 3 jo. 370 lid 1 Fw.

91. N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep ge-

nomen’, TvI 2019/32
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“onvermijdelijke insolventie”92 of “dreigende insolventie”93 maar voor toegang 

tot een WHOA-procedure kan dat moment nog betrekkelijk ver weg zijn.94 Als 

voorwaarde geldt ook dat de vennootschap nog in staat is om haar lopende ver-

plichtingen te voldoen.95 Het bestuur doet er dus verstandig aan niet onnodig te 

wachten tot ‘vijf voor twaalf’. Vaak is het dan te laat om een plan te formuleren 

of voldoende draagvlak te creëren bij de relevante vermogensverschaffers.96 

Het treffen van voorbereidingen voor een saneringsakkoord onder de WHOA 

lijkt ons opportuun als het bestuur alternatieve, minder verstrekkende scenario’s 

heeft gewogen en als niet (meer) realistisch heeft beoordeeld. Een schuldenak-

koord blijft immers een verstrekkende stap, waarbij doorgaans een of meerdere 

vermogensverschaffers (een deel van) hun vordering of aandelen verliezen.

Contingency planning. Het past binnen goed bestuurderschap om een contin-
gency plan of ‘Plan B’ te hebben voor obstakels tijdens het herstructureringspro-

ces of ingeval dat proces onverhoopt helemaal mislukt. Het bestuur overweegt 

in dat kader welke (interne en externe) obstakels een WHOA-herstructurering 

in de weg kunnen staan of vertragen. Steeds vaker zien wij dat ook krediet-

verstrekkers en andere stakeholders van het bestuur verlangen dat er aan con-
tingency planning wordt gedaan.

3.3. Een plicht de WHOA te onderzoeken?

Rust op bestuurders een (actieve) verplichting om de mogelijkheden tot een her-

structurering (bijvoorbeeld onder de WHOA) te (laten) onderzoeken? Naar onze 

mening valt momenteel niet in zijn algemeenheid te zeggen dat het Nederlandse 

recht voor bestuurders een verplichting meebrengt om herstructureringsscenario’s 

92. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 11, 16, 40, 46.

93. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 17, 18, 19, 33.

94. N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep ge-

nomen’, TvI 2019/32. Hij wijst op de in de memorie van toelichting gegeven voorbeeldsitua-

tie waarin aannemelijk is dat de schuldenaar een lening niet zal kunnen herfi nancieren die 

over een jaar vervalt (Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 34). Slechts een ‘kans’ op 

insolventie, acht Tollenaar niet voldoende voor toegang tot de WHOA.

95. Kamerstukken I 2020/21, 35 249, C, p. 10.

96. Rechters lijken ook bereid om bepaalde bestuurshandelingen gericht op het doen slagen van 

een herstructurering, zoals selectieve betalingen, te sanctioneren, ook als er geen acute fail-

lissementsdreiging is. Zie bijvoorbeeld inzake HEMA, Rb. Amsterdam 7 september 2020, 

ECLI:NL:RBAMS:2020:4400, r.o. 4.9.: “Het is dan ook goed te verdedigen dat Hema c.s., 
toen het verzuim van de Aandeelhouder dreigde, op zoek is gegaan naar een oplossing in 
de vorm van een gecontroleerde herstructurering, ter verlichting van haar schuldenlast en 
ter vermijding van een faillissement. Weliswaar was er nog geen acute dreiging van faillis-
sement maar als Hema c.s. niets zou doen zou die dreiging er wel binnen enkele maanden 
kunnen komen.”
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zoals onder de WHOA te ‘onderzoeken’.97 Een verplichting tot een dergelijk 

onderzoek kan wel uit het door het bestuur te behartigen vennootschappelijk be-

lang worden afgeleid. Zoals hiervoor is betoogd, moet de primaire bestuurstaak 

en focus in crisistijd gericht zijn op het helpen overleven van de onderneming. 

Het is wat ons betreft daarom goed verdedigbaar dat bestuurders in het kader van 

hun taak in crisistijd alle scenario’s moeten onderzoeken ten behoeve van alle 

belanghebbenden bij de onderneming, en zodoende ook naar de WHOA moeten 

kijken. Die lijn doortrekkend kunnen bestuurders – ondanks het ontbreken van 

een expliciete verplichting daartoe – die een akkoord niet onderzoeken onder 

omstandigheden onrechtmatig handelen jegens de schuldeisers van de vennoot-

schap of de vennootschap schade berokkenen waarvoor zij aansprakelijk zijn als 

er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.98

In de Europese richtlijn EU 2019/1023 betreffende preventieve herstructu-

reringsstelsels (de Richtlijn) gaat de Europese wetgever een stap verder met 

enkele expliciete bepalingen op dit punt. Uit de Richtlijn volgt de verplichting 

voor lidstaten om regelgeving te implementeren die bestuurders verplicht om 

bij dreigende insolventie rekening te houden met (a) de belangen van de schuld-

eisers, kapitaalhouders en andere belanghebbenden, (b) de noodzaak stappen te 

ondernemen ter voorkoming van insolventie; alsmede (c) de noodzaak opzet-

telijke handelingen of grove nalatigheid te vermijden die de levensvatbaarheid 

van de onderneming bedreigen.99 Vooral sub b is in het kader van de WHOA 

relevant, omdat het initiëren van een WHOA-proces als een noodzakelijke stap 

kan worden gezien ter voorkoming van insolventie (hetgeen doorgaans ook in 

het belang is van schuldeisers, kapitaalhouder en andere belanghebbenden (sub 

a)). Als gezegd kent het Nederlandse rechtstelsel momenteel nog geen expliciete 

verplichting voor bestuurders om vroegtijdig een herstructurering te verkennen 

of beginnen. Wij verwachten dat de Nederlandse wetgever ter implementatie 

van de Richtlijn de bepalingen uit de Richtlijn letterlijk zal overnemen.

4. Bestuurders en derden onder de WHOA

In dit hoofdstuk gaan we in op de positie van het bestuur ten opzichte van bij de 

WHOA betrokken derden en de rechten van die derden op grond van de WHOA.

97. Zie ook A. van der Schee en L. van Dieren-Muller, ‘Besturen in the twilight zone’, in: R.F. 

Feenstra, M.A. Broeders & Ph.W. Scheurs (red.), De Curator en de Failliet (Insolad Jaarboek 

2019), Deventer: Wolters Kluwer 2019, par. 4.1.

98. Ex art. 6:162 BW respectievelijk 2:9 BW.

99. Richtlijn (EU) 2019/1023, art. 19.
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4.1. De WHOA op initiatief van een derde

Op grond van de WHOA kan iedere (i) schuldeiser, (ii) aandeelhouder of (iii) 

ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de rechtbank een ver-

zoek indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige die aan de 

schuldeisers en aandeelhouders van een schuldenaar een akkoord kan aanbie-

den.100 De vraag rijst wat de positie van het bestuur is bij een dergelijk verzoek 

van een derde en welke afwegingen het bestuur zou kunnen c.q. moeten maken 

in die gevallen.

Het verzoek van een derde tot benoeming van een herstructureringsdeskundige 

kan worden gedaan aan het begin maar ook in een later stadium van het tra-

ject.101 Een verzoek wordt toegewezen als de schuldenaar in de toestand ver-

keert waarin redelijkerwijs aannemelijk is dat hij niet met het betalen van zijn 

schulden zal kunnen voortgaan, tenzij summierlijk blijkt dat de belangen van de 

gezamenlijke schuldeisers niet gediend zijn bij de benoeming van een herstruc-

tureringsdeskundige.102 Het verzoek wordt in ieder geval toegewezen als het 

de steun heeft van de meerderheid van de schuldeisers.103 De schuldenaar mag 

zich in een zienswijze uitlaten over het verzoek, alvorens de rechtbank daarop 

beslist.104 Dit schept de mogelijkheid voor het bestuur van de schuldenaar om 

een standpunt in te nemen over het verzoek van de derde.

Vooropgesteld zij dat bestuurders in onze visie steeds een eigen afweging moe-

ten maken of het verzoek tot benoeming van een herstructureringsdeskundige 

in het vennootschappelijk belang is en dat van de bij de onderneming betrokken 

stakeholders. Dat uitgangspunt geldt wat ons betreft onverminderd bij het initia-

tiefrecht van een derde en in de (wellicht) beperkte tijd die het bestuur heeft 

voor het indienen van een zienswijze bij de rechtbank. Bij sterke twijfels over 

de benoeming van een herstructureringsdeskundige kan het bestuur die twijfels 

bespreken met de betreffende derde. Daarnaast kan het bestuur zijn standpunt 

dus tot uitdrukking brengen in een zienswijze aan de rechtbank.105 Het is niet in 

algemeenheid te zeggen wat het bestuur in dergelijke situaties moet doen en of 

het verstandig is tegen het verzoek van de derde te ageren (en in welke mate). 

100. Art. 371 lid 1 Fw.

101. N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep ge-

nomen’, TvI 2019/32.

102. Art. 371 lid 3 jo. 370 lid 1 Fw.

103. Art. 371 lid 3 Fw. Het verzoek wordt eveneens toegewezen indien het verzoek is ingediend 

door de schuldenaar.

104. Art. 371 lid 5 Fw.

105. Art. 371 lid 5 Fw.



167

De belangrijke rol van bestuurders en commissarissen onder de WHOA

Hieronder bespreken we twee punten die in onze ogen in meer algemene zin 

door het bestuur in overweging kunnen worden genomen.

Ten eerste, als eerder gezegd, is een van de overwegingen dat bij toewijzing van 

het verzoek het initiatief in de WHOA-procedure in beginsel bij de herstructure-

ringsdeskundige komt te liggen. Afhankelijk van de reeds door de schuldenaar/

het bestuur getroffen voorbereidingen in het kader van een eigen akkoord kan 

benoeming van een herstructureringsdeskundige tot een gewijzigde aanpak leiden 

en/of voor vertraging zorgen. Dat kan ongelukkig uitpakken en daarmee niet in 

het belang van de gezamenlijke schuldeisers zijn. De inschatting of benoeming 

van een herstructureringsdeskundige in het belang is van de gezamenlijke schuld-

eisers en bredere groep stakeholders, vergt dat het bestuur met een redelijke mate 

van objectiviteit haar eigen reeds getroffen voorbereidingen en het te verwachten 

verdere proces beoordeelt en afzet tegen de verwachting van dat proces onder 

een herstructureringsdeskundige.106 Een goede graadmeter bij het maken van die 

inschatting zijn de relevante schuldeisers (en aandeelhouder(s)) die uiteindelijk 

noodzakelijk zijn voor totstandkoming van een schuldenakkoord. Indien een 

meerderheid van die schuldeisers het vertrouwen uitspreekt in een eigen akkoord 

van de schuldenaar zou het bestuur dat in een zienswijze aan de rechtbank kunnen 

voorleggen.107 Steunt een meerderheid van die schuldeisers daarentegen het ver-

zoek tot benoeming van een herstructureringsdeskundige dan vormt dat een be-

langrijke aanwijzing dat er kennelijk minder (of onvoldoende) vertrouwen is bij de 

schuldeisers dat de schuldenaar zelfstandig een akkoord tot stand kan brengen. De 

wetgever gaat daar ook van uit en de WHOA draagt de rechter dan ook op om een 

verzoek van een meerderheid van de gezamenlijke schuldeisers te honoreren.108

Ten tweede zouden bestuurders bij een verzoek tot benoeming van een herstruc-

tureringsdeskundige een inschatting moeten (laten) maken van de haalbaarheid 

en fi nancierbaarheid van het door de derde in gang gezette herstructurerings-

proces. Net als bij een WHOA-procedure op initiatief van de schuldenaar is 

het bestuur immers primair verantwoordelijk voor de voortzetting van de da-

gelijkse onderneming en de (nieuwe) verplichtingen die in het kader van het 

106. Dat wordt ook door de wetgever erkend: “[H]oe verder het door de schuldenaar aangeboden 

akkoord is gevorderd en hoe groter de steun van de betrokken schuldeisers voor dat akkoord, 

hoe groter het belang van de schuldeisers bij een voortvarende afronding door de schuldenaar 

van het door hem ingezette akkoordtraject.”

107. Denkbaar is bijvoorbeeld de situatie dat het verzoek tot benoeming van een herstructure-

ringsdeskundige wordt ingediend door een minderheid van één of enkele schuldeisers of 

aandeelhouder(s) die out-of-the-money zijn, waarmee ze trachten het proces te frustreren of 

naar hun hand te zetten.

108. Art. 371 lid 3 Fw.
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WHOA-proces worden aangegaan.109 Het bestuur loopt in dat kader een risico 

op aansprakelijkheid als er geen realistisch perspectief is op herstel (zie hier-

voor). Concludeert het bestuur, eventueel na ruggespraak met haar adviseurs, 

dat onvoldoende (fi nanciële) middelen beschikbaar zijn om de onderneming 

voort te zetten dan wel de kosten van het herstructureringsproces te dragen dan 

moet hij actie ondernemen. Daartoe zou het bestuur in gesprek kunnen treden 

met de betreffende derde of andere belanghebbende schuldeisers over fi nan-

cierbaarheid van het proces. Leidt dat niet tot een voor betrokkenen gewenste 

uitkomst, dan zou het bestuur ook in dit kader gebruik kunnen maken van haar 

recht tot indiening van een zienswijze.

Hoewel het bestuur zwaarwegende bezwaren kan hebben tegen benoeming van 

een herstructureringsdeskundige is het mogelijk dat het verzoek ondanks die be-

zwaren toch wordt toegewezen. De vraag die dan rijst, is hoe bestuurders onder 

deze omstandigheden moeten handelen. Deze vraag laat zich niet in algemene 

zin beantwoorden, want dat is zeer afhankelijk van de precieze omstandigheden. 

Toch lijkt het bestuur niet in een benijdenswaardige positie terecht te komen. 

Aftreden en de bestuurstaak neerleggen, is over het algemeen geen remedie om 

bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen omdat juist in (fi nancieel) moeilijke 

tijden van het bestuur daadkrachtig optreden mag worden verwacht. De Roo 

gaat in dit kader nog een stap verder door te stellen dat ambtsneerlegging door 

bestuurders bij voorzienbare stuurloosheid niet is toegestaan.110 Bestuurders die 

menen dat er geen fi nanciële ruimte is voor voortzetting van de onderneming 

en een (kostbaar) herstructureringsproces én geen mogelijkheden zien om extra 

fi nanciële middelen beschikbaar te maken, kunnen geen nieuwe verplichtingen 

meer aangaan namens de vennootschap zonder aansprakelijkheidsrisico.111 Het 

bestuur moet dan overwegen het faillissement van de vennootschap aan te vra-

gen (na verkrijging van de daartoe strekkende opdracht van de algemene verga-

dering van aandeelhouders). De mogelijkheid om het eigen faillissement aan te 

109. Met uitzondering van de kosten van de herstructureringsdeskundige bij een verzoek dat door 

de meerderheid van de schuldeisers wordt gesteund. In dat geval worden de (salaris)kosten 

van de herstructureringsdeskundige gedragen door de schuldeisers (art. 371 Fw).

110. K.H.M de Roo, ‘Ambtsneerlegging door bestuurders bij voorzienbare stuurloosheid’, TvOB 

2020/3, die het begrip ‘voorzienbare stuurloosheid’ nader uitwerkt. De Roo wijst er ook 

op dat stuurloosheid van rechtspersonen als gevolg van bestuurlijk defungeren in de recht-

spraak in algemene zin wordt afgekeurd. Hij benoemt rechtspraak waarin deze situatie als 

‘ongewenst’, ‘onwenselijk’ en ‘onaanvaardbaar’ is bestempeld en in het enquêterecht reeds 

op zichzelf een gegronde reden oplevert om aan een juist beleid te twijfelen. Verwijzingen 

naar rechtspraak in het artikel.

111. Waarbij men zich overigens de vraag kan stellen of het bestuur niet eerder – vóór het verzoek 

van de derde tot benoeming van een herstructureringsdeskundige – het faillissement had 

moeten aanvragen. De praktijk is soms echter minder eenvoudig dan de theorie.
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vragen is echter grotendeels geblokkeerd onder de WHOA. Een (eigen) faillis-

sementsaanvraag wordt immers geschorst in afwachting van de behandeling van 

het verzoek tot aanwijzing van de herstructureringsdeskundige en bij toewijzing 

daarvan wordt er een afkoelingsperiode afgekondigd en blijft de schorsing die 

periode van kracht.112 Bestuurders kunnen nog wel in overleg treden met de her-

structureringsdeskundige. Indien de herstructureringsdeskundige zelf inziet dat 

er onvoldoende fi nanciële middelen zijn om een akkoord tot stand te brengen, 

zou deze om intrekking van zijn aanwijzing kunnen verzoeken.113

Terzijde geldt dat zelfs als het na een eigen aangifte tot een faillissement komt, 

het bestuur wellicht het verwijt krijgt dat het faillissement té vroeg is aange-

vraagd. Sinds het Geocopter-arrest114 staat immers bij menigeen op de radar 

dat ook een te voortvarende faillissementsaanvraag tot benadeling van de geza-

menlijke schuldeisers kan leiden. Uit Geocopter volgt dat voor het aannemen 

van kennelijk onbehoorlijk bestuur115 is vereist dat de bestuurders het faillis-

sement hebben aangevraagd met de (objectieve) wetenschap dat de schuldeisers 

van de vennootschap daardoor zouden worden benadeeld. In de kern gaat het 

volgens ons om de vraag of er nog toekomstperspectief was116 ten tijde van 

de faillissementsaanvraag en het faillissement dus vermijdelijk was geweest.117 

Als hiervoor al gezegd, is dat een inherent moeilijk te maken inschatting voor 

bestuurders.

Al met al kan niet worden uitgesloten dat bestuurders onder omstandigheden in 

een lastig parket kunnen komen te verkeren als zij een door een derde geënta-

meerde WHOA-procedure niet in het vennootschappelijk belang achten dan wel 

voorzien dat er onvoldoende fi nancieel draagvlak is om een herstructurerings-

proces uit te voeren of de onderneming voort te zetten, zonder het risico om 

daarbij inbreuk te maken op de rechten van (individuele) schuldeisers. Hoe 

een dergelijke situatie precies zou uitwerken is lastig te bepalen. Bestuurders 

kunnen echter onder dergelijke – uitzonderlijke – omstandigheden niet worden 

112. Art. 3d Fw.

113. Art. 371 lid 12 Fw.

114. HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2370, NJ 2019/31 (Geocopter).

115. In de zin van art. 2:248 lid 1 BW.

116. Zie ook annotatie van M.L. Lennarts bij het Geocopter-arrest (Ondernemingsrecht 2019/89).

117. Zie ook W.A. Westenbroek, M. Mussche & D. Beunk, ‘Kroniek bestuurdersaansprakelijkheid 

2018’, in: Y. Borrius e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging van Corporate Litigation 
2018-2019 (VDHI nr. 157), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 4-6 en W.J.M. van Andel, 

annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 19 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4030, JOR 

2017/335, die eveneens stelt dat voor beantwoording van de relevante causaliteitsvraag (is 

de faillissementsaanvraag de oorzaak van het faillissement) bepalend is of het faillissement 

uiteindelijk onvermijdelijk was geweest.
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gedwongen om (rechts)handelingen te verrichten die tot (persoonlijke) aanspra-

kelijkheid leiden. De herstructureringsdeskundige zou oog moeten hebben voor 

de positie van het bestuur en moeten ingrijpen indien er geen middelen zijn de 

onderneming voort te zetten. Bestuurders doen er verstandig aan zich goed te 

laten adviseren en hun positie goed te documenteren in notulen. Als bestuur-

ders vervolgens echt geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het (door 

de herstructureringsdeskundige) te ontwikkelen plan en de voortzetting van de 

onderneming dan zou het bestuur – of een individuele bestuurder – als uiterste 

stap kunnen aftreden, maar daar kleven dus wel risico’s aan .

4.2. De bestuurder en de herstructureringsdeskundige

In die gevallen waarin een herstructureringsdeskundige wordt benoemd, op ver-

zoek van de schuldenaar ofwel een derde, heeft het bestuur een aantal zaken 

in ogenschouw te nemen ten aanzien van die herstructureringsdeskundige. De 

primaire taak van de herstructureringsdeskundige is het tot stand brengen van een 

akkoord. Daartoe stelt de herstructureringsdeskundige het akkoord op en biedt dit 

namens of in samenwerking met de schuldenaar aan de stemgerechtigde schuld-

eisers en aandeelhouders aan. Daarnaast zal de herstructureringsdeskundige oog 

hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.118 Het bestuur blijft 

beheers- en beschikkingsbevoegd en exclusief verantwoordelijk voor de normale 

bedrijfsuitoefening en de voortzetting van de onderneming.119 Beide partijen 

moeten dus naast elkaar fungeren en dit onderstreept het belang van goede werk-

afspraken tussen het bestuur enerzijds en de herstructureringsdeskundige ander-

zijds. Goede samenwerking kan tot de beste resultaten leiden, waarbij de kennis 

en kunde bij het bestuur (en sleutelpersoneel) door de herstructureringsdeskun-

dige benut kan worden om een realistisch akkoord op te stellen.120

De herstructureringsdeskundige is gerechtigd tot raadpleging van de boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers van de schuldenaar waarbij hij kennis-

neming nodig acht voor een juiste vervulling van zijn taak.121 Bestuurders122 zijn 

bovendien niet alleen verplicht de herstructureringsdeskundige alle inlichtingen 

te verschaffen als dit van hen wordt verlangd, maar ook ‘eigener beweging’ 

moeten bestuurders de herstructureringsdeskundige informeren over feiten en 

118. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 59.

119. N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep ge-

nomen’, TvI 2019/32.

120. Zie A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Onderneming en 

Recht nr. 118), Deventer: Wolters Kluwer 2020, par 5.3.

121. Art. 371 lid 7 Fw.

122. Evenals aandeelhouders, commissarissen en personen in dienst van de schuldenaar.
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omstandigheden waarvan zij weten of behoren te weten dat deze voor de her-

structureringsdeskundige voor een juiste vervulling van zijn taak van belang 

zijn.123 Het gaat om een geobjectiveerde toets en bestuurders doen er daarom 

verstandig aan uitgebreide inzage te verschaffen en inlichtingen te verstrekken 

aan de herstructureringsdeskundige. Temeer nu een weigering van het bestuur 

om mee te werken als onbehoorlijk bestuur kan kwalifi ceren indien de onwillige 

houding van het bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.124 Het 

is raadzaam dat het bestuur daarom ook goede (werk)afspraken maakt met de 

herstructureringsdeskundige over het delen van (gevoelige of geheime) bedrijfs-

informatie met derden, ter voorkoming dat dergelijke informatie onbedoeld of 

onnodig bij derden terecht komt.125 Daartoe kan de herstructureringsdeskundige 

ook van derden verlangen dat die zich op gebruikelijk voorwaarden tot geheim-

houding verplichten.126

Wat te doen indien er een confl ict ontstaat tussen bestuur enerzijds en her-

structureringsdeskundige anderzijds. Dat is goed denkbaar, aangezien beide 

gemakkelijk in elkaars vaarwater kunnen komen. Onduidelijk is bijvoorbeeld 

of bepaalde bevoegdheden uit hoofde van de WHOA exclusief bij de herstruc-

tureringsdeskundige liggen, waaronder bevoegdheden die raken aan de normale 

bedrijfsuitoefening, zoals de bevoegdheid overeenkomsten te beëindigen.127 

Daarnaast kan een confl ict ontstaan als de herstructureringsdeskundige aan-

wijzingen ziet voor onbehoorlijk bestuur in aanloop naar de herstructurering. 

Een mogelijke vordering op de bestuurders uit hoofde van onbehoorlijk bestuur 

kan, of zelfs moet, worden meegenomen in een akkoord, maar het is voorstel-

baar dat zoiets de verhoudingen tussen bestuur en herstructureringsdeskundige 

op scherp zet.128 De wet geeft geen regeling voor dergelijke confl icten of een 

doorslaggevende stem aan een van beide partijen, al is betoogbaar dat zowel 

de schuldenaar als herstructureringsdeskundige de rechtbank om een oordeel 

kunnen vragen (i) ex art. 378 Fw voor zover het een aspect betreft dat van belang 

123. Art 371 lid 8 Fw.

124. Bestuurders kunnen in die gevallen aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in het 

faillissement. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 42.

125. Zie in dit kader art. 371 lid 9, dat de herstructureringsdeskundige geen informatie met derden 

deelt behoudens noodzakelijk voor vervulling van, kort gezegd, zijn taak.

126. MvT in Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, blz. 42.

127. N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep ge-

nomen’, TvI 2019/32.

128. Een voorbeeld waarin in een herstructurering – in internationale context – de visie van be-

windvoerders sterk afweek van het bestuur, waarna een confl ict ontstond, was de herstruc-

turering van de Braziliaanse OI-groep, zie HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1281, NJ 

2018/363 (Coop), en HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1281, NJ 2018/364, m.nt. F.M.J. 

Verstijlen (PTIF).
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is voor de totstandkoming van het akkoord of (ii) ex art. 379 Fw voor zover dat 

noodzakelijk is ter beveiliging van de belangen van schuldeisers of de aandeel-

houders. Dat zijn wel noodmaatregelen en in beginsel zouden bestuur en her-

structureringsdeskundige moeten streven naar een constructieve dialoog. Mocht 

er toch een (blijvend) onwerkbare situatie ontstaan tussen het bestuur en de her-

structureringsdeskundige dan kan het bestuur naar de letter van de wet geen ver-

zoek indienen bij de rechtbank om de herstructureringsdeskundige te vervangen 

of te ontslaan.129 Het bestuur kan mogelijk wel aansturen op ontslag of vervan-

ging van de herstructureringsdeskundige, aangezien de rechtbank de ambtshalve 

bevoegdheid heeft de herstructureringsdeskundige te horen en te ontslaan. Het 

ligt in de rede dat rechtbanken zeer terughoudend zullen zijn gebruik te maken 

van deze bevoegdheid.

4.3. Een eigen parallel akkoord

De WHOA bepaalt dat de schuldenaar ook na aanwijzing van een herstructu-

reringsdeskundige de mogelijkheid behoudt om een eigen akkoord aan de her-

structureringsdeskundige te overhandigen met het verzoek dit aan de stemge-

rechtigde schuldeisers en aandeelhouders voor te leggen.130 Deze mogelijkheid 

is later aan het initiële wetsvoorstel toegevoegd.131 Een eigen akkoord moet via 

de herstructureringsdeskundige aan de stemgerechtigde schuldeisers en aan-

deelhouders worden voorgelegd. Volgens de wetgever heeft het de voorkeur als 

de herstructureringsdeskundige en de schuldenaar in onderling overleg tot één 

akkoordvoorstel komen. Voor gevallen waarin dat niet lukt, kan de schuldenaar 

de herstructureringsdeskundige echter verzoeken een eigen akkoord ter stem-

ming voor te leggen.

Een mogelijke situatie is die waarin de herstructureringsdeskundige in zijn ak-

koord aanstuurt op een bepaalde schuldenafschrijving (‘haircut’) die het bestuur 

onvoldoende acht om op langere termijn de continuïteit van de vennootschap 

te borgen. Het bestuur zou dan een eigen akkoord kunnen formuleren met een 

omvangrijkere haircut. Denkbaar is ook dat het akkoord van de herstructure-

ringsdeskundige voorziet in de afschrijving van de vordering van een bepaalde 

129. Art. 371 lid 13 Fw.

130. Art. 371 lid 1 Fw.

131. De toevoeging is ingegeven door art. 9 lid 1 van de Richtlijn waarin is bepaald dat de lid-

staten ervoor moeten zorgen «dat schuldenaren, ongeacht wie overeenkomstig artikel 4 een 
preventieve herstructureringsprocedure aanvraagt, het recht hebben om herstructurerings-
plannen ter goedkeuring aan de betrokken partijen voor te leggen». Door middel van de 

toevoeging/wijzigingsbepaling wordt volgens de wetgever alsnog aangesloten bij art. 9 lid 1 

van de richtlijn (Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 7, blz. 3).
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leverancier, die het bestuur op haar beurt als essentieel ziet voor de toekomst van 

de onderneming en wier vordering ze daarom liever ongemoeid laat.

Het is denkbaar dat na stemming beide akkoorden gesteund worden door ten 

minste één klasse bestaande uit kwalifi cerende schuldeisers132 en beide akkoor-

den dus voor homologatie in aanmerking komen. De uiteindelijke beslissing 

om te bepalen welk akkoord aan de rechter wordt voorgelegd is dan aan de 

herstructureringsdeskundige.133 De gedachte van de wetgever hierbij is dat het 

proces concentreert op één traject dat wordt gecoördineerd door de herstructure-

ringsdeskundige en er geen parallelle akkoordtrajecten lopen.134 Als het bestuur 

echt geen fi ducie heeft in het plan van de herstructureringsdeskundige, zoals 

goedgekeurd door de vereiste meerderheid van schuldeisers en aandeelhouders, 

zou het bestuur nog kunnen overwegen om na homologatie van het akkoord 

terug te treden.

4.4. Instemmingsvereiste bij MKB-bedrijven

We besteden tot slot van dit hoofdstuk enkele woorden aan het instemmingsver-

eiste bij MKB-bedrijven. Op grond van artikel 381 lid 2 Fw kan de herstructu-

reringsdeskundige alleen met instemming van de schuldenaar een akkoord ter 

stemming voorleggen aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders 

als (a) de herstructureringsdeskundige op verzoek van een derde is aangewezen 

en (b) het een MKB-onderneming is.135 In soortgelijke zin volgt uit artikel 381 

lid 2 Fw dat een herstructureringsdeskundige alleen met instemming van de 

schuldenaar een homologatieverzoek kan indienen als (a) de herstructurerings-

deskundige op verzoek van een derde is aangewezen, (b) niet alle klassen met 

het akkoord hebben ingestemd en (c) het een MKB-onderneming is. In beide 

gevallen bepaalt de wet dat aandeelhouders het bestuur niet op onredelijke wijze 

mogen belemmeren instemming te verlenen.

Bestuurders bij MKB-ondernemingen zullen in de twee voornoemde situaties 

dus een expliciete beslissing moeten nemen om al dan niet hun instemming te 

132. Daarmee bedoelen we schuldeisers die bij faillissement van de schuldenaar naar verwachting 

een uitkering in geld tegemoet kunnen zien.

133. Nota van Wijziging, Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 7, blz. 3.

134. Nota van Wijziging, Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 7, blz. 3.

135. Het gaat om een MKB-onderneming indien de schuldenaar of, als de schuldenaar een rechts-

persoon is, de groep, bedoeld in art. 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waartoe de 

schuldenaar behoort, een onderneming drijft waar minder dan 250 personen werkzaam zijn 

en waarvan de jaaromzet in het voorgaande boekjaar € 50 miljoen of het balanstotaal aan het 

eind van het voorgaande boekjaar € 43 miljoen niet overschreed.



Mr. S.R.F. Aarts en Mr. S. Jansen

174

geven aan het ter stemming of ter homologatie voorleggen van een akkoord. 

Dat brengt in onze ogen mee dat bestuurders in dergelijke situaties nog meer 

dan anders een eigen afweging moeten maken over (de inhoud van) het voorlig-

gende herstructureringsplan en dat moeten toetsen aan het vennootschappelijk 

belang. Wederom zullen de bestuurder zich goed moeten laten informeren en de 

instemmingsbeslissing nemen op basis van volledige informatie. Bestuurders 

zouden er echter voor moeten waken dat hun eigen analyse het proces vertraagt 

waardoor het herstructureringsproces in gevaar zou kunnen komen. Bestuurders 

kunnen de herstructureringsdeskundige verzoeken het bestuur tijdig (of steeds) 

geïnformeerd te houden over de voortgang van het proces om te voorkomen dat 

ze een informatieachterstand hebben.

Wij menen dat bestuurders, indien zij menen hun instemming te moeten ont-

houden, dat besluit moeten motiveren en daarvoor goede gronden moeten aan-

voeren. De wet laat onzes inziens ruimte voor bestuurders om voorwaarden te 

stellen aan een instemmingsbesluit, bijvoorbeeld door aan te sturen op bepaalde 

inhoudelijke wijzigingen die zij in het vennootschappelijk belang achten.136 Be-

stuurders zouden er echter voor moeten waken het proces daarmee onnodig te 

vertragen of frustreren. Weerhoudt het bestuur zijn toestemming op oneigen-

lijke gronden, dan kan een beslissing van de rechtbank in de plaats treden van 

de instemming van het bestuur. De herstructureringsdeskundige kan de recht-

bank vragen een oordeel te vellen over de weigering van het bestuur om de 

noodzakelijke instemming te verlenen.137 Als de rechter constateert dat het 

bestuurder geen goede reden heeft om bedoelde instemming te onthouden, dan 

kan de rechter op verzoek van de herstructureringsdeskundige bepalen dat zijn 

beslissing dezelfde kracht heeft (oftewel: in de plaats treedt van) de instemming 

van het bestuur.138 Het is dus voorstelbaar dat de rechtbank in dit kader ook een 

oordeel vormt over de eventuele voorwaarden die het bestuur aan het verlenen 

van instemming heeft gesteld.

Er is in de literatuur gewezen op verschillende bezwaren tegen het instemmings-

vereiste uit de WHOA.139 Tollenaar wijst erop dat de wetgever deze bezwaren 

heeft erkend door te bepalen dat aandeelhouders het bestuur niet op onredelijke 

wijze mogen belemmeren instemming te verlenen. Volgens hem zal deze bepa-

ling in de praktijk echter niet werken omdat een bestuurder zich mogelijk door 

136. Zie de voorbeelden die we hebben benoemd onder paragraaf 4.3 bij het parallelle akkoord.

137. Art. 378 lid 1 sub g Fw.

138. Art. 378 lid 5 Fw.

139. Zie bijvoorbeeld N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord 

onder de loep genomen’, TvI 2019/32, par 6.



175

De belangrijke rol van bestuurders en commissarissen onder de WHOA

de belangen van een aandeelhouder laat leiden, vooral als de bestuurder een 

DGA is of in een afhankelijkheidsrelatie tot de aandeelhouder verkeert, en het 

moeilijk te bepalen is of concrete gedragingen van de bestuurder zijn ingegeven 

door (onredelijke) inmenging van de aandeelhouder.140 Het past bestuurders 

vanuit hun bestuurstaak niet om dergelijke vermenging van (tegenstrijdige) 

belangen te laten optreden. Wij delen echter de zorg van Tollenaar en het zal 

moeilijk blijken om oneigenlijke vermenging van belangen te voorkomen. Met 

de mogelijkheid om een rechterlijke beslissing in de plaats te laten treden van 

een instemmingsbesluit is echter een effi ciënt alternatief voorhanden, hoewel 

een dergelijke route wel tot vertraging van het traject kan leiden.

5. Commissarissen

Hoe zit het ten slotte met de positie van (eventuele) commissarissen (of daar-

bij gelijk te stellen toezichthouders)141 ten opzichte van een onder de WHOA 

herstructurerende vennootschap. Bij vennootschappen met een RvC hebben de 

commissarissen een eigen verantwoordelijkheid vanuit hun taak om toezicht te 

houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de 

vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC heeft echter 

geen initiatiefrecht. In beginsel kan de RvC daarom geen herstructurering onder 

de WHOA beginnen of om de benoeming van een herstructureringsdeskundige 

verzoeken.142

Bij een vennootschap met fi nanciële moeilijkheden wordt een actievere en meer 

onderzoekende rol van commissarissen verwacht dan normaal.143 Het behoort 

bij uitstek tot de taak van de RvC om juist in (fi nancieel) moeilijke tijden het 

management van de vennootschap met raad en daad bij te staan en terzake eigen 

initiatieven te ontwikkelen. Een commissaris die zijn functie onder die omstan-

digheden neerlegt zal dan ook kritisch worden bekeken.144 Van de RvC wordt 

alertheid en daadkracht gevraagd en vanuit een proactieve en onderzoekende 

140. N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep ge-

nomen’, TvI 2019/32, par 6.

141. Niet-uitvoerende bestuurders in een one tier board zijn (anders dan commissarissen) met de 

uitvoerende bestuurders gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie. We gaan op even-

tuele bijzonderheden die dat kan meebrengen niet verder in.

142. In bijvoorbeeld het enquêterecht heeft een raad van commissarissen wel een zelfstandige 

bevoegdheid om een enquêteprocedure te beginnen (art. 2:346 lid 2).

143. B.F. Assink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: Kluwer 

2013/52.1. M.L.H. Reumers, De insolvente naamloze en besloten vennootschap (Recht en 

Praktijk nr. InsR15), Deventer: Wolters Kluwer 2020, par. 7.1.3.

144. Vgl. Hof Amsterdam (OK) 28 december 2006, JOR 2007, 67 en M. Brink, ‘Lessen voor com-

missarissen naar aanleiding van KPNQwest’, TOP 2007, p. 77.
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rol zal de RvC informatie moeten opvragen over, bijvoorbeeld de (fi nanciële) 

status van de vennootschap en het voorgenomen herstructureringstraject. Daar-

naast zal de RvC vaker moeten overleggen om een beter beeld bij de situatie 

te krijgen, zowel intern als met het bestuur. In en buiten dergelijke (formele) 

overleggen zal de RvC het bestuur met de nodige gezonde assertiviteit en door-

tastendheid moeten challengen en bijstaan, ter waarborging dat het bestuur zijn 

taak op de juiste wijze vervult en de RvC tijdig kan ingrijpen waar dat nood-

zakelijk is.145 Waar nodig zullen de commissarissen zich moeten (en, op kosten 

van de vennootschap, doorgaan mogen) laten bijstaan door een eigen deskundig 

adviseur. Commissarissen dienen zich bewust te zijn van hun taak en die van 

het bestuur. Want hoewel de RvC bij fi nanciële moeilijkheden dichter op het 

vuur moet zitten, stellen commissarissen die te veel op de bestuurdersstoel gaan 

zitten, zich onbedoeld bloot aan het risico dat dergelijke bemoeienissen kwalifi -

ceren als (mede)besturen met de navenante risico’s daarvan.146

De WHOA kent geen specifi eke, aan het vennootschapsrecht gerelateerde, aan-

passing van de taken en bevoegdheden van een raad van commissarissen bij 

de totstandkoming van een onderhands akkoord. Anders dan ten aanzien van 

besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders,147 kent de 

WHOA dus ook geen regels ten aanzien van besluitvorming of goedkeurings-

vereisten door een RvC. Als dus uit de wet of statuten van de herstructurerende 

vennootschap volgt dat het bestuur bepaalde besluiten ter goedkeuring moet 

voorleggen aan de RvC moeten die worden nageleefd en opgevolgd. Bestuur 

en RvC doen er beide goed aan elkaar geïnformeerd te houden zodat besluit-

vorming van de RvC, waar nodig, niet tot onnodige vertraging van het proces 

leidt. In onze ervaring is dit al gebruikelijk en vergadert de RvC in tijden van 

fi nanciële crisis op zeer regelmatige basis.

Tegenstrijdige belangen zijn bij dergelijke besluitvorming overigens niet uit te 

sluiten. Historisch gezien werden commissarissen primair als belangenbehar-

tigers van de aandeelhouders gezien148 en het komt nog steeds regelmatig voor 

dat ten minste één of enkele van de commissarissen benoemd is door of op 

aanbeveling/voordracht van een aandeelhouder. Daarmee bestaat de geens-

zins denkbeeldige mogelijkheid dat commissarissen loyaal zijn richting die 

145. B.F. Assink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: Kluwer 

2013/52.1.

146. Waaronder het verstrekkende risico om als feitelijk beleidsbepaler in het faillissementstekort 

te worden veroordeeld ex art. 2:138/248 lid 7 BW.

147. Art. 370 lid 5 Fw.

148. B.F. Assink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: Kluwer 

2013/52.5.



177

De belangrijke rol van bestuurders en commissarissen onder de WHOA

aandeelhouder. Die aandeelhouder kan vervolgens via de ‘achterdeur’ mogelijk 

toch (oneigenlijke) invloed op het proces uitoefenen, terwijl de bedoeling van 

zowel de Nederlandse als Europese wetgever is om dergelijke invloed te beper-

ken.149 Commissarissen dienen zich, evenals bestuurders, te richten naar het be-

lang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.150 Daarnaast 

moet bij een commissaris sprake zijn van ‘onafhankelijke oordeelsvorming’, 

zonder last of ruggespraak.151 Van een commissaris mag dan ook rechtens wor-

den verwacht dat hij zich richt op het belang van de onderneming, maar net als 

bij bestuurders die nauwe betrekkingen hebben met aandeelhouders, zal het in 

de praktijk moeilijk vast te stellen zijn of de commissaris het vennootschappe-

lijk belang ook feitelijk onverkort laat prevaleren boven dat van degene die hem 

tot commissaris heeft benoemd.152 Een commissaris die bovendien een persoon-

lijk (en soms, kwalitatief)153 tegenstrijdig belang heeft aan het belang van de 

vennootschap zou zich van besluitvorming moeten onthouden.154 Het bestuur of 

andere commissarissen kunnen ook op dergelijke onthouding van de geconfl ic-

teerde commissaris aansturen. De regeling omtrent tegenstrijdig belang kan dan 

in sommige omstandigheden uitkomst bieden om oneigenlijke invloed van de 

aandeelhouder buiten de deur te houden.

149. Dat schuurt met het uitgangspunt van art. 12 lid 2 Richtlijn dat het “kapitaalhouders niet is 
toegestaan de uitvoering van een herstructureringsplan op onredelijke wijze te belemmeren”.

150. Art. 2 :140/250 lid 2 BW. B.F. Assink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 
1), Deventer: Kluwer 2013/52.4. En zie HR 9 juli 2010, NJ 2010, 544 (ASM International) 

over de ‘verantwoordelijkheid’ van de RvC ‘jegens de vennootschap en de met haar ver-

bonden onderneming’.

151. B.F. Assink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: Kluwer 

2013/52.5 verwijst voor illustratieve rechtspraak rond de rechtens vereiste mate van on-

afhankelijkheid van commissarissen naar OK 2 februari 1989, NJ 1990, 86 (Kodak Neder-
land) en OK 11 april 1991, NJ 1991, 533 (Regionaal Energiebedrijf Gooi en Vechtstreek). 

Daarin wordt overwogen dat een RvC ‘in een voldoende mate onafhankelijk dient te zijn 

ten opzichte van alle bij de vennootschap en de met haar verbonden onderneming betrokken 

belangen, personen en groepen, daaronder begrepen het belang en de persoon van de moe-

dervennootschap als aandeelhoudster; bovendien brengt het bestaan van een relatie zoals die 

tussen een dochtervennootschap en een moedervennootschap bestaat toch al met zich dat 

op het beleid van het bestuur van de dochtervennootschap gewoonlijk door of namens de 

moedervennootschap een belangrijke invloed wordt uitgeoefend – zeker wanneer zoals i.c. 

er sprake is van een structuurvennootschap met verzwakt regime – hetgeen betekent dat een 

RvC van een dochtervennootschap in het bijzonder ook ten opzichte van de moedervennoot-

schap in een voldoende mate onafhankelijk dient te zijn.’

152. B.F. Assink | W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1), Deventer: Kluwer 

2013/52.5.

153. Hof Amsterdam (OK) 22 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5354 (Intergamma), r.o. 

3.33.

154. Art. 2:140/250 BW.
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Commissarissen, tot slot, hebben evenals bestuurders een inlichtingen- en me-

dewerkingsplicht jegens een eventueel benoemde herstructureringsdeskundige. 

Net als bestuurders geldt ook voor commissarissen dat zij de herstructurerings-

deskundige ‘eigener beweging’ moeten informeren over feiten en omstandig-

heden waarvan zij weten of behoren te weten dat deze voor de herstructurerings-

deskundige voor een juiste vervulling van zijn taak van belang zijn. Ook deze 

(geobjectiveerde) inlichtingenplicht brengt dus mee dat commissarissen zich 

goed moeten laten voorlichten over de (fi nanciële) situatie van de vennootschap 

en het herstructureringsproces.

6. Tot slot

Onze verwachting is dat de WHOA een effectief middel zal zijn om een her-

structureringspoging te ondernemen. Wellicht worden bestuurders daardoor in 

de toekomst aangemoedigd om eerder een herstructurering te ondernemen en 

neemt het aantal succesvolle herstructureringen toe. Anders dan men misschien 

zou denken, gelet op de lofzang vanuit de praktijk en wetenschap, is de WHOA 

evenwel geen wondermiddel voor alle fi nanciële problemen waar een onder-

neming mee kan kampen. De basis is en blijft een weldoordacht herstelplan en 

de WHOA biedt slechts betere middelen om een dergelijk plan uit te voeren.

De positie van bestuurders en commissarissen is in iedere herstructurering an-

ders, maar er gelden wel steeds dezelfde normen ongeacht of de herstructurering 

nu wordt geïmplementeerd met gebruikmaking van de WHOA of niet. Anders 

verwoord, de WHOA verandert het normenkader niet, maar er kunnen wel an-

dere of nieuwe dilemma’s spelen. Hoe het proces en de positie van bestuurders 

en commissarissen vorm gaan krijgen zal de praktijk moeten leren. Niet in alle 

omstandigheden zijn (vooral) bestuurders goed af onder de WHOA, in het bij-

zonder het initiatiefrecht van derden kan bestuurders in een lastige positie bren-

gen. Curatoren, rechters en andere betrokkenen die achteraf over het handelen 

van bestuurders moeten oordelen, moeten voldoende rekenschap geven van de 

moeilijke positie van bestuurders. In dat geval zal ook dat een aanzuigende wer-

king hebben voor (succesvolle) herstructureringstrajecten.
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De aandeelhouder, persona non grata onder de 
WHOA?

MR. S.C.E.F. MOULEN JANSSEN1

1. Inleiding

De WHOA is vooral geschreven vanuit een insolventierechtelijk perspectief 

waardoor zij uitgebreide regels en toelichtingen bevat ten aanzien van (dwars-

liggende) schuldeisers.2 De wettekst en de memorie van toelichting bij de 

WHOA bespreken de positie van aandeelhouders daarentegen summier. Een 

uitzondering betreft artikel 370 lid 5 Fw, dat ingaat op aandeelhoudersrechten. 

De bepaling regelt de verhouding tussen de WHOA en het vennootschapsrecht.

Dat de WHOA geschreven is vanuit met name een insolventierechtelijk per-

spectief, heeft tot gevolg dat de aandeelhouder al snel gezien kan worden als een 

persona non grata onder de WHOA: is een aandeelhouder out of the money – dat 

wil zeggen hij ontvangt bij een vereffening van het vermogen van de vennoot-

schap niets – dan mag hij ook een herstructureringsakkoord niet dwarsbomen 

wanneer het akkoord zijn rechten wijzigt. Dit betekent echter niet dat een ak-

koord de gehele kapitaalstructuur van de vennootschap zomaar kan wijzigen en 

het vennootschapsrecht buiten spel kan zetten. In deze bijdrage belicht ik vanuit 

dat perspectief een aantal belangwekkende aspecten van de positie van aandeel-

houders onder de WHOA.3

1. Mr. S.C.E.F. Moulen Janssen is werkzaam als rechter in opleiding bij de rechtbank Oost-

Brabant en is gepromoveerd op het proefschriftonderwerp “De positie van aandeelhouders 

bij preventieve herstructureringen, in het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands 

akkoord”.

2. Zie uitgebreid over de WHOA vanuit (met name) een insolventierechtelijk perspectief: 

N.W.A. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord: Grondslagen en raamwerk, Deventer: Wolters 

Kluwer 2016 en A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (O&R 
nr. 118), Deventer: Wolters Kluwer 2020. Zie voorts de themanummers over de WHOA van 

het Tijdschrift voor Ondernemingsrecht (2019, afl . 5) en het Tijdschrift fi nanciering, zeker-
heden en insolventierechtpraktijk (2019, nr. 6). Deze gaan nauwelijks tot niet in op de positie 

van aandeelhouders onder de WHOA.

3. Deze bijdrage is een bewerking van onderdelen van mijn proefschrift (S.C.E.F. Moulen 

Janssen, De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen, in het bijzonder 
onder de Wet homologatie onderhands akkoord, Deventer: Wolters Kluwer 2020).
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Allereerst ga ik in op welke aandeelhoudersrechten een dwangakkoord kan wij-

zigen (par. 2). Hiervan moet worden onderscheiden dat bepaalde besluiten van 

de algemene vergadering van aandeelhouders (of houders van aandelen van een 

bepaalde soort of aanduiding) of instemming van individuele aandeelhouders 

nodig kunnen zijn om de wijzigingen in de rechten van aandeelhouders te rea-

liseren (par. 3). Tot slot zet ik in paragraaf 4 de absolute priority rule, die aan 

de orde is wanneer niet alle stemklassen voor het akkoord hebben gestemd, in 

verhouding tot de positie van aandeelhouders uiteen.4

2. Het wijzigen van aandeelhoudersrechten

Wanneer een akkoord de rechten van schuldeisers en aandeelhouders wijzigt, 

zijn zij betrokken bij het akkoord en zijn zij (in beginsel) stemgerechtigd.5 Het 

maakt daarbij niet uit of schuldeisers of aandeelhouders reeds out of the money 
zijn. Het is relatief eenvoudig te bepalen wanneer een akkoord rechten van 

schuldeisers wijzigt en wanneer zij derhalve betrokken zijn bij de akkoordpro-

cedure. Denk aan uitstel van betaling, een betalingsregeling, een gedeeltelijke of 

gehele kwijtschelding van een vordering op de vennootschap of een omzetting 

van vorderingen in bijvoorbeeld aandelen.6 Voor aandeelhouders is het lastiger 

te bepalen wanneer zij betrokken zijn bij de akkoordprocedure.

2.1. Indirecte wijziging van aandeelhoudersrechten

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van de WHOA noemt een debt 
for equity swap als enige voorbeeld.7 Die wijzigt aandeelhoudersrechten niet 

direct, maar indirect. Een debt for equity swap houdt in dat nieuwe aandelen 

worden uitgegeven aan schuldeisers of derden met uitsluiting van het voor-

keursrecht van bestaande aandeelhouders. Als gevolg hiervan verwatert het aan-

delenbelang van de huidige aandeelhouders. Daarmee veranderen niet alleen 

de zeggenschapsverhoudingen, maar verwatert ook het economisch belang.8 

4. De absolute priority rule houdt, kort gezegd, in dat de vorderingen van een (tegenstem-

mende) hoger gerangschikte klasse eerst volledig voldaan moeten zijn voordat een lager 

gerangschikte klasse een uitkering mag ontvangen of iets mag behouden. Een klasse van 

aandeelhouders is de laagst gerangschikte klasse.

5. Art. 381 lid 3 Fw.

6. Zie ook Mennens 2020, par. 7.3.3.

7. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 34.

8. Het kan ook voorkomen dat een akkoord enkel een verwatering van fi nanciële rechten met 

zich brengt wanneer niet de samenstelling van de algemene vergadering wijzigt, maar aan 

houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding preferente aandelen worden 

uitgegeven.
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Het is mijns inziens vanuit het oogpunt van rechtsbescherming9 juist dat ook 

bij een indirecte wijziging van rechten aandeelhouders mogen stemmen over 

het akkoord, zij onderdeel zijn van het beoordelingskader van de rechtbank en 

zij bezwaar mogen maken tegen de homologatiebeslissing.10 De mate van aan-

delenverwatering kan namelijk vergaand zijn. Bij een debt for equity swap zal 

in de regel een aanzienlijke aandelenverwatering aan de orde zijn. Schuldeisers 

zullen immers doorgaans niet bereid zijn aandelen te verkrijgen in de geher-

structureerde vennootschap wanneer zij (door middel van hun verkregen aan-

delen) geen (vergaande) invloed in de geherstructureerde vennootschap kunnen 

uitoefenen, om bijvoorbeeld hun fi nanciële risico’s te beperken. Bovendien 

zou het vreemd zijn dat aandeelhouders wel mogen stemmen wanneer bijvoor-

beeld het recht op dividend voor een paar jaar wordt uitgesloten (een directe 

wijziging) en niet over een enorme verwatering van hun aandelenbelang (een 

indirecte wijziging).

2.2. Directe wijziging van aandeelhoudersrechten

Een akkoord kan aandeelhoudersrechten ook direct wijzigen. Het kan dan om 

het wijzigen van zowel fi nanciële rechten als zeggenschapsrechten gaan. Ik licht 

dit toe. Een akkoord ziet op het herstructureren van schulden.11 Vooropgesteld 

zij dat het ook de bedoeling is dat een akkoord onder de WHOA de kapitaal-

structuur kan wijzigen, hoewel een aandeel niet kwalifi ceert als een schuld. 

Het is daarom beter te spreken van het herstructureren van de passiva van de 

vennootschap.

Een strikte lezing van het herstructureren van schulden/passiva zou zijn dat een 

akkoord enkel de vermogensrechtelijke aanspraken van aandeelhouders mag 

wijzigen. Het zou dan enkel gaan om het herstructureren van de aanspraken die 

aandeelhouders hebben jegens de vennootschap, zoals het recht op dividend. De 

9. Mede gelet op art. 1 EP EVRM waarin is opgenomen dat eenieder in beginsel recht heeft op 

ongestoord genot van zijn eigendom.

10. Mennens meent daarentegen dat een indirecte wijziging van aandeelhoudersrechten geen 

stemgerechtigdheid met zich brengt, maar dat de aandeelhouder wel bezwaar zou mogen 

maken (dit laatste kan onder de huidige WHOA echter niet). Zij legt dit met name uit aan 

de hand van art. 370 lid 5 Fw, dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering kan 

uitsluiten. Zie A.M. Mennens 2020, par. 7.3.4.1. Mijns inziens moet echter een duidelijk 

onderscheid worden gemaakt tussen een wijziging van aandeelhoudersrechten, direct dan 

wel indirect, en de eventueel benodigde besluiten van de algemene vergadering van aan-

deelhouders die op grond van art. 370 lid 5 Fw niet altijd van toepassing zijn. Het buiten 

toepassing laten van bepaalde besluiten zegt nog niks over de vraag of en op welke wijze het 

akkoord rechten van aandeelhouders wijzigt.

11. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 1.
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aanspraken die aandeelhouders hebben jegens de vennootschap zijn rechten van 

vermogensrechtelijke aard.12 Dat zijn de (toekomstige) ‘schulden’ van de vennoot-

schap. Zeggenschapsrechten zijn daarentegen rechten die aandeelhouders kunnen 

uitoefenen binnen de vennootschap, niet jegens de vennootschap. De WHOA ver-

wijst op diverse plekken in de akkoordregeling naar de fi nanciële belangen en 

aanspraken van aandeelhouders. Zo komt een akkoord enkel voor homologatie in 

aanmerking wanneer de reorganisatiewaarde eerlijk is verdeeld onder de verschil-

lende stemklassen.13 Voorts mag bij een scheiding tussen de juridische en de eco-

nomische gerechtigdheid tot een aandeel, de economisch gerechtigde onder om-

standigheden stemmen over het akkoord omdat het fi nanciële risico bij hem ligt.14 

Ook bij de best interest test ligt de focus op de vermogensrechtelijke aanspraken 

van aandeelhouders.15 De test waarborgt dat bij het akkoord betrokken aandeel-

houders niet slechter af zijn onder het akkoord dan zonder het akkoord. Zij zullen 

echter doorgaans niet slechter af zijn omdat zij in de regel out of the money zijn. 

Deze nadruk op vermogensrechtelijke aanspraken van aandeelhouders is logisch 

aangezien een preventieve herstructurering waarbij de vermogensstructuur wijzigt 

in feite een vereffening van het vermogen van de vennootschap betreft: de waarde 

die met het akkoord wordt gerealiseerd – de reorganisatiewaarde – wordt verdeeld 

onder de schuldeisers en de aandeelhouders.16

Dat de focus op de vermogensrechtelijke aanspraken ligt, leidt mijns inziens niet 

tot de conclusie dat een wijziging van zeggenschapsrechten onder een akkoord 

niet mogelijk is. Een wijziging van zeggenschapsrechten van bestaande aan-

deelhouders ligt wel minder voor de hand bij een akkoord dan de wijziging van 

fi nanciële rechten. Onder omstandigheden kan een wijziging van zeggenschaps-

rechten nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer schuldeisers enkel instemmen met het 

verkrijgen van aandelen waaraan bepaalde zeggenschapsrechten zijn verbonden 

en deze reeds toekomen aan de bestaande houders van prioriteitsaandelen. Denk 

bijvoorbeeld aan de bevoegdheid te besluiten over een dividenduitkering of het 

ontslag van bestuurders.17

12. E.C. Bos, Vruchtgebruik op aandelen, Deventer: Kluwer 2005, p. 101 en B. Kemp, Aandeel-
houdersverantwoordelijkheid: De positie en rol van de aandeelhouder en aandeelhouders-
vergadering, Deventer: Wolters Kluwer 2015/4.3.3.

13. Art. 383 lid 4 sub b Fw.

14. Art. 381 lid 5 Fw.

15. Art. 384 lid 3 Fw.

16. O.a. O. Tene, ‘Revisiting the creditors’ bargain: the entitlement to the going-concern sur-

plus in corporate bankruptcy reorganizations’, Bankruptcy developments Journal 2003, nr. 

19, p. 390, D.G. Baird & D. Bernstein, ‘Absolute Priority, Valuation Uncertainty, and the 

Reorganization Bargain’, The Yale Law Journal 2006, nr. 8, p. 1937 en Tollenaar 2016, p. 22.

17. Art. 2:189a BW jo. art. 2:206 BW en art. 2:244 BW.



183

De aandeelhouder, persona non grata onder de WHOA?

Zoals hiervoor reeds opgemerkt, zijn ook out of the money aandeelhouders (en 

schuldeisers) stemgerechtigd wanneer het akkoord hun rechten wijzigt. In Enge-

land is het daarentegen onder de recent in werking getreden restructuring plan 
procedure mogelijk dat tijdens de eerste rechtszitting de rechter wordt verzocht 

om te bepalen dat degenen zonder genuine economic interest in the company 

niet stemgerechtigd zijn.18 Op deze manier haal je een mogelijke discussie over 

de waardering van de onderneming naar voren, terwijl deze meestal pas echt aan 

de orde is wanneer niet alle stemklassen voor het akkoord stemmen. Het is de 

vraag of dat wenselijk is.

2.3. Noodzakelijke wijziging

Eventuele wijzigingen van aandeelhoudersrechten onder een akkoord moeten 

noodzakelijk zijn voor het bereiken van het akkoord. Dit is gelet op artikel 1 EP 

EVRM van belang: een inmenging in het eigendomsrecht van aandeelhouders 

moet proportioneel zijn. Dit houdt in dat het nagestreefde doel (de herstruc-

turering) en de gebruikte middelen (het wijzigen van aandeelhoudersrechten) 

in een redelijke verhouding tot elkaar moeten staan.19 De inmenging in aan-

deelhoudersrechten mag niet verder gaan dan noodzakelijk is om het doel te 

bereiken: de inmenging in het eigendomsrecht van aandeelhouders moet met 

andere woorden noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van een akkoord.20 

Het enkele feit dat een aandeelhouder out of the money is, betekent nog niet 

dat een akkoord daarom het gehele aandelenbelang van aandeelhouders mag 

ontnemen. Het uitgangspunt van een akkoord onder de WHOA is immers dat 

de aanbieder van het akkoord de reorganisatiewaarde volgens ‘zelf bepaalde’ 

regels mag verdelen over de bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeel-

houders. Wanneer alle stemklassen hiermee instemmen – en aldus consensus 

bestaat tussen alle stemklassen – zijn de aanvullende afwijzingsgronden uit ar-

tikel 384 lid 4 Fw niet aan de orde. Dit betekent onder meer dat de rangorde 

bij vereffening van het vermogen niet hoeft te gelden voor de verdeling van de 

reorganisatiewaarde.

18. S.901C sub 4 Companies Act 1986.

19. EHRM 5 januari 2000, nr. 33202/96, NJ 2000/571 (Beyeler t. Italië).

20. T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & H.D. Ploeger, De eigendomsbescherming van artikel 1 
van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht, Preadviezen voor 
de vereniging voor Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 23 en A.J.P. Schild, ‘Het 

evenredigheidsbeginsel in het ondernemingsrecht; de jurisprudentie van het EHRM als in-

spiratiebron’, Ondernemingsrecht 2011/125. Zie over art. 1 EP EVRM en de WHOA verder: 

Moulen Janssen 2020, par. 3.4.
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De WHOA vereist dat de aanbieder van een akkoord een beschrijving opstelt 

van de herstructureringsmaatregelen die onderdeel zijn van het akkoord en de 

wijze waarop deze maatregelen aan een oplossing bijdragen.21 Hieronder valt 

mijns inziens ook welke aandeelhoudersrechten wijzigen en waarom. Dit is 

niet alleen van belang om aandeelhouders te overtuigen waarom een akkoord 

noodzakelijk is (zodat zij voor het akkoord stemmen), maar ook zodat de recht-

bank kan beoordelen of de wijzigingen noodzakelijk zijn voor een succesvolle 

herstructurering van schulden en aandeelhoudersrechten niet nodeloos worden 

beperkt. Het is evenwel lastig voor de rechter te toetsen of de beperking van 

de aandeelhoudersrechten onder een akkoord misbruik oplevert, aangezien dit 

zoals vermeld niet kan worden afgeleid uit het enkele feit dat een aandeelhouder 

out of the money is. Bij gegronde vermoedens ervan kan de rechter het verzoek 

tot homologatie van het akkoord afwijzen op de algemene afwijzingsgrond dat 

andere redenen zich tegen homologatie van het akkoord verzetten.22

2.4. Het wijzigen van aandeelhoudersrechten en een 
aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst kan weliswaar geen nieuw soort aandeel of 

aandeel van een bepaalde aanduiding worden gecreëerd,23 maar de uitoefening 

van de aandeelhoudersrechten kan wel in een aandeelhoudersovereenkomst 

worden geregeld.24 In het kader van een akkoordprocedure zijn een winstver-

delingsregeling en een anti-verwateringsbepaling de belangrijkste bepalingen 

die kunnen voorkomen in een aandeelhoudersovereenkomst.25 Een winstver-

delingsregeling is een onderlinge afspraak tussen aandeelhouders over de ver-

deling van de winst.26 Een anti-verwateringsbepaling beoogt te waarborgen dat 

bestaande aandeelhouders hun aandelenbelang op peil kunnen houden.

21. Art. 375 lid 2 sub e onder 3 en 4 Fw.

22. Art. 384 lid 2 sub i Fw.

23. Een statutaire basis is hiervoor vereist, zie art. 2:175 BW. Zie bijv. ook M. van Olffen & 

G.J.C. Rensen, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk 
recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel IIa. NV en BV. Oprichting, vermogen en aandelen, De-

venter: Wolters Kluwer 2019/305.

24. J.N. Schutte-Veenstra, ‘De gedereguleerde BV. Meer ruimte voor verscheidenheid?’, in: L. 

Timmerman e.a., Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht, Deventer: Wolters 

Kluwer 2016/2.3.1.2.

25. Afspraken over de overdracht van aandelen zullen doorgaans geen problemen opleveren, 

aangezien bij een preventieve herstructurering intrekking van aandelen eerder voorkomt dan 

de overdracht van aandelen.

26. Dit betreft vaak een afwijking van art. 2:216 lid 6 BW.



185

De aandeelhouder, persona non grata onder de WHOA?

Wanneer een dwangakkoord aandeelhoudersrechten wijzigt, kan dit gevolgen 

hebben voor een dergelijke aandeelhoudersovereenkomst. Het pregnantste voor-

beeld is de intrekking van alle aandelen van de bestaande aandeelhouders. De 

aandeelhoudersovereenkomst verliest dan haar betekenis. Behouden (sommige) 

aandeelhouders wel (gedeeltelijk) hun aandelenbelang, dan kan het voortbe-

staan van (bepalingen uit) een aandeelhoudersovereenkomst onwenselijk zijn. 

Contractuele regels kunnen invloed hebben op wettelijke en statutaire regels 

ten aanzien van aandeelhoudersrechten en de kans van slagen van een akkoord, 

wanneer zij doorwerken in de vennootschapsrechtelijke orde.27 Om eenzelfde 

reden wordt in het kader van noodzaakfi nanciering aangenomen dat een beroep 

op een anti-verwateringsbepaling uit een aandeelhoudersovereenkomst naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn.28

2.4.1. Het wijzigen van een aandeelhoudersovereenkomst

Kan onder een akkoord een wijziging van de winstverdelingsregeling of de anti-

verwateringsregeling plaatsvinden? De WHOA en de memorie van toelichting 

(bij het wetsvoorstel) zwijgen, maar geven ook geen beperking. Artikel 373 

Fw biedt de aanbieder van een akkoord de mogelijkheid tot het wijzigen van 

lopende overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is en zelfs tot het een-

zijdig opzeggen van dergelijke overeenkomsten. Waar de consultatieversies van 

de WHOA nog spraken over het wijzigen van wederkerige overeenkomsten, is 

uiteindelijk in de WHOA opgenomen dat het gaat om lopende overeenkom-

sten. Hoewel de wetgever vooral doelt op commerciële overeenkomsten, valt 

een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de vennootschap partij is onder een 

lopende overeenkomst. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van de 

WHOA geeft bovendien aan dat de bepaling ziet op alle type overeenkomsten, 

behalve op arbeidsovereenkomsten.29 Het is mijns inziens toch de vraag of een 

aandeelhoudersovereenkomst waarbij de vennootschap partij is hieronder valt. 

In de regel heeft de vennootschap als partij bij de aandeelhoudersovereenkomst 

27. Zie uitgebreid over de doorwerking van aandeelhoudersovereenkomsten (ook voor verdere 

verwijzingen): G. van Solinge & M.P. Nieuwe Weme, Mr. C. Assers Handleiding tot de be-
oefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel IIb. NV en BV. 
Corporate Governance, Deventer: Wolters Kluwer 2019/107 e.v.

28. Zie bijv. HR 19 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD5138, JOR 2002/5 (Skygate) en HR 

25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7067, JOR 2011/115 (Inter Access). Bij nood-

zaakfi nanciering ondervindt de aandeelhouder een (forse) aandelenverwatering, maar ver-

liest hij niet zijn gehele aandelenbelang. Dit laatste kan wel gebeuren bij een akkoord onder 

de WHOA. Een ander verschil met noodzaakfi nanciering is dat bij een akkoord onder de 

WHOA in beginsel alle rechten die verbonden zijn aan een aandeel gewijzigd kunnen wor-

den.

29. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 44.
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geen verplichtingen, anders dan dat zij op de hoogte is van de afspraken uit de 

overeenkomst en het bestuur hier dus rekening mee moet houden. Het ligt naar 

mijn mening meer voor de hand dat er overeenstemming moet zijn tussen de 

partijen bij een aandeelhoudersovereenkomst voor het wijzigen van afspraken 

uit een aandeelhoudersovereenkomst.30 Bestaande aandeelhouders zullen naar 

verwachting instemmen met wijzigingen. Zij weten immers dat zij hun gehele 

aandelenbelang verliezen wanneer schuldeisers anders niet met een akkoord 

zullen instemmen, omdat bij de absolute priority rule in beginsel de rangorde 

bij verhaal op het vermogen van de vennootschap geldt. Wanneer de bestaande 

aandeelhouders niet instemmen, kan de aanbieder van het akkoord de rechtbank 

in het kader van vroegtijdige beslissingen ex artikel 378 Fw verzoeken zich hier-

over uit te laten.31

Overigens meen ik dat ten aanzien van de anti-verwateringsbepaling kan wor-

den betoogd dat deze een contractuele regeling is tussen de vennootschap en 

haar aandeelhouders of tussen aandeelhouders onderling, die op grond van (het 

hierna te bespreken) artikel 370 lid 5 Fw ten aanzien van de besluitvorming 

niet van toepassing is. Een bestaande aandeelhouder kan zich dan niet beroepen 

op een anti-verwateringsbepaling uit de aandeelhoudersovereenkomst. De anti-

verwateringsbepaling hangt namelijk nauw samen met de besluitvorming over 

een aandelenuitgifte en de uitsluiting van het voorkeursrecht. De aandelen ver-

wateren immers als gevolg daarvan.

2.4.2. Kwaliteitseis

Het bestaan van een aandeelhoudersovereenkomst kan ook gevolgen hebben 

voor nieuwe aandeelhouders, bijvoorbeeld voor schuldeisers die aandelen ver-

krijgen in het kader van een debt for equity swap. Het ligt niet voor de hand dat 

toekomstige aandeelhouders per defi nitie partij worden bij een aandeelhouders-

overeenkomst, maar het kan voorkomen, vooral bij kleine vennootschappen, dat 

een kwaliteitseis die inhoudt dat iemand alleen aandeelhouder kan worden als 

hij partij is bij de aandeelhoudersovereenkomst, is opgenomen in de statuten.32 

Een schuldeiser kan, wanneer de kwaliteitseis geldt voor alle aandelen, alleen 

aandelen onder het akkoord verkrijgen indien hij ook partij is bij de aandeel-

houdersovereenkomst.33 Dit kan een schuldeiser tegenstaan, omdat hij dan ge-

30. Dit geldt eveneens indien de vennootschap geen partij bij de aandeelhoudersovereenkomst is.

31. Een andere mogelijkheid is de voorzieningenrechter (of de Ondernemingskamer) verzoeken 

om voorzieningen te treffen teneinde alsnog instemming van aandeelhouders te verkrijgen.

32. Art. 2:192 lid 1 sub b BW.

33. De verkrijging van aandelen is ongeldig wanneer de kwaliteitseis niet in acht is genomen.
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bonden is aan bijvoorbeeld een contractuele winstverdelingsregeling. Het is de 

vraag of een akkoord de kwaliteitseis uit de statuten kan wijzigen. Het betreft 

namelijk geen wijziging van rechten verbonden aan een aandeel, maar een wij-

ziging van een eis die verbonden is aan het aandeelhouderschap. Toch zou het 

mijns inziens onwenselijk zijn wanneer een schuldeiser voor het verkrijgen van 

aandelen partij moet zijn bij een aandeelhoudersovereenkomst waarin allerlei 

verplichtingen zijn opgenomen. De kwaliteitseis houdt dusdanig verband met 

de inhoud van een akkoord, het herstructureren van schulden, omdat het niet 

mogelijk is dat een schuldeiser aandelen verkrijgt wanneer hij geen partij is 

bij de aandeelhoudersovereenkomst. Ik zou willen bepleiten dat, voor zover dit 

nodig is, de kwaliteitseis uit de statuten onder een akkoord kan worden gewij-

zigd. Artikel 370 lid 5 Fw bepaalt dat een gehomologeerd akkoord in de plaats 

treedt van voor de uitvoering van een akkoord vereiste besluiten van de alge-

mene vergadering, zoals een besluit tot statutenwijziging (zie hierna par. 3.4).34 

Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de kwaliteitseis uit 

de statuten is dus niet vereist.

Overigens is het ook mogelijk dat schuldeisers wel (tijdelijk) partij worden bij 

de aandeelhoudersovereenkomst. Zij kunnen vervolgens als aandeelhouders 

in de nieuw samengestelde algemene vergadering, na de homologatie van het 

akkoord, overgaan tot een statutenwijziging waarbij de kwaliteitseis wordt ver-

wijderd uit de statuten.35

2.5. Het wijzigen van aandeelhoudersrechten die (nog) niet zijn verbonden 
aan een aandeel

Een vennootschap kan ook rechten tot het nemen van (nieuwe) aandelen hebben 

gegeven aan aandeelhouders of derden of (statutaire) winstrechten hebben toe-

gekend aan anderen dan aandeelhouders. Dergelijke aanspraken komen geregeld 

voor bij BV’s. Zo worden, hoewel het BV-recht stemrechtloze aandelen kent, 

winstrechten toegekend aan derden, bijvoorbeeld aan werknemers of commis-

sarissen. Een gerechtigde tot een winstrecht komt namelijk geen vergaderrecht 

34. Ook wanneer dit niet het geval zou zijn, kan mijns inziens de aanbieder van het akkoord via 

art. 378 Fw de kwaliteitseis buiten toepassing laten verklaren door de rechtbank indien de 

herstructurering anders geen doorgang kan vinden.

35. Het nadeel hiervan is dat de nieuwe aandeelhouders eventueel schadeplichtig zijn jegens de 

vroegere aandeelhouders.



Mr. S.C.E.F. Moulen Janssen

188

toe en houders van stemrechtloze aandelen wel.36 Daarnaast komt het voor dat 

aan aandeelhouders of derden een recht tot het nemen van aandelen is verstrekt.

De twee voorbeelden betreffen vermogensrechtelijke aanspraken die (nog) niet 

verbonden zijn aan een bestaand aandeel, maar daar nauw mee samenhangen. 

Wanneer een winstrecht statutair aan een ander dan een aandeelhouder toekomt, 

kan enkel een statutenwijziging de aanspraken wijzigen. In dat geval dient ie-

dere gerechtigde met de wijziging in te stemmen.37 Er wordt ook wel betoogd 

dat de winstgerechtigdheid in een overeenkomst in plaats van in de statuten 

mag worden geregeld.38 Zoals hiervoor vermeld, mogen lopende overeenkom-

sten waarbij de vennootschap partij is, worden gewijzigd onder de WHOA.39 De 

wederpartij moet hier wel mee instemmen. Stemt hij niet in, dan kan de over-

eenkomst tussentijds worden opgezegd wanneer het akkoord wordt gehomolo-

geerd en de rechtbank toestemming geeft voor de eenzijdige opzegging.40 Mijns 

inziens is het op die manier mogelijk het winstrecht van derden neergelegd in 

een overeenkomst te wijzigen. Dit is ook wenselijk aangezien het winstrecht van 

aandeelhouders wel kan worden gewijzigd onder de WHOA.41

Hetzelfde geldt voor het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze 

rechten zullen zijn neergelegd in een overeenkomst, die vervolgens kan worden 

gewijzigd indien dit nodig is voor het bereiken van een succesvolle herstructure-

ring. Het ‘probleem’ zit alleen in het verkrijgen van nieuwe aandelen.42 Verkrijgt 

de derde bestaande aandelen, dan verkrijgt hij immers het door het akkoord 

gewijzigde aandeel of hij verkrijgt überhaupt geen aandeel wanneer het aan-

delenbelang van de huidige aandeelhouder is ingetrokken.

36. P.H.N. Quist, Conversie en aandelen, Deventer: Wolters Kluwer 2018/17.2.1.

37. Art. 2:232 BW. Instemming is niet vereist indien bij de toekenning van de rechten een wijzi-

ging is voorbehouden.

38. Zie o.a. P.J. Dortmond, Van der Heijden Handboek voor de naamloze en besloten vennoot-
schap, Deventer: Kluwer 2013/333, Quist 2018, par. 17.2.1 en Asser/Van Olffen & Rensen 

2-IIa 2019/194. Een dergelijke overeenkomst is geen aandeelhoudersovereenkomst.

39. Art. 373 Fw.

40. Zie ook Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 7.

41. Een andere manier voor het binden van winstgerechtigden stelde INSOLAD voor in een door 

haar opgesteld wetsvoorstel tot wijziging van de surseanceregeling, namelijk dat een akkoord 

aangeboden kan worden aan schuldeisers, aandeelhouders en andere winstgerechtigden, zie 

art. 269 lid 1 INSOLAD ontwerp voor een nieuwe surseanceregeling.

42. Het optierecht is reeds verleend en een besluit tot uitgifte van de aandelen is niet meer nodig, 

zie art. 2:206 lid 2 BW.
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3. Besluiten van de algemene vergadering

Wanneer het akkoord rechten van aandeelhouders wijzigt, stemmen de betrok-

ken aandeelhouders in stemklassen over het akkoord.43 Zij stemmen niet als 

orgaan ‘algemene vergadering’ over het akkoord. Bepaalde besluiten van de 

algemene vergadering of een vergadering van houders van aandelen van een 

bepaalde soort of aanduiding zijn niet vereist voor de aanbieding en de uitvoe-

ring van een akkoord. De WHOA verklaart namelijk dat de artikelen 2:96 BW, 

2:96a BW, 2:99 BW, 2:100 lid 1 BW, 2:107a BW, 2:108a BW en titel 5.3 van 

Boek 2 BW buiten toepassing zijn ten aanzien van de besluitvorming (zonder af-

breuk te doen aan het beginsel van gelijke behandeling van aandeelhouders) en 

dat eenzelfde geldt voor statutaire bepalingen en contractuele regelingen.44 De 

gedachte hierachter is dat zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene 

vergadering een akkoord moet kunnen worden aangeboden (door het bestuur 

of de herstructureringsdeskundige), dat ook kan worden uitgevoerd. Out of the 
money aandeelhouders mogen een herstructurering niet dwarsbomen. Wanneer 

bepaalde besluiten vereist zouden zijn, zou alsnog een bijeenroeping van de 

algemene vergadering moeten plaatsvinden en zou besluitvorming door de 

algemene vergadering nodig zijn om de herstructurering, de inhoud van een 

akkoord, te realiseren. Zo is voor een debt for equity swap doorgaans een besluit 

tot aandelenemissie nodig en een besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht. 

In paragraaf 3.2-3.5 zet ik kort uiteen welke besluiten en eventuele uitvoerings-

handelingen niet vereist kunnen zijn onder de WHOA-procedure.45

3.1. “Voor zover en voor zolang”

Net als dat een directe of indirecte wijziging noodzakelijk moet zijn voor de 

totstandkoming van een akkoord (par. 2.3), zit in het buiten toepassing laten 

van bepaalde besluiten een proportionaliteitstest. Artikel 370 lid 5 Fw bepaalt 

namelijk dat besluiten niet zijn vereist “voor zover en voor zolang” als dat nodig 

is. Dit brengt mijns inziens met zich dat de aanbieder van het akkoord moet 

motiveren waarom een besluit nodig is en waarom de algemene vergadering er 

niet over mag stemmen in dit geval. Ter bevordering van transparantie en het 

voorkomen van misbruik was het wenselijk geweest wanneer dit expliciet in de 

43. Zie uitgebreid over de indeling van aandeelhouders in stemklassen: Moulen Janssen 2020, 

par. 6.5.3.

44. Art. 370 lid 5 Fw en Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 37-38. Dit is in lijn met de 

richtlijn herstructurering en insolventie (richtlijn (EU) 2019/1023) die in art. 32, ten aanzien 

van naamloze vennootschappen, afwijkingen van bepaalde bepalingen uit de richtlijn aan-

gaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (richtlijn 2017/1132 EU) toestaat.

45. Zie hierover uitgebreider Moulen Janssen 2020, par. 6.5.11.4.
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WHOA was opgenomen. Wanneer er geen aanwijzingen zijn dat aandeelhou-

ders in de algemene vergadering gaan tegenstemmen, kan de WHOA gelet op 

de proportionaliteitstoets de voor de herstructurering benodigde besluiten niet 

buiten toepassing zetten. De benodigde besluiten moeten met andere woorden 

worden genomen in de algemene vergadering en daarbij gelden de vennoot-

schapsrechtelijke vereisten voor de oproeping en stemming over de besluiten. 

Concreet betekent dit dat de aanbieder van een akkoord tijdens de onderhan-

delingen over het akkoord moet kijken of er aanwijzingen zijn dat het meren-

deel van de aandeelhouders tegen het akkoord gaat stemmen. De aanbieder van 

het akkoord zal zich sowieso ervan moeten vergewissen wat de steun binnen 

stemklassen is, zodat zij de kans kan inschatten of de rechter het akkoord zal 

homologeren omdat, naast de algemene afwijzingsgronden, de aanvullende af-

wijzingsgronden uit artikel 384 lid 4 Fw niet aan de orde zullen zijn.

3.2. Bepaalde wetsartikelen uit Boek 2 BW

Bepaalde wetsartikelen uit titel 4.3 en 4.4 van Boek 2 BW voor de NV46 en 

titel 5.3 van Boek 2 BW voor de BV zijn niet van toepassing op het aanbieden 

van een akkoord en de uitvoering ervan. Een drietal opmerkingen hierover. De 

wetgever heeft waarschijnlijk gemakshalve de gehele titel 5.3,47 die als titel 

heeft ‘het vermogen van de vennootschap’, buiten toepassing verklaard. Het 

gaat echter enkel en alleen om het buiten toepassing verklaren van de bepalingen 

uit de titel ten aanzien van de besluitvorming door de algemene vergadering. Zo 

is het, naar ik aanneem, niet de bedoeling dat de vennootschap onder de WHOA 

bijvoorbeeld wel eigen aandelen mag nemen (afwijking van art. 2:205 BW) of 

dat geen verplichting tot het opstellen van een jaarrekening meer bestaat (af-

wijking van art. 2:210 BW). Het vennootschapsrecht dient zo min mogelijk te 

worden aangetast: een preventief herstructureringsakkoord vindt immers plaats 

buiten faillissement.

Artikel 370 lid 5 Fw zet enkel besluitvorming door de algemene vergadering of 

een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding 

buiten toepassing.48 Wanneer de bevoegdheid van de algemene vergadering (of 

een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aandui-

ding) te besluiten over een aangelegenheid (bijvoorbeeld een aandelenemissie) 

46. Te weten art. 2:96 BW, 2:96a BW, 2:99 BW, 2:100 lid 1 BW, 2:107a BW en 2:108a BW.

47. De bevoegdheden van de algemene vergadering uit titel 5.3 Boek 2 BW zien op besluiten tot: 

goedkeuring van bijzondere rechtshandelingen, aandelenemissie, uitsluiting van het voor-

keursrecht, kapitaalvermindering, inkoop van aandelen en winstuitkering.

48. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 37-38.
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is overgedragen aan een ander orgaan, bijvoorbeeld aan het bestuur of de raad 

van commissarissen, blijft de besluitvorming door het andere orgaan nodig.49 

Dit kan onwenselijk zijn wanneer niet het bestuur maar een herstructurerings-

deskundige een akkoord aanbiedt en het bestuur niet wil meewerken.50

Tot slot, soms is ook de instemming van individuele aandeelhouders vereist, 

bijvoorbeeld bij intrekking van aandelen bij een BV waarvan niet in de statuten 

is bepaald dat deze kunnen worden ingetrokken.51 Het is naar ik meen de bedoe-

ling dat een dergelijke individuele instemming niet is vereist: een aandeelhouder 

kan immers onder de WHOA zijn aandelenbelang kwijtraken. Mijns inziens kan 

worden bepleit dat de stemming door de aandeelhouders over het akkoord vol-

doende is. In Duitsland is expliciet in de wet opgenomen dat ook individuele 

toestemmingen die normaliter zijn vereist met de homologatie van het akkoord 

fi ctief zijn genomen door de homologatie van het akkoord.52 Het was mijns in-

ziens wenselijk geweest als dit ook zo in de WHOA was opgenomen.

3.3. Statutaire en contractuele regelingen ten aanzien van de aanbieding en 
de uitvoering van een akkoord

Naast de hiervoor genoemde specifi eke wetsartikelen uit Boek 2 BW zijn ook 

eventuele statutaire bepalingen of tussen de vennootschap en haar aandeel-

houders (of aandeelhouders onderling) gesloten regelingen niet van toepassing 

ten aanzien van de besluitvorming door de algemene vergadering of een ver-

gadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding.53 Het 

betreft besluiten ten aanzien van zowel het aanbieden van het akkoord als de 

uitvoering van het akkoord.

Wat betreft het aanbieden van een akkoord, gaat het om statutaire of con-

tractuele regels waarin het aanbieden van een akkoord onderworpen is aan de 

goedkeuring van de algemene vergadering. Dit vormt een uitzondering op de 

wettelijk neergelegde goedkeuring van de algemene vergadering bij het aanvra-

gen van het faillissement door de vennootschap en op statutaire of contractuele 

goedkeuringsbepalingen van de algemene vergadering voor het aanvragen van 

49. Eveneens M.W. Josephus Jitta, ‘Een aantal niet primair faillissementsrechtelijke aspecten 

van het Voorontwerp’, in: A.C.P. Bobeldijk e.a., Vereeniging ‘Handelsrecht’, Het dwangak-
koord buiten faillissement, Zutphen: Uitgeverij Paris 2017, p. 140.

50. De herstructureringsdeskundige kan dan de rechtbank in het kader van een vroegtijdige be-

slissing ex art. 378 Fw verzoeken om een beslissing hierover.

51. Art. 2:208 lid 2 laatste zin BW.

52. §254a lid 2 Insolvenzordnung.

53. Art. 370 lid 5 Fw.
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surseance van betaling. De algemene vergadering mag met andere woorden niet 

verhinderen dat het bestuur geen akkoord kan aanbieden.54 Wanneer die horde 

is genomen, is het van belang dat statutaire of contractuele regels de uitvoe-

ring van een akkoord niet blokkeren. Dit zijn mijns inziens vooral statutaire en 

contractuele regels die een uitwerking vormen van de in artikel 370 lid 5 Fw 

specifi ek genoemde besluiten uit Boek 2 BW, maar het kan ook andere regels 

betreffen. Zo is denkbaar dat statutair of contractueel een goedkeuringsrecht bij 

bepaalde vermogensrechtelijke beslissingen in de weg staat aan de uitvoering 

van een akkoord. Een dergelijke goedkeuring is dan niet vereist. Dit geldt even-

eens voor het opvolgen van een instructie van de algemene vergadering. Indien 

de algemene vergadering statutair een instructierecht (met name bij concern-

verhoudingen) heeft verkregen, kan het zo zijn dat zij het bestuur instrueert te 

stoppen met de aanbieding van een akkoord. Het bestuur kan dan de instructie 

naast zich neerleggen. Overigens is het bestuur hoe dan ook niet gehouden een 

instructie op te volgen wanneer deze in strijd is met het belang van de vennoot-

schap.

Artikel 370 lid 5 Fw spreekt simpelweg van statutaire en contractuele regels ten 

aanzien van de besluitvorming door de algemene vergadering. Deze ongeclau-

suleerde bepaling kan de indruk wekken dat alle besluitvorming volgend uit 

statutaire en contractuele bepalingen niet is vereist bij een akkoordprocedure. 

Aangezien echter de inhoud van een akkoord ziet op het herstructureren van 

schulden, is niet ieder besluit van de algemene vergadering met een beroep op 

artikel 370 lid 5 Fw niet vereist. Zo valt de benoeming en het ontslag van een 

bestuurder niet onder de inhoud van een dwangakkoord.55 Daarvoor gelden de 

‘normale’ vennootschapsrechtelijke besluitvormingsvereisten.

3.4. Andere besluiten uit Boek 2 BW

Voorts bepaalt de WHOA dat een gehomologeerd akkoord in de plaats treedt van 

besluiten van de algemene vergadering of een vergadering van houders van aan-

delen van een bepaalde soort of aanduiding die nodig zijn voor de uitvoering van 

een akkoord.56 Hierdoor kunnen ook wettelijke voorschriften die bepaalde be-

sluiten opdragen aan de algemene vergadering, niet zijnde de in artikel 370 lid 5 

Fw expliciet genoemde wetsartikelen, buiten toepassing worden verklaard. Ook 

54. Ook hier geldt dat statutair een goedkeuringsrecht bij een ander dan de aandeelhouder kan 

zijn neergelegd. Dit kan onwenselijk zijn.

55. Het ontslag van het bestuur als onderdeel van een akkoord ligt overigens niet voor de hand 

indien het bestuur zelf (en niet een herstructureringsdeskundige) een akkoord aanbiedt.

56. Art. 370 lid 5 laatste zin Fw.
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hier geldt dat de toegestane inhoud van een dwangakkoord, het herstructureren 

van schulden, wel de beperking vormt. Een besluit tot statutenwijziging is het 

voornaamste voorbeeld van een wettelijk neergelegd besluit van de algemene 

vergadering dat niet is vereist wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het 

akkoord omdat het akkoord in de plaats van het besluit treedt. Een statutenwijzi-

ging zal vaak onderdeel van een akkoord zijn, bijvoorbeeld wanneer een nieuw 

soort aandeel of aandeel met een bepaalde aanduiding wordt gecreëerd onder 

het akkoord.

3.5. Uitvoeringshandelingen

Een gehomologeerd akkoord treedt aldus in de plaats van voor de uitvoering 

benodigde besluiten. Of hetzelfde geldt voor uitvoeringshandelingen is niet dui-

delijk. De WHOA zwijgt op dit punt. Bij uitvoeringshandelingen moet worden 

gedacht aan het verlijden van een notariële akte, bijvoorbeeld bij een aandelen-

emissie of een statutenwijziging. Een ander voorbeeld betreft het bijwerken van 

het aandeelhoudersregister.

Doordat de Nederlandse wetgever, in tegenstelling tot een eerdere consultatie-

versie, zwijgt, lijkt het erop dat de wetgever enkel de vennootschapsrechtelijke 

regels ten aanzien van de besluitvorming buiten toepassing heeft willen ver-

klaren. Het bestuur van de geherstructureerde vennootschap zal dus de uitvoe-

ringshandelingen moeten verrichten. De aanbieder van een akkoord zal een 

notaris reeds tijdens de voorbereiding van het akkoord moeten betrekken bij het 

akkoord zodat de notaris een concept van de notariële akte(n) kan opstellen die 

na homologatie van het akkoord kan (kunnen) worden verleden.57 Individuele 

volmachten voor het verlijden van een akte van uitgifte zijn mijns inziens im-

pliciet gegeven met de stemming over het akkoord en de homologatie van het 

akkoord.58 De inhoud van het akkoord ziet dan immers op de uitgifte van aan-

delen aan schuldeisers. Overigens zou de rechter op grond van artikel 3:300 

BW kunnen bepalen dat zijn homologatievonnis dezelfde kracht heeft als een in 

wettige vorm opgemaakte akte.

3.6. De algemene vergadering gedurende de akkoordprocedure

De vorige paragrafen laten zien welke besluiten van de algemene vergadering 

niet zijn vereist bij een akkoordprocedure, waardoor aandeelhouders niet de 

57. S.C.E.F. Moulen Janssen & G.J.C. Rensen, ‘Notariële overpeinzingen bij de WHOA’, WPNR 

2018/7178, p. 22.

58. Josephus Jitta 2017, p. 147 acht dit ook wenselijk.
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aanbieding en de uitvoering van een akkoord kunnen dwarsbomen. Aandeel-

houders kunnen niettemin op een andere manier de totstandkoming van een ak-

koord frustreren. De algemene vergadering blijft namelijk bestaan gedurende de 

akkoordprocedure. De belangrijkste bevoegdheid die de algemene vergadering 

behoudt tijdens een akkoordprocedure, is de bevoegdheid bestuurders en com-

missarissen te ontslaan.59 Het feit dat het bestuur de algemene vergadering bij 

het aanbieden van een akkoord niet hoeft te betrekken, neemt niet weg dat aan-

deelhouders wel feitelijk de aanbieding van een akkoord kunnen tegenhouden 

door te dreigen met het ontslag van bestuurders wanneer zij op de hoogte raken 

van de plannen van het bestuur. De mogelijkheid dat de rechtbank op verzoek 

van onder meer een schuldeiser een herstructureringsdeskundige aanwijst die in 

beginsel exclusief bevoegd is een akkoord aan te bieden, neemt dit drukmiddel 

van aandeelhouders echter grotendeels weg.60 Het bestuur wordt zelfs geprik-

keld tijdig een (serieus) akkoord aan te bieden opdat niet wordt verzocht om de 

aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. Ook indien het bestuur wel 

tijdig een akkoord aanbiedt, kan het echter zijn dat de inhoud van het akkoord de 

aandeelhouders niet bevalt, bijvoorbeeld omdat hun aandelenbelang fl ink ver-

watert. Zij hebben dan alsnog de mogelijkheid het bestuur te ontslaan, althans 

zij hebben daar de bevoegdheid toe. De algemene vergadering mag immers te 

allen tijde het bestuur ontslaan.61 De WHOA biedt de aanbieder van het akkoord 

dan de mogelijkheid de rechtbank te verzoeken om een vroegtijdige beslissing 

ex artikel 378 Fw over de vraag of het ontslagbesluit is toegestaan.

4. De absolute priority rule en aandeelhouders

In paragraaf 2 kwam aan bod welke aandeelhoudersrechten een akkoord kan 

wijzigen. Daarbij is het uitgangspunt het bereiken van consensus over de ver-

deling van de reorganisatiewaarde tussen alle stemklassen. Zoals vermeld, mag 

de aanbieder van het akkoord de reorganisatiewaarde volgens ‘zelf bepaalde’ 

regels verdelen. Stemt een klasse van schuldeisers echter tegen en beroept een 

tegenstemmende schuldeiser binnen de tegenstemmende klasse zich op de ab-
solute priority rule,62 dan verliest een aandeelhouder in beginsel zijn gehele 

aandelenbelang.63 De absolute priority rule houdt, kort gezegd, in dat de vorde-

ringen van een (tegenstemmende) hoger gerangschikte klasse eerst volledig 

59. Art. 2:244 BW jo. art. 2:242 BW.

60. Art. 371 Fw.

61. Art. 2:244 lid 1 BW jo. art. 2:242 BW.

62. Art. 384 lid 4 sub b Fw.

63. Overigens kan het ook voorkomen dat een aandeelhoudersklasse vrijwillig instemt met het 

verlies van aandelen.
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voldaan moeten zijn voordat een lager gerangschikte klasse een uitkering mag 

ontvangen of iets mag behouden onder het akkoord. Een klasse van aandeel-

houders is de laagst gerangschikte klasse.

De WHOA staat afwijking van deze rangorde bij verhaal op het vermogen van 

de vennootschap toe wanneer hiervoor een redelijke grond aanwezig is én de 

schuldeisers of de aandeelhouders uit de niet-instemmende klasse daardoor niet 

in hun belangen worden geschaad.64 Hierdoor is het mogelijk schuldeisers en 

aandeelhouders met eenzelfde rang in verschillende stemklassen in te delen en 

een verschillende uitkering onder het akkoord aan te bieden, maar ook bepaalde 

aandeelhouders of schuldeisers buiten het akkoord te laten. Naast deze toege-

stane ongelijke behandeling van aandeelhouders en schuldeisers is het, gelet op 

de ongeclausuleerde formulering van de afwijkingsmogelijkheid, ook anders-

zins mogelijk af te wijken van de rangorde. Dit is van belang omdat met name in 

de Verenigde Staten, waar de absolute priority rule het langst bestaat, ingewik-

kelde constructies worden opgetuigd teneinde te kunnen afwijken van de starre 

absolute priority rule.65 In feite komt de afwijkingsmogelijkheid uit de WHOA 

er mijns inziens op neer dat afwijking van de rangorde mag indien dit nodig is 

om de reorganisatiewaarde te realiseren.66 Dat vormt een redelijke grond. Voorts 

schaadt het de belangen van de leden van een tegenstemmende klasse niet wan-

neer zij niet minder ontvangen dan waar zij recht op zouden hebben indien niet 

zou zijn afgeweken van de rangorde.

Hieronder bespreek ik de afwijkingsmogelijkheden ten aanzien van aandeelhou-

ders die (naast de uitzonderingen op gelijke behandeling) mijns inziens onder 

de WHOA zijn toegestaan vanwege de algemeen geformuleerde afwijkings-

mogelijkheid.

4.1. Cruciale aandeelhouders

Cruciale aandeelhouders mogen hun aandelenbelang behouden.67 Cruciale aan-

deelhouders zijn namelijk van belang voor de toekomst van de (onderneming van 

64. Art. 384 lid 4 sub b Fw.

65. Zie hierover Tollenaar 2016, par. 6.14.3 met verdere verwijzingen.

66. Zie ook Tollenaar 2016, p. 290.

67. Het is goed dat de WHOA de mogelijkheid biedt af te wijken van de rangorde ten aan-

zien van cruciale aandeelhouders. In de Verenigde Staten wordt namelijk een lastige con-

structie aangedragen voor kleine en middelgrote ondernemingen, het Equity Retention Plan, 

teneinde te verzekeren dat aandeelhouders betrokken blijven na de herstructurering. In de 

Small Business Reorganization Act 2019 is thans opgenomen dat aandeelhouders bij kleine 

vennootschappen onder strikte voorwaarden hun aandelenbelang mogen behouden.
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de) vennootschap. Cruciale aandeelhouders dragen ook op een andere manier 

dan louter fi nanciële inbreng bij aan de vennootschap, zoals door managemen-

texpertise. Denk bijvoorbeeld aan de directeur-grootaandeelhouder of een arts 

die tevens aandelen in de artsenpraktijk houdt.68 De ervaring, kennis, reputatie 

of zakelijke contacten van de cruciale aandeelhouder is bijvoorbeeld nodig voor 

de herstructurering.69 Cruciale aandeelhouders beschikken over meer informatie 

dan buitenstaanders. Schatten zij het risico hoog in dat een klasse gaat tegen-

stemmen, dan zullen zij wellicht geen prikkel hebben mee te werken aan het 

akkoord. Zij verliezen immers in de regel hun aandelenbelang. Ook een sterke 

verwatering van hun aandelenbelang zullen zij niet dulden. Het afwijken van 

de rangorde ten aanzien van cruciale aandeelhouders stimuleert tevens dat het 

bestuur van een vennootschap dat bestaat uit cruciale aandeelhouders tijdig(er) 

een akkoord aanbiedt.

Wanneer de vennootschap cruciale aandeelhouders heeft, is het behoud van hun 

inbreng nodig voor de voortzetting van de (onderneming van de) vennootschap, 

met andere woorden voor het realiseren van de reorganisatiewaarde. Dit maakt 

ook dat cruciale aandeelhouders daarvoor moeten worden beloond, ervan uit-

gaande dat voortzetting van de (onderneming van de) vennootschap – gelet op 

het belang van de schuldeisers – te verkiezen is boven een going concern of 

piecemeal liquidatie.70 Ook na de reorganisatie moeten zij hun werk kunnen 

voortzetten.71 Zonder hun medewerking volgt naar alle waarschijnlijkheid liqui-

datie van de vennootschap.72 Hun inbreng leidt tot een waardeverhoging van de 

onderneming.

Cruciale aandeelhouders zullen vooral aanwezig zijn bij kleine en middel-

grote ondernemingen omdat daar de ondernemer als persoon van belang is 

voor de voortzetting van de onderneming. De identiteit van aandeelhouder en 

bestuurder is bij dergelijke ondernemingen vaak dezelfde.73 Bij grotere ven-

nootschappen zijn de bestuurders professionals en zij kunnen gemakkelijk(er) 

68. Daarbij wordt er uiteraard van uitgegaan dat de bestuurder niet debet is aan de fi nanciële 

situatie van de vennootschap, zie D.G. Baird & R.K. Rasmussen, ‘Control Rights, Priority 

Rights, and the Conceptual Foundations of Corporate Reorganizations’, Virginia Law Review 

2001, nr. 5, p. 953.

69. Zie ook overweging 59 richtlijn herstructurering en insolventie.

70. Tene 2003, p. 378 en M.M. Harner, ‘The value of soft variables in corporate reorganizations’, 

University of Illinois Review 2015, nr. 2, p. 540. Hetzelfde geldt voor schuldeisers die van 

cruciaal belang zijn voor de voortzetting van de (onderneming van de) vennootschap, zoals 

cruciale handelscrediteuren.

71. Baird & Rasmussen 2001, p. 937.

72. Baird & Rasmussen 2001, p. 924 en Tene 2003, p. 323.

73. Baird & Rasmussen 2001, p. 923.
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worden vervangen.74 Bovendien hebben kleine familieondernemingen door-

gaans geen andere fi nancieringsopties dan hun aandeelhouders.75 Het is dan ook 

vaak beter dat cruciale aandeelhouders betrokken blijven na de herstructurering: 

“old equity may well be in the best position to make a go of the reorganized 
enterprise and so may be the party most likely to work out an equity-for-value 
reorganization.”76 Een van de voorgestelde amendementen bij de WHOA hield 

in dat aandeelhouders alleen aandelen mogen behouden wanneer het gaat om 

kleine ondernemingen.77 Het is mijns inziens goed dat deze beperking niet is 

aangenomen, nu een cruciale aandeelhouder ook aanwezig kan zijn bij grotere 

vennootschappen. Het is uiteindelijk aan de rechter te beoordelen of hij daad-

werkelijk overtuigd is dat sprake is van een cruciale aandeelhouder wanneer 

een beroep wordt gedaan op de absolute priority rule.78 De aanbieder van een 

akkoord zal überhaupt de aanwezigheid van een cruciale aandeelhouder goed 

moeten kunnen motiveren, zodat consensus tussen stemklassen kan worden na-

gestreefd.

Het ten nadele van de leden van een tegenstemmende klasse afwijken van de 

rangorde ten gunste van de cruciale aandeelhouders vindt zijn rechtvaardiging in 

het feit dat de belangen van eerstgenoemden niet worden geschaad. Zij krijgen 

datgene van de reorganisatiewaarde waar ze recht op zouden hebben indien niet 

van de rangorde was afgeweken. Bij de berekening van de reorganisatiewaarde 

74. Baird & Bernstein 2006, p. 1938. Eenzelfde redenering gaat op voor bestuurders die niet 

tevens aandeelhouder zijn.

75. Tene 2003, p. 377. Vanuit dat oogpunt is het ook goed dat het amendement (Kamerstukken II 
2019/20, 35 249, nr. 12) niet is aangenomen, dat inhield dat aandeelhouders geen aanspraak 

kunnen maken op zekerheidsrechten verbonden aan door hen verstrekte leningen.

76. Re Bank of America Nat’l Trust & Sav. Ass’n v. 203 North LaSalle St. P’ship, 526 U.S. 434, 

452 (1999).

77. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 11. Zie ook W.J. Bartstra, R.J. de Weijs & A.L. Jon-

kers, ‘WHOA-Priority Rule en WHOA-initiatiefrechten: Gaten in schuldeiserbescherming 

bij reorganisaties’, TvI 2020/15, die de voorkeur uiten voor een strikte uitzondering op de 

absolute priority rule ten aanzien van aandeelhouders van ‘echt kleine schuldenaren’.

78. Jonkers & Van Moorsel uiten hier hun zorgen over (zie A.L. Jonkers & R.C.M. van Moorsel, 

‘WHOA voor iedereen, verdeel de bankenbonus’, Ondernemingsrecht 2019/168, p. 949). Zij 

noemen het voorbeeld dat een aandeelhouder IE-rechten heeft ondergebracht in een andere 

juridische entiteit en deze aanbiedt in ruil voor een deel van de reorganisatiewaarde. In dit 

voorbeeld is mijns inziens echter niet zozeer sprake van een cruciale aandeelhouder, maar 

eerder van een cruciale schuldeiser. Zie verder het opiniestuk van W.J. Bartstra, A.L. Jonkers 

& R.J. de Weijs van 14 januari 2020 in het FD (‘Nieuwe wet in faillissementsrecht bena-

deelt vooral kleine ondernemingen’). Zie als tegenreactie daarop het opiniestuk van N.W.A. 

Tollenaar & F.M.J. Verstijlen van 21 januari 2020 in het FD (‘Nieuwe regeling faillissements-

wet goed voor groot én klein’) en de blog van R.D. Vriesendorp (https://leidenlawblog.nl/

articles/de-nederlandse-faillissementsrechter-is-geen-onbenul). Zij lijken meer vertrouwen 

in de rechter te hebben.
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(bij afwijking van de rangorde) wordt rekening gehouden met de cruciale aan-

deelhouders. De inbreng van de cruciale aandeelhouders is onderdeel van de 

waarde van de onderneming going concern.79 Aangezien de reorganisatiewaarde 

niet kan worden gerealiseerd zonder de betrokkenheid van cruciale aandeel-

houders na de herstructurering, is de waarde van de onderneming na de herstruc-

turering het bedrag waarop de waardetoekenning aan cruciale aandeelhouders 

(en ook dwangcrediteuren) in mindering is gebracht.80 Hetzelfde geschiedt bij 

de ongelijke behandeling tussen schuldeisers en aandeelhouders met eenzelfde 

rang. De waardetoekenning aan de schuldeisers of de aandeelhouders die een 

gunstigere behandeling krijgen, zit al in de reorganisatiewaarde verdisconteerd, 

waardoor de belangen van de tegenstemmende klasse niet worden geschaad. Het 

gaat immers, zoals gezegd, om het realiseren van de reorganisatiewaarde en dat 

de tegenstemmende klasse datgene krijgt waar zij recht op heeft.

4.2. New value

Een andere toegestane afwijking van de rangorde bij verhaal op het vermogen 

van de vennootschap bestaat wanneer een aandeelhouder nieuw kapitaal in-

brengt en dit een marktconforme tegenprestatie vormt voor het aandelenbelang 

dat de aandeelhouder mag behouden.81 Dit is de zogenaamde new value excep-
tion die is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Nieuwe fi nanciering is doorgaans 

noodzakelijk voor een succesvolle herstructurering. In feite koopt de aandeel-

houder opnieuw zijn aandelenbelang door nieuwe fi nanciering in te brengen en 

behoudt hij op die manier (een deel van) zijn aandelenbelang. Van belang is dat 

het gaat om een marktconforme tegenprestatie omdat aandeelhouders anders 

goedkoop aandelen kunnen verkrijgen in de vennootschap en profi teren van de 

(kans op de) opleving van de vennootschap.

Het is ook mogelijk de cruciale aandeelhouder te scharen onder de new value 
exception, door te redeneren dat hij voor zijn inbreng in de vennootschap nieuwe 

aandelen verkrijgt. Dit vergt wel een omslachtigere manier aangezien eerst in-

trekking van de bestaande aandelen nodig is en vervolgens een uitgifte van 

nieuwe aandelen. Omdat het bestaande aandelenbelang eerst wordt ingetrokken 

bij de new value exception betreft het eigenlijk geen afwijking van de rangorde.

79. Harner 2015, p. 536.

80. Tollenaar 2016, par. 5.9.6 en par. 6.14.5.

81. In de Verenigde Staten is de tegenprestatie in geld marktconform indien de marktwaarde is 

vastgesteld door een biedproces of een concurrerend plan aan te bieden, zie o.a. re Bank of 
America National Trust and Savings Association v. 203 LaSalle Street Partnership, 526 US 

434. Zie voorts Tollenaar 2016, par. 6.14.5.
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Een zekere analogie is te trekken met de toepassing van het voorkeursrecht: 

zittende aandeelhouders kunnen niet alleen voorkomen dat hun aandelenbelang 

verwatert, maar kunnen bij een akkoord ook voorkomen dat hun gehele belang 

verdwijnt. De vraag rijst of iedere aandeelhouder (nieuwe) aandelen mag kopen 

en daardoor aandeelhouder kan blijven in de geherstructureerde vennootschap. 

Wanneer vrijwel alle aandeelhouders een nieuw belang kopen, zullen schuldei-

sers doorgaans geen interesse hebben in het verkrijgen van aandelen. Zij verkrij-

gen dan immers relatief weinig zeggenschap in de vennootschap. Ook kan het 

zijn dat in the money schuldeisers niet willen dat de bestaande aandeelhouders 

betrokken blijven bij de geherstructureerde vennootschap.82 Indien bijvoorbeeld 

een debt for equity swap noodzakelijk is om in the money schuldeisers hun deel 

van de reorganisatiewaarde te geven (en hen te laten instemmen met de nood-

zakelijke herstructurering), moet het niet mogelijk zijn dat (alle) aandeelhouders 

hun aandelenbelang kunnen behouden door middel van het inbrengen van new 
value.83 Hier is al snel sprake van indien blijkt dat de vennootschap geen andere 

fi nanciële middelen ter beschikking staan om de vorderingen van schuldeisers 

te kunnen voldoen. Het hangt aldus van de omstandigheden van het geval af of 

een aandeelhouder zijn aandelenbelang (gedeeltelijk) mag ‘terugkopen’. Voor 

het aanbrengen van onderscheid tussen aandeelhouders die wel of niet van de 

mogelijkheid tot het kopen van aandelen gebruik mogen maken, is een redelijke 

grond vereist.

4.3. Gifting

Tot slot is het zogenoemde gifting toegestaan als afwijking van de rangorde bij 

verhaal op het vermogen van de vennootschap: een senior klasse staat waarde 

af aan een junior (aandeelhouders)klasse zodat die klasse zijn (aandelen)belang 

niet (geheel) verliest. Wanneer immers een klasse vrijwillig waarde afstaat aan 

een klasse van aandeelhouders, bijvoorbeeld omdat zij weet dat (een aantal van) 

de aandeelhouders belangrijk zijn voor de voortzetting van de (onderneming van 

de) geherstructureerde vennootschap (cruciale aandeelhouders), mag een stem-

klasse tussen de klasse die waarde afstaat en de klasse die waarde ontvangt, niet 

82. Het kan ook voorkomen dat een derde een betere deal (hogere reorganisatiewaarde) voor-

stelt en eist dat bestaande aandeelhouders niet betrokken blijven bij de vennootschap. Dit 

kan leiden tot loan to own strategieën: het verkrijgen van distressed debt om zo zeggenschap 

te verkrijgen in de vennootschap. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of dit 

redelijk is.

83. B.A. Markell, ‘Owners, Auctions, and Absolute Priority in Bankruptcy Reorganizations’, 

Stanford Law Review 1991, nr. 44, p. 111-112.
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het akkoord frustreren. De tegenstemmende klasse wordt immers niet benadeeld 

en krijgt datgene van de reorganisatiewaarde waar hij recht op heeft.84

Evenals de hiervoor genoemde new value exception komt gifting uit de Ver-

enigde Staten. Echter is gifting, in tegenstelling tot de new value exception, 
geen gemeengoed in de Amerikaanse rechtspraak of literatuur.85 De kritiek op 

gifting is dat senior schuldeisers de onderhandelingen over het akkoord te veel 

kunnen beïnvloeden.86 De medewerking van de aandeelhoudersklasse wordt als 

het ware gekocht. Een klasse van gesecureerde schuldeisers kan bijvoorbeeld 

samenspannen met een klasse van aandeelhouders om samen verder te gaan 

zonder de klasse van ongesecureerde schuldeisers. Zij hebben baat bij een lagere 

waardering van de onderneming zodat de concurrente schuldeisers out of the 
money zijn en een hogere waarde van de gesecureerde schuld zodat aandeel-

houders eerder een deel hiervan kunnen ontvangen. Het is volgens de tegenstan-

ders van gifting aan de wetgever de rangorde te bepalen, niet aan de klasse van 

gesecureerde schuldeisers.87 Ik deel deze angst niet zozeer. Evenals bij cruciale 

aandeelhouders geldt dat de aanbieder van het akkoord allereerst ervoor moet 

zorgen dat hij de gifting dusdanig onderbouwt dat alle stemklassen voorstem-

men en indien dat niet lukt, moet de rechter uiteindelijk beoordelen – indien een 

beroep wordt gedaan op de absolute priority rule – of een specifi ek geval van 

gifting daadwerkelijk een eerlijke verdeling van de reorganisatiewaarde behelst.

5. Conclusie

De aandeelhouder, een persona non grata onder de WHOA? In ieder geval niet 

bezien vanuit het vennootschapsrecht en artikel 1 EP EVRM. Een akkoord onder 

de WHOA kan niet zomaar de kapitaalstructuur van een vennootschap wijzigen. 

Een akkoord kan gelet op artikel 1 EP EVRM alleen aandeelhoudersrechten (in-

direct of direct) wijzigen als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming van een 

84. Een voorbeeld ter verduidelijking: de senior klasse zou volgens zijn rang 80 (euro) krijgen 

en de schuldeisersklasse tussen de senior klasse en de aandeelhoudersklasse 30. Wanneer 

de senior klasse 10 afstaat aan de aandeelhoudersklasse, verandert dit niets voor de schuld-

eisersklasse die nog steeds 30 ontvangt. Zie ook Tollenaar 2016, par. 6.14.4.

85. Zie hierover uitgebreid: ABI, Commission to Study the Reform of Chapter 11, 2014, 

p. 238-240 (“the potential abuses of gifting outweigh any benefi ts in class-skipping, class-

discriminating, and intra-class discriminating cases”) en H. Beni Driss, ‘Toelaatbaarheid en 

wenselijkheid van gifting onder de Absolute Priority Rule in de WHOA’, FIP 2019/87.

86. ABI, Commission to Study the Reform of Chapter 11, 2014, p. 239. Zie ook D.G. Baird, 

‘Priority Matters: Absolute Priority, Relative Priority, and the Costs of Bankruptcy’, Univer-
sity of Pennsylvania Review 2017, nr. 4, p. 826-827, Jonkers & Van Moorsel 2019, p. 949 en 

Bartstra, De Weijs & Jonkers 2020, p. 99.

87. Zie Beni Driss 2019, par. 3.3.2.
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akkoord. De aanbieder van het akkoord zal dit derhalve moeten onderbouwen. 

Indien voor het wijzigen van aandeelhoudersrechten besluiten van de algemene 

vergadering van aandeelhouders (of houders van aandelen van een bepaalde 

soort of aanduiding) nodig zijn, bepaalt artikel 370 lid 5 Fw dat bepaalde be-

sluiten niet zijn vereist “voor zover en voor zolang” als dat nodig is. Dit betekent 

mijns inziens dat indien er geen aanwijzingen zijn dat aandeelhouders in de 

algemene vergadering gaan tegenstemmen, de vennootschapsrechtelijke route 

van besluitvorming gevolgd moet worden.

Het voorgaande neemt niet weg dat wanneer niet alle stemklassen voor het ak-

koord stemmen en een tegenstemmend lid uit een tegenstemmende klasse een 

beroep doet op de absolute priority rule, de aandeelhouder in beginsel zijn aan-

delenbelang verliest. Het verlies van het aandelenbelang is in dat geval noodza-

kelijk voor de totstandkoming van het akkoord. Een uitzondering op de absolute 
priority rule betreft de situatie dat sprake is van een cruciale aandeelhouder, new 
value of gifting. Ook hier zal de aanbieder van het akkoord moeten motiveren 

waarom sprake is van een uitzondering.
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De positie van de werknemer en de ondernemingsraad 
onder de WHOA

MR. DR. J. VAN DER PIJL1

1. Inleiding

Op het eerste oog doet een bijdrage in deze bundel die voornamelijk is gewijd 

aan de positie van werknemer onder de Wet homologatie onderhands akkoord 

(‘WHOA’) een beetje denken aan die mop van de twee mensen die naar Parijs 

gingen.2 Al in het eerste artikel van de regeling, in artikel 369 lid 4 Fw, is im-

mers het volgende bepaald:

“Het in deze afdeling bepaalde is niet van toepassing op rechten van werk-
nemers in dienst van de schuldenaar die voortvloeien uit arbeidsovereenkom-
sten in de zin van artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.”

De regeling geldt dus niet voor werknemers. Het is echter toch zeer de moeite 

waard te onderzoeken hoe ver de uitzondering ten behoeve van de werknemer 

zich nu daadwerkelijk uitstrekt.

In het eerste deel van deze bijdrage wordt daarom gezocht naar antwoorden op 

de vraag in hoeverre door de werkgever toch een wijziging in arbeidsvoorwaar-

den kan worden afgedwongen als sprake is van homologatie van een onderhands 

akkoord, alsook op de vraag in hoeverre een akkoord het tegelijkertijd doorvoe-

ren van een reorganisatie het verval van arbeidsplaatsen nu juist belemmert of, 

daarentegen, vereenvoudigt. Beantwoording van deze vragen wordt voorafge-

gaan door het vaststellen van wat precies tot de in genoemde bepaling bedoelde 

rechten van werknemers wordt gerekend en wat niet.

Het tweede deel van deze bijdrage heeft betrekking op de positie van de onder-

nemingsraad (‘or’). In de betreffende nieuwe afdeling 2 in de Faillissementswet 

is namelijk wel voorzien in een rol voor de or. Ik zal in kaart brengen wat die rol 

1. Mr. dr. J. (Job) van der Pijl is advocaat bij DingemansVanderKind te Amsterdam en tevens 

als universitair docent verbonden aan de vakgroep arbeidsrecht van de Universiteit van Am-

sterdam.

2. Clou: ze gingen niet.
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inhoudt en hoe deze zich verhoudt tot de rol die de or al heeft op grond van Wet 

op de ondernemingsraden (‘WOR’). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan 

(de eventuele rechtvaardiging van) het gegeven dat de werknemer, anders dan de 

meeste andere schuldeisers, geheel ‘buiten schot’ blijft bij de homologatie van 

een akkoord, maar via de or dus toch (mede)zeggenschap heeft bij de gang van 

zaken die kan leiden tot zo’n akkoord.

2. De positie van de werknemer onder de WHOA

Van meet af aan is de keuze gemaakt om werknemers uit te zonderen van de 

WHOA. Nu het doel van de WHOA is gelegen in het versterken van het reor-

ganiserend vermogen van ondernemingen die vanwege een te zware schulden-

last insolvent dreigen te raken, terwijl zij wel beschikken over activiteiten die 

levensvatbaar zijn, bevreemdt dat enigszins.3 De term reorganiseren doet im-

mers, al is deze als zodanig niet gedefi nieerd in de Nederlandse wetgeving, sterk 

denken aan juíst het reduceren van personeelslasten, wat in de arbeidsrechtprak-

tijk voornamelijk neerkomt op het ontslaan van personeel. In de memorie van 

toelichting is niet of nauwelijks uit de doeken gedaan waarom de rechten van 

werknemers uitgezonderd zijn van de toepassing van dwangakkoorden, waar de 

WHOA in voorziet.

Wat we wel weten is dat de positie van werknemer bij insolvente werkgevers 

een bron van (juridische) problemen is, onder meer omdat het arbeidsrecht en 

het insolventierecht veelal niet goed op elkaar zijn afgestemd.4 Dit probleem 

manifesteerde zich de laatste jaren vooral in de zgn. pre-pack waarbij beoogd 

werd het mogelijk te maken een doorstart in stilte en in samenspraak met een 

beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris voor te bereiden, zodat deze 

naadloos en zonder al te veel schade aan bijvoorbeeld de reputatie van de onder-

neming kon worden gerealiseerd. De kritiek hierop uit arbeidsrechtelijke hoek 

betrof met name het gegeven dat de Richtlijn overgang van onderneming5 wel-

iswaar een uitzondering mogelijk maakte op de betreffende beschermingsregels 

3. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 1 (MvT).

4. Zie uitgebreid hierover J. van der Pijl, Arbeidsrecht en Insolventie. Over de positie van de 
werknemer van een insolvente werkgever (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Wolters Kluwer 

2019.

5. Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van 

de wetgeving der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 

overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen. 

Dat vervolgens over de inhoud en betekenis van het begrip ‘liquidatie’ verschillend gedacht 

kan worden is duidelijk, zie hiervoor bijvoorbeeld: N.W.A. Tollenaar, De implicaties van 

Estro voor WCO-I en pre-pech, TvI 2018/6.
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ten behoeve van werknemers bij overnames bij failliete werkgevers, doch dat 

aan die uitzondering wel (onder meer) de volgende voorwaarde was verbonden: 

de betreffende procedure moest zijn ingeleid met het oog op liquidatie van de 

onderneming en niet op de voortzetting daarvan.6 Het Hof van Justitie EU heeft 

aan deze praktijk in zijn Smallsteps-arrest een halt toegeroepen, althans de con-

sequentie ervan is dat de pre-pack praktijk nagenoeg is ‘opgedroogd’.7 Inmid-

dels heeft dat tot een aantal ontwikkelingen geleid, waarvan de uitkomst nog 

onzeker is. Allereerst heeft een wetsontwerp met de naam Wet overgang van 

onderneming in faillissement (‘WOVOF’) het licht gezien. Dit voorziet in een 

andere benadering van de positie van werknemers bij een doorstart. Gekozen 

wordt hierin voor een ‘normale’ toepassing van de regels van overgang van 

onderneming, 8 waarbij echter de doorstarter er onder voorwaarden voor mag 

kiezen slechts een deel van de werknemers (die in opgezegde status zijn mee 

overgegaan naar diens onderneming) een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te 

bieden. Het (prille) wetgevingstraject is echter stilgelegd in verband met een 

tweede belangwekkende ontwikkeling. De Hoge Raad heeft namelijk in 2020 

prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld en hem in de gelegenheid gesteld 

– kort samengevat – zich toch nog eens uit te laten over de vraag in hoeverre 

de Nederlandse doorstartpraktijk en dan met name die waarin een faillissement 

voorafgegaan is door een pre-packfase, niet toch voldoet aan de door het HvJ 

EU gestelde voorwaarden in genoemde Smallsteps-zaak.9

Ik stip deze ontwikkelingen aan, omdat denkbaar is dat de wetgever de discussie 

over de positie van de werknemer niet nog eens verder heeft willen compliceren 

door de mogelijkheid te creëren dat zij (een deel van) hun vorderingen niet vol-

daan zien worden vanwege een gedwongen akkoord. Tollenaar sprak in dit ver-

band in 2016 van een politiek taboe. Hij wees er echter terecht op dat de grote 

kloof tussen ontslag binnen en buiten faillissement, die algemeen als oorzaak 

wordt gezien voor de zoektocht van in zwaar weer verkerende ondernemers 

naar andere oplossingen (zoals de doorstart via een pre-pack), hierdoor met de 

6. Dat over de inhoud en betekenis van het begrip ‘liquidatie’ verschillend gedacht kan worden 

is duidelijk, zie hiervoor bijvoorbeeld uitgebreid: N.W.A. Tollenaar, De implicaties van Estro 

voor de pre-pack en WCO-I, TvI 2018/6.

7. HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489, C-126/16 (FNV/Smallsteps). Voor een uit-

gebreid overzicht van de verschillende uitleg die in de Nederlandse rechtspraak en literatuur 

aan dit arrest is gegeven, zie: J. van der Pijl, Doorstarten na Smallsteps: risky business, On-
dernemingsrecht 2019/122.

8. Geregeld in art. 7:662 e.v. BW.

9. HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:954 (FNV/Heiploeg), uitgebreid geannoteerd door 

I.M.A. Lintel en T.T. van Zanten, ‘Opnieuw naar het Hof van Justitie voor duidelijkheid over 

de positie van werknemers bij een pre-packaged doorstart’, Tvl 2020/4, nr. 35.



Mr. dr. J. van der Pijl

206

WHOA niet verkleind wordt.10 Deze kloof is daarentegen volledig gehandhaafd 

door de positie van werknemers in een pre-insolventieakkoord ongemoeid te 

laten. Voor Tollenaar was dit in 2019 aanleiding met een verstrekkende oplos-

sing te komen: namelijk door voor te stellen artikel 369 lid 4 Fw te schrappen, 

waardoor toch werknemers niet uitgezonderd zouden worden van de WHOA.11 

Aan zijn oproep is in het wetgevingstraject echter geen gevolg gegeven.

Tot slot breng ik in het kader van de uitzonderingspositie van werknemers de 

zgn. herstructureringsrichtlijn onder aandacht.12 Op zich dateert deze richtlijn 

van 20 juni 2019, terwijl het wetsvoorstel voor de WHOA zeer korte tijd daarna 

(op 5 juli 2019) is ingediend. Dat gebeurde na een betrekkelijk uitgebreid, 

daaraan voorafgaand traject. Er mag worden aangenomen dat in het nationale 

wetgevingstraject op deze richtlijn is geanticipeerd. In de richtlijn is vastgelegd 

dat een – zoals het aldaar wordt genoemd – preventief herstructureringsstelsel 

geen afbreuk mag doen “aan de individuele en collectieve werknemersrechten 

uit hoofde van het uniaal en nationaal arbeidsrecht”(aldus artikel 13 lid 1 van 

de richtlijn). Omdat echter ook in artikel 1 lid 5, aanhef en sub a van de richtlijn 

is bepaald dat de Lidstaten kunnen bepalen dat “bestaande of toekomstige vor-

deringen van huidige en toekomstige werknemers” kunnen worden uitgesloten 

van de bedoelde preventieve herstructureringsstelsels, lijkt artikel 13 vooral te 

zien op de ontslagbescherming van werknemers en op collectieve (medezeggen-

schaps)rechten: dáár kunnen Lidstaten dus geen afbreuk aan doen in nationale 

wetgeving. In principe zou dat dus wel kunnen ten aanzien van werknemersvor-

deringen. Niettemin is hier door de wetgever niet voor gekozen. Op de gevolgen 

van de herstructureringsrichtlijn kom ik later terug.

Tot slot kan een reden om niet aan deze positie van werknemers te morrelen 

erin gelegen zijn dat een andere keuze van de wetgever, met wel een beperking 

van de werknemersrechten c.q. (loon)aanspraken, vermoedelijk tot extra belas-

ting van de kas van UWV zou leiden omdat werknemers dan een beroep op 

de loongarantieregeling zouden kunnen doen. Een uitzondering van een beroep 

op de loongarantieregeling in geval van een akkoord lijkt daarbij evenmin mo-

gelijk, gezien – opnieuw – Europese verplichtingen die aan de Lidstaten zijn 

10. N.W.A. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord. Grondslagen en raamwerk (diss. Groningen 

RUG), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 334.

11. N.W.A. Tollenaar, Aanpassing van het ontslagrecht in insolventie – slaan wij de juiste weg 

in?, TvI 2019/20, paragraaf 6.

12. Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 be-

treffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en be-

roepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de effi ciëntie van procedures 

inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld.
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opgelegd, in dit geval door de richtlijn inzake de bescherming van werknemers 

bij insolventie van de werkgever. 13 Deze richtlijn verplicht de Lidstaten een 

waarborgfonds op te richten dat de onvervulde loonaanspraken van werknemers 

honoreert, wat in Nederland dus tot de loongarantieregeling heeft geleid.14

Het motief voor de wetgever om de positie van werknemers uit te zonderen van 

de WHOA is dus niet kristalhelder. Er is over de uitzondering in het wetgevings-

traject niettemin weinig discussie gevoerd en de uitzonderingspositie van werk-

nemers(-aanspraken) is niet of nauwelijks op weerstand gestuit.

2.1. De rechten van werknemers

Duidelijk is dat op grond van artikel 369 lid 4 Fw de WHOA niet van toepassing 

is op “de rechten van werknemers (..) die voortvloeien uit arbeidsovereenkom-

sten.” De vraag is wat we uit deze woordkeuze kunnen opmaken. Blijkens de 

memorie van toelichting is dit betrekkelijk ongeclausuleerd bedoeld, nu daarin 

wordt gesteld dat uit dit vierde lid volgt dat het akkoord geen wijzigingen kan 

aanbrengen in “verplichtingen jegens zijn werknemers op basis van arbeids-

overeenkomsten.”15 Dat het moet gaan om arbeidsovereenkomsten is duidelijk.

2.1.1. Wie is werknemer?

Dat in deze wet door de wetgever wordt voorbijgegaan aan de onder arbeids-

rechtjuristen prominent levende vraag naar de kwalifi catie van verschillende 

overeenkomsten als arbeidsovereenkomst, is uit praktisch oogpunt in dit traject 

begrijpelijk. Mocht het op enig moment tot herinrichting/herformulering van de 

juridische regels omtrent werk leiden, dan zal dat op dat moment ook in deze 

WHOA-bepaling door gaan werken. Die discussie is echter wel existent en het 

is goed deze in het oog te houden, ook voor de insolventierechtpraktijk.16 In 

zijn beschikking van 8 november 2020 heeft de Hoge Raad in dit verband een 

belangwekkende uitspraak gedaan, waardoor nu vaststaat dat niet relevant is 

wat partijen bij het aangaan van de arbeidsrelatie voor ogen stond of wat hun 

13. Richtlijn van 20 oktober 1980, PbEG 1980. L 283/23.

14. Nederland voldeed overigens al ‘avant la lettre’ aan deze verplichting, namelijk ruim voordat 

de richtlijn in 1980 van kracht werd, door in 1968 de loongarantieregeling al in de Werkloos-

heidswet op te nemen, Hoofdstuk IV van de WW (Kamerstukken II 1967/68, 9 515).

15. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 31 (MvT).

16. Zie hierover met name: Commissie regulering van werk (Commissie-Borstlap), In wat voor 

land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk, 23 januari 

2020, doch ook een recente en zeer uitvoerige conclusie over dit kwalifi catievraagstuk van 

A-G De Bock van 17 juli 2020, ECLI:NL:PHR:2020:698.
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bedoeling over de aard van die overeenkomst was; het komt (enkel) aan op de 

vraag of de overeenkomst in feite voldoet aan de omschrijving van de arbeids-

overeenkomst in artikel 7:610 BW: de ene partij verbindt zich ertoe in dienst 

van die ander tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Denkbaar is 

aldus dat in een WHOA-situatie ook werkenden die tot dan toe als zelfstandigen 

werden beschouwd zich op het standpunt stellen dat zij werknemer zijn en dat 

hun rechten niet door een akkoord kunnen worden aangetast.17 De recente be-

slissing van de Hoge Raad vergroot de kans dat zij dit met succes kunnen doen.

Het is overigens duidelijk dat met de wet wordt beoogd dat in principe overeen-

komsten van opdracht, en daarmee dus vorderingen van freelancers, zzp’ers of 

andere opdrachtnemers, niet onder de uitzondering van artikel 369 lid 4 vallen. 

Als zij derhalve, ook na de door mij in de vorige alinea aangehaalde beschikking 

van de Hoge Raad nog altijd niet als werknemer worden aangemerkt, is de dis-

cussie daarmee dan beslecht? Ik stip in dit verband opnieuw de herstructure-

ringsrichtlijn aan, nu daarin meermaals het begrip werknemer wordt gebruikt, 

bijvoorbeeld in de eerder aangehaalde artikelen 1 lid 5 en 13. Bij implementatie 

van richtlijnen is van belang dat het Europese werknemersbegrip ruimer lijkt dan 

het Nederlandse. Daarbij is het – zeker onder arbeidsrechtjuristen – niet nieuw 

dat meer en meer komt vast te staan dat Nederland sommige Europese regels 

niet juist heeft geïmplementeerd, wat juist van belang is omdat de daarin ver-

vatte rechten dienen toe te komen aan de werknemer naar Europees recht.18 Dat 

kan worden gezegd van de eerder aangehaalde uitzondering voor doorstarts uit 

artikel 5 lid 1 van de Richtlijn overgang van onderneming, die (te) kort door de 

bocht geïmplementeerd lijkt te zijn in artikel 7:666 lid 1 BW, met alle potentiële 

gevolgen van dien, aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat daaronder be-

grepen.19 Waar het gaat om verplichte richtlijnimplementatie dient zelfstandig en 

objectief te worden vastgesteld of een werkend persoon kwalifi ceert als werkne-

mer, oftewel: volgens de Unie-maatstaf. Dit speelt nadrukkelijk bij bijvoorbeeld 

vakantieaanspraken van zzp’ers: omdat het Europese werknemersbegrip ruimer 

is dan ons nationale werknemersbegrip, is zeker niet denkbeeldig dat binnenkort 

wordt vastgesteld dat ook zzp’ers recht hebben op vakantie (of uitbetaling van 

17. HR 8 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746 (werkneemster/Gemeente Amsterdam).
18. Zie ook hierover de in de vorige voetnoot aangehaalde conclusie van A-G De Bock van 17 

juli 2020, ECLI:NL:PHR:2020:698, punt 5.64.

19. HvJ EU 19 november 1991 (Francovich e.a.), ECLI:EU:C:1991:428. Uitgebreider over de 

implementatieproblematiek ten aanzien van art. 7:666 BW: J.P.H. Zwemmer, ‘Over de aan-

passing van artikel 7:665 en de noodzaak tot aanpassing van artikel 7:662, 663 en 666 BW 

betreffende de rechten van werknemers bij overgang van onderneming’, in: Wetsvoorstel Wet 

werk en zekerheid (33 818): commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht Vereni-

ging voor Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2014.
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niet-genoten vakantiedagen) bij beëindiging van hun contract. Dat zou met zich 

kunnen brengen dat ook zelfstandigen, zeker de zgn. schijnzelfstandigen, onder 

omstandigheden – kort samengevat – kunnen betogen dat zij moeten worden 

aangemerkt als werknemers in de zin van de richtlijn en dat derhalve hun rech-

ten, zeker die bedoeld zijn in artikel 13 van de richtlijn, niet aangetast kunnen 

worden door de eventuele homologatie van een onderhands akkoord.

2.1.2. Wat zijn rechten van werknemers?

Onder ‘rechten’ vallen naar mijn mening alle aanspraken uit hoofde van de ar-

beidsverhouding, dus naast loon ook (bijvoorbeeld) vakantiedagen, variabele 

beloning, pensioenbijdragen en loon in natura of ter beschikking gestelde be-

drijfsmiddelen als telefoon, laptop en leaseauto. Eventuele ontslagvergoedingen, 

of deze nu voortvloeien uit de wet (de transitievergoeding), uit een rechterlijk 

uitspraak (zoals de billijke vergoeding) of uit een collectieve regeling (sociaal 

plan) of individuele afspraak (vaststellingsovereenkomst), blijven naar mijn 

mening buiten schot. Deze zijn immers gebaseerd op arbeidsovereenkomsten en 

vormen verplichtingen van de betreffende werkgever. Of dat ook geldt in geval 

de arbeidsovereenkomst reeds is beëindigd op het moment van homologatie van 

het akkoord, is een vervolgvraag. De wetstekst rept over werknemers “in dienst 

van de schuldenaar”, waaruit afgeleid zou kunnen worden dat de uitzondering 

niet geldt voor werknemers die inmiddels uit dienst zijn getreden. Ik zou niette-

min menen dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest de uitzondering 

te beperken tot werknemers die nog in dienst zijn; niets in de parlementaire 

geschiedenis wijst daar op.

Ter illustratie, wijs ik op artikel 7:673c BW, dat bepaalt dat een transitiever-

goeding niet langer verschuldigd is als een werkgever in staat van faillissement 

verkeert of als surseance is verleend. In die bepaling wordt geen wijziging aan-

gebracht, bijvoorbeeld door de niet-verschuldigdheid van de transitievergoeding 

in dit artikel 7:673c lid 1 uit te breiden met naar WHOA-akkoorden. Daarom 

meen ik dat de verschuldigdheid van de transitievergoeding niet aangetast kan 

worden door een dwangakkoord. Ik zou vervolgens menen dat dit dan ook geldt 

voor de nog niet betaalde transitievergoeding van een voormalige werknemer. 

Hier kan tegenin worden gebracht dat artikel 1 lid 5 van de richtlijn nu juist de 

mogelijkheid geeft aan Lidstaten om ook vorderingen van voormalige werk-

nemers uit te sluiten van preventieve herstructureringsstelsels, maar dat heeft 

Nederland dus niet expliciet gedaan in artikel 369 lid 4, althans dit kan niet met 

zoveel woorden uit de tekst van het artikellid worden afgeleid.
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In dit kader attendeer ik voorts op artikel 7:673c lid 2 BW, dat de mogelijkheid 

in het leven roept voor de werkgever om de transitievergoeding in termijnen (die 

dus naar mijn mening ook in geval van homologatie van een akkoord verschul-

digd blijft) te betalen. Er moet dan sprake zijn van onaanvaardbare gevolgen 

voor de bedrijfsvoering van de werkgever. Regels hiervoor kunnen, aldus dit 

artikellid, in een ministeriele regeling worden gegeven, maar dat is slechts in be-

perkte mate gebeurd. In de Ontslagregeling is enkel geregeld dat die termijnen 

zich mogen uitstrekken over een periode van maximaal zes maanden, alsmede 

dat de wettelijke rente over het bedrag van de transitievergoeding verschuldigd 

is.20 Er bestond tot 1 januari 2020 wel een specifi eke overgangsregeling voor 

kleine bedrijven in een slechte fi nanciële situatie, in welk geval door hen ver-

schuldigde transitievergoedingen op een gunstiger wijze mochten worden bere-

kend (dienstjaren van vóór 2013 telden dan niet mee). Voor deze gevallen – met 

als vereiste een ‘slechte fi nanciële situatie’ – waren de voorwaarden betrekkelijk 

nauwkeurig uitgewerkt, terwijl voor de situatie van 7:673c lid 2 verder geen 

specifi eke uitwerking is gevolgd. Genoemde ‘slechte fi nanciële situatie’ was 

geregeld in artikel 7:673d (oud) BW en had betrekking op kleine werkgevers, 

waarbij het moest gaan, blijkens de in artikel 24 (oud) Ontslagregeling gegeven 

uitwerking, om werkgevers met minder dan 25 werknemers. Voorts moest aan 

drie specifi eke fi nanciële voorwaarden zijn voldaan om tot de neerwaartse aan-

passing van de transitievergoeding te komen: (1) drie achtereenvolgende jaren 

een negatief nettoresultaat, (2) een negatief eigen vermogen en (3) de waarde 

van de vlottende activa is kleiner dan de schulden met een resterende looptijd 

van een jaar. De term ‘slechte fi nanciële situatie’ in artikel 7:673d (oud) BW is 

uiteraard geenszins gelijk aan de voorwaarde van het ‘onaanvaardbare gevolgen 

voor de bedrijfsvoering’ uit artikel 7:673 lid 2 BW. Niettemin kan mogelijk wor-

den aangeknoopt bij deze criteria, indien discussie ontstaat of zich een situatie 

voordoet waarin de gevolgen voor de bedrijfsvoering onaanvaardbaar zijn.

2.1.3. Andere rechtsverhouding tussen werknemer en schuldenaar?

Het is denkbaar dat een werknemer ook uit andere hoofde dan de arbeidsover-

eenkomst fi nanciële aanspraken heeft op de ondernemer. Als een werknemer 

bijvoorbeeld een geldlening heeft verstrekt aan de werkgever (toegegeven, dat 

zal weinig voorkomen) zal die aanspraak wel deel van een dwangakkoord uit-

maken, hetgeen ook stemgerechtigdheid met zich brengt.21

20. Art. 25 Ontslagregeling  (Regeling van 23 april 2015, Stcrt. 2015, 12685, zoals laatstelijk 

gewijzigd op 9 december 2019, Stcrt. 2019, 68450).

21. Zie ook in bevestigende zin de opvatting van de werknemersorganisaties FNV/CNV/VCP in 

de internetconsultatie, brief van 14 november 2017, p.3.
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Ten aanzien van aandelen en optierechten, waarvan het zeker niet denkbeel-

dig is dat deze aan werknemers zijn toebedeeld, is het evenzeer de vraag of 

werknemers in die andere hoedanigheid wél gebonden kunnen worden aan het 

akkoord en bijvoorbeeld ook stemgerechtigd zijn als het akkoord hun positie 

als schuldeiser/aandeelhouder raakt. In de memorie van toelichting is daarover 

helaas niets gezegd, ondanks oproep daartoe in het internetconsultatieproces.22 

Ik zou niettemin menen dat de vraag bevestigend moet worden beantwoord, 

al was het maar omdat moeilijk verdedigbaar is dat verschillende houders van 

aandelen of optierechten (de één met, en de ander zonder arbeidsovereenkomst) 

verschillend worden behandeld. Aan het houden van aandelen is nu eenmaal 

inherent dat daaraan risico’s zijn verbonden en dat deze aandelen in waarde 

kunnen fl uctueren en geen garanties bieden; datzelfde geldt voor optierechten. 

Daar kan tegenin worden gebracht dat werknemers deze bijzondere rechten wel 

verworven hebben in verband met hun positie als werknemer, soms zelfs door 

bepaalde prestaties als werknemer, bij de uitoefening van hun werkzaamheden, 

te hebben geleverd. Afspraken ter zake plegen veelal ook in hun schriftelijke 

arbeidsovereenkomsten te zijn opgenomen. De meest logische benadering lijkt 

deze positie te onderscheiden van hun positie als werknemer en daarom ten 

aanzien van die andere positie gelijk te behandelen als overige schuldeisers/

aandeelhouders.

2.2. Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

In essentie is de conclusie gerechtvaardigd dat, in het kader van (een van de 

vormen van) een akkoord waarin de WHOA voorziet, zo’n akkoord nimmer 

kan leiden tot aanpassing van diens rechten. Als daarover naar aanleiding van 

de formulering van artikel 369 lid 4 Fw al twijfels bestonden, dan zijn die in de 

memorie van toelichting weggenomen. Daar is immers letterlijk aangegeven: 

“Arbeidsovereenkomsten kunnen niet worden aangepast.”23 Ook in de artikels-

gewijze toelichting van de memorie van toelichting wordt dit bevestigd : “Uit 

het vierde lid volgt dat het akkoord geen wijzigingen kan aanbrengen in de 

verplichtingen van de schuldenaar jegens zijn werknemers op basis van een 

arbeidsovereenkomst”.24 Hiermee lijkt het aanpassen van arbeidsvoorwaarden – 

in zijn algemeenheid al een moeilijk begaanbare weg voor werkgevers – wel-

haast onmogelijk te zijn gemaakt als het tot een akkoord komt. Het gebruik in 

de vorige zin van termen als ‘lijkt’ en ‘welhaast’ is ingegeven door het tweede 

citaat hierboven uit de memorie van toelichting, nu dat stelt dat het akkoord 

22. Zie het advies van NVvR, brief d.d. 18 december 2017, p. 8.

23.  Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 10 (MvT).

24. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 31 (MvT).
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geen wijziging in die voorwaarden kan aanbrengen. Zo bezien kan een wijziging 

in theorie wel op een andere wijze dan door middel van het WHOA-akkoord 

worden aangepast. Daarom worden nu toch ook enkele woorden gewijd aan de 

wijze waarop dat dan zijn beslag zou moeten krijgen.

Eenzijdige aanpassing is – dus los van een eventueel aan de orde zijnde WHOA-

situatie – mogelijk op de voet van artikel 7:613  BW. Krachtens dit artikel moet 

dan wel een schriftelijk eenzijdig-wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst 

zijn opgenomen en kan de werkgever daar (slechts) een beroep op doen, indien 

“hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van 

de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maat-

staven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.” Het lijkt ondenkbaar dat 

een werkgever ten tijde van de totstandkoming van een akkoord met succes kan 

stellen dat hij zo’n zwaarwichtig belang heeft en dat de werknemer – in wezen 

in strijd met de wet – zou moeten meewerken aan neerwaartse bijstelling van 

zijn arbeidvoorwaarden.

Datzelfde geldt voor de andere mogelijkheid die een werkgever in zijn alge-

meenheid ter beschikking staat: wijziging van arbeidsvoorwaarden op de voet 

van artikel 7:611 BW. Dit komt dan aan op de vraag of een werknemer gehou-

den is, uit hoofde van zijn verplichting zich als goed werknemer te gedragen, in 

te stemmen met een voorstel van zijn werkgever dat strekt tot een wijziging van 

de overeenkomst. In die gevallen dient in de eerste plaats te worden onderzocht 

of de werkgever in de gewijzigde omstandigheden als goed werkgever aanlei-

ding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging, waarbij 

alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. Als 

daarvan sprake is, dient vervolgens te worden onderzocht of aanvaarding van het 

voorstel van het door de werkgever gedane redelijke voorstel in redelijkheid van 

de werknemer gevergd kan worden. Als ook dat het geval is, mag de werknemer, 

die immers krachtens artikel 7:611 moet handelen als ‘goed werknemer’ het 

voorstel niet weigeren. Doet hij dat toch, dan leidt zelfs dat nog niet tot een wij-

ziging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege. In het geval de werknemer 

een redelijk voorstel tot wijziging van de hand wijst en hij nakoming vraagt 

van de ongewijzigde arbeidsovereenkomst, ligt zijn vordering nog steeds voor 

toewijzing gereed, tenzij het vasthouden van de werknemer aan de ongewijzigde 

arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en onaanvaardbaar zou 

zijn. 25 Deze complexe systematiek – in feite een soort drietrapsraket – vloeit 

voort uit jurisprudentie van de Hoge Raad, en is met name uitgewerkt zijn arrest 

25. E. Verhulp, in: T&C Arbeidsrecht, art. 7:613 BW, aantekening 6.
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Stoof/Mammoet uit 2008.26 Ook hier geldt aldus dat wel zeer veel lenigheid van 

geest benodigd is om een scenario voor een “WHOA-werkgever” te bedenken 

waarin op succesvolle wijze via de band van artikel 7:611 BW een aanpassing 

van arbeidsvoorwaarden wordt gerealiseerd. De regel van artikel 369 lid 4 vormt 

eerder een bevestiging voor de werknemer, dat van hem – hoe ernstig de fi nan-

ciële situatie van de werkgever ook is – niet gevergd kan worden dat hij met 

een voorstel tot aanpassing van die arbeidsvoorwaarden instemt. In zoverre kan 

worden gesteld dat toepassing van de WHOA de kansen op aanpassing van de 

arbeidsvoorwaarden eerder verkleint en eigenlijk zelfs onmogelijk maakt.

2.3. Ontslag en WHOA

Gaat de regeling in de WHOA nu ook zo ver dat een werkgever die op de voet 

van de WHOA gebonden wordt/is aan een akkoord ook niet tot ontslag mag 

overgaan? Dat lijkt mij niet. Er is niet voorzien in een ontslagverbod, noch in de 

WHOA, noch in de herstructureringsrichtlijn. Wel leid ik uit artikel 13 van de 

richtlijn af, dat de ontslagbescherming niet aangetast mag worden door de na-

tionale wetgeving, zoals in ons geval de WHOA. Dat er aan ontslagbescherming 

geen afbreuk mag worden gedaan, betekent uiteraard niet dat er geen ontslag kan 

plaatsvinden, mits dat maar volgens de bestaande wet- en regelgeving van een 

Lidstaat geschiedt. Derhalve staat de mogelijkheid voor een werkgever open om 

een reorganisatie door te voeren die leidt tot verval van arbeidsplaatsen.27 Daar-

bij zal de reguliere (preventieve) toetsing moeten plaatsvinden, waarbij zowel 

collectieve28 als individuele regels29 in acht zullen moeten worden genomen. 

In dat kader zal ontslag in de regel voornamelijk gebaseerd zijn op de zoge-

noemde a-grond uit het ontslagrecht, dat voorschrijft dat dan – geparafraseerd – 

sprake moet zijn het verval van arbeidsplaatsen ten gevolge van bedrijfseco-

nomische gronden.30 De vraag is of een WHOA-akkoord nu juist een indicatie 

of een contra-indicatie vormt voor het aannemen van de (bedrijfseconomische) 

noodzaak voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Enerzijds kan wor-

den gesteld dat sprake is van dreigende insolvente en een zware schuldenlast 

(immers voorwaarden om te komen tot een (gedwongen) akkoord), anderzijds 

kan daar tegenin worden gebracht dat die fi nanciële dreiging door het akkoord 

26. HR 11 juli 2008, JAR 2008/204.

27. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 6, p. 3 (Nota naar aanleiding van het verslag).

28. De Wet Melding Collectief Ontslag is onverkort van toepassing, er is niet voorzien in een 

uitzondering (zoals bij voorbeeld geldt bij faillissement, zie art. 3 lid 1 WMCO).

29. Geregeld in boek 7, titel 10 BW, en onder meer uitgewerkt in de Ontslagregeling (Regeling 

van 23 april 2015, Stcrt. 2015, 12685, zoals laatstelijk gewijzigd op 9 december 2019, Stcrt. 
2019, 68450).

30. Art. 7:669 lid 3, aanhef en sub a BW.



Mr. dr. J. van der Pijl

214

nu juist is afgewend en dat de positie van werknemers ongemoeid kan blijven. 

Die laatste benadering is nogal voordelig voor werknemers en heeft het toch 

wel wat dubieuze gevolg dat een werknemer (of bijvoorbeeld een or) juist in 

het belang van de werknemers handelt door aan te sturen op een akkoord, alt-

hans de benoeming van een herstructureringsdeskundige, omdat dat de kans 

op ontslag zou reduceren. Mijn conclusie is dat een gehomologeerd akkoord in 

beginsel een onderneming gezonder maakt en toewijzing van ontslagaanvragen 

bij UWV niet zal vergemakkelijken, maar dat de mogelijkheid an sich gewoon 

blijft bestaan en dat UWV altijd tot een zelfstandig oordeel van iedere navraag 

moet komen. Ontslag is dus zeker niet uitgesloten.

Een vraag die hierbij nog opkomt is deze. Kan aan een akkoord wellicht de 

voorwaarde worden verbonden (door de schuldeisers), dat het uitsluitend van 

kracht, dan wel aangenomen wordt indien er een bepaalde reductie van de per-

soneelskosten wordt gerealiseerd, oftewel een bepaald aantal werknemers wordt 

ontslagen? Dit lijkt mij een brug te ver. Nog afgezien van de vraag of zo’n voor-

waarde voor de rechtbank aanvaardbaar zou zijn, gezien het uitgangspunt dat de 

wet niet van toepassing is op rechten van werknemers, kan ik mij voorstellen 

dat werknemers(-organisaties) zich het mes niet op de keel zullen laten zetten en 

fel gekant zijn, ook vanuit principieel oogpunt, deze ‘methode’ te aanvaarden. 

Praktisch punt daarbij is dat het al dan niet in vervulling gaan van zo’n voor-

waarde lange tijd uitermate onzeker is. Een reorganisatie is tijdrovend, zeker 

als de WMCO met zijn wachttijd van een maand van toepassing. Ik wijs op de 

doorlooptijd bij UWV – vier tot zes weken – en de wettelijke opzegtermijnen – 

één tot vier maanden, alsook op de beroepsmogelijkheden die werknemers ver-

volgens nog hebben. 31

3. De positie van de or

Over de positie van de or in relatie tot insolvente ondernemingen is veel gezegd 

en geschreven en hier vat ik allereerst de huidige stand van zaken kort samen.

Ten aanzien van de rol van de or voorafgaand aan insolventie mag nog al-

tijd worden aangenomen dat een werkgever/ondernemer niet gehouden is ad-

vies aan de or te vragen indien hij surseance van betaling wil aanvragen, nu de 

Hoge Raad zich in 2001 in deze zin heeft uitgelaten, onder meer oordelend dat 

31. Werknemers die het niet eens zijn met een door UWV aan de werkgever verleende toestem-

ming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, kunnen de zaak binnen twee maanden na het 

einde van de arbeidsovereenkomst voorleggen aan de rechtbank. Tegen diens beslissing staat 

hoger beroep bij het gerechtshof open.



215

De positie van de werknemer en de ondernemingsraad onder de WHOA

benoeming van een bewindvoerder niet leidt tot een (op de voet van artikel 25 

lid 1 sub e WOR adviesplichtig) besluit dat strekt tot een belangrijke wijziging 

in de organisatie van de onderneming dan wel in de bevoegdheden binnen de 

onderneming.32 Daarop is aangenomen dat dit ook geldt voor de eigen faillis-

sementsaanvraag,33 al wordt ook wel betwijfeld of die conclusie juist is en heeft 

de Hoge Raad zich hierover nog niet uitgelaten.34

Ten aanzien van de rol van de or tijdens insolventie is van belang dat de Hoge 

Raad in eerdergenoemd arrest IJsselwerf uit 2001 al expliciet overwoog dat de 

medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad op zichzelf genomen door 

de surseance niet worden aangetast. Ten aanzien van faillissement heeft de Hoge 

Raad zich pas veel later uitgesproken, in zijn beschikking in de DA-zaak in 

2017.35 Hij oordeelde dat het medezeggenschapsrecht in beginsel gewoon geldt 

tijdens faillissement, tenzij het gaat om liquidatiehandelingen zoals de opzeg-

ging door de curator van arbeidsovereenkomsten. Ook volgt uit deze beschik-

king dat de or geacht moet worden soepel om te gaan met wettelijke termijnen 

en dat, als sprake is van adviesrecht, onder omstandigheden van de or verwacht 

mag worden met gezwinde(re) spoed tot een advies te komen.

Hoe zit dat nu met de WHOA? Allereerst wijs ik erop dat, ook als er in de WHOA 

niet voorzien was in een rol van de or, deze mijns inziens bij de benoeming van 

een herstructureringsdeskundige vooraf om advies gevraagd moet worden als 

sprake is van inschakeling van deze deskundige op verzoek van de werkgever. Ik 

baseer dit op artikel 25 lid 1 sub n WOR, dat ‘het verstrekken en formuleren van 

een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming’ adviesplichtig 

bestempelt (als de benoeming plaatsvindt op initiatief/verzoek van schuldeisers, 

wat veelal zal voorkomen, geldt dit vanzelfsprekend niet). Er is echter reeds op 

andere wijze gewaarborgd, althans dat lijkt de bedoeling van de wet te zijn, dat 

de or ter zake om advies wordt gevraagd, nu artikel 375 lid 1 onder l Fw bepaalt 

dat het volgende in een akkoord moet zijn vermeld (met het wat omineuze tus-

senzinnetje: “voor zover van toepassing”), namelijk: de wijze waarop de (..) or36 

gevraagd is of nog gevraagd zal worden advies uit te brengen”. Kennelijk wordt 

32. HR 6 juni 2001, NJ 2001, 477, JAR 2001/128, JOR 2001/146, m.nt. S.C.J.J. Kortmann.

33. Zie bijvoorbeeld de annotatie van Kortmann onder dit arrest (JOR 2001/146).

34. I. Zaal, De reikwijdte van medezeggenschap (diss. Amsterdam 2014), paragraaf 6.3.3 en J. 

van der Pijl, Arbeidsrecht en Insolventie. Over de positie van de werknemer van een insol-
vente werkgever (diss. Amsterdam 2019), p. 274.

35. HR 2 juni 2017, JAR 2017/172, m.nt. C. Nekeman en JOR 2017/248, m.nt. S.C.J.J. Kort-

mann.

36. Ook de personeelsvertegenwoordiging (pvt) is hier genoemd als orgaan; deze kan ingesteld 

zijn bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers.
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wel beoogd dat dit advies wordt gevraagd, maar wordt opengelaten wanneer 

dit gebeurt: het mag kennelijk ook pas later. De vraag is in hoeverre zich dit 

verdraagt tot een van de pijlers van het medezeggenschapsrecht, te weten dat 

een advies moet worden gevraagd op een moment dat het nog van wezenlijke 

invloed kan zijn op besluitvorming (zie ook artikel 25 lid 2 WOR).

Ook attendeer ik opnieuw op Europese verplichtingen: in de nu meermaals aan-

gehaalde herstructureringsrichtlijn worden expliciet genoemd als (overigens: 

niet-limitatieve) rechten van werknemers waaraan geen afbreuk mag worden 

gedaan door nationale wetgeving, zoals de WHOA: het recht op informatie en 

raadpleging. Sterker, ook over het tijdstip bevat de richtlijn een duidelijke ver-

plichting. In artikel 13 lid 1, aanhef en sub b van de richtlijn is immers onder 

meer het volgende bepaald:

(…) een preventief herstructureringsstelsel mag geen afbreuk doen aan het recht 
op informatie en raadpleging overeenkomstig Richtlijn 2002/14/EG en Richtlijn 
2009/38/EG, met name:
(...)
ii. informatie voor de werknemersvertegenwoordigers betreffende een even-

tuele preventieve herstructureringsprocedure die gevolgen kan hebben voor 
de werkgelegenheid;

iii. informatie voor en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers 
over de herstructureringsplannen voordat zij overeenkomstig artikel 9 ter 
goedkeuring worden voorgelegd, of overeenkomstig artikel  10  ter beves-
tiging door een rechterlijke of administratieve instantie (onderstreping 
JvdP);

Hieruit valt af te leiden dat het advies aan de or (dat Europeesrechtelijk (ook) 

als werknemersvertegenwoordiger wordt aangemerkt) moet worden gevraagd 

vóórdat het akkoord wordt aangeboden, in ieder geval in de situaties waarin de 

schuldenaar als aanbieder kan worden aangemerkt. Ik verwijs in dit verband 

ook naar artikel 8 lid 1, aanhef en sub g (onder iii) van de richtlijn, dat voor-

schrijft dat een aan de rechter voorgelegd herstructureringsplan ‘de regelingen 

inzake informatieverstrekking aan e raadpleging van de werknemersvertegen-

woordigers (..)’. Ik ben er niet volledig van overtuigd dat de richtlijn hier correct 

is geïmplementeerd, maar constateer ter geruststelling ook dat de WOR zelf een 

or al handvatten geeft zich tegen niet-naleving van het medezeggenschapsrecht 

te verzetten.

Van het voorgaande moet overigens onderscheiden worden het recht dat de or 

(en de pvt) in deze wet wordt verleend om ook eigenstandig aan de rechtbank 
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het verzoek te doen een herstructureringsdeskundige aan te stellen (artikel 371 

lid 1 Fw).

4. Conclusie

De wetgever heeft ervoor gekozen de positie van werknemers zo veel mogelijk 

onaangetast te laten, hetgeen  de herstructureringsrichtlijn ook uitdrukkelijk fa-

ciliteert. Dit leidt niettemin tot vragen, met name waar het de positie van voor-

malige werknemers betreft. Blijven hun vorderingen ook buiten schot, en zo 

nee, hoe worden zij, schuldeiser zijnde, dan verder onder de WHOA behandeld? 

Aanpassing van de arbeidsvoorwaarden lijkt door de WHOA (nog) moeilijker 

te worden gemaakt dan het buiten een WHOA-situatie al is. Ontslag blijft wel 

mogelijk, uiteraard met inachtneming van de reguliere ontslagbescherming, die 

door een akkoord niet aangetast mag worden.

Aan de positie van de or wordt onder de WHOA geen afbreuk gedaan, hetgeen 

volgens de herstructureringsrichtlijn ook niet zou zijn toegestaan. De bevoegd-

heden van de or worden juist licht uitgebreid met de mogelijkheid dat op initia-

tief van de or een herstructureringsdeskundige wordt benoemd.

Al met al is de conclusie gerechtvaardigd, dat de positie van werknemers stevig 

is ontzien. Dit betekent tegelijkertijd wel dat er (opnieuw) een kans gemist is om 

de kloof tussen werknemersbescherming binnen en buiten faillissement te dich-

ten. Een werkgever die gebukt gaat onder (te) hoge personeelslasten, lost dat via 

een akkoord niet op, waardoor de verleiding op enig moment toch te kiezen voor 

een faillissementsdoorstart blijft bestaan. Aan de andere kant zal een werkgever 

die zijn schulden via een akkoord herstructureert mogelijk minder snel ook tot 

reorganisatie (in de zin van: reducering van het personeelsbestand) over hoeven 

gaan en als dat toch noodzakelijk is daarbij regels ten aanzien van ontslag, zoals 

het afspiegelingsbeginsel, en ontslagvergoedingen respecteren, waar dat bij een 

faillissementsdoorstart niet het geval is. Dat lijkt toch echt winst.
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Positie zekerheidsgerechtigden bij afkoelingsperiode in 
de WHOA

DRS. MR. M.M. HOVING

1. Inleiding

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) 

in werking getreden.1

De afgelopen jaren verschenen al diverse artikelen waarin dit onderwerp 

wordt belicht. Voor de opbouw van dit artikel, heb ik mij laten inspireren door 

twee van deze artikelen. Nieuwenhuis en Tollenaar2 illustreerden enkele scena-

rio’s die zich tijdens een afkoelingsperiode onder de WHOA kunnen voordoen 

op basis van het voorontwerp van de WHOA (het ‘Voorontwerp’).3 Aan de hand 

van getallenvoorbeelden van een eenvoudige (fi ctieve) handelsonderneming, 

ontwikkelen zij een vijftal ‘vuistregels’ welke er enerzijds op gericht zijn te 

verzekeren dat de schuldenaar gedurende de afkoelingsperiode de ruimte krijgt 

zijn onderneming voort te zetten en anderzijds te waarborgen dat de positie van 

zekerheidsgerechtigde niet verslechtert gedurende de afkoelingsperiode.4 Deze 

handelsonderneming (‘A’) keert in deze bijdrage terug.

Verstijlen beoordeelt de gevolgen van – onder meer – de afkoelingsperiode 

voor de fi nancier (de ‘huisbank’) en de leverancier onder eigendomsvoorbehoud 

op basis van het (oorspronkelijke) wetsvoorstel.5 Dit zijn de zekerheidsgerech-

tigden die ook bij A centraal zullen staan. De huisbank fi nanciert het werk-

kapitaal van A op basis van een rekening-courant krediet, met als zekerheid een 

1. Resp. rechter-commissaris en teamvoorzitter rechtbank Overijssel, rechter-commissaris 

rechtbank Rotterdam en rechter-commissaris en teamvoorzitter rechtbank Amsterdam. Wet 

van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van 

de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands 

akkoord), Stb. 2020, 414.

2. A. Nieuwenhuis en N.W.A. Tollenaar, ‘De uitwinning van werkkapitaal en de aanwending 

ervan tijdens een afkoelingsperiode naar huidig recht en onder de WHOA’, TvI 2019/8.

3. https://www.internetconsultatie.nl/wethomologatie.

4. Op het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft men dit artikel overduidelijk met belang-

stelling gelezen, getuige de vrij ingrijpende wijzigingen in de regeling van de afkoelings-

periode in het Voorontwerp ten opzichte van het wetsvoorstel, waaronder de door Nieuwen-

huis en Tollenaar bepleite opname van een ‘algemene originaire aanwendingsbevoegheid’ in 

art. 377 van het Wetsvoorstel.

5. F.M.J. Verstijlen, ‘Ondersteunende voorzieningen in de WHOA’, TvI 2020/4.
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pandrecht op alle bestaande en toekomstige voorraden en vorderingen. A heeft 

leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud leveren (de ‘EVB-leveranciers’) 

en leveranciers waarbij dat niet het geval is.

Achtereenvolgens beschrijf ik hierna het algemene regime van de afkoelings-

periode onder de WHOA, enkele nauw daarmee verband houdende voorzienin-

gen, het regime in de afkoelingsperiode voor de huisbank en het regime voor de 

EVB-leveranciers. Vervolgens kom ik tot enkele – op de vuistregels van Nieu-

wenhuis en Tollenaar voortbordurende – uitgangspunten voor de omgang met 

de positie van zekerheidsgerechtigden in de afkoelingsperiode onder de WHOA.

Ten slotte geef ik op basis van deze uitgangspunten suggesties voor een prak-

tische invulling van de afkoelingsperiode van de WHOA.

2. Afkoelingsperiode in de WHOA

2.1. Vereisten afkoelingsperiode

Zodra de schuldenaar een verklaring als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw bij de 

rechtbank heeft gedeponeerd, kan hij een afkoelingsperiode vragen.6 Dit dient te 

geschieden via een advocaat,7 die in zijn verzoekschrift in ieder geval zal moeten 

stellen (en onderbouwen) dat (a) ofwel al een akkoord is aangeboden, ofwel na-

mens de schuldenaar dient toe te zeggen dat een dergelijk akkoord binnen twee 

maanden zal worden aangeboden,8 (b) de afkoelingsperiode noodzakelijk is 

voor de voortzetting van de onderneming van de schuldenaar,9 (c) redelijkerwijs 

valt aan te nemen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn gediend 

met de afkoelingsperiode10 en (d) de door de afkoelingsperiode getroffenen niet 

wezenlijk in hun belangen worden geschaad.11 En voorts: (e) de gewenste duur 

6. Daarnaast kan, zodra een herstructureringsdeskundige is aangesteld ex art. 371, zowel de 

schuldenaar als de herstructureringsdeskundige een afkoelingsperiode verzoeken, ongeacht 

of een verklaring ex art. 370 lid 3 Fw is gedeponeerd. Ook de eis dat er binnen twee maanden 

een akkoord dient te worden aangeboden, lijkt dan niet te gelden.

7. Art. 5 lid 1 Fw, in de wet opgenomen bij Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2019/20, 

35 249, nr. 7).

8. Art. 376 lid 1 Fw. Noch uit het artikel zelf, noch uit de toelichting blijkt vanaf welk moment 

er daarbij gerekend moet worden; ik ga uit van het moment waarop de beschikking wordt 

afgegeven.

9. Art. 376 lid 4 sub a Fw.

10. Art. 376 lid 4 sub b Fw.

11. Dit vereiste staat eveneens in art. 376 lid 4 sub b Fw.
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van de afkoelingsperiode,12 (f) of er een algemene of een beperkte afkoelings-

periode wordt gevraagd,13 (g) of er voor een openbare of besloten akkoordpro-

cedure is c.q. wordt gekozen14 en (h) op welke gronden de rechtbank bevoegd 

is.15 Indien ter zake nog geen eerdere beslissing is genomen door de rechtbank 

en er wordt gekozen voor een openbare procedure, dient in het verzoek boven-

dien nog (i) te worden aangegeven of het een hoofdinsolventieprocedure dan 

wel een territoriale insolventieprocedure in de zin van de EU-Insolventiever-

ordening betreft.16

Hoewel artikel 376 Fw dit niet uitdrukkelijk eist, meen ik dat – in ieder geval 

wanneer er nog geen herstructureringsdeskundige is aangesteld17 – ook zal die-

nen te worden gesteld en gesubstantieerd dat de schuldenaar verkeert in een 

toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn 

schulden niet zal kunnen voortgaan (j).18

De toelichting op artikel 376 Fw geeft weinig inzicht in het toetsingskader 

van de criteria onder (b), (c) en (d)19; er wordt slechts één voorbeeld genoemd 

in de memorie van toelichting, namelijk de situatie waarin er al een akkoord is 

aangeboden en dit akkoord door alle klassen is verworpen, zonder dat in dat 

proces is verzocht om aanstelling van een herstructureringsdeskundige.20 De 

12. Art. 376 lid 2 Fw bepaalt dat de duur ten hoogste vier maanden kan zijn, welke periode op 

grond van art. 376 lid 5 nog eens met maximaal vier maanden kan worden verlengd. Uit de 

memorie van toelichting valt af te leiden dat de wetgever ervan uitgaat dat de afkoelings-

periode in beginsel ook voor de maximale (initiële) duur van vier maanden wordt verleend 

(Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3, p. 53).

13. Art. 376 lid 8 Fw jo. art. 241a lid 2 Fw. Zie de memorie van toelichting (Kamerstukken II 
2019/20, 35 249, nr. 3) p. 53: de afkoelingsperiode kan voor alle schuldeisers gelden (ook die 

welke niet door het akkoord geraakt zullen worden), ofwel voor een beperkt aantal. Tenzij 

anders aangegeven, wordt in dit artikel uitgegaan van een algemene afkoelingsperiode.

14. Art. 376 lid 3 jo. 371 lid 2 Fw, eerste zin; indien er door de betreffende rechtbank aangaande 

de schuldenaar nog geen eerdere beslissing is genomen ingevolge de WHOA, dan dient de 

keuze ex art. 369 lid 6 Fw in het verzoek te worden gemaakt en gemotiveerd. Is al wel een 

eerdere beslissing genomen, dan dient daarnaar te worden verwezen.

15. Art. 376 lid 3 jo. 371 lid 2 Fw, tweede zin.

16. Art. 376 lid 12 jo. 371 lid 14 Fw jo. art. 3 van de Verordening (EU) 2015/848 van het Euro-

pees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, 

L 141).

17. Als deze al wel is aangesteld, dan heeft deze toets immers ingevolge art. 371 lid 3 Fw reeds 

plaatsgevonden.

18. Art. 370 lid 1 Fw. De WHOA maakt niet duidelijk op welk moment deze toestand dient te 

bestaan; het lijkt erop dat deze toestand in feite vanaf het begin van het traject tot aan de 

homologatie dient te bestaan, getuige bijvoorbeeld de bewoordingen van art. 370 lid 1 Fw en 

de toetsen van art. 371 lid 3 en 384 lid 2 sub a Fw.

19. Dezelfde criteria komen ook terug in art. 42a, maar worden ook daar nauwelijks verder uitge-

werkt. Zie bijvoorbeeld ook F.M.J. Verstijlen, ‘Ondersteunende voorzieningen in de WHOA’, 

TvI 2020/4, paragraaf 2.

20. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3, p. 53, eerste alinea.
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regeling van de afkoelingsperiode in de WHOA sluit aan bij artikel 6 en 7 van 

de Herstructureringsrichtli jn.21 Ook deze richtlijn geeft evenwel geen inzicht in 

(de nadere invulling van) voornoemde criteria.22

2.1.1. Noodzakelijkheidscriterium

Naar mijn mening zal er – indien voldoende gebleken is van voorzienbare in-

solventie23 – al snel aan het noodzakelijkheidscriterium als hiervoor onder (b) 

genoemd zijn voldaan. Zeker daar waar het akkoord rechten van handelscredi-

teuren of zekerheidsgerechtigden zal aantasten. En zelfs indien de schuldenaar 

op voorhand laat weten dat dit niet aan de orde zal, is het risico aanzienlijk dat 

fi nanciers of leveranciers daar niet voldoende vertrouwen in hebben en over 

gaan tot gebruikmaking van hun wettelijke of contractuele rechten om hun po-

sities veilig te stellen, met risico’s voor de voortzetting van de onderneming tot 

gevolg.

2.1.2. Belangen gezamenlijke crediteuren

Ook aan de substantiëring van de eis dat de belangen van de gezamenlijke cre-

diteuren zijn gediend met de afkoelingsperiode, zouden mijns inziens geen al te 

hoge eisen mogen worden gesteld; de WHOA is ontworpen op basis van de pre-

misse dat er waarde kan worden behouden door middel van een akkoord buiten 

faillissement ten opzichte van een reorganisatie via surseance of een doorstart 

uit faillissement.24 Idealiter heeft de schuldenaar al een plan gereed, waarmee 

inzichtelijk kan worden gemaakt wat de ‘wig’ is tussen de reorganisatiewaarde 

van de onderneming en de liquidatiewaarde van de activa van de schuldenaar als 

21. Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 be-

treffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en be-

roepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de effi ciëntie van procedures 

inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richt-

lijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) PbEU 2019, L 

172/18.

22. Art. 6 lid 1 laatste alinea van de richtlijn bepaalt: “De lidstaten kunnen bepalen dat rech-

terlijke of administratieve instanties een schorsing van individuele tenuitvoerleggingsmaat-

regelen kunnen weigeren indien die schorsing niet nodig is of indien deze maatregel het 

beoogde doel van de eerste alinea niet zou verwezenlijken.” Dit artikel maakt duidelijk dat 

de weigeringsgronden facultatief zijn onder de richtlijn; logischerwijs zijn deze dan ook niet 

(verder) uitgewerkt.

23. Het risico dat de afkoelingsperiode wordt misbruikt om zonder acute (voorzienbare) be-

talingsproblemen een ‘hitteschild’ te creëren, lijkt mij plausibeler dan de situatie dat het 

bestuur, na een reeds mislukt WHOA-traject, een faillissement tracht uit te stellen middels 

het (alsnog) aanvragen van een afkoelingsperiode.

24. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3, p. 4, laatste alinea van paragraaf 2.
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bedoeld in artikel 375 lid 1 sub e respectievelijk f Fw, maar het is goed denkbaar 

dat de schuldenaar zover nog niet is en (bijvoorbeeld) gedwongen wordt snel een 

afkoelingsperiode aan te vragen in verband met onder hem gelegde beslagen of 

een kredietopzegging die de voortzetting van de onderneming in gevaar brengt.

2.1.3. Belangen van de door de afkoelingsperiode getroffenen

Het criterium dat de belangen van de door de afkoelingsperiode getroffenen 

niet wezenlijk worden geschaad, ziet – onder meer – op het veiligstellen van de 

belangen van de zekerheidsgerechtigden. Het ziet echter ook op de nieuwe ver-

plichtingen die gedurende de afkoelingsperiode worden aangegaan. Met name 

dit criterium zal in deze bijdrage uitvoeriger worden belicht.

2.2. Gevolgen afkoelingsperiode

Indien de rechter een (algemene) afkoelingsperiode toewijst, kan elke verhaals-

bevoegdheid van derden ten aanzien van goederen die eigendom zijn van de 

schuldenaar en ten aanzien van goederen van derden die door de schuldenaar 

worden gehouden, slechts worden uitgeoefend met machtiging van de recht-

bank.25 De formulering sluit aan bij die in artikel 63a en 241a Fw (met het 

verschil dat ‘derden te goeder trouw’ worden beschermd; dat wil zeggen dat 

gevallen waarin verhaalsuitoefening plaatsvindt door een derde die nog niet was 

geïnformeerd over de afkoelingsperiode of anderszins op de hoogte was van 

de voorbereiding van een akkoord, buiten het bereik van de afkoelingsperiode 

vallen).26 Daarnaast kunnen beslagen worden opgeheven door de rechtbank en 

worden faillissementsaanvragen van rechtswege geschorst gedurende de afkoe-

lingsperiode.27

De afkondiging van een afkoelingsperiode onder de WHOA heeft nog een aantal 

andere gevolgen die in surseance en faillissement niet zijn geregeld. In artikel 

377 Fw wordt de schuldenaar het recht toegekend om onder de afkoelings-

periode vallende goederen te gebruiken, verbruiken en vervreemden,28 mits (a) 

dit plaatsvindt binnen de normale voortzetting van de onderneming29 en (b) de 

belangen van de betrokken derden daarbij voldoende zijn gewaarborgd.30

25. Art. 376 lid 2 sub a Fw.

26. De WHOA voorziet – ook bij een openbare procedure – niet in publicatie van de beschikking; 

de schuldenaar zal de betrokkenen zelf dienen te informeren.

27. Art. 376 lid 2 sub b en c Fw.

28. Ik spreek hierna over ‘aanwendingsbevoegdheden’ als verzamelbegrip voor deze rechten.

29. Art. 377 lid 1 Fw.

30. Art. 377 lid 2 Fw.
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Hoogenboezem voorziet de nodige problemen bij de hantering van het eerste 

criterium31 en richt zijn blik op de Verenigde Staten, alwaar veel van de aan-

wendingsbevoegdheden tijdens – onder meer – de Chapter 11-procedure zijn 

beperkt tot aanwending ‘in the ordinary course of business’.32 Deze uitlegpro-

blemen rondom het criterium ‘in de normale uitoefening van de onderneming’, 

lijken mij dan ook even onvermijdelijk33 als overkomelijk; ik kom daarop hierna 

terug.

Vragen omtrent de nadere invulling van het tweede criterium zijn evenzeer 

te voorzien. De memorie van toelichting34 geeft weinig houvast. Integendeel, de 

toelichting zaait verwarring door op pagina 21 aan te geven dat deze waarborgen 

onder meer kunnen bestaan uit het verschaffen van vervangende zekerheid en 

op pagina 56 vervolgens te overwegen: “Om ervoor te zorgen dat zekerheids-
gerechtigde schuldeisers hierdoor niet in hun belangen worden geschaad, zal de 
schuldenaar de betreffende schuldeisers vervangende zekerheid moet[en] ver-
schaffen.”

Onduidelijk is dan ook of het waarborgen van de belangen van de zeker-

heidsgerechtigden bij aanwending uitsluitend kan geschieden door het stellen 

van ‘vervangende zekerheid’ of dat er ook andere regelingen denkbaar zijn.

Ook voor de nadere invulling van dit criterium wordt door diverse schrijvers 

de blik naar het westen gericht; in de Verenigde Staten hanteert men in dit ver-

band het leerstuk van de ‘adequate protection’.35 Nieuwenhuis en Tollenaar36 

geven een kort overzicht van de actuele stand van dit leerstuk, waaruit blijkt dat 

het – ook na vele decennia – een allerminst uitgekristalliseerd leerstuk is. Een 

van de wijzen waarop onder de Chapter 11-procedure ‘adequate protection’ kan 

worden geboden aan de zekerheidsgerechtigde, is door middel van het verstrek-

ken van aanvullende of vervangende zekerheid.37 Onder de Chapter 11-pro-

cedure verkrijgt de zekerheidsgerechtigde op het werkkapitaal na opening van 

de procedure van rechtswege (vervangende) zekerheidsrechten op de goederen 

die voor zijn zekerheid in de plaats komen.38 In de VS beoordeelt de rechter of 

de omvang en kwaliteit van het nieuwe werkkapitaal, de zekerheidsgerechtigde 

31. K. Hoogenboezem, Adequate protection in de WHOA, FIP 2019, 217, p. 38/39, wijzende op 

de overvloedige jurisprudentie over het vergelijkbare criterium van art. 1:88 lid 5 BW.

32. Section 363 (c) United States Bankruptcy Code.

33. Ook Hoogenboezem geeft geen alternatief en scherper criterium.

34. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3.

35. Section 361 United States Bankruptcy Code.

36. A. Nieuwenhuis en N.W.A. Tollenaar, ‘De uitwinning van werkkapitaal en de aanwending 

ervan tijdens een afkoelingsperiode naar huidig recht en onder de WHOA’, TvI 2019/8, par. 

9.3.

37. Section 361 (2) United States Bankruptcy Code.

38. Section 522 (b)(1) United States Bankruptcy Code; zie ook Nieuwenhuis en Tollenaar, a.w. 

par. 9.1.
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een dekking verschaft die minimaal gelijk is aan de verbruikte goederen (lees: 

het gebruik van de kredietfaciliteit). Waardering van de vervangende zekerheid 

vindt in beginsel plaats op basis van de continuïteitsveronderstelling.39

Dit roulatiemechanisme werkt eveneens onder de WHOA; tijdens de WHOA 

blijft de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar immers be-

staan en komt er dus ook geen wijziging in het ontstaan van bij voorbaat geves-

tigde zekerheden op toekomstige goederen.40

Hoogenboe zem41 meent dan ook dat de in de Verenigde Staten gekozen be-

nadering navolging verdient in Nederland en voortvloeit uit het algemene crite-

rium van artikel 377 lid 2 Fw.42

Een sanctie op schending van de regels rondom de aanwendingsbevoegdheid 

geeft de WHOA niet. Doorgaans zal het mijns inziens (in ieder geval) resulteren 

in aansprakelijkheid van het bestuur; het bestuur heeft daarmee bewerkstelligd 

of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen 

niet nakomt en daarvan kan de betrokken bestuurder(s) in beginsel een persoon-

lijk ernstig verwijt worden gemaa kt.43

Ten slotte bepaalt artikel 373 lid 4 Fw dat gedurende de afkoelingsperiode een 

verzuim in de nakoming van de schuldenaar dat heeft plaatsgevonden vóór de 

afkoelingsperiode, geen grond is voor de wijziging van verbintenissen of ver-

plichtingen jegens de schuldenaar, voor opschorting van de nakoming van een 

39. Zie het artikel van Nieuwenhuis en Tollenaar, a.w., par. 9.3 en de daarin opgenomen ver-

wijzingen naar rechtsspraak en literatuur.

40. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3, p. 21.

41. Hoogenboezem, a.w., p. 41.

42. Hoogenboezem wijst erop dat – voor wat betreft de hierna nog te behandelen – aanwending 

van debiteurenontvangsten in art. 376 lid 7 de volgende zinsnede is opgenomen: ‘mits de 
schuldenaar op toereikende wijze vervangende zekerheid stelt voor het verhaal van de pand-
houder krachtens dat [onderstreping MH] pandrecht’. Daaruit zou volgens Hoogenboezem 

niet mogen worden afgeleid dat de vervangende zekerheid (uitsluitend) ziet op verhaal krach-

tens het pandrecht op de betreffende vordering. Schrijver dezes is niet duidelijk of daarmee 

wordt betoogd dat er zekerheid dient te worden gesteld voor meer dan alleen de waarde van 

de betreffende vordering of dat hij (slechts) betoogt dat ook vervangende zekerheid op andere 

goederen zou kunnen voldoen.

43. HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006, 659 (Ontvanger/Roelofsen). In 

de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3, p. 47) wordt – in het 

kader van het hierna te behandelen art. 374 – opgemerkt dat het bestuur aansprakelijk kan 

worden gehouden voor het aangaan van verplichtingen gedurende de afkoelingsperiode als 

deze worden aangegaan terwijl het bestuur weet of behoort te weten dat de rechtspersoon 

die niet zal kunnen voldoen (HR 6 oktober 1989, NJ 1990/286 (Beklamel)); het ligt voor de 

hand dat evenzeer de Ontvanger/Roelofsen-grond onverminderd van kracht blijft gedurende 

de afkoelingsperiode.
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verbintenis jegens de schuldenaar en voor ontbinding van een met de schulde-

naar gesloten overeenkomst voor zover zekerheid is gesteld voor de nakoming 

van de nieuwe verplichtingen die ontstaan tijdens de afkoelingsperiode. Hiermee 

wordt beoogd om voortzetting van de leveranties tijdens de afkoelingsperiode te 

verzekeren, onder de voorwaarde dat voor tijdens de afkoelingsperiode ontstane 

verplichtingen zekerheid wordt gesteld.44 Indien er geen verzuim is ontstaan 

voor de afkoelingsperiode,45 dan kan geen zekerheid worden verlangd voor nog 

te verrichten prestaties en levert het (voorbereiden van een) dwangakkoord geen 

grond op voor opschorting, wijziging of ontbinding van de betreffende overeen-

komst ingevolge artikel 376 lid 3 Fw. De schuldenaar doet er dus goed aan om 

voor afkondiging van de afkoelingsperiode voldoende bestellingen te plaatsen 

en ervoor zorg te dragen dat hij niet in verzuim is bij de betreffende leverancier.46

3. Het regime voor de huisbank

Thans meer specifi ek het regime voor de huisbank van de eerder geïntrodu-

ceerde ‘eenvoudige handelsonderneming’ A.

Op het moment dat de afkoelingsperiode wordt verleend is de situatie als 

volgt. Er is een rekening-courant krediet van 100 en daarop is een (rood)stand 

van 90. A heeft handelsvoorraden met een inkoopwaarde van 100 op voorraad, 

waarvan 50 onder eigendomsvoorbehoud is geleverd. Het gedeelte dat in eigen-

dom aan A toebehoort en daarmee onder het pandrecht van de huisbank valt, 

heeft een executiewaarde van 10. Daarnaast bestaat een debiteurenportefeuille 

met een (nominale) waarde van 100. Maandelijks wordt er voor 20 aan nieuwe 

voorraad geleverd (waarvan de helft onder eigendomsvoorbehoud) en voor 3047 

verkocht. Maandelijks ontvangt A 30 aan betalingen van debiteuren op de bank-

rekening bij de huisbank. De indirecte kosten van A bedragen 10 per maand. A 

opereert dus ‘kasstroomneutraal’. Er is echter een (te) grote schuld van 200 aan 

handelscrediteuren ontstaan door een verkeerd uitgepakt inkoopbeleid in het 

verleden. De fi nanciering van het werkkapitaal en het risico van de huisbank 

44. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3, p. 47.

45. Onduidelijk is of het verzuim bij het afkondigen van de afkoelingsperiode (nog) dient te be-

staan en of een tekortschieten voor de afkoelingsperiode zonder dat het verzuim rechtens al 

is ingetreden tot dezelfde gevolgen leidt c.q. zou moeten leiden (zoals bepleit door Verstijlen, 

a.w. par. 3).

46. Ik ga er van uit dat de regeling niet zover gaat dat er tijdens een afkoelingsperiode een alge-

mene leveringsplicht wordt gecreëerd; het gaat m.i. om doorlevering van duurovereenkom-

sten en ook om nakoming van vóór de afkoelingsperiode gesloten (andersoortige) weder-

kerige overeenkomsten. Dit onderwerp zal ongetwijfeld in een andere bijdrage in de bundel 

aan de orde komen.

47. Deze omzet heeft een inkoopwaarde van 20.
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blijft hierbij in de tijd ongewijzigd, zoals in onderstaande vereenvoudigde reeks 

van balansposities over vier maanden wordt geïllustreerd.48

maand 0 1 2 3 4
activa

voorraad 100 100 100 100 100
debiteuren 100 100 100 100 100

totaal 200 200 200 200 200

passiva
eigen vermogen -90 -90 -90 -90 -90
bank 90 90 90 90 90
handelscrediteuren 200 200 200 200 200

totaal 200 200 200 200 200

3.1. Geen zekerheden

Eerst de situatie indien er geen zekerheden zouden zijn verstrekt. A is niet in 

verzuim49 jegens de huisbank bij de verlening van de afkoelingsperiode; de 

huisbank is dan ook ingevolge artikel 373 lid 3 Fw gehouden om ‘door te le-

veren’ zonder dat ingevolge artikel 373 lid 4 Fw aanspraak kan worden gemaakt 

op ‘vervangende zekerheid’ voor nieuwe verplichtingen. Ik zie niet in waarom 

de duurovereenkomst met de bank in dit verband verschilt van enige andere. De 

huisbank zal zich wellicht beroepen op artikel 377 lid 2 Fw; daarbij is het de 

vraag of de aanwending van overeengekomen kredietruimte daaronder dient te 

worden geschaard. Ik zou menen van niet: de goederen bedoeld in artikel 377 

Fw zien op goederen die onder de afkoelingsperiode vallen ingevolge artikel 

376 Fw (goederen die eigendom zijn van A of door hem worden gehouden). 

Om dergelijke goederen gaat het hier niet. Het gaat om prestaties die de bank 

moet leveren ingevolge de met A gesloten (duur)overeenkomst betreffende tot 

haar eigen vermogen behorende en door haarzelf gehouden goederen.50 Indien 

de huisbank geen zekerheden zou hebben bedongen voor haar krediet, dan zou 

48. Uitgangspunt daarbij is dat de betalingen per bank plaatsvinden.

49. A opereert bij afkondiging binnen de kredietlimiet en er wordt vanuit gegaan dat ook overi-

gens geen sprake is van schending van de kredietvoorwaarden.

50. Een andere lezing zou betekenen dat willekeurig welke leverancier aanspraak zou kunnen 

maken op de in art. 377 lid 2 Fw bedoelde waarborgen en dat is overduidelijk in strijd met de 

bedoelingen van de wetgever zoals die blijken uit (de toelichting op) art. 376 lid 3 Fw.
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A dus gedurende de afkoelingsperiode van de verleende kredietruimte gebruik 

moeten kunnen blijven maken.51

3.2. Wel zekerheden

Er zijn door A echter wel zekerheden verstrekt en daarmee komen we terecht in 

de sferen van de aanwendingsbevoegdheid van artikel 377 Fw52 en het bepaalde 

in artikel 376 lid 7 Fw ter zake van stil verpande vorderingen.

In het Voorontwerp was de aanwendingsbevoegdheid niet uitdrukkelijk vast-

gelegd, maar werd mijns inziens wel (impliciet) verondersteld.53 In de toelich-

ting op het Voorontwerp54 wordt in verband met de aanwending van debiteuren-

betalingen tijdens de afkoelingsperiode het volgende opgemerkt: “Dit [lees: de 

afkoelingsperiode, MH] houdt bijvoorbeeld ook in dat een bank de inkomsten 
van de schuldenaar die op zijn bankrekening binnenkomen niet zonder toestem-
ming van de rechter zal mogen verrekenen met de uitstaande schuld (dat wil 
zeggen de roodstand op de rekening).” Het Voorontwerp ging er (dus) vanuit dat 

debiteurenontvangsten tijdens de afkoelingsperiode door de schuldenaar konden 

worden aangewend en dat de bank dit alleen met machtiging van de rechtbank 

zou kunnen veranderen.

In het wetsvoorstel is in artikel 376 lid 7 Fw daarentegen bepaald dat de bank 

dergelijke betalingen in beginsel wel mag verrekenen, tenzij “de schuldenaar 

51. Nieuwenhuis en Tollenaar gingen bij het Voorontwerp uit van de bevoegdheid van de bank 

om het krediet ook tijdens de afkoelingsperiode te beëindigen ‘op andere gronden dan het 

akkoord’ (het meest expliciet in de laatste alinea van par. 8.1) en Verstijlen, a.w., par. 4 en 

voetnoot 30, meent dat ook het wetsvoorstel hierover niet duidelijk genoeg is. Ik meen dat 

er tijdens de afkoelingsperiode mag worden opgezegd, maar dat die opzegging niet tot een 

eerder einde van de overeenkomst kan leiden dan bij het einde van de afkoelingsperiode; dit 

vloeit mijns inziens voort uit (de ratio en toelichting bij) art. 373 lid 3 en 4. Indien de bank 

meent dat er dringende redenen zijn om de kredietrelatie tijdens de afkoelingsperiode te 

beëindigen, dan dient zij deze ex art. 376 lid 9 en 10 Fw aan de rechter voor te leggen, met 

het verzoek om de afkoelingsperiode integraal te beëindigen of een voorziening te treffen, 

waardoor de ‘doorleverplicht’ voor de bank buiten werking wordt gesteld.

52. Meer in het bijzonder het in art. 377 Fw aan de schuldenaar het toegekende recht om onder 

de afkoelingsperiode vallende goederen – zoals de opbrengst van verpande vorderingen – te 

gebruiken, mits (a) dit plaatsvindt binnen de normale voortzetting van de onderneming en (b) 

de belangen van de betrokken derden daarbij voldoende zijn gewaarborgd.

53. Anders: Nieuwenhuis en Tollenaar, a.w., par. 8.2.

54. https://www.internetconsultatie.nl/wethomologatie.
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op toereikende wijze vervangende zekerheid stelt voor het verhaal van de pand-
houder krachtens dat pandrecht.”55

Hoewel de aanwendingsbevoegdheid dus is blijven bestaan en thans uitdruk-

kelijk in de WHOA is verankerd, is de uitwerking totaal anders geworden. In 

plaats van een afkoelingsperiode waarin de bank de rekening open moet hou-

den, althans de debiteurenontvangsten tijdens de afkoelingsperiode dient vrij te 

geven voor betalingen,56 en zelf naar de rechter dient te stappen als zij meent dat 

zij daarmee ‘wezenlijk in haar belangen zou worden geschaad’,57 kan de bank 

nu ‘achteroverleunen’ en de rekening op slot houden, totdat ten genoegen van de 

bank vervangende zekerheid is gesteld.58

Daarbij dreigt – nog los van het risico wat dit met zich brengt voor voortzetting 

van de onderneming – het scenario dat Nieuwenhuis en Tollenaar aanduiden 

als de ‘afwentelingsroute’ en kwalifi ceren dit als ‘uit den boze’.59 Dit betreft de 

situatie waarin de fi nancier van het werkkapitaal wel zekerheden op het nieuwe 

werkkapitaal verkrijgt, maar de kosten daarvan niet (meer) fi nanciert. In het voor-

beeld: A verkrijgt maandelijks 30 aan nieuwe vorderingen die ‘automatisch’60 

aan de huisbank worden verpand. De huisbank stelt deze niet meer beschikbaar 

voor betaling van de daarmee gepaard gaande (indirecte- en inkoop)kosten. In 

drie maanden loopt de schuld van A aan de huisbank in het voorbeeld terug naar 

nihil en wordt de fi nanciering van A overgenomen door de handelscrediteuren.61

55. Art. 376 lid 7 Fw bepaalt voorts dat de stil pandhouder op vorderingen tijdens de afkoelings-

periode ook de bevoegdheid behoudt om haar pandrecht openbaar te maken en betalingen in 

ontvangst te nemen. Een en ander ook weer tot het moment dat ten genoegen van de pand-

houder vervangende zekerheid is gesteld.

56. Het Voorontwerp knoopte daarbij aan bij de ‘roodstand’, zodat – ook indien de stand van de 

rekening courant in het hiervoor gegeven voorbeeld 120 had bedragen – de bank de debiteu-

renontvangsten zou dienen vrij te geven voor betalingen tijdens de afkoelingsperiode. De 

bank kon zich daarbij ook niet beroepen op het in het Voorontwerp nog niet bestaande art. 

373 lid 4 Fw.

57. Dit criterium bestond nog niet nadrukkelijk in het Voorontwerp.

58. De vraag is wel of de huisbank daarbij niet aanloopt tegen het (nieuwe) art. 54 lid 3: de bank 

zal zich op het standpunt stellen dat de blokkade niet strekte tot inperking van het krediet, 

maar tot verkrijgen van vervangende zekerheden. Bovendien gaat het om verpande debiteu-

ren en zal de bank bij een opvolgend faillissement een redenering voeren analoog aan Mulder 

q.q./CLBN (HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471). Daarmee wordt wel afbreuk gedaan aan de 

bedoeling van art. 377 en volgt de bank feitelijk een afwentelingsroute.

59. Nieuwenhuis en Tollenaar, a.w., par. 4.

60. Via de gebruikelijke ‘volmachtverpanding’.

61. In de balanspositie per ultimo maand 4 is ervan uitgegaan dat de huisbank het inmiddels 

ontstane creditsaldo op de bankrekening wel heeft vrijgegeven voor betalingen aan handel-

screditeuren.
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maand 0 1 2 3 4
activa

voorraad 100 100 100 100 100
debiteuren 100 100 100 100 100

totaal 200 200 200 200 200

passiva
eigen vermogen -90 -90 -90 -90 -90
bank 90 60 30 0 0
handelscrediteuren 200 230 260 290 290

totaal 200 200 200 200 200

Handelscrediteuren hebben – voor zover de bestellingen zijn geplaatst voor de 

afkoelingsperiode en er ten aanzien van hen geen verzuim bestond en/of geen 

eigendomsvoorbehoud is overeengekomen – niet de mogelijkheid om het onder-

havige scenario te voorkomen.62 Het bestuur van onze ‘debtor in posession’ 

A kan er belang bij hebben om aan een dergelijke afwentelingsroute mee te 

werken, bijvoorbeeld in verband met een aan de huisbank afgegeven privé borg-

stelling. Het bestuur stelt zich mogelijk bloot aan (Beklamel-)aansprakelijkheid 

ten opzichte van de betreffende leveranciers, indien zij bewerkstelligt dat de po-

sitie van (handels)crediteuren tijdens de afkoelingsperiode (verder) verslechtert 

en A uiteindelijk failleert,63 maar daarvoor zal de betreffende handelscrediteur 

(veel) kosten moeten maken en bewijs moeten leveren.64

Met artikel 376 lid 7 Fw65 heeft de huisbank dan ook een krachtig middel in 

handen om de regie tijdens een afkoelingsperiode onder de WHOA te kunnen 

(blijven) voeren en haar positie te bewaken of zelfs te verbeteren ten koste van 

de overige (vreemd) vermogensverschaffers.

Ik ben bij de behandeling van de positie van de huisbank achteraan in de werk-

kapitaalcyclus begonnen. Ook voor het gebruik van de aanwendingsbevoegd-

heid op de (onder het pandrecht vallende) voorraad, geldt dat deze goederen niet 

zonder meer door A mogen worden aangewend. Hiervoor gelden de (algemene) 

criteria van artikel 377 Fw. De – in dit geval – vervreemding van voorraden 

dient plaats te vinden binnen de normale voortzetting van de onderneming en de 

62. In verband met de hiervoor geschetste – en hierna nog nader uit te werken – werking van art. 

373 lid 3 en 4 Fw.

63. Zie de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3), p. 47 en voetnoot 

42.

64. Indien het bestuur aannemelijk kan maken dat er een akkoord met enige kans van slagen is 

aangeboden, lijken mij de slagingskansen van een dergelijke procedure beperkt.

65. In combinatie met de overige modaliteiten waarmee banken in Nederland MKB-fi nancierin-

gen plachten op te tuigen.
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belangen van de betrokken derden dienen voldoende te zijn gewaarborgd. In de 

vorige paragraaf is er reeds op gewezen dat het onduidelijk is of dit uitsluitend 

kan door vervangende zekerheid te stellen of dat er ook andere modaliteiten 

denkbaar zijn om de belangen van – in dit geval – de huisbank te waarborgen. En 

als het uitsluitend kan door het stellen van vervangende zekerheid, is bovendien 

onduidelijk of het zou moeten gaan om vervangende zekerheid voor (uitsluitend) 

het betreffende verpande goed of voor meer of minder dan het betreffende goed.

De huisbank zal naar verwachting A weinig in de weg leggen bij het gebruiken 

van de aanwendingsbevoegdheid van de voorraad in de normale bedrijfsuit-

oefening tijdens de afkoelingsperiode. Voor iedere euro liquidatiewaarde aan 

eigendomsvoorraad, krijgt de huisbank er 7,5 terug aan verpande debiteuren.66

Ten aanzien van de huisbank stel ik als tussenconclusie vast dat door het roula-

tiemechanisme en het feit de schuldenaar beschikkingsbevoegd blijft, er auto-

matisch vervangende zekerheid wordt gesteld en dat dit proces – bij een gelijk-

blijvende schuldpositie – alleen tot een verslechtering van de zekerheidspositie 

van de huisbank kan leiden indien er zekerheden ‘weglekken’.67 68

Een verbetering van de positie van de bank gedurende de afkoelingsperiode 

zal zich snel kunnen voordoen, gezien de huidige opzet van de afkoelingspe-

riode in de WHOA.

Tot zover voorlopig de positie van de huisbank; nadat de positie van de EVB-

leveranciers is behandeld, kom ik daarop terug.

4. De positie van de EVB-leveranciers

Op het moment van de afkondiging van de afkoelingsperiode ligt bij A voor 

(inkoopwaarde) 50 aan goederen van EVB-leveranciers, zoals hierboven uit-

eengezet. Ook voor deze EVB-leveranciers geldt dat A deze slechts mag ver-

vreemden als voldaan wordt aan meergenoemde twee eisen van artikel 377 lid 

1 en 2 Fw.

66. Verpande voorraad heeft – in het gegeven voorbeeld – een inkoopwaarde van 50, een ver-

koopwaarde van 75 en een liquidatiewaarde van 10. Iedere euro liquidatiewaarde levert dus 

– ingevolge de volmachtverpanding nog dezelfde dag – 7,5 euro aan verpande debiteuren op.

67. Bijvoorbeeld doordat debiteurenontvangsten voor andere doeleinden worden aangewend dan 

herfi nanciering van het werkkapitaal en voldoende van de daarvoor noodzakelijke reguliere 

kosten, of door een daling van de omzet, waardoor er zich weliswaar voorraad ophoopt, maar 

daarmee geen toegevoegde waarde meer wordt gecreëerd en daarmee de totale liquidatie-

waarde van de zekerheden afneemt.

68. In die zin ook Nieuwenhuis en Tollenaar, a.w., par. 8.4.



Drs. mr. M.M. Hoving

232

Ook hier geldt dat, indien deze waarborgen uitsluitend zouden kunnen bestaan 

uit vervangende zekerheid, A deze goederen pas kan verkopen als er betaling 

aan de EVB-leveranciers plaatsvindt of anderszins zekerheid wordt gesteld.

Ervan uitgaande dat er in de casus sprake was van verzuim voor afkondiging 

van de afkoelingsperiode ten opzichte van de leveranciers, kunnen zij ingevolge 

artikel 376 lid 4 Fw aanspraak maken op (vervangende) zekerheid voor de op 

dat moment nog te leveren goederen. In het voorbeeld wordt uitgegaan van een 

maandelijks te leveren inkoopwaarde van 20. A dient dus – ervan uitgaande dat 

het waarborgen van de belangen uitsluitend mogelijk is middels vervangende 

zekerheid – bij verlening van de afkoelingsperiode aan de EVB-leveranciers 

voor (minstens) 6069 aan zekerheid te geven en aan de overige leveranciers 10.70

A heeft evenwel geen zekerheden meer te ‘vergeven’ in de afkoelingsperiode; 

en zelfs al zou A ze hebben, dan mag A deze in regel niet geven op grond van de 

voorwaarden van de huisbank.71 Een succesvol onderhands dwangakkoord lijkt 

dan ook uitgesloten, tenzij derden bereid zijn om (doorgaans nog voordat een 

dergelijk akkoord is beproefd, laat staan gehomologeerd) in A te investeren.72

Het roulatiemechanisme werkt niet voor de EVB-leveranciers: deze krijgen niet 

van rechtswege een pandrecht op de vorderingen die ‘in de plaats komen’ van 

hun eigendom.73 De opbrengst gaat – in beginsel – naar de huisbank. Echter, in-

dien de huisbank zich houdt aan de eerste vuistregel van Nieuwenhuis en Tolle-

naar74 (‘bedrijfsvoortzetting vereist beschikkingsrecht zonder afdraagplicht’) en 

de binnenkomende debiteuren beschikbaar stelt voor betalingen aan de (nieuwe) 

69. De aanwezige voorraad van de EVB-leveranciers van 50, vermeerderd met 10 voor de nog 

niet afgeleverde bestellingen onder eigendomsvoorbehoud.

70. Eventueel nog te vermeerderen met leveranciers met (duur)overeenkomsten uit de ‘indirecte 

kostensfeer’ die een beroep kunnen doen op art. 376 lid 4.

71. Een verbod tot het verschaffen van zekerheden aan derden (‘negative pledge’) maakt vrijwel 

standaard onderdeel uit van de kredietvoorwaarden.

72. Art. 42a Fw heeft daarbij – in deze situatie – ook geen toegevoegde waarde.

73. Dit wordt bepleit door Verstijlen, a.w., par. 3. Verstijlen ziet de waarborg van art. 377 lid 

2 Fw voor de leverancier (kennelijk) niet als een verplichting tot het verschaffen van (ver-

vangende) zekerheid, getuige het onderscheid dat hij maakt tussen ‘nieuwe leveranciers’ 

(waarmee hij denkelijk doelt op art. 373 lid 4-situaties) en de bij de afkoelingsperiode be-

staande eigendomsvoorbehouden. Uiteraard is het zo, los van de wijze waarop art. 377 lid 

2 moet worden uitgelegd, dat indien de goederen in de normale uitoefening van de onder-

neming worden vervreemd zonder enige waarborg en de EVB-leveranciers lijden schade, 

dit niet meer goederenrechtelijk recht te zetten is, maar in dat geval komen we mijns inziens 

wederom in de Ontvanger/Roelofsen-sferen (zie noot 42).

74. Nieuwenhuis en Tollenaar, a.w., par. 5.
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handelscrediteuren,75 dan verslechtert de positie van de EVB-leveranciers in het 

voorbeeld niet: zij behouden hun eigendomsrechten op een constante voorraad 

van 50 en hun vordering loopt niet op.

Conclusie is dat in mijn ogen het regime van de WHOA ten aanzien van EVB-le-

veranciers in de afkoelingsperiode lastig werkbaar is. Althans, indien artikel 377 

lid 2 Fw in alle gevallen verplicht tot het – op voorhand – verstrekken van ver-

vangende zekerheid. En al helemaal als dit zou gelden voor de gehele vordering. 

Een dergelijke vorm van vervangende zekerheid is echter niet nodig, althans 

indien (i) de huisbank zich houdt aan meergenoemde vuistregel, (ii) de cashfl ow 

niet negatief wordt en (iii) A de nieuwe leveranties ook daadwerkelijk betaalt. 

Immers, dat leidt ertoe dat per saldo ook de zekerheidspositie van de EVB-le-

veranciers niet ten nadele van deze leveranciers wijzigt.

Met deze ‘tussenconclusies’, sluit ik de behandeling van de positie van de 

EVB-leveranciers af, althans behandel ik eerst een aantal uitgangspunten die 

mijns inziens kunnen bijdragen aan een evenwichtiger oordeel omtrent de po-

sitie van zekerheidsgerechtigden in de WHOA-afkoelingsperiode en de criteria 

van artikel 376 lid 4 sub b Fw, laatste deel76 en artikel 377 lid 2 Fw.77

5. Uitgangspunten bij de afkoelingsperiode

5.1. De afkoelingsperiode als beoordelingsmoment

In de WHOA bestaat niet zoiets als een fi xatie van het vermogen, zoals bij sur-

seance en faillissement.78 De WHOA geeft ook geen duidelijk moment waarop 

het vermogen van de schuldenaar voor wat betreft de rechten en plichten van 

de bij het akkoord betrokkenen dient te worden beoordeeld. Het lijkt wellicht 

op het eerste gezicht voor de hand te liggen om daarvoor het moment van de 

homologatie te kiezen.79 Dat is evenwel, alleen al in praktische zin, onmogelijk: 

hoe kan een rechter een ‘real time’ oordeel geven over de fi nanciële situatie 

75. Zodanig dat – voor wat betreft de EVB-leveranciers – hun positie gedurende de afkoelings-

periode niet verslechterd.

76. Inhoudende dat de – in dit geval – de zekerheidsgerechtigden door de afkoelingsperiode niet 

wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

77. Dat bij gebruik van de aanwendingsbevoegdheid door de schuldenaar, de belangen van de 

betrokken derden daarbij voldoende zijn gewaarborgd.

78. Voor de bepaling van de reorganisatiewaarde is dat ook niet zozeer van belang, aangezien die 

meer zal worden bepaald door de geprognosticeerde toekomstige kasstromen dan de (balans)

waarden op een specifi ek moment. Voor de hoogte van de schulden en de liquidatiewaarde 

van de activa ligt dat evenwel anders.

79. Impliciet lijkt de WHOA daar – bijvoorbeeld door de opzet van art. 373 lid 1 – ook op te wijzen.



Drs. mr. M.M. Hoving

234

van een bedrijf? Er is sprake van een ‘rijdende trein’80 en het oordeel inzake de 

hoogte van de schulden en de waarde van de afzonderlijke bezittingen en de on-

derneming als geheel, zal ofwel gebaseerd zijn op een moment in verleden of – 

op z’n best – op een ‘educated guess’ van de stand op het betreffende moment.

Een veel logischer moment lijkt mij het moment waarop een afkoelingsperiode 

wordt verleend.

Op dat moment zal de positie van de zekerheidsgerechtigden in kaart (moe-

ten) worden gebracht. De rechtbank kan immers niet toetsen of zekerheids-

gerechtigden door de afkoelingsperiode ‘wezenlijk in hun belangen worden 

geschaad’, indien zij niet weet welke zekerheden aan de orde zijn. Gegeven de 

bevindingen hierboven, zal de rechtbank ook willen weten hoe de exploitatie- en 

liquiditeitsprognose van de schuldenaar eruitziet. Indien er verliezen worden ge-

prognosticeerd tijdens de afkoelingsperiode, zal de zekerhedenpositie doorgaans 

verslechteren, evenals de positie van de overige crediteuren.81 Aan de hierboven 

opgesomde lijst van te substantiëren zaken in het verzoek, kunnen dan ook – in 

ieder geval – worden toegevoegd: (k) een zo gedetailleerd mogelijke informatie 

aangaande de zekerhede n,82 (l) een exploitatieprognose over (in ieder geval) vier 

maanden en (m) een liquiditeitsprognose over dezelfde periode.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat een schuldenaar acuut gedwongen wordt 

een afkoelingsperiode te vragen en veel van deze ‘waslijst’ niet paraat heeft; in 

dergelijke gevallen zou de rechtbank mijns inziens gebruik moeten maken van 

haar bevoegdheid om een observator aan te stelle n,83 welke vervolgens de schul-

denaar in overweging zal moeten geven om de ‘waslijst’ zo spoedig mogelijk te 

completeren en aan te leveren.84

80. De overvloedige – en immer doorstromende – rechtspraak in faillissement bewijst overigens 

dat dat een dergelijke beoordeling ook bij een tot stilstand komende trein al lastig genoeg is.

81. Althans, in ieder geval als het akkoord niet slaagt.

82. In ieder geval bestaande uit krediet- en zekerhedendocumentatie, overzichten van de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, (recente) taxatierapporten van de gesecureerde 

goederen, overzichten van het voorraadverloop voorafgaand tijdens en na taxatie en debiteu-

renlijsten met ouderdomsanalyse.

83. Op de voet van art. 379 en 380 Fw. Zie ook de memorie van toelichting, p. 21, laatste alinea, 

waarin wordt overwogen dat de rechtbank bij het afkondigen van een algemene afkoelings-

periode de aanstelling van een observator ‘in het bijzonder’ in overweging dient te nemen.

84. Bij gebreke waarvan de observator de rechtbank ex art. 380 lid 2 zou dienen te informeren 

dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers (dreigen te) worden geschaad (het is dan 

immers volstrekt onduidelijk op welke wijze de afkoelingsperiode de posities van de ver-

mogensverschaffers beïnvloedt. De rechtbank kan vervolgens ingevolge art. 376 lid 10 Fw de 

afkoelingsperiode ambtshalve intrekken of andere maatregelen treffen, zoals de aanstelling 

van een herstructureringsdeskundige (art. 380 lid 2 Fw, laatste zin).
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Ervan uitgaande dat de in het voorbeeld gegeven informatie85 in het verzoek is 

opgenomen, kan de rechtbank zich een beeld vormen van de wijze waarop de 

afkoelingsperiode de vermogensposities van de schuldeisers naar verwachting 

zal gaan beïnvloeden en daarmee haar oordeel omtrent de criteria sub (c) en 

(d) motiveren. Voor A levert de afkoelingsperiode door de ‘cashfl owneutrale’ 

exploitatieprognose geen aanstonds voorspelbare negatieve gevolgen voor de 

gezamenlijke crediteuren op en evenmin wezenlijke aantasting van de posities 

van de door de afkoelingsperiode getroffen, door de stabiele roulatie van het 

werkkapitaal.

Indien uit de aan de rechtbank verstrekte informatie blijkt dat er tijdens de af-

koelingsperiode verliezen geleden worden, dan zullen mijns inziens hogere 

eisen moeten worden gesteld aan het verlenen van de afkoelingsperiode.86 Bij-

voorbeeld door het stellen van de voorwaarde dat de schade die de schuldeisers 

daardoor lijden door een derde wordt gesuppleerd (ongeacht het welslagen van 

het akkoord) of de voorwaarde dat een concreet en kansrijk akkoordplan wordt 

overgelegd waarmee de schuldeisers in voldoende mate voor deze verliezen 

worden gecompenseerd.

Een harde eis dat de positie van schuldeisers tijdens de afkoelingsperiode niet 

mag verslechteren, lees ik in de tekst en toelichting van de WHOA niet. In het 

voorstel voor de Herstructureringsrichtlijn uit 2016,87 werd nog wel van een 

dergelijke eis uitgegaan voor nieuwe schulden.88 In de defi nitieve Herstructure-

85. Meer specifi ek: de exploitatie- en liquiditeitsprognose (doorgetrokken naar de termijn van 

vier maanden), zekerhedendocumentatie, voorraadlijsten en informatie over de positie van 

de EVB-leveranciers, debiteurenlijst en het taxatierapport.

86. En in nog sterkere mate indien daarbij ook een negatieve cashfl ow wordt voorzien, blijkens 

de liquiditeitsprognose.

87. Art. 7 en overweging 21 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen 

ter verhoging van de effi ciëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, 

en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU COM(2016) d.d. 22 november 2016 (723 fi nal 

2016/0359(COD)).

88. Zie ook F.M.J. Verstijlen, ‘Flankerende voorzieningen in de Wet homologatie onderhands 

akkoord ter voorkoming van faillissement’, in: A.C.P. Bobeldijk e.a. (red.), Het dwangak-

koord buiten faillissement, Preadviezen Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2017, par. 3.3.6, die in 

dat kader ook verwijst naar de situatie in de VS en het voorstel voor wijziging van de regeling 

in het Verenigd Koninkrijk om nieuwe schuldeisers van de afkoelingsperiode uit te zonderen.
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ringsrichtlijn is dit ter vrije invulling aan de lidstaten overgelaten.89 Ik zou dit 

toch als vuistregel willen hanteren.

Vuistregel 1: tijdens de afkoelingsperiode dient de schul-
denaar ervoor te zorgen dat de (vermogens)posities90 van 

de schuldeisers niet verslechteren.

Evenmin vloeit uit de WHOA een expliciete fi xatie van het vermogen per aan-

vang afkoelingsperiode voort. Mijns inziens dient er evenwel voor te worden 

gewaakt dat de posities van vermogensverschaffers zodanig wijzigen tijdens de 

afkoelingsperiode, dat zij van de afkoelingsperiode profi teren ten opzichte van 

andere schuldeisers. Gedurende de afkoelingsperiode worden ook – en in feite 

met name – niet gesecureerde schuldeisers gedwongen om door te presteren; 

een eventuele ‘upside’ daarvan dient ten minste mede aan deze leveranciers ten 

goede te komen.

Vuistregel 2: voor zover de posities van bepaalde crediteu-
ren tijdens de afkoelingsperiode verbeteren ten opzichte 

van andere crediteuren, dient dit in het akkoord te worden 
verdisconteerd.

In feite komen deze algemene vuistregels er dus op neer dat het startmoment 

van de afkoelingsperiode wordt gehanteerd als beoordelingsmoment: verplich-

tingen die erna ontstaan, dienen niet in de sanering te worden betrokken en ver-

schuivingen in de posities per aanvang afkoelingsperiode in de periode tot het 

moment van de homologatie, dienen zo veel mogelijk te worden verdisconteerd 

in het akkoord.

89. Zie bijvoorbeeld overweging 25 van de hiervoor in noot 21 aangehaalde Herstructurerings-

richtlijn, waarin het als volgt wordt verwoord: “De lidstaten moeten kunnen bepalen of vor-
deringen die opeisbaar zijn of tot stand komen nadat een verzoek om opening van een pre-
ventieve herstructureringsprocedure is ingediend of nadat de procedure is geopend, worden 
opgenomen in de preventieve herstructureringsmaatregelen of de schorsing van individuele 
tenuitvoerleggingsmaatregelen. De lidstaten moeten kunnen beslissen of de schorsing van 
individuele tenuitvoerleggingsmaatregelen gevolgen heeft voor de rente die is verschuldigd 
op vorderingen.”

90. Oftewel: de hoogte van de schuld en – voor zover van toepassing – de daartegenover staande 

zekerheden.
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5.2. Uitgangspunten ten aanzien van de huisbank

Met artikel 374 lid 3 Fw,91 is duidelijk(er) gemaakt dat een zekerheidsgerech-

tigde alleen voor de liquidatiewaarde van haar zekerheden aanspraak kan maken 

op plaatsing in een klasse met voorrang. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde 

die naar verwachting in een faillissement volgens de wettelijke rangorde door 

deze schuldeiser op basis van zijn pand- of hypotheekrechten verkregen zou 

zijn.92 Het feit dat er een afkoelingsperiode wordt afgekondigd, zou aan dit uit-

gangspunt niet af behoren te doen. Met andere woorden en voortbouwend op 

de twee vuistregels: de afkoelingsperiode mag er niet toe leiden dat de zeker-

heidspositie van de huisbank gedurende de afkoelingsperiode verslechtert, maar 

evenmin dat de huisbank erdoor in staat wordt gesteld om haar positie te ver-

beteren ten koste van de overige schuldeisers, bijvoorbeeld door het bewandelen 

van de afwentelingsroute.93

Dat betekent dat rondom de verlening van een afkoelingsperiode de liquidatie-

waarde van de zekerheden in geval van faillissement beoordeeld dient te worden. 

Met het bepalen van de liquidatiewaarde van roerende zaken bestaat voldoende 

ervaring; het op liquidatiewaarde taxeren van debiteurenportefeuilles is (nog) 

minder gangbaar (maar niet onmogelijk).94

In het voorbeeld was de executiewaarde van de aan A in eigendom toebehorende 

voorraad gegeven: 10. Gesteld dat de liquidatiewaarde van de debiteurenpor-

tefeuille van nominaal 100 wordt getaxeerd op 50, dan betekent dit dat (a) de 

huisbank voor 60 dient te worden geplaatst in een klasse met voorrang en (b) 

dat er maximaal voor 60 aan ‘vervangende zekerheid’ behoeft te worden ge-

steld tijdens de afkoelingsperiode om gedurende de afkoelingsperiode van de 

kredietfaciliteit gebruik te blijven maken tot maximaal de stand op het moment 

dat de afkoelingsperiode wordt afgekondigd.95

91. Opgenomen bij amendement (Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 14).

92. Art. 374 lid 3 Fw, laatste zin.

93. Dit zou als derde vuistregel kunnen worden geformuleerd, maar is in feite niet anders dan een 

toepassing van beide eerder geformuleerde vuistregels.

94. Naast de evidente verhaalsrisico’s en -kosten, zal rekening moeten worden gehouden met 

factoren als de (verrekenbaarheid van) schadeclaims en andersoortige (tegen)vorderingen, 

overdraagbaarheid etc.

95. Dit is immers het maximale bedrag waarvoor de zekerheidspositie van de huisbank kan wor-

den aangetast.
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5.3. De positie van de EVB-leverancier

Wanneer voor de EVB-leveranciers een regime wordt gehanteerd in lijn met de 

twee vuistregels en het doel en de strekking van artikel 374 lid 3 Fw, kunnen 

de EVB-leveranciers uitsluitend waarborg vragen voor de waarde van de onder 

hun eigendomsvoorbehoud vallende goederen per het moment waarop de af-

koelingsperiode wordt afgekondigd.

Wat dient daarbij te worden verstaan onder de ‘waarde’ van die goederen? In-

dien ook daar met een schuin oog wordt gekeken naar artikel 374 lid 3 Fw, dan 

zou ik menen dat dit niet gaat om de prijs waarvoor de goederen door de EVB-

leverancier zijn verkocht aan A. Immers, bij een faillissement van A realiseert 

de EVB-leverancier met het terughalen van zijn goederen niet zijn marge (en 

lijdt hij daarmee schade), maar hij krijgt de goederen terug en beperkt daarmee 

zijn schade.96 Stel dat de kostprijs van de bij de afkondiging van de afkoelings-

periode aanwezige onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen van de 

EVB-leveranciers 25 bedraagt, dan zou dat het maximale bedrag zijn waarvoor 

vervangende zekerheid zou moeten blijven bestaan gedurende de afkoelings-

periode.

5.4. Voldoende waarborg

Uit de WHOA blijkt niet op welke wijze(n) er voldoende waarborgen voor de 

zekerheidsgerechtigden worden geschapen. Zoals hiervoor toegelicht is ondui-

delijk of deze waarborgen uitsluitend kunnen bestaan uit het stellen van vervan-

gende zekerheid en – indien dat het geval is – op welke wijze dan in vervan-

gende zekerheid kan worden voorzien.

Daarnaast is hiervoor – geparafraseerd weergegeven – uiteengezet dat de huis-

bank door het roulatiemechanisme automatisch vervangende zekerheid ver-

krijgt, zolang er geen sprake is van surseance of faillissement. EVB-leveran-

ciers verkrijgen gedurende een afkoelingsperiode niet automatisch vervangende 

zekerheid bij aanwending van de goederen door A, maar zolang hun schuld niet 

oploopt en de voorraad niet al te zeer terugloopt, zullen de EVB-leveranciers er 

in hun zekerheidspositie niet zodanig op achteruit gaan dat zij ‘wezenlijk in hun 

belangen worden geschaad’.

96. Waarbij de kosten van het terughalen in feite ook nog zouden moeten worden verdisconteerd, 

zoals in de liquidatiewaarde voor de pandhouder diens executiekosten zijn inbegrepen.
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Het is evident dat bij de exploitatie van een onderneming in de praktijk, een con-

stant patroon zoals in het voorbeeld gegeven, niet snel zal voorkomen. Er zullen 

veeleer fl uctuaties ontstaan tijdens de afkoelingsperiode die ertoe leiden dat de 

zekerheidsposities wijzigen.

Het kan zijn dat deze fl uctuaties voorzien worden en blijken uit de prognoses die 

aan de rechtbank zijn verschaft; het kan ook zijn dat deze onverwacht tijdens de 

afkoelingsperiode intreden. Zolang deze fl uctuaties in positieve zin optreden, is 

er weinig aan de hand en behoeft slechts – in lijn met vuistregel 2 – te worden 

bewaakt dat deze op een redelijke wijze over de door het akkoord in hun rechten 

aangetaste vermogensverschaffers worden verdeeld.

Indien afwijkingen in negatieve zin optreden, dan is in het hier centraal staande 

voorbeeld de maximale schade voor de zekerheidsgerechtigden 85.97 Voor de 

huisbank zou de maximaal door haar te lijden schade van 60 impliceren dat er 

een faillissement volgt, waarin er in het geheel niets meer wordt geïncasseerd op 

haar zekerheden. Voor wat betreft de EVB-leveranciers zou een schade van 25 

betekenen dat er tijdens de afkoelingsperiode niets op de openstaande facturen 

is voldaan en er in het geheel geen te revindiceren voorraad meer aanwezig 

is in het faillissement. Dergelijke scenario’s zijn weliswaar niet volledig uit te 

sluiten, maar liggen niet bepaald voor de hand.

Daarbij komt dat een verslechtering van de zekerhedenpositie van de EVB-le-

veranciers automatisch tot een verbetering van de positie van de huisbank leidt. 

Immers, indien er goederen van derden worden verkocht door A, komen daar 

pandrechten op debiteuren voor in de plaats. Bij de beoordeling in hoeverre 

aanvullende waarborgen bovenop het meergenoemde ‘roulatiemechanisme’ met 

inachtneming van de vuistregels geïndiceerd zijn, zou ook dat aspect moeten 

worden meegewogen.

5.5. Twee voorbeelden

Om de werking van de hiervoor geschetste uitgangspunten en vuistregels te 

illustreren, volgen hieronder twee voorbeelden; een cashfl owpositieve en een 

cashfl ownegatieve situatie bij de handelsonderneming A.

97. 60 voor de huisbank (50 liquidatiewaarde debiteuren en 10 liquidatiewaarde voorraad) en 25 

voor de EVB-leveranciers (schade wegens misgelopen revindicatie).
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Cashfl owpositief
De hierboven uitgangspunten van de casus blijven gelijk, behoudens een om-

zetstijging naar 45 per maand; de maandelijkse debiteurenontvangsten stijgen 

eveneens van 30 naar 45. De balansposities aan het einde van de eerste vier 

maanden van de afkoelingsperiode zien er dan als volgt uit:98

maand 0 1 2 3 4
activa

voorraad 100 90 80 70 60
debiteuren 100 100 100 100 100

totaal 200 190 180 170 160

passiva
eigen vermogen -90 -85 -80 -75 -70
bank 90 75 60 45 30
handelscrediteuren 200 200 200 200 200

totaal 200 190 180 170 160

Er wordt maandelijks 5 (operationele) winst gemaakt.99 Deze winst zorgt er-

voor dat de bankschuld wekelijks met 5 afneemt. De maandelijkse inkopen ad 

20 blijven gelijk, zodat de voorraadpositie wekelijks met 10 terugloopt; deze 

omzetting van voorraad in liquiditeiten komt eveneens in mindering op de bank-

stand. De bank ziet haar positie tijdens de afkoelingsperiode dus verbeteren, 

deels ten koste van de positie van andere zekerheidsgerechtigden: de schuld aan 

de EVB-leveranciers is gelijk gebleven, terwijl er na vier maanden voor 20 aan 

inkoopwaarde is verdwenen, waardoor een schade100 van 10 dreigt indien het 

akkoord op basis van de stand per ultimo maand 4 zou worden gehomologeerd.

Stel de reorganisatiewaarde van A bedraagt 150 en dit bedrag wordt over de 

schuldeisers in dit voorbeeld verdeeld. De verdeling bij homologatie op basis 

van de stand per afkondiging afkoelingsperiode (t=0), verschilt van de verdeling 

op basis van de stand aan het einde van de vierde maand (t=4):

4=t0=t
Klassen schuld uitkering % schuld uitkering %
1 %0010303%0010606gnarroovknab
2 EVB-leveranciers voorrang 25 25 100% 15 15 100%
3 concurrente crediteuren 205 65 32% 185 105 57%

recovery bank totaal 90 70 77% 90 90 100%

98. Bedragen en percentages zijn in de navolgende voorbeelden afgerond.

99. De inkoopwaarde van de omzet van 45 bedraagt – in lijn met de eerder gegeven uitgangs-

punten – 30 en de indirecte kosten van 10 wijzigen niet.

100. Zonder rekening te houden met de daarvoor mogelijk te stellen waarborg.
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Een redelijke verdeling van reorganisatiewaarde met inachtneming van de vuist-

regels, zou ertoe moeten leiden dat de EVB-leveranciers schadeloos worden 

gesteld op grond van vuistregel 1: zij dienen voor 25 te worden opgenomen 

in de klasse met voorrang. Daarnaast heeft de huisbank de 60 waarvoor zij op 

t=0 voorrang kon claimen al ontvangen. Voor de restvordering van 30 dient de 

huisbank – ingevolge de tweede vuistregel – in de klasse van de concurrente 

crediteuren mee te delen. Daarmee zou de verdeling er als volgt uitzien:

4=t0=t
Klassen schuld uitkering % schuld uitkering %
1 %000%0010606gnarroovknab
2 EVB-leveranciers voorrang 25 25 100% 25 25 100%
3 concurrente crediteuren 205 65 32% 205 125 61%

recovery bank totaal 90 70 77% 90 78 87%

Cashfl ownegatief
Indien de omzet bij A terugloopt in de afkoelingsperiode naar 15 per maand, de 

inkopen naar 5, de betalingen aan crediteuren naar 15 en de debiteurenontvang-

sten naar 10. Er is nu sprake van een maandelijks (operationeel) verlies van 5.101 

Dit verlies wordt gefi nancierd door een partij (‘K’) die A – via het akkoord – wil 

overnemen. K is bereid fi nanciering van de verliezen zonder zekerheden voor 

haar rekening te nemen, onder de voorwaarde dat K door A wordt afgelost bij 

het slagen van het akkoord. De ontwikkeling van de balans ziet er als volgt uit:

maand 0 1 2 3 4
activa

voorraad 100 95 90 85 80
debiteuren 100 105 110 115 120

totaal 200 200 200 200 200

passiva
eigen vermogen -90 -95 -100 -105 -110
bank 90 90 90 90 90
overbrugging K 0 5 10 15 20
(handels)crediteuren 200 200 200 200 200

totaal 200 200 200 200 200

101. De kostprijs van de omzet bedraagt 10 (in lijn met de eerdergenoemde uitgangspunten) en de 

indirecte kosten bedragen eveneens 10.



Drs. mr. M.M. Hoving

242

De (nominale) zekerheidspositie van de bank verbetert102 en de positie van de 

EVB-leveranciers verslechtert, doordat de voorraad afneemt. Uitgaande van 

dezelfde reorganisatiewaarde van 150, zou de verdeling er als volgt uitzien:

4=t0=t
Klassen schuld uitkering % schuld uitkering %
1 %0018686%0010606gnarroovknab
2 EVB-leveranciers voorrang 25 25 100% 20 20 100%
3 %0010202%00100Kgniggurbrevo
4 concurrente crediteuren 205 65 32% 202 42 21%

recovery bank totaal 90 70 77% 90 73 81%

Er dient evenwel ook hier een correctie plaats te vinden op grond van vuistregel 

1: de EVB-leveranciers zouden anders in een slechtere positie geraken dan die 

waarin zij zonder de afkoelingsperiode zouden verkeren. Indien het akkoord 

wordt doorgerekend met deze aanpassing, ziet de verdeling er als volgt uit:

4=t0=t
Klassen schuld uitkering % schuld uitkering %
1 %0018686%0010606gnarroovknab
2 EVB-leveranciers voorrang 25 25 100% 25 25 100%
3 %0010202%00100Kgniggurbrevo
4 concurrente crediteuren 205 65 32% 197 37 19%

recovery bank totaal 90 70 77% 90 72 80%

De huisbank verbetert – ook na deze correctie – nog steeds haar ‘recovery rate’ 

ten detrimente van de concurrente crediteuren.103 Op grond van vuistregel 2 is 

dan ook nog een aanvullende correctie op zijn plaats, waarbij de huisbank in de 

klasse met voorrang wordt ingedeeld voor de waarde van haar zekerheden op het 

moment dat de afkoelingsperiode werd afgekondigd. Ik zie daarin geen inbreuk 

op artikel 374 lid 3 Fw: dit artikel bepaalt immers niet het moment waarop de 

stand van het vermogen dient te worden beoordeeld.

4=t0=t
Klassen schuld uitkering % schuld uitkering %
1 %0010606%0010606gnarroovknab
2 EVB-leveranciers voorrang 25 25 100% 25 25 100%
3 %0010202%00100Kgniggurbrevo
4 concurrente crediteuren 205 65 32% 205 45 22%

recovery bank totaal 90 70 77% 90 67 74%

102. De liquidatiewaarden zijn pro rata aan de nominale daling van de balansposities van de voor-

raad en de debiteuren aangepast. Dat betekent dat de bank voor de liquidatiewaarde van de 

voorraad voor 8 (80/100*10) en voor de debiteuren voor 60 (120/100*50) in de klasse met 

voorrang wordt ingedeeld en voor het restant ad 120-68 = 52 in de concurrente klasse.

103. Dit vanwege de omzetting van relatief slecht te liquideren voorraden in beter te liquideren 

vorderingen.
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De bank zou zich tegen de homologatie kunnen verzetten op grond van het be-

paalde in artikel 384 lid 3 Fw: de huisbank realiseert met het akkoord immers 

een fractioneel lagere opbrengst dan de liquidatiewaarde van haar zekerheden op 

t=4. Echter, ook hier geldt wederom: de WHOA bepaalt niet het beoordelings-

moment en beoordeeld naar de toestand op t=0 is geen sprake van schending van 

de ‘no creditor worse off’-regel van artikel 384 lid 3 Fw. Bovendien is het ook 

voor de bank – alleen al in praktische zin – niet mogelijk om haar zekerheids-

positie per t=4 te kennen. Beoordeling per een moment (kort) voorafgaand aan 

het moment van homologatie is dan ook – zoals reeds opgemerkt – in feite 

onvermijdelijk en het moment waarop een eventuele afkoelingsperiode is af-

gekondigd ligt daarbij het meest voor de hand om te voorkomen dat schuldeisers 

ten gevolge van de afkoelingsperiode benadeeld of juist bevoordeeld worden.

Indien het akkoord zou mislukken op t=4, dan lijden de EVB-leveranciers wel 

schade en daarvoor zou wel een waarborg nodig zijn (geweest) van 5. Of de 

huisbank in een dergelijk geval schade lijdt, valt moeilijk op voorhand te voor-

spellen; dat is afhankelijk van de daadwerkelijke opbrengst van haar zekerhe-

den. Ervan uitgaande dat de bank de liquidatiewaarde van de op t=4 resterende 

zekerheden ad 68 incasseert, ontvangt de bank in totaal 68 en dus meer dan de 

liquidatiewaarde op t=0.

Praktische invulling
Wat zouden A en andere actoren in het traject kunnen ondernemen om op een 

praktische wijze invulling te geven aan zijn verplichtingen jegens de zekerheids-

gerechtigden onder de afkoelingsperiode, met inachtneming van voornoemde 

uitgangspunten?

In de eerste plaats gaat het erom dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt om-

trent de situatie op t=0, een moment zo dicht mogelijk bij het afkondigen van de 

afkoelingsperiode. Idealiter wordt de informatie die hiervoor is opgesomd onder 

(k) tot en met (m) bij het verzoek ex artikel 376 lid 1 Fw verstrekt. Indien dat 

het geval is, zou de rechtbank gelijktijdig ex artikel 378 lid 1 Fw om een oordeel 

kunnen worden gevraagd op de volgende aspecten:

1. het bedrag waarvoor de zekerheidsgerechtigden aanspraak kunnen maken 

op voorrang in het akkoord;

2. de vraag of er – bovenop de werking van het roulatiemechanisme – aanvul-

lende waarborgen nodig zijn voor de zekerheidsgerechtigden en/of overige 

crediteuren en de wijze waarop deze waarborgen dienen te worden gesteld.
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Het spreekt voor zich dat A daarvoor taxaties van de verpande goederen en een 

analyse van de aanwezige goederen van derden zal dienen aan te leveren.104 De 

rechtbank zal de zekerheidsgerechtigden in de gelegenheid stellen hun visie te 

geven ingevolge artikel 378 lid 8 Fw en kan daarbij aan de EVB-leveranciers 

vragen om een onderbouwing van de mogelijk door hen te lijden schade te ge-

ven.105 106

Indien actuele en betrouwbare informatie geheel of gedeeltelijk ontbreekt, dan 

kan de rechtbank in feite geen afgewogen oordeel geven omtrent de vraag of 

de door de afkoelingsperiode getroffenen al dan niet wezenlijk in hun belangen 

worden geschaad. Zoals hiervoor107 opgemerkt, zou de rechtbank in dergelijke 

gevallen – indien zij een (algemene) afkoelingsperiode al in overweging zou 

willen nemen – een observator aan behoren te stellen om zo snel mogelijk als-

nog betrouwbare informatie op deze punten te verkrijgen.

6. Samenvattend en concluderend

De beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar gedurende de afkoelings-

periode en het ontbreken van duidelijkheid in de WHOA omtrent het ‘balans-

moment’ voor het akkoord, maakt de beoordeling van een akkoord door de ge-

troffen vermogensverschaffers en de homologatie ervan door de rechter tot een 

vorm van safari: het volgen van bewegend – doorgaans ernstig bedreigd – wild. 

Tijdens de afkoelingsperiode is het vermogen van de schuldenaar niet gefi xeerd, 

terwijl schuldeisers wel tot op zekere hoogte worden beperkt in de uitoefening 

van hun rechten jegens de schuldenaar. De WHOA kent weliswaar een aantal 

bepalingen strekkende tot bescherming van de belangen van de schuldeisers, 

maar een concrete invulling daarvan volgt niet uit de tekst van en toelichting op 

de WHOA.

In deze bijdrage is een aanzet gegeven tot nadere invulling van deze bepa-

lingen. In de eerste plaats door middel van een aantal gedachten over de wijze 

waarop er ‘voldoende waarborgen’ kunnen worden geschapen voor zekerheids-

gerechtigden. In de tweede plaats door een tweetal vuistregels ter nadere in-

vulling van de bescherming van alle door de afkoelingsperiode getroffen ver-

mogensverschaffers.

104. Zie ook hiervoor noot 82.

105. A zal immers doorgaans geen nauwkeurig inzicht hebben in de kostprijs van de goederen.

106. Een andere mogelijkheid is het laten beoordelen hiervan door een deskundige ex art. 378 lid 

6 Fw.

107. Zie noot 83.
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Wijziging en beëindiging van overeenkomsten onder de 
WHOA

MR. J.E.P.A. VAN HOOFF EN MR. D.D. NIJKAMP1

1. Inleiding

Veel ondernemingen in moeilijkheden kampen niet alleen met een te hoge 

schuldenlast, maar ook met duurovereenkomsten die in de weg staan aan een 

succesvolle toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan winkelbedrijven met te 

veel of te dure winkels (lees: huurovereenkomsten met betrekking tot winkel-

ruimte). Daarom bevat de WHOA een regeling om bestaande duurovereenkom-

sten, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten, te herstructureren. In deze 

bijdrage staan wij stil bij de achtergrond en hoofdlijnen van de regeling (para-

grafen 2 en 3) en maken wij een vergelijking met het systeem onder de Ame-

rikaanse Chapter 11 (paragraaf 4). Vervolgens gaan wij dieper in op de vraag 

wanneer de rechter de voor opzegging vereiste goedkeuring mag en moet weige-

ren (paragraaf 5), hoe de schadevergoedingsvordering wegens opzegging moet 

worden vastgesteld (paragraaf 6), welke voorschriften van belang zijn bij de 

klassenindeling van de crediteuren met schadevergoedingsvorderingen wegens 

opzegging, waaronder de vraag of de 20%-regel geldt (paragraaf 7) en wanneer 

homologatie van het akkoord kan of moet worden geweigerd in verband met een 

wijziging of opzegging van overeenkomsten of de behandeling van in dat kader 

ontstane schadevergoedingsvorderingen (paragraaf 8).

2. Aanloop naar de regeling in de WHOA

In de lange voorgeschiedenis van de WHOA, is de mogelijkheid om bestaande 

overeenkomsten te wijzigen een constante factor.2

1. Mr. J.E.P.A. van Hooff en mr. D.D. Nijkamp zijn advocaat bij Stibbe.

2. Al in het Voorontwerp Insolventiewet uit 2007 werd gesproken over de mogelijkheid van wij-

ziging van overeenkomsten in een akkoord procedure. Het Voorontwerp Insolventiewet gaat 

het bestek van deze bijdrage te buiten. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar A.M. 

Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Onderneming en Recht nr. 

118), Deventer: Wolters Kluwer 2020, paragraaf 3.6.2.
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2.1. WCO II

In het voorstel voor de WCO II werd de schuldenaar de mogelijkheid geboden 

om  “ter herstructurering van zijn schulden” een akkoord aan te bieden. Daarmee 

werd beoogd om de schuldenaar in staat te stellen om niet alleen zijn bestaande 

verplichtingen, maar ook zijn toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit 

ten tijde van de aanbieding van het akkoord bestaande rechtsverhoudingen te 

herstructureren.3 Volgens de toelichting bestonden daarvoor:

“(…) goede gronden nu voor een succesvolle reorganisatie vereist kan zijn dat 
ook dergelijke toekomstige verplichtingen worden gesaneerd. Daarbij moet bij-
voorbeeld gedacht worden aan de huur van een kantoorpand die naar beneden 
moet worden bijgesteld om te voorkomen dat zij als een molensteen rond de 
nek van de onderneming blijft hangen en aldus een succesvolle reorganisatie 
hindert of de rente die op een bepaald krediet moet worden betaald.”4

De in de WCO II voorgestelde regeling hield dus in dat in het akkoord bepalin-

gen konden worden opgenomen die strekten tot beëindiging of wijziging van 

bestaande overeenkomsten. De getroffen wederpartijen dienden in een aparte 

klasse te worden opgenomen. Zij zouden daarmee tegen het akkoord kunnen 

stemmen en tegen homologatie van het akkoord kunnen opkomen. Volgens de 

concept toelichting zou daarbij het volgende gelden:5

“Indien (…) de betreffende schuldeisers aannemelijk kunnen maken dat het 
akkoord niet redelijk is en/of dat een wijziging van de overeenkomst voor de 
toekomst ertoe leidt dat hun belangen onevenredig worden geschaad, zal het 
akkoord door de rechter niet algemeen verbindend worden verklaard.”

Bovendien werd de betrokken schuldeisers de gelegenheid geboden om de 

overeenkomst te beëindigen per de datum waarop de beslissing tot algemeen-

verbindendverklaring van het akkoord in kracht van gewijsde was gegaan. De 

rechter kon in dat geval voorwaarden verbinden aan de beëindiging, zoals het 

buiten toepassing laten van boeteclausules, zodat “op deze wijze een balans 
wordt gecreëerd tussen enerzijds het belang van de schuldenaar om niet vast 
te blijven zitten aan een overeenkomst die in de weg staat aan een succesvolle 

3. MvT WCO II Consultatieversie, p. 44.

4. MvT WCO II Consultatieversie, p. 45.

5. MvT WCO II Consultatieversie, p. 71.
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reorganisatie en anderzijds het belang van zijn contractspartner om niet vast te 
komen zitten [aan een overeenkomst] die hem zelf in de problemen brengt.”6

In de literatuur en de reacties op de consultatie is veel kritiek geuit op de voorge-

stelde regeling.7 De regeling werd onvoldoende uitgewerkt geacht. Er werd op 

gewezen dat het niet voor de hand lag en weinig zinvol was om de beëindiging 

van individuele contracten onderwerp te maken van groepsbesluitvorming.8 

Bovendien werd erop gewezen dat het ontwerp ten onrechte geen schadever-

goedingsvordering toekende aan de getroffen wederpartijen, althans daar geen 

regeling voor bevatte.9 Een dergelijke vordering zou, zo was de vrijwel eens-

luidende opvatting, moeten worden toegekend en wél moeten kunnen worden 

onderworpen aan het akkoord.10

2.2. Voorontwerp WHOA

De wetgever is na de WCO II-consultatie teruggekeerd naar de tekentafel en 

heeft vervolgens in 2017 het wetvoorstel voor de WHOA ter consultatie voor-

gelegd. De regeling in het voorontwerp van de WHOA verschilde aanzienlijk 

van de in de WCO II voorgestelde regeling. Op grond van art. 372 lid 1 van het 

voorontwerp WHOA zou de pre-insolvente schuldenaar de mogelijkheid heb-

ben om wederpartijen een voorstel te doen tot wijziging van de overeenkomst; 

daarover zou dus niet langer gestemd worden in het kader van het akkoord. Als 

de wederpartij niet instemde met wijziging van de overeenkomst, dan mocht de 

schuldenaar de overeenkomst opzeggen tegen een gebruikelijke opzegtermijn, 

met dien verstande dat een termijn van drie maanden in ieder geval voldoende 

zou zijn. Ten aanzien van deze opzegtermijn werd opgemerkt dat werd aange-

sloten bij de regeling voor huurovereenkomsten in faillissement op grond van 

art. 39 Fw.11 Op grond art. 372 lid 2 Fw zou de wederpartij in geval van opzeg-

ging een vordering tot schadevergoeding hebben, welke vordering zou kunnen 

worden gewijzigd met het akkoord.

6. MvT WCO II Consultatieversie, p. 72.

7. Zie Mennens, a.w. paragraaf 7.8.3 en de verwijzingen aldaar.

8. N.W.A. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord. Grondslagen en raamwerk (diss. Groningen), 

Deventer: Wolters Kluwer 2016, paragraaf 10.4.

9. Tollenaar, a.w. paragraaf 10.4, en zie in vergelijkbare zin de Consultatiereactie van de Neder-

landse Orde van Advocaten bij WCO II, 12 december 2014, p. 18.

10. Consultatierectie van de Nederlandse Orde van Advocaten bij WCO II, 12 december 2014, p. 

18.

11. MvT Consultatieversie WHOA, p. 28.
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Met de nieuwe regeling kwam de wetgever tegemoet aan de eerder geuite be-

zwaren. Deze regeling werd dan ook beter ontvangen. De praktijk kwam ook in 

deze consultatieronde met suggesties voor verdere verbetering. Enkele partijen 

hebben opgemerkt dat de bevoegdheid tot wijziging en opzegging gekoppeld 

zou moeten worden aan het aanbieden van een akkoord.12 Verder zou de schul-

denaar de mogelijkheid moeten hebben om direct te kiezen voor beëindiging in 

plaats van eerst een wijziging voorstellen.13 Er zou een uitzondering moeten 

komen voor overeenkomsten met verplichtingen tot een dulden of niet doen.14 

Ook werd opgemerkt dat het wenselijk zou zijn om de opzegging te onder-

werpen aan goedkeuring van de rechter (zie hierover nader paragraaf 5).15

3. De regeling in de WHOA

3.1. Art. 373 Fw

Naar aanleiding van de consultatieronde heeft de wettekst nog enkele wijzigin-

gen ondergaan. Tijdens de parlementaire behandeling is de tekst van art. 373 Fw 

niet meer gewijzigd en de defi nitieve tekst luidt als volgt:

“1. Als de schuldenaar verkeert in een toestand als bedoeld in artikel 370, 
eerste lid, kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige zo die 
is aangewezen, aan een wederpartij met wie de schuldenaar een overeen-
komst heeft gesloten, een voorstel doen tot wijziging of beëindiging van 
die overeenkomst. Stemt de wederpartij niet in met het voorstel, dan kan 
de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige de overeenkomst tussen-
tijds doen opzeggen, mits een akkoord is aangeboden dat overeenkomstig 
artikel 384 door de rechtbank wordt gehomologeerd en de rechtbank daar-
bij toestemming geeft voor deze eenzijdige opzegging. De opzegging vindt 
in dat geval van rechtswege plaats op de dag waarop het akkoord door de 
rechtbank is gehomologeerd tegen een door de schuldenaar of de herstruc-
tureringsdeskundige gestelde termijn. Komt deze termijn de rechtbank niet 
redelijk voor, dan kan zij bij de verlening van de toestemming een langere 
termijn vaststellen, met dien verstande, dat een termijn van drie maanden 
vanaf de homologatie van het akkoord in elk geval voldoende is.

12. Consultatiereactie van VNO-NCW, 30 november 2017, p. 7 en Consultatiereactie van Neder-

landse Orde van Advocaten, 5 september 2017, p. 10.

13. Consultatiereactie van Insolad, 24 november 2017, p. 15.

14. Consultatiereactie van VNO-NCW, 30 november 2017, p. 7 en Consultatiereactie van Boels 

Zanders Advocaten, 27 november 2017, p. 8.

15. Consultatiereactie van Clifford Chance, 30 november 2017, p. 2.
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2. Na de eenzijdige opzegging, bedoeld in het eerste lid, heeft de wederpartij 
recht op vergoeding van de schade die hij lijdt vanwege de beëindiging van 
de overeenkomst. Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk wet-
boek is van toepassing. Het akkoord, bedoeld in artikel 370, eerste lid, kan 
voorzien in een wijziging van het toekomstige recht op schadevergoeding.”

3.2. Ratio

Uit de toelichting blijkt dat de regeling is opgenomen om contracten die een 

negatieve waarde vertegenwoordigen te herstructureren. Het gaat dan om over-

eenkomsten die per saldo verlieslatend zijn voor de onderneming en om over-

eenkomsten die niet (meer) marktconform zijn omdat de schuldenaar in staat 

is betere voorwaarden te bedingen ten tijde van de onderhandelingen over het 

akkoord. Onze verwachting is dat de regeling hiervoor ook gebruikt zal worden. 

De regeling biedt echter ruimte om iedere overeenkomst te beëindigen.

Zonder een regeling om lopende overeenkomsten te herstructureren, zou een 

schuldenaar na een herstructurering weliswaar verlost zijn van een deel van de 

bestaande schuldenlast ten tijde van de herstructurering, maar zou hij zich nog 

steeds geconfronteerd zien met contracten die een negatieve waarde vertegen-

woordigen.

Dit zou in de weg (kunnen) staan aan een winstgevende toekomst van de onder-

neming; denk aan het winkelbedrijf dat simpelweg te veel of te dure winkels heeft 

in verhouding tot de gedaalde vraag naar haar producten. Zonder mogelijkheid 

tot herstructurering van lopende overeenkomsten, zouden de crediteuren met 

toekomstige vorderingen bovendien worden bevoordeeld boven de crediteuren 

met bestaande vorderingen. Zoals Tollenaar opmerkt, zou het fi nanciële onver-

mogen dan immers uitsluitend afgewenteld worden op de groep van partijen met 

bestaande vorderingen en zou de groep met toekomstige vorderingen uit reeds 

bestaande overeenkomst – zonder rechtvaardiging daarvoor – worden ontzien.16 

De onrechtvaardigheid bestaat met name daarin dat de groep met toekomstige 

vorderingen uit bestaande overeenkomsten beter af zou zijn dan in faillissement. 

Als hun verplichtingen niet zouden worden gewijzigd en de schuldenaar na het 

akkoord kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, dan zouden 

zij immers volledige betaling ontvangen op hun vorderingen. In faillissement 

zou de curator de verplichtingen onder dergelijke overeenkomsten daarentegen 

16. Tollenaar a.w., paragraaf 8.2.8.1.
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– in beginsel17 – niet hoeven na te komen en zouden deze crediteuren hun scha-

devergoedingsvordering als concurrente vordering moeten indienen.

3.3. De structuur van de regeling

De regeling van wijziging en beëindiging van overeenkomsten onder de WHOA 

werkt als volgt. De schuldenaar die overweegt een akkoord aan te bieden en in 

een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het 

betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan (de ‘WHOA-toestand’), 

kan aan een wederpartij een voorstel doen tot wijziging of beëindiging van hun 

overeenkomst. Het staat de wederpartij vrij om het aanbod tot de wijziging of 

beëindiging al dan niet te aanvaarden. Aanvaardt de wederpartij de wijziging of 

beëindiging, dan wordt de overeenkomst consensueel gewijzigd of beëindigd. 

Als de wederpartij niet instemt met de wijziging, dan kan de schuldenaar de 

overeenkomst tussentijds opzeggen, op voorwaarde dat (i) de rechter toestem-

ming verleent voor de tussentijdse opzegging en (ii) het akkoord gehomologeerd 

wordt. De rechterlijke toets bespreken wij nader in paragraaf 5 en in paragraaf 8 

zullen wij verder ingaan op de vereisten voor homologatie. Als aan de vereisten 

wordt voldaan, dan vindt de eenzijdige opzegging van rechtswege plaats op de 

dag waarop het vonnis tot homologatie van het akkoord is gewezen en tegen de 

termijn die de schuldenaar heeft voorgesteld. De rechter heeft de mogelijkheid 

om in te grijpen als hij de termijn onredelijk acht. In dat geval kan de rechter 

een andere termijn bepalen met dien verstande dat de termijn in ieder geval niet 

langer kan zijn dan drie maanden.

Op grond van art. 373 lid 2 Fw heeft de wederpartij recht op vergoeding van 

de vanwege de beëindiging geleden schade, waarop afdeling 6.1.10 BW van 

toepassing is (zie paragraaf 6).

Deze vordering tot schadevergoeding kan in het akkoord worden betrokken. Als 

dat gebeurt, dan heeft de wederpartij dezelfde rechten als iedere andere credi-

teur die in het akkoord betrokken wordt. Dat wil zeggen: de wederpartij kan mee 

stemmen over het akkoord en kan zich verzetten tegen de homologatie.

Als de vordering tot schadevergoeding niet in het akkoord wordt betrokken, 

dan heeft de wederpartij geen stemrecht over het akkoord, kan hij niet opkomen 

tegen homologatie en kan hij de rechtbank verzoeken om de opzegging niet 

goed te keuren op de grond dat van een WHOA-toestand geen sprake is. Bedacht 

17. De wijze waarop in faillissement wordt omgegaan met wederkerige overeenkomsten gaat het 

bestek van deze bijdrage te buiten.
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moet worden dat het niet-betrekken van de vordering tot schadevergoeding in 

het akkoord alleen een reële optie is als dit de homologatie van het akkoord niet 

in gevaar brengt (zie daarvoor hierna paragraaf 8).

4. Rechtsvergelijking met Chapter 11

De wetgever heeft zich bij het opstellen van de WHOA laten inspireren door de 

Amerikaanse Chapter 11 procedure. Wij staan daarom kort stil bij de mogelijk-

heid om overeenkomsten te beëindigen of wijzigen op grond van Chapter 11.18

In een Chapter 11 procedure kan een schuldenaar lopende overeenkomsten her-

structureren op grond van paragraaf 365(a) US Bankruptcy Code. Deze regeling 

voorziet in drie mogelijkheden ten aanzien van executory contracts19 en un-
expired leases (huurovereenkomsten). De trustee (of de debtor-in-possession 

die handelt als trustee) mag na goedkeuring van de rechter:

1. de overeenkomst gestand doen (assume);

2. de overeenkomst verwerpen (reject); of

3. de overeenkomst overdragen (assign).

Als de schuldenaar de overeenkomst gestand doet, dan levert dat onmiddellijk 

een verplichting op voor de debiteur om de overeenkomst ook na te komen.

Kiest de schuldenaar ervoor om de overeenkomst te verwerpen, dan is de schul-

denaar niet langer verplicht de overeenkomst na te komen en verkrijgt de weder-

partij een schadevergoedingsvordering. De schade wordt berekend op dezelfde 

wijze als buiten insolventie. Deze schadevergoedingsvordering kan worden 

meegenomen in het akkoord en daarmee afhankelijk van de fi nanciële positie 

van de schuldenaar worden voldaan, worden omgezet in aandelen of tenietgaan.

Kiest de schuldenaar ervoor om het contract over te dragen aan een derde, dan 

kan de wederpartij zich hier niet tegen verzetten op basis van bijvoorbeeld con-

tractuele beperkingen aan de overdraagbaarheid. De wederpartij moet wel vol-

doende zekerheid krijgen dat de beoogde derde de overeenkomst zal nakomen. 

18. In het kader van deze bijdrage volstaan wij met een samenvatting van de hoofdlijnen, voor 

meer detail verwijzen wij naar Mennens, a.w., nr. 419 – 421 en Tollenaar, a.w., paragraaf 6.9.

19. Aangenomen wordt dat executory contracts vergelijkbaar zijn met wederkerige overeenkom-

sten in de zin van art. 37 Fw, zie ook Tollenaar, a.w., paragraaf 6.9. Zie ook Mennens, a.w., nr. 

419, voetnoot 1 voor de volgende defi nitie: “a contract under which the obligation of both the 

bankrupt and the other party to the contract are so far unperformed that the failure of either 

to complete the performance would constitute a material breach excusing the performance of 

the other”.
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Daarnaast moet de schuldenaar de verplichtingen onder de overeenkomst ge-

stand doen tot het moment van overname.

Alle opties vereisen goedkeuring van de rechter en dus is óók de keuze om een 

contract niet te wijzigen (maar gestand te doen) onderworpen aan een rech-

terlijke toets. De toets die de rechter hanteert is, ongeacht de gemaakte keuze, 

in beginsel de ‘business judgment’-test.20 Het gaat daarbij om een terughou-

dende toets waardoor de goedkeuring in de meeste gevallen wordt verleend. In 

de Amerikaanse literatuur wordt hierover opgemerkt:

“This test concerns the impact that continued performance of the contract will 
have on the estate. Under this approach, assumption or rejection of the contract 
will be approved upon a mere showing that the action will benefi t the estate.”21

5. Toestemming van de rechter voor opzegging

Ook de WHOA kent een rechterlijke toets. Anders dan in Chapter 11 wordt ech-

ter niet elke keuze van de schuldenaar met betrekking tot lopende overeenkom-

sten aan die toets onderworpen. Op grond van art. 373 lid 1 Fw is toestemming 

van de rechter uitsluitend vereist voor opzegging.

Zowel in de literatuur, als in de consultatie op de WHOA is ervoor gepleit dat 

de rechter in dat kader een redelijkheidstoets zou moeten uitvoeren, waarbij de 

rechter ten minste summierlijk zou moeten toetsen of opzegging redelijk is.22 

Denkbaar is immers dat de schuldenaar zijn keuze om een bepaalde overeen-

komst te willen wijzigen of opzeggen baseert op subjectieve gronden, die niet 

objectief te rechtvaardigen zijn. Een retailer die haar winkelpanden deels huurt 

van een aan haar aandeelhouder verbonden beleggingsmaatschappij en deels 

van derden, zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om géén voorstel tot wij-

ziging te doen aan de verbonden beleggingsmaatschappij en wél aan de derde-

verhuurders. Vervolgens zou zij de rechter om toestemming kunnen vragen om 

de overeenkomsten met de derde-verhuurders die de wijziging niet accepteren, 

op te zeggen.

20. Mennens a.w., nr. 419 en de verwijzingen aldaar.

21. Zie Mennens a.w., nr. 419 en de verwijzing in voetnoot 5 naar Norton Bankruptcy Law & 

Practice 2019, paragraaf 46.16.

22. Zie Mennens, a.w., nr. 429, met verdere verwijzingen.
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Mennens wijst daarnaast op de mogelijkheid dat de wederpartij het wijzigings-

voorstel heeft afgewezen omdat dit apert onredelijk is.23 Zij haalt een voor-

beeld aan dat de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in 

het kader van de consultatie voor de WHOA heeft gegeven. In dit voorbeeld 

doet de schuldenaar een voorstel aan de leasemaatschappij tot wijziging van de 

leaseovereenkomst waarbij de leasetermijnen worden verlaagd tot een niveau 

ver beneden de marktprijs, terwijl de schuldenaar de geleasede (of vergelijk-

bare) objecten nodig heeft voor de toekomstige bedrijfsvoering. In dat geval, 

zou de schuldenaar na opzegging van de bestaande overeenkomst alsnog nieuwe 

leaseovereenkomsten moeten aangaan tegen de marktprijs, terwijl die markt-

prijs voor de oorspronkelijke wederpartij mogelijk wél aanvaardbaar zou zijn 

geweest. Onder die omstandigheden, zo is de strekking van de reactie van de 

NVL, zou het wijzigingsvoorstel van de schuldenaar apert onredelijk zijn omdat 

de leasemaatschappij zich gedwongen zou kunnen zien om dat onredelijk lage 

voorstel te aanvaarden om de in geval van opzegging optredende grotere schade 

(de NVL noemt o.a. kosten bij beëindiging van demontage, afvoer en de af-

schrijving ineens van de kosten van installatie, operationeel maken en training 

van personeel) te vermijden.

De gedachte achter een redelijkheidstoets is dat daarmee wordt gewaarborgd dat 

op rationele gronden wordt gekozen om bepaalde contracten wél en andere niet 

voort te zetten. Het gebruik van de opzeggingsmogelijkheid zou beperkt moeten 

blijven tot contracten die een negatieve waarde hebben en dus per saldo een 

last vormen voor de schuldenaar en de gezamenlijke crediteuren. In navolging 

van de door de Amerikaanse rechter toegepaste ‘business judgment’-test, is er 

daarom voor gepleit dat de rechter marginaal toetst of de keuze om een contract 

op te zeggen in het belang van de boedel is.24

Geconstateerd moet worden dat deze, op zich begrijpelijke, pleidooien geen 

gehoor lijken te hebben gevonden bij de wetgever.

Art. 384 lid 1 Fw bepaalt dat de rechter het “[homologatie]verzoek en, indien 
aan de orde, een verzoek om toestemming voor de opzegging van een overeen-
komst als bedoeld in artikel 383, zevende lid, toewijst, tenzij zich één of meer van 
de afwijzingsgronden, bedoeld in het tweede tot en met het vijfde lid, voordoet.” 

23. Mennens a.w., nr. 429.

24. Daarmee zou overigens, anders dan in Chapter 11, niet worden getoetst of het besluit om 

bepaalde contracten niet te beëindigen en dus in stand te laten, in het belang van de boedel is. 

Sommige respondenten in de consultatie gingen verder. Bijvoorbeeld de NVL betoogde dat 

verplichtingen uit leaseovereenkomsten buiten de voorgestelde regeling dienden te blijven.
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De leden 2, 3 en 4 bevatten afwijzingsgronden die (in elk geval afgaande op de 

tekst van de leden) uitsluitend gelden voor het homologatieverzoek. Alleen lid 

5 ziet op het verzoek om toestemming tot opzegging en bepaalt dat de rechter, 

op verzoek van de wederpartij, het verzoek om toestemming voor opzegging af-

wijst als geen sprake is van een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is 

dat de schuldenaar met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. 

Op basis van de tekst van art. 384 lid 5 Fw zou de vraag kunnen worden gesteld 

of het ontbreken van deze ‘WHOA-toestand’ de enige grond voor afwijzing is, 

maar uit art. 384 lid 1 Fw volgt dat het antwoord op die vraag bevestigend luidt. 

Deze zeer beperkte weigeringsbevoegdheid strookt met de bedoeling van de 

wetgever zoals die blijkt uit de memorie van toelichting bij art. 373 Fw: “Uit 
artikel 384, vijfde lid, volgt dat de rechter dit verzoek [om toestemming voor 
opzegging] zal honoreren als de schuldenaar in een toestand verkeert waarin 
het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken.”

Het vereiste biedt dan ook weinig bescherming aan de wederpartij. Dit is op-

vallend, gelet op de voorgeschiedenis van het vereiste. Het vereiste is pas na 

de internetconsultatie toegevoegd. Clifford Chance pleitte in haar reactie op 

de consultatie van de WHOA voor invoering van het vereiste van rechterlijke 

goedkeuring van de opzegging.25 Zij deed dit onder verwijzing naar de hier-

voor omschreven systematiek die in Chapter 11 wordt gehanteerd en wees erop 

dat de Amerikaanse rechter weliswaar terughoudend is met het weigeren van 

toestemming, maar dat jurisprudentie laat zien dat een rechter desondanks geen 

goedkeuring zal geven indien dit naar alle waarschijnlijkheid zal resulteren in 

een grote claim jegens de schuldenaar of indien het opzeggen van een weder-

kerige overeenkomst te kwader trouw geschiedt, in de zin van misbruik van 

recht.26

Het Nederlandse systeem wijkt op dit punt duidelijk af van het Amerikaanse, 

nu uit de tekst van de wet en het hiervoor opgenomen citaat uit de memorie van 

toelichting blijkt dat alléén het ontbreken van een ‘WHOA-toestand’ reden kan 

zijn om toestemming te onthouden. Ook Mennens begrijpt de bedoeling van de 

minister aldus.27

25. Consultatiereactie van Clifford Chance, 30 november 2017, p. 2.

26. Consultatiereactie van Clifford Chance, 30 november 2017, p. 2.

27. Mennens, a.w., spreekt van het ‘ontbreken’ van een redelijkheidstoets (nr. 429), pleit voor 

introductie van een dergelijke toets (nr. 430) en stelt: “Voorkomen moet worden dat de 
WHOA uitsluitend wordt gebruikt om op eenvoudige wijze onder contractuele afspraken uit 
te komen. Om dit te realiseren is een wijziging van art. 384 lid 5 Fw geboden” (nr. 430)
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Die bedoeling is des te opmerkelijker als wordt bedacht dat de vereiste toestem-

ming met die beperkte en exclusieve weigeringsgrond, geen relevante meer-

waarde heeft en eigenlijk zinledig is. Immers, op grond van art. 384 lid 2 sub a 

Fw wijst de rechtbank een verzoek om homologatie van het akkoord af als van 

een ‘WHOA-toestand’ geen sprake is. Zonder homologatie van het akkoord, is 

hoe dan ook niet voldaan aan de eerste voorwaarde die art. 373 lid 1 tweede zin 

stelt aan opzegging (“de schuldenaar [kan] (…) opzeggen, mits een akkoord 
is aangenomen dat overeenkomstig artikel 384 Fw wordt gehomologeerd”) en 

doet de situatie als bedoeld in art. 373 lid 1 derde zin (“[de] opzegging vindt 
(…) van rechtswege plaats op de dag waarop het akkoord door de rechtbank is 
gehomologeerd”) zich nooit voor. De minister moet zich hiervan bewust zijn ge-

weest, want hij gaat in de memorie van toelichting in op de omgekeerde situatie:

“Slaagt dit verzoek van de wederpartij [om geen toestemming voor opzegging te 
geven], dan zal dit automatisch betekenen dat ook het akkoord niet kan worden 
gehomologeerd. Ook daarvoor geldt immers als voorwaarde dat de schulde-
naar moet verkeren in een toestand van onvermijdelijke insolventie (artikel 384, 
tweede lid, onder a).”28

Alleen voor een wederpartij die geen stemgerechtigd schuldeiser is, omdat zijn 

vordering tot schadevergoeding niet in het akkoord wordt betrokken, zou het 

vereiste een beperkte meerwaarde hebben. Een dergelijke schuldeiser kan im-

mers niet opkomen tegen homologatie van het akkoord omdat hij daarin niet is 

betrokken, maar kan de rechtbank wel verzoeken om geen toestemming voor 

opzegging te geven.29 Een dergelijke schuldeiser heeft door het toestemmings-

vereiste dus een processuele positie in de verzoekschriftprocedure als bedoeld 

in art. 383 Fw e.v., welke positie hij zonder het toestemmingsvereiste niet zou 

hebben gehad. Wij verwachten echter niet dat zich in de praktijk veel gevallen 

zullen voordoen waarin de vordering tot schadevergoeding niet in het akkoord 

wordt betrokken. Daar komt bij dat de rechter het homologatieverzoek ambts-

halve kan afwijzen als geen sprake is van een ‘WHOA-toestand’, zonder dat de 

wederpartij of een (andere) stemgerechtigde schuldeiser of aandeelhouder daar-

toe een verzoek hoeft te doen.30 Anders gezegd: ook zonder (formele) proces-

suele positie van de wederpartij kan de rechter het homologatieverzoek afwijzen 

als geen sprake is van een ‘WHOA-toestand’.

28. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3 (MvT), p. 46.

29. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3 (MvT), p. 46.

30. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3 (MvT), p. 68.
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Dit alles roept de vraag op of het wel logisch is dat het vereiste zo beperkt is 

bedoeld dat alleen het ontbreken van de ‘WHOA-toestand’ grond kan zijn voor 

het afwijzen van een verzoek om toestemming voor opzegging. Enige steun 

voor de opvatting dat de rechter indien wél sprake is van een ‘WHOA-toestand’, 

desalniettemin op andere gronden toestemming kan weigeren is te vinden in een 

andere passage uit de memorie van toelichting waarin staat:

“Om tegemoet te komen aan de zorg die in de consulatie werd geuit door onder 
meer de NVL en FAAN dat de schuldenaar op basis van de WHOA overeenkom-
sten te gemakkelijk eenzijdig zou kunnen beëindigen, zijn de bepalingen hier-
over aangescherpt. De rechter zal toestemming moeten geven voor de eenzijdige 
opzegging. Bovendien geldt als voorwaarden dat sprake is van een toestand van 
onvermijdelijke insolventie en dat het akkoord door de rechter wordt gehomo-
logeerd. De wederpartij kan de rechter verzoeken de toestemming te weigeren 
(artikelen 373, 383, achtste lid, en 384, vijfde lid).” [onderstreping toegevoegd]

In deze passage wordt de vereiste rechterlijke toestemming gepresenteerd als 

een middel om te voorkomen dat overeenkomsten “te gemakkelijk eenzijdig” 

worden beëindigd en voorts als een aanvullende voorwaarde naast de voor-

waarde dat sprake is van een ‘WHOA-toestand’. Hoewel formeel juist is dat 

sprake is van twee cumulatieve voorwaarden, komen zij gelet op de tekst van 

art. 384 lid 1 jo. lid 5 BW op hetzelfde neer. Daarmee vormen de door de mi-

nister genoemde ‘tegemoetkoming’ en ‘aanscherping’ een wassen neus en biedt 

het vereiste geen bescherming tegen ‘te gemakkelijk eenzijdige’ of willekeurige 

beëindiging indien wél sprake is van een ‘WHOA-toestand’.

De vraag is welke middelen de wederpartij dan nog resten. Wat ons betreft is 

er ruimte voor de rechter om toestemming te weigeren als de schuldenaar zijn 

bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen misbruikt in de zin van art. 3:15 

jo. 3:13 BW.31 Bij een beroep op art. 3:15 jo. 3:13 BW geldt een hoge drempel, 

en die is ook passend gelet op (i) de noodzaak om de WHOA-procedure effi ciënt 

en snel te laten verlopen; (ii) de noodzaak van deal certainty; en (iii) de om-

standigheid dat als de getroffen wederpartij door het akkoord slechter af is dan 

hij in geval van een faillissement zou zijn geweest, in elk geval een grond voor 

weigering van het akkoord oplevert (zie hierna paragraaf 8).

Een andere mogelijkheid is dat de wederpartij de rechtbank verzoekt om het 

verzoek om homologatie af te wijzen op de restgrond van art. 384 lid 2 sub i Fw, 

31. Ook rechten uit hoofde van de Faillissementswet kunnen immers worden misbruikt, zie GS 
Vermogensrecht, art. 3:13 BW, aant. 17.4.
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dat “er andere redenen zijn die zich tegen de homologatie verzetten”. Wat ons 

betreft is dat een ultimum remedium waarmee de rechtbank zeer spaarzaam zou 

moeten omspringen, ook omdat het niet alleen de belangen van de schuldenaar 

maar ook die van al haar stakeholders raakt.

Een wederpartij die meent dat een schuldenaar irrationele keuzes maakt ten aan-

zien van de wijziging en beëindiging van bestaande overeenkomsten, doet er 

echter verstandig aan om het niet zo ver te laten komen. Hij kan aansturen op 

aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. Voor zover hij een bestaande 

vordering heeft, kan hij daartoe in elk geval zelf een verzoek doen. Als hij geen 

bestaande vordering heeft, maar duidelijk is dat zijn vordering tot schadevergoe-

ding zal worden onderworpen aan het akkoord dan is er wat ons betreft ruimte 

om te betogen dat hij schuldeiser is in de zin van art. 371 lid 1 Fw en dus ook 

zelf kan verzoeken om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige.

Daarnaast moet bedacht worden dat de schuldenaar de herstructurering niet in 

een ‘vacuüm’ zal voorbereiden. In de praktijk worden de onderhandelingen over 

een akkoord in belangrijke mate gestuurd door de schuldeisers die in-the-mo-
ney zijn. In grote herstructureringen is het niet ongebruikelijk dat deze schuld-

eisers zich verenigen in een of meerdere groepen (veelal aangeduid als ‘ad hoc 

group’), bijgestaan door fi nanciële en juridische adviseurs. De inhoud van het 

akkoord zal door hen vanuit economisch perspectief grondig worden onder-

zocht, waarbij het doel van de in-the-money schuldeisers waardemaximalisatie 

zal zijn. Zij zullen erop aansturen dat de schuldenaar óók bij het beëindigen of 

juist niet beëindigen van overeenkomsten afwegingen maakt op basis van het 

meest optimale going concern perspectief van de vennootschap. Wanneer deze 

schuldeisers zouden merken dat de schuldenaar – ondanks tegendruk – een plan 

probeert voor te leggen waarmee hun belangen niet maximaal gediend wor-

den, zullen (ook) zij in veel gevallen verzoeken om de benoeming van een her-

structureringsdeskundige waardoor de schuldenaar niet langer de controle heeft 

over het proces.32 Een praktische benadering is dan ook dat een wederpartij die 

meent dat irrationele keuzes worden gemaakt, daarover contact zoekt met de 

schuldeisers die een belangrijk stempel drukken op de onderhandelingen.

6. Schadevergoeding wegens opzegging

De gevolgen van de opzegging worden geregeld door art. 373 lid 2 Fw: de 

wederpartij heeft recht op “vergoeding van de schade die hij lijdt vanwege de 

32. Art. 371 Fw.
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beëindiging van de overeenkomst”. De schadevergoedingsvordering kan wor-

den betrokken in het akkoord.

Wordt de schadevergoedingsvordering betrokken in het akkoord en is de hoogte 

of het bestaan van de vordering tot schadevergoeding in geschil, dan kan de 

schuldenaar of herstructureringsdeskundige op grond van art. 378 lid 1 sub c 

Fw de rechter vragen om te bepalen of en, zo ja, tot welk bedrag de wederpartij 

tot de stemming over het akkoord wordt toegelaten. De beslissing zegt alleen 

iets over de toelating tot de stemming, heeft slechts een procedureel effect en 

heeft geen invloed op de vaststelling van de vordering of het recht.33 Dit sys-

teem sluit nauw aan op de vergelijkbare regeling voor de surseance van betaling 

die is opgenomen in art. 267 Fw. Om uitsluitsel te krijgen over de hoogte van 

de vordering, zal een aparte procedure moeten worden gevoerd buiten het kader 

van de WHOA. Er bestaat natuurlijk alleen belang bij een dergelijke aparte pro-

cedure indien de vordering niet volledig wordt afgeschreven in het kader van 

het akkoord.

Art. 373 lid 2 Fw verduidelijkt dat afdeling 6.1.10 BW van toepassing is op de 

vaststelling van de schadevergoeding. Mogelijk is dit een bepaling ten over-

vloede, maar zeker is dat niet. Uit de parlementaire geschiedenis van het BW 

blijkt namelijk dat afdeling 6.1.10 BW is geschreven voor vorderingen van 

privaatrechtelijke aard.34 De vraag of daarmee feitelijk wordt gedoeld op (uit-

sluitend) vorderingen tot schadevergoeding die zijn gebaseerd op bepalingen uit 

het Burgerlijk Wetboek35 is interessant, maar in het kader van de WHOA niet 

meer relevant nu de afdeling uitdrukkelijk van toepassing is verklaard in art. 373 

lid 2 Fw.

De toepasselijkheid van afdeling 6.1.10 BW brengt met zich dat de te vergoeden 

schade bestaat in vermogensschade en ander nadeel (art. 6:95 BW) en dat ver-

mogensschade zowel geleden verlies als gederfde winst omvat (art. 6:96 BW). 

Het (hoofd)doel van het schadevergoedingsrecht is de benadeelde zoveel moge-

lijk plaatsen in de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien de gebeurtenis 

waarop de aansprakelijkheid berust niet zou hebben plaatsgehad.36 De omvang 

van de schade wordt bepaald door een vergelijking van de toestand zoals deze 

in werkelijkheid is, met de toestand zoals die (vermoedelijk) zou zijn geweest 

33. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3 (MvT), p. 58.

34. MvA II, Inv., PG Boek 6, Inv., p. 1262.

35. Vgl. S.D Lindenbergh, Schadevergoeding algemeen 1 (Mon. BW nr. B34) 2020/27.

36. S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding algemeen 1 (Mon. BW nr. B34) 2020/36, Asser/Sie-

burgh 6-II 2017/31.
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indien het schadeveroorzakende feit niet zou hebben plaatsgevonden.37 Toege-

past op art. 373 Fw betekent dit dat de omvang van de schade dient te worden 

bepaald door een vergelijking van de situatie waarin de wederpartij na de op-

zegging verkeert, met de situatie zoals die zou zijn geweest indien de overeen-

komst niet was opgezegd.

Dit roept de vraag op met welke situatie moet worden vergeleken: wat zou de 

situatie zijn geweest indien de overeenkomst niet was opgezegd? Zou de schul-

denaar dan de overeenkomst onverkort zijn nagekomen tot aan het einde van 

de looptijd? Of zou de schuldenaar dan failliet zijn gegaan? Afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval, zijn beide opties denkbaar. In het kader van de 

ter bepaling van de hoogte van de schadevergoeding op grond van art. 373 lid 

2 Fw te maken vermogensvergelijking, lijkt het ons aangewezen om uit te gaan 

van de hypothetische situatie waarin de schuldenaar de verplichtingen onverkort 

zou zijn nagekomen tot aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. Met 

de schadevergoeding ‘vanwege de beëindiging’ wordt onzes inziens kortweg 

gedoeld op vergoeding van de schade die de schuldenaar lijdt doordat de ver-

bintenissen onder de overeenkomst vanaf de datum van opzegging niet worden 

nagekomen.38

Dit sluit aan bij de gedachte dat schuldeisers met toekomstige vorderingen in 

het akkoord moeten kunnen worden betrokken opdat zij niet worden bevoor-

deeld boven schuldeisers met bestaande vorderingen. Daarbij past dat hun toe-

komstige vorderingen (volledig) worden geconverteerd in een direct opeisbare 

concurrente schadevergoeding.39 Voor zover de schuldeiser ook een voordeel 

geniet door de beëindiging zal dit voordeel in mindering gebracht moeten wor-

den op de schadevergoedingsvordering.40

Een volgende vraag is hoe moet worden omgegaan met in de opgezegde over-

eenkomst opgenomen regelingen omtrent schadevergoeding. Afdeling 6.1.10 

37. Asser/Sieburgh 6-II 2017/31, HR 28 maart 2003, NJ 2003/389 (V/Brandenhorst); HR 5 de-

cember 2008, NJ 2009/387 (Rijnstate/Reuvers), r.o. 3.3; HR 10 februari 2017, NJ 2017/134 

(Donata/New India Assurance), r.o. 3.3.3.

38. Vgl. Consultatiereactie Nederlandse Orde van Advocaten op de WCO II, p. 18.

39. Vgl. Tollenaar, a.w. paragraaf 8.2.8.2, Consultatiereactie Nederlandse Orde van Advocaten 

op de WCO II, t.a.p.

40. Asser/Sieburgh 6-II 2017/99.
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BW is van regelend recht,41 met een paar beperkte uitzonderingen.42 Con-

tractuele afwijking is “dus op vele punten en in vele vormen mogelijk”43 en 

is aan de orde van de dag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedingen die de ver-

schuldigde schadevergoeding fi xeren waardoor de schuldeiser geen bewijs hoeft 

te leveren van de omvang van zijn schade (dergelijke bedingen zullen moeten 

worden aangemerkt als een boetebeding in de zin van art. 6:91 BW), bedingen 

die de aansprakelijkheid beperken tot een bepaald bedrag en afwijkende afspra-

ken over de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen.44

Wij zouden niet zo ver willen gaan om de verwijzing in art. 373 lid 2 Fw naar 

afdeling 6.1.10 BW zo te begrijpen dat de schadevergoeding uitsluitend op basis 

van die afdeling moet worden gebaseerd, in de zin dat afwijkende contractuele 

bedingen buiten werking worden gesteld. Daarmee zou afdeling 6.1.10 BW 

plotseling van dwingend recht worden voor de toepassing van art. 373 lid 2 Fw 

en dat zou niet alleen zonder precedent zijn, maar ook is er voor een dergelijke 

verstrekkende uitleg geen enkele aanwijzing te vinden in de parlementaire ge-

schiedenis.

Het is onzes inziens ook niet zo dat de opzegging van de overeenkomst ertoe 

leidt dat dergelijke bedingen hun werking verliezen. Net als bij algehele ont-

binding, behoeft de beëindiging van de overeenkomst door opzegging ex art. 

373 lid 2 Fw niet te leiden tot de ondergang van alle contractuele bepalingen.45 

Of een beding de beëindiging van de overeenkomst overleeft, is een kwestie van 

uitleg van de overeenkomst in verband met de aard van het beding.

Wij menen dat er ook geen goede reden is om de toepasselijkheid van derge-

lijke bedingen door een opzegging ex art. 373 lid 1 Fw te laten eindigen. Voor 

de gelijke behandeling van schuldeisers met bestaande vorderingen en schuld-

eisers met toekomstige vorderingen onder de WHOA, is buitentoepassingstel-

ling niet nodig: bij het bepalen van de hoogte van bestaande vorderingen zullen 

dergelijke contractuele bedingen als die zijn opgenomen in de relevante over-

eenkomsten, immers ook in beschouwing worden genomen. Bovendien blijven 

dergelijke bedingen ook in faillissement gelden. In het arrest Aukema q.q./

41. Zie MvA II, Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 333, S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding 
algemeen 1 (Mon. BW nr. B34) 2020/25.

42. Te weten art. 6:109 lid 1 BW (zie het derde lid van dat artikel) met betrekking tot de rechter-

lijke matigingsbevoegdheid en art. 6:96 lid 4 e.v. BW met betrekking tot bepaalde kostenver-

goedingen.

43. S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding algemeen 1 (Mon. BW nr. B34) 2020/25.

44. Vgl. S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding algemeen 1 (Mon. BW nr. B34) 2020/25.

45. Vgl. Asser/Sieburgh 6-III 2018/701.
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Uni-Invest oordeelde de Hoge Raad bijvoorbeeld dat een vordering uit hoofde 

van een contractueel schadevergoedingsbeding voor verifi catie op de voet van 

art. 37a Fw in aanmerking komt bij een tussentijdse ontbinding op andere grond 

dan artikel 39 Fw.46

Wat ons betreft blijven contractuele bedingen ten aanzien van schadevergoeding 

die bedoeld zijn om beëindiging van de overeenkomst te overleven, hetgeen 

op basis van uitleg dient te worden vastgesteld, dus van toepassing na een op-

zegging op grond van art. 373 lid 1 Fw en dienen deze in beginsel te worden 

betrokken in de vaststelling van de omvang van de schadevergoeding.

Hoe verhoudt dit zich tot art. 373 lid 3 Fw opgenomen bepaling dat “het voor-
bereiden en aanbieden van een akkoord, (…) alsmede gebeurtenissen en han-
delingen die daarmee of met de uitvoering van het akkoord rechtstreeks verband 
houden en daarvoor redelijkerwijs noodzakelijk zijn, (…) geen grond [zijn] voor 
wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de schuldenaar”? Uit de 

memorie van toelichting blijkt dat lid 3 primair is opgenomen om te regelen 

dat – kort gezegd – een herstructurering met de WHOA geen grond is voor op-

schorting van de nakoming van een verbintenis of ontbinding van een overeen-

komst door de wederpartij van de schuldenaar. Zonder een dergelijke wettelijke 

bepaling, zouden partijen bedingen in overeenkomsten kunnen opnemen die een 

dergelijke beëindiging of opschorting mogelijk zouden maken, “zelfs indien de 
schuldenaar nimmer tekort is geschoten en heeft aangegeven de overeenkomst te 
kunnen en willen blijven nakomen”.47 Bij “wijziging van verbintenissen of ver-
plichtingen” als bedoeld in art. 373 lid 3 Fw moet dan ook worden gedacht aan 

bedingen die erop neerkomen dat de verplichtingen van de wederpartij jegens de 

schuldenaar komen te vervallen of aanzienlijk worden teruggebracht indien de 

schuldenaar gebruikmaakt van de WHOA. Contractuele bedingen ten aanzien 

van schadevergoeding vallen wat ons betreft buiten het bereik van deze bepa-

ling. Dit is mogelijk anders indien een dergelijk beding specifi ek en uitsluitend 

ziet op de situatie na opzegging op grond van art. 373 lid 1 Fw.

7. Klassenindeling

7.1. Art. 374 Fw

De WHOA bevat geen bijzondere bepaling ten aanzien van de klasse waarin 

crediteuren met een schadevergoedingsvordering uit hoofde van art. 373 lid 2 

46. HR 14 januari 2011, JOR 2011/101, m.nt. J.J. van Hees.

47. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3 (MvT), p. 46.
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Fw moeten worden opgenomen. Op de klassenindeling zijn dan ook de regels 

van toepassing die gelden voor alle schuldeisers.

In vrijwel alle gevallen zal de schadevergoedingsvordering een concurrente 

vordering zijn. Op het eerste gezicht lijkt het logisch dat de schadevergoedings-

vorderingen dan gezamenlijk met alle andere concurrente crediteuren in één 

klasse geplaatst worden. De WHOA biedt echter de mogelijkheid om crediteu-

ren die in faillissement een gelijke rang zouden hebben, andere rechten aan te 

bieden op basis van het akkoord (art. 374 Fw). Wij sluiten zeker niet uit dat 

wederpartijen met een schadevergoedingsvordering ex art. 373 lid 2 Fw in een 

andere klasse worden geplaatst dan bepaalde andere concurrente crediteuren, 

zoals handelscrediteuren, bijvoorbeeld omdat die andere concurrente crediteu-

ren nodig zijn voor de continuïteit van de onderneming en het daarom naar de 

mening van de schuldenaar gerechtvaardigd is dat zij worden bevoordeeld.

Bij de klassenindeling moet bovendien rekening worden gehouden met de best 
interest of creditors test van art. 384 lid 3 Fw op grond waarvan de rechtbank 

homologatie moet weigeren op verzoek van een crediteur als summierlijk blijkt 

dat deze op basis van het akkoord slechter af is dan bij een vereffening van het 

vermogen van de schuldenaar in faillissement. Met name de positie van ver-

huurders verdient daarbij aandacht, omdat hun vorderingen tot betaling van huur 

vanaf de datum van faillietverklaring een boedelschuld vormen op grond van 

art. 39 Fw (zie paragraaf 8).

7.2. De 20%-regel

Hiervoor stelden wij vast dat voor de klassenindeling van schuldeisers met een 

vordering tot schadevergoeding ex art. 373 lid 2 Fw, de ‘gewone’ regels van 

klassenindeling gelden, die zijn opgenomen in art. 374 Fw. Dit roept de vraag 

op of art. 374 lid 2 Fw van toepassing is op crediteuren met schadevergoedings-

vorderingen ex art. 373 lid 2 Fw.

Art. 374 lid 2 Fw is ingevoegd bij wijze van amendement tijdens de parlemen-

taire behandeling in de Tweede Kamer, als onderdeel van de met dat amende-

ment beoogde minimumbescherming voor kleinere MKB-schuldeisers.48 Het 

uitgangspunt is dat kleine MKB-schuldeisers49 met een vordering “uit hoofde 
van geleverde goederen of diensten of een vordering uit hoofde van onrechtmatige 

48. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 25.

49. Het gaat om rechtspersonen als bedoeld in de art. 2:395a en 2:396 BW of een schuldeisers bij 

wie op dat moment vijftig of minder personen werkzaam zijn.
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daad”50 in het akkoord minimaal 20% uitkering ontvangen op hun vordering. 

Indien zij minder dan 20% uitkering ontvangen op hun vordering, dan dienen 

zij te worden opgenomen in een afzonderlijke klasse, aldus art. 374 lid 2 Fw. 

Volgens de toelichting bij het amendement “maakt dit amendement expliciet dat 
het een doelstelling is van de WHOA dat vooral kleinere MKB-schuldeisers die 
leverancier zijn van de schuldenaar profi teren van het akkoord” en is de ratio 

daarachter dat “hun betrokkenheid bij de onderneming immers essentieel [is] 
voor het voortbestaan van de onderneming”.

Art. 374 lid 2 sub a Fw spreekt van vorderingen uit hoofde van “geleverde goe-
deren of diensten of vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad”. Daarmee 

lijkt te worden gedoeld op bestaande vorderingen en niet op vorderingen uit 

hoofde van schadevergoeding ex art. 373 lid 2 Fw, die immers geen vorderingen 

zijn uit hoofde van onrechtmatige daad en evenmin uit hoofde van geleverde 
goederen of diensten (maar uit hoofde van niet-geleverde goederen of diensten).

Wat ons betreft is er ook geen reden om in strijd met de tekst van art. 374 lid 

2 Fw, ook de schadevergoedingsvordering vanwege beëindiging onder de daar 

bedoelde vorderingen te scharen. Een dergelijke contra legem uitleg zou de 

mogelijkheid om tot een succesvol akkoord te komen sterk kunnen beperken en 

bovendien niet nodig zijn gelet op de kennelijke ratio van het amendement om 

verstrekkers van leverancierskrediet te beschermen.

8. Weigeringsgronden

Op grond van artikel 384 lid 1 Fw wijst de rechter een verzoek tot homologatie 

toe, tenzij zich één of meer van de weigeringsgronden uit artikel 384 lid 1-5 Fw 

voordoet. Vier van de daarin opgenomen weigeringsgronden zijn in het bijzon-

der relevant in het kader van de wijziging of beëindiging van overeenkomsten.

In de eerste plaats de weigeringsgrond van art. 384 lid 2 sub d Fw, die inhoudt 

dat de rechtbank homologatie weigert indien een schuldeiser voor een ander 

bedrag tot de stemming over het akkoord had moeten worden toegelaten, tenzij 

die beslissing niet tot een andere uitkomst van de stemming had kunnen leiden. 

In paragraaf 6 hiervoor gingen wij in op de vragen die kunnen rijzen in het kader 

van de vaststelling van de omvang van de schadevergoeding ex art. 373 lid 2 

Fw. Geschillen over de omvang van de vordering en daarmee over de omvang 

50. Art. 374 lid 2 sub a Fw.
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van het bedrag waarvoor de wederpartij tot de stemming over het akkoord had 

moeten worden toegelaten, zijn goed denkbaar.

In de tweede plaats de best interest of creditors test van art. 384 lid 3 Fw: als 

summierlijk blijkt dat een schuldeiser op basis van het akkoord slechter af is dan 

bij vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement, dan dient 

de rechtbank het verzoek om homologatie af te wijzen. Zoals hiervoor is opge-

merkt, verdient deze weigeringsgrond met name aandacht als de gewijzigde of 

beëindigde overeenkomsten huurovereenkomsten zijn gelet op het bepaalde in 

art. 39 Fw. De vraag is met welke situatie in faillissement moet worden ver-

geleken: de situatie waarin de huurovereenkomst nog zou hebben bestaan of 

de situatie waarin de overeenkomst vóór faillissement zou zijn beëindigd en 

de verhuurder een concurrente schadevergoedingsvordering zou hebben gehad? 

Wat ons betreft moet uitgegaan worden van de eerste hypothetische situatie: art. 

384 lid 3 Fw beoogt immers een vergelijking voor te schrijven met de situatie 

waarin de schuldenaar zonder gehomologeerd akkoord failliet zou zijn gegaan. 

In die situatie zou de huurovereenkomst niet op grond van art. 373 lid 1 Fw zijn 

beëindigd en, behoudens bijzondere gevallen, mag aangenomen worden dat de 

overeenkomst dan nog zou bestaan ten tijde van de faillietverklaring. Dit onder-

scheid is van belang omdat in faillissement op grond van art. 39 Fw de huurvor-

dering een boedelschuld vormt vanaf de dag van faillietverklaring tot de datum 

van opzegging en – kort gezegd – een opzegtermijn van drie maanden geldt. De 

wederpartij mag dus niet in een slechtere positie komen dan die in geval van fail-

lissement waarin hij in beginsel een boedelvordering ter grootte van (ten minste) 

drie maanden huur zou hebben gehad. De vordering van de verhuurder zou daar-

toe kunnen worden opgenomen in een aparte klasse die onder het akkoord een 

recht op betaling van contractuele huur over een periode van 3 maanden krijgt 

aangeboden plus een ‘crammed down’ schadevergoedingsvordering.51 Wat ons 

betreft zou een praktischere benadering zijn om bij de opzegging van huurover-

eenkomsten een opzegtermijn van (ten minste) drie maanden vanaf de dag van 

homologatie te hanteren en de schadevergoedingsvordering van verhuurders in 

te delen in dezelfde klasse als andere schadevergoedingsvorderingen ex art. 373 

lid 2 Fw.

In de derde plaats de absolute priority rule die is neergelegd in art. 384 lid 4 sub 

b Fw. In de memorie van toelichting is opgemerkt dat de schuldenaar de schade-

vergoedingsvordering ex art. 373 lid 2 Fw “kan” betrekken in het akkoord.52 

51. Mennens, a.w., nr. 426 gaat in op de moeilijkheden die zouden kunnen rijzen bij de bepaling 

van de hypothetische situatie waarmee een vergelijking moet worden gemaakt.

52. Kamerstukken II 2019/20, 35 249, nr. 3 (MvT), p. 10.
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Die opmerking zegt echter niets over de vraag of het akkoord gehomologeerd 

kan worden als de schadevergoedingsvordering niet in het akkoord wordt be-

trokken. Vrijwel altijd zal de schadevergoedingsvordering immers een concur-

rente vordering zijn én zal de totale waarde van de onderneming van de schul-

denaar en haar activa lager zijn dan haar totale schuldenlast. Als in die gevallen 

een schadevergoedingsvordering niet wordt betrokken in het akkoord, is sprake 

van een afwijking van de rangorde als bedoeld in art. 384 lid 4 sub b Fw. Op ver-

zoek van een schuldeiser die niet met het akkoord heeft ingestemd en die deel 

uitmaakt van een klasse die evenmin met het akkoord heeft ingestemd, wijst de 

rechtbank een verzoek tot homologatie van het akkoord af in geval van een af-

wijking van de rangorde, tenzij voor die afwijking een redelijke grond bestaat 

en de genoemde schuldeiser daardoor niet in haar belang wordt geschaad, aldus 

art. 384 lid 4 b Fw. Hoewel bijzondere situaties natuurlijk denkbaar zijn, zal in 

het algemeen niet eenvoudig een rechtvaardiging voor het geheel buiten het ak-

koord laten van de schadevergoedingsvordering en de daarmee gepaard gaande 

afwijking van de rangorde, gevonden kunnen worden. Wij verwachten daarom 

dat in de meeste gevallen de vordering tot schadevergoeding in het akkoord zal 

worden betrokken.

Tot slot zou de weigeringsgrond van art. 384 lid 4 sub a Fw relevant kunnen zijn 

indien ook voor schadevergoedingsvorderingen ex art. 373 lid 2 Fw van kleine 

MKB-ers een minimumuitkering van 20% zou gelden. Zoals hiervoor is toege-

licht, menen wij echter dat die minimumuitkering niet geldt voor dergelijke 

vorderingen.

Gelet op de discussies die mogelijk zijn over de behandeling van vorderingen 

ex art. 373 lid 2 Fw, is het raadzaam om indien dergelijke vorderingen ontstaan, 

de rechtbank te vragen om voordat het akkoord ter stemming wordt voorgelegd 

over de relevante aspecten een uitspraak te doen op grond van art. 378 Fw.

9. Conclusie

De regeling omtrent wijziging en beëindiging van overeenkomsten in de WHOA 

voorziet in een belangrijke behoefte en is bovendien systematisch gerecht-

vaardigd. Zonder een dergelijke regeling, zouden crediteuren met toekomstige 

vorderingen uit een bestaande overeenkomst immers worden bevoordeeld boven 

crediteuren met een bestaande vordering.

Ondanks diverse pleidooien om een redelijkheidstoets in te voeren, kan de rech-

ter toestemming voor opzegging in beginsel slechts weigeren als geen sprake is 

van een ‘WHOA-toestand’. Wij menen dat dit geen gemis is omdat er andere 
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manieren zijn waarop de WHOA in de praktijk voldoende zal waarborgen dat 

de schuldenaar op rationele gronden kiest om bepaalde overeenkomsten wel te 

wijzigen of beëindigen en andere niet.

Hoe de schadevergoedingsvordering wordt bepaald, zal zich in de praktijk moe-

ten uitkristalliseren. Wat ons betreft biedt de regeling daarvoor voldoende hand-

vatten.
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Over (dreigende) insolventie als gevolg van verlieslatende overeenkomsten en 
de (on)mogelijkheden om die af te wenden

PROF. MR. T.T. VAN ZANTEN EN MR. DR. A.M. MENNENS1

1. Inleiding

De redding van in de kern levensvatbare ondernemingen die om de een of andere 

reden in zwaar weer zijn geraakt, is een thema dat al geruime tijd hoog op de 

(rechts)politieke agenda staat. De coronacrisis heeft de aandacht ervoor alleen 

maar vergroot. Tal van maatregelen, zoals NOW-subsidies, een Tijdelijke rege-

ling insolventiezaken rechtbanken en een Tijdelijke Betalingsuitstelwet, moeten 

eraan bijdragen dat ondernemingen niet kopje onder gaan, zodat de daarmee 

verbonden bedrijvigheid en werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden blij-

ven. Het zijn allemaal noodmaatregelen, specifi ek bedoeld om de gevolgen van 

de coronacrisis het hoofd te bieden.2 Meer structurele ontwikkelingen zijn er 

echter ook, met als voorlopig hoogtepunt de invoering van de Wet homologatie 
onderhands akkoord (WHOA) per 1 januari 2021. Zij is bedoeld om onder-

nemingen die beschikken over bedrijfsactiviteiten die levensvatbaar zijn, maar 

die ten onder dreigen te gaan aan een ondraaglijke schuldenlast, de mogelijkheid 

te bieden deze tot behapbare proporties terug te brengen.3 De wet is in verband 

met de huidige economische situatie versneld ingevoerd en de verwachtingen 

zijn hooggespannen.

In deze bijdrage staan wij stil bij de vraag welke mogelijkheden een onderne-

ming heeft indien zij uitsluitend of hoofdzakelijk als gevolg van verlieslatende 

overeenkomsten op een faillissement dreigt af te stevenen. Het gaat ons hierbij 

in het bijzonder om (langlopende) duurovereenkomsten die de schuldenaar – 

achteraf bezien – op voor hem te bezwarende condities heeft gesloten. Wij den-

ken daarbij bijvoorbeeld aan ondernemingen die een contract sloten om voor 

een bepaalde termijn tegen een gefi xeerde prijs goederen of diensten te leveren 

terwijl de markomstandigheden inmiddels zodanig zijn gewijzigd dat nakoming 

niet langer rendabel is of zelfs tot grote verliezen leidt. Ook een onderneming 

1. Thijs van Zanten en Anne Mennens zijn beiden advocaat bij Wijn & Stael in Utrecht. Thijs 

van Zanten is tevens hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid aan de Rijksuniversiteit Gronin-

gen.

2. Zie nader over deze en andere coronamaatregelen in binnen- en buitenland: A.M. Mennens 

& J.M.W. Pool, ‘Flattening the insolvency curve. Het voorkomen van onnodige coronafaillis-

sementen door wijziging van insolventierecht?’, TvI 2020/22.

3. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 1.
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die haar bedrijfslocatie in economische hoogtijdagen en dus op de zogenaamde 

‘top van de markt’ heeft gehuurd, zal haar huurcontract na verloop van tijd als 

wurgcontract kunnen ervaren.4 Weer een ander voorbeeld is een onderhoudscon-

tract waarin het risico van meerwerk in vergaande mate bij de opdrachtnemer is 

gealloceerd en zich voortdurend incidenten voordoen die tot het verrichten van 

meerwerk aanleiding geven. Niet zelden zal het in dit verband gaan om over-

eenkomsten tussen een kleine en een grote partij, waarbij de laatste de voor haar 

wederpartij nadelige condities min of meer aan haar heeft opgelegd. Men kan 

in dit kader ook denken aan overeenkomsten die voortvloeien uit een aanbeste-

dingstraject. De dynamiek van een dergelijk traject en de onmogelijkheid van 

onderhandeling kunnen ertoe leiden dat inschrijvende ondernemingen in hun 

ijver om een opdracht binnen te halen verder gaan dan objectief beschouwd ver-

antwoord zou zijn. De marge onder het contract is dan zodanig gering dat voor 

de opdrachtnemer bij de minste tegenslag al problemen kunnen ontstaan.

Verbintenisrechtelijke leerstukken zoals overmacht en onvoorziene om-

standigheden bieden de schuldenaar in fi nanciële moeilijkheden van oudsher 

weinig verlichting. Vrij snel na het aanbreken van ‘de eerste coronagolf’ volgde 

jurisprudentie over de invloed van de coronacrisis op overeenkomsten. Onder-

nemingen die in serieuze fi nanciële moeilijkheden dreigden te komen doordat 

zij bijvoorbeeld vastzaten aan hoge huurlasten terwijl er geen of nauwelijks 

omzet binnenkwam, beriepen zich massaal op overmacht of op onvoorziene 

omstandigheden. Wij onderzoeken in hoeverre deze rechtspraak de schuldenaar 

enige verlichting zou kunnen bieden (§ 2).

In de tweede helft van deze bijdrage staat het insolventierechtelijke instru-

mentarium centraal. Diverse buitenlandse rechtsstelsels blijken – mede inge-

geven door het streven om reorganisatie van levensvatbare ondernemingen te 

faciliteren – in insolventiewetgeving vervatte mogelijkheden te bieden om van 

ongunstige contracten af te komen (§ 3). De mogelijkheden die het huidige 

Nederlandse insolventierecht – inclusief de gloednieuwe WHOA – biedt aan 

schuldenaren die iets aan hun wurgcontracten willen doen, passeren vervolgens 

in § 4 de revue.

Wij sluiten af met de conclusie dat het huidige instrumentarium, zowel het 

verbintenisrechtelijke als het insolventierechtelijke, onvoldoende oplossing 

biedt voor het gesignaleerde probleem en doen enkele suggesties ter verbetering.

4. De situatie waarin een onderneming in fi nanciële problemen komt omdat zij meer per-

soneelskosten heeft dan zij redelijkerwijs kan dragen, laten wij buiten beschouwing. Deze 

beperking sluit aan bij art. 369 lid 4 Fw, waarin is bepaald dat de rechten van werknemers 

niet gewijzigd kunnen worden door middel van de WHOA.
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2. Het contractenrecht en (naderende) insolventie

2.1. Inleiding

Pacta sunt servanda. Het beginsel van de verbindende kracht van overeenkom-

sten is terug te voeren op het beginsel van de trouw aan het gegeven woord. 

Het zorgt voor zekerheid in het rechtsverkeer en is daarmee essentieel om eco-

nomische ontwikkeling op gang te brengen en in stand te houden.5 Uit de ver-

bindende kracht van de overeenkomst vloeit een recht op nakoming voort.6 Ons 

civiele recht bevat diverse mechanismen die dat recht op nakoming kunnen cor-

rigeren om zodoende een redelijke oplossing in concrete, bijzondere gevallen te 

realiseren. Naderende insolventie blijkt echter doorgaans geen reden te zijn om 

te tornen aan de plicht tot nakoming en de verplichting om schadevergoeding 

te betalen wegens niet-nakoming. Voorts blijkt wijziging of ontbinding van de 

overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden slechts zelden een 

haalbare kaart.

2.2. Geldelijk onvermogen en overmacht

Indien een schuldenaar met succes een beroep kan doen op overmacht, is hij 

geen schadevergoeding verschuldigd, ondanks het feit dat hij tekortschiet in de 

nakoming van zijn verbintenis.7 Indien sprake is van absolute onmogelijkheid, 

kan hij bovendien niet veroordeeld worden tot nakoming.8 Het is een diep in ons 

recht geworteld principe dat zogenaamd ‘geldelijk onvermogen’ geen overmacht 

oplevert. Een andere oplossing zou in het economisch leven onaanvaardbaar 

zijn, aldus Sieburgh. De schuldenaar dient ervoor te zorgen dat hij zijn fi nanciën 

dusdanig op orde heeft dat hij zijn verplichtingen zal kunnen nakomen.9

5. Zie voor de grondslag van dit beginsel bijvoorbeeld en met verdere verwijzingen F.J. de 

Vries, De overeenkomst in het algemeen (Mon. BW. B54) 2016/7; Asser/Sieburgh, 6-III 

2018/43-46.

6. Dit recht is in het huidige BW niet in een wettelijke bepaling vervat. Art. 1374 lid 1 OBW 

bepaalde echter: “alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen, die dezelve 
hebben aangegaan, tot wet.” Zie hierover D. Haas, De grenzen van het recht op nakoming 
(Recht en Praktijk nr. 167) (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2009, § 2.2; Asser/Hart-

kamp 3-I 2019/46.

7. Art. 6:74 lid 1 jo. 6:75 BW.

8. Asser/Sieburgh 6-II 2017/343.

9. Asser/Sieburgh 6-I 2016/355. Zie hierover ook: A.G. Castermans, ‘De armlastige schulde-

naar’ in: Barmhartigheid in het burgerlijke recht (preadviezen Nederlandse Vereniging voor 

Burgerlijk Recht 2017), Zutphen: Uitgeverij Paris 2017, § 6.5.
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Gelet op het voorgaande is het niet verrassend dat zelfs in coronatijden geen 

ruimte lijkt te bestaan voor een geslaagd beroep op overmacht wegens geldelijk 

onvermogen, ook al is dat onvermogen een (al dan niet indirect) gevolg van het 

uitbreken van een wereldwijde onvoorziene pandemie. In diverse procedures 

deden huurders van horecagelegenheden, hotels en evenementenlocaties die – 

mede als gevolg van de overheidsmaatregelen – hun omzet zagen wegvallen, een 

beroep op overmacht. De rechterlijke uitspraken zijn echter onverbiddelijk.10 Zo 

overwoog de kantonrechter in Den Haag in een zaak waarin de huurder van eve-

nementenzalen een beroep deed op overmacht:

“In deze zaak, waarin het gaat om het verrichten van huurbetalingen, moet 

worden vastgesteld dat die prestatie op zichzelf mogelijk is: niets of nie-

mand belet [naam coöperatie] om de huur en servicekosten te betalen. Dat 

zij evenwel niet aan haar verplichtingen voldoet is (…) veroorzaakt door 

betalingsonmacht. Betalingsonmacht behoort echter tot de risicosfeer van 

[naam coöperatie] en kan haar niet ontslaan van haar verplichtingen uit de 

huurovereenkomst. Het beroep op overmacht slaagt dan ook niet.”11

2.3. Onvoorziene omstandigheden

Maar er is voor partijen bij wurgcontracten mogelijk een andere verbintenis-

rechtelijke uitweg uit de misère: een beroep op de imprévision-regeling van art. 

6:258 BW. Indien de rechter meent dat in een concreet geval vanwege onvoor-

ziene omstandigheden ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet kan 

worden gevergd, kan hij de overeenkomst op de voet van die bepaling (gedeel-

telijk) wijzigen of ontbinden.12

Een contractspartij kan slechts een beroep doen op art. 6:258 BW wanneer 

sprake is van onvoorziene omstandigheden. Omstandigheden die zich na het 

sluiten van de overeenkomst voordoen, zijn onvoorzien wanneer zij niet (im-

pliciet of expliciet) zijn verdisconteerd in de overeenkomst.13 Of dat het geval 

is, is een kwestie van uitleg.14 Als lex specialis van art. 6:248 lid 2 BW dient de 

imprévision-regeling van art. 6:258 BW terughoudend te worden toegepast. De 

Hoge Raad overweegt steevast dat aan de maatstaf van art. 6:258 BW niet snel 

10. Zie bijvoorbeeld Vzr. Rb. Overijssel 3 juni 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1906 (X/Urbana), 

ro. 6.1; Rb. Amsterdam 11 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2914 (Restaurant De Wallen), 

ro. 3.4.

11. Rb. Den Haag 19 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:5661 (Union Street Sierra), ro. 4.13.

12. De rechter mag een overeenkomst ook gedeeltelijk wijzigen (voor het verleden) en gedeel-

telijk ontbinden (voor de toekomst), vgl. Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 968.

13. P.S. Bakker, GS Verbintenissenrecht, art. 6:258 BW, aant. 4.2.1.

14. P.S. Bakker, GS Verbintenissenrecht, art. 6:258 BW, aant. 4.2.2.
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wordt voldaan: “(…) [R]edelijkheid en billijkheid verlangen immers in de eerste 

plaats trouw aan het gegeven woord en laten afwijking daarvan slechts bij hoge 

uitzondering toe.”15 Bovendien is voor een beroep op onvoorziene omstandig-

heden geen plaats indien de onvoorziene omstandigheden op grond van de aard 

van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening 

komen van degene die zich erop beroept.16 Overigens kan de rechter aan de wij-

ziging of (gedeeltelijke) ontbinding voorwaarden verbinden. Zo kan hij bepalen 

dat er schadevergoeding verschuldigd is. Ook kan hij de wijziging afhankelijk 

stellen van de wil van de wederpartij. Hij kan voorts bepalen dat de weder-

partij binnen een bepaalde termijn de overeenkomst kan ontbinden.17 Volgens de 

wetgever zou de rechter van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken wanneer 

het te ver zou gaan om een wederpartij zomaar te binden aan de door de rechter 

gemaakte wijzigingen in een overeenkomst of wanneer hij voorziet dat niet alle 

aspecten van de rechtsverhouding tijdens de procedure aan bod zijn gekomen.18

Ernstige verstoringen van de waardeverhouding
Alle handboeken en commentaren noemen als voorbeeld van een situatie waarin 

een beroep kan worden gedaan op onvoorziene omstandigheden de situatie 

waarin de waardeverhouding in de overeenkomst ernstig is verstoord.19 Na de 

Eerste Wereldoorlog deed zich de vraag voor of partijen die tijdens de oorlog 

niet in staat waren om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen, bijvoor-

beeld omdat de te leveren zaken tijdelijk niet mochten worden verhandeld, ná 

de oorlog gehouden waren om de zaken te leveren tegen de vóór de oorlog over-

eengekomen prijzen. De waarde tussen de prestaties was als gevolg van de ver-

anderde economische omstandigheden vaak ernstig verstoord.20 De Toelichting 

Meijers bevestigde dat art. 6:258 BW moet kunnen worden toegepast “wanneer 

bij een wederkerige overeenkomst de waardeverhouding tussen de wederzijdse 

prestaties in ernstige mate is verstoord”.21

In de praktijk lijkt een beroep op die ernstige waardeverstoring echter vaak 

stuk te lopen op een – al dan niet stilzwijgend – in de overeenkomst verdiscon-

teerde risicoverdeling. In geval van duurovereenkomsten waarin prijsafspraken 

zijn gemaakt voor een langere tijd blijkt art. 6:258 BW dan ook veelal een moei-

lijk te nemen horde. Juist omdat partijen voor een langere tijd afspraken maken, 

15. HR 20 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2587, NJ 1998/493 (Briljant Schreuders/ABP).

16. Art. 6:258 lid 2 BW.

17. Art. 6:260 lid 2 BW.

18. MvA II, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 987.

19. Asser/Sieburgh 6-III/443; P.S. Bakker, GS Verbintenissenrecht, art. 6:258 BW, aant. 9; W.L. 

Valk, T&C BW, art. 6:258 BW aant. 6(a).

20. Asser/Sieburgh 6-III 2018/449.

21. Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 969.
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wordt het risico van prijsfl uctuaties geacht te zijn verdisconteerd in de overeen-

komst. Als gevolg daarvan kan er in geval van prijsschommelingen niet van ‘on-

voorziene omstandigheden’ worden gesproken, althans dienen deze gewijzigde 

omstandigheden op grond van de aard van de overeenkomst voor eigen risico 

te blijven.

Zo kon een energieleverancier die een vaste prijs voor langere tijd had af-

gesproken, niet onder deze overeenkomst uitkomen toen de energieprijzen sterk 

stegen. Dat voor de leverancier een faillissement dreigde, maakte dat niet anders. 

Het Hof Den Bosch overwoog dat deze omstandigheden – mede gelet op de aard 

van de overeenkomst en de onderlinge verhoudingen van partijen – krachtens de 

verkeersopvatting voor rekening van de energieleverancier hoorden te blijven.22 
Zo geldt ook dat voor een contractspartij die een afnameverplichting op zich 

neemt terwijl vervolgens de vraag naar het af te nemen product sterk afneemt, 

geen beroep op onvoorziene omstandigheden openstaat.23

Voorts zou de aard van de overeenkomst kunnen meebrengen dat bij be-

paalde typen contracten minder snel sprake kan zijn van onvoorziene omstan-

digheden in de zin van een ernstige verstoring in de waardeverhouding. Het Hof 

Arnhem-Leeuwarden lijkt zelfs aan te nemen dat er bij contracten die tot stand 

zijn gekomen na een openbare aanbestedingsprocedure minder ruimte bestaat 

voor een geslaagd beroep op art. 6:258 BW, omdat het aanbestedingsrecht24 in 

de weg staat aan ‘wezenlijke wijzigingen’ nadat de opdracht is gegund.25

In 1987 overwoog de Hoge Raad dat voor een geslaagd beroep op de im-

prévision-regeling sprake moet zijn van een situatie waarin het evenwicht tus-

sen de prestaties geheel is verbroken.26 Het gaat dan om situaties waarin ofwel 

de kosten van nakoming voor de schuldenaar uitzonderlijk sterk zijn gestegen 

ofwel om gevallen waarin de waarde van de prestatie voor de schuldeiser uit-

zonderlijk sterk is gedaald.27 Indien een rechter van oordeel is dat er sprake is 

van een ‘ernstige verstoring van de waardeverhouding’ dient hij te concretiseren 

wat de eisen van de redelijkheid en billijkheid van partijen in hun verhouding 

eisen.28 Hij moet daarbij ook acht slaan op de risicoverdeling die partijen in het 

22. Hof ’s-Hertogenbosch 29 november 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BU6524.

23. Hof Arnhem-Leeuwarden 15 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9299.

24. Vgl. art. 72 Richtlijn 2014/24/EU.

25. Hof Arnhem-Leeuwarden 11 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5925. In dezelfde zin: Rb. 

Overijssel 8 december 2015, JAAN 2017/30. Zie daarover kritisch C.E.C. Jansen en S. Prent 

in hun annotatie in JAAN 2017/30. Volgens hen volgt uit het aanbestedingsrecht geen princi-

piële onmogelijkheid voor de nationale rechter om ‘in te grijpen’ in de overeenkomst op basis 

van – bijvoorbeeld – art. 6:258 BW.

26. HR 12 juni 1987, NJ 1988/150 (Kriek/Smit).
27. Asser/Sieburgh 6-III 2018/443; P.S. Bakker, GS Verbintenissenrecht, art. 6:258 BW, aant. 9.1 

met verdere verwijzingen.

28. Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 969.
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contract opnamen. Indien daarin één van de partijen een zeker risico op zich 

nam, kan de rechter de overeenkomst wel wijzigen, maar die wijziging moet dan 

wel refl ecteren dat de benadeelde “een zeker aandeel in het risico moet dragen”. 

Ook indien een partij bij het aangaan van de overeenkomst een prestatie op zich 

nam die – op dat moment al – afweek van de marktwaarde, dient de rechter daar 

rekening mee te houden bij de wijziging van de overeenkomst op grond van 

art. 6:258 BW. In de woorden van Tjittes moet steeds het “aanvankelijk over-
eengekomen contractuele evenwicht” worden hersteld. De rechter moet ervoor 

waken om een aanvankelijk commercieel onvoordelige transactie te herstellen. 

Indien een contractspartij een commercieel risico heeft genomen, kan dat niet 

met een beroep op art. 6:258 BW worden afgewenteld op de wederpartij.29 In 

een dergelijk geval prevaleert dus het beginsel van trouw aan het gegeven woord.

De schuldenaar die deze hoge drempel van de ‘ernstige waardeverstoring’ 

niet kan nemen en hoopte dat art. 6:258 BW hem dan ten minste in geval van 

een dreigend faillissement als gevolg van de wurgovereenkomst(en) te hulp zou 

schieten, komt van een koude kermis thuis. Ook bij een beroep op art. 6:258 

BW wordt – evenals bij de toepassing van het overmacht-leerstuk – algemeen 

aangenomen dat geldelijk onvermogen voor risico van de schuldenaar blijft.30 

De coronarechtspraak heeft ook hierin geen verandering gebracht. Ook in tijden 

van corona blijft de drempel voor toepassing van de imprévision-regeling hoog. 

Toch is in enkele uitspraken, die voornamelijk in kort geding werden gewezen, 

aangenomen dat sprake was van de door de wetgever omschreven ernstige ver-

storing van de waardeverhouding. Het ging om huurovereenkomsten ter zake 

van als gevolg van de lockdown gesloten horecagelegenheden en hotels. In een 

aantal zaken leidde dit tot een tijdelijke huurkorting.31 In deze gevallen is sprake 

van een ernstige verstoring van de waardeverhouding, nu de door de verhuurder 

29. R.P.J.L. Tjittes, ‘Rechtspraakoverzicht coronacrisis en commerciële contracten’, LinkedIn 

11 oktober 2020, par. 3.4. Vgl. ook P.S. Bakker, ‘Contractuele gebondenheid in het licht van 

de krediet- en economische crisis’, Contracteren 2013 p. 23: “[C]ommerciële contractanten 

[moeten] in staat (…) worden geacht risico’s in te schatten: wie speculeert op winst (upside), 

dient in de regel rekening te houden met het risico dat een contract ook wel eens minder 

gunstig uit kan vallen. De dan optredende downside zal de teleurgestelde commerciële con-

tractant in het algemeen als een aan het zakendoen inherent bedrijfsrisico voor lief hebben te 

nemen.”

30. R.P.J.L. Tjittes, ‘Rechtspraakoverzicht coronacrisis en commerciële contracten’, LinkedIn 11 

oktober 2020, § 3.3.

31. Vzr. Rb. Amsterdam 1 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4274 (CSU/Conservato-
rium hotel); Vzr. Rb. Amsterdam 17 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3494 (Palace Hotel/
Deka Immobilien); Hof Amsterdam 14 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2604 

(Rhône Events en Congrescenter/X).
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geleverde prestatie voor de huurder veel minder waard is geworden.32 In een van 

overheidswege gesloten horecagelegenheid valt immers weinig te verdienen. 

Hetzelfde gold voor hotels die als gevolg van het wegblijven van internationale 

zakenreizigers of toeristen nauwelijks omzet genereerden en voor congrescentra 

die geen evenementen mochten organiseren.

2.4. Grenzen aan het recht op nakoming

Indien een schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kunnen zijn schuldei-

sers hun recht op nakoming in rechte effectueren (art. 3:296 BW). De wetgever 

kan dat recht in crisistijden – buiten insolventiewetgeving om – beperken. Na 

het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd in 1914 de ‘Betalingsuitstelwet’ 

afgekondigd.33 Ook de huidige pandemie kwalifi ceert volgens de wetgever als 

een buitengewone (mondiale) crisis, die rechtvaardigt dat de schuldenaar die 

niet kan nakomen wat meer respijt wordt gegund. Op 12 november 2020 is de 

‘Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19’ als hamerstuk aangenomen 

door de Eerste Kamer.34 De wet biedt schuldenaren een nieuw verweermiddel. 

Op grond van deze regeling kan de rechtbank besluiten om faillissementsver-

zoeken aan te houden, om een executie te schorsen en om beslagen op te heffen. 

Zij geeft de schuldenaar slechts tijdelijk verlichting en biedt voor het gesigna-

leerde probleem van wurgcontracten geen structurele oplossing. De wet bevat 

geen basis voor wijziging of beëindiging van verplichtingen.

Het recht op nakoming wordt echter ook begrensd door de leerstukken van 

de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid en misbruik van 

bevoegdheid.35 Tijdens de herstructurering van V&D heeft de noodlijdende 

warenhuisketen met succes betoogd dat, gelet op alle omstandigheden van het 

geval, verhuurder Mondia huurster V&D niet tot betaling van de (volledige) 

huurpenningen kon aanspreken. Er was op dat moment een reddingsplan uit-

onderhandeld, dat door de fi nancierende banken, de fi scus én de overgrote meer-

derheid van de verhuurders werd gesteund. Dat reddingsplan zou V&D voor 

een faillissement behoeden en dreigde gedwarsboomd te worden door enkele 

32. R.P.J.L. Tjittes, ‘Rechtspraakoverzicht coronacrisis en commerciële contracten’, LinkedIn 11 

oktober 2020, § 3.2.1.

33. Wet van 4 september 1914, houdende bepalingen strekkende om den rechter gelegenheid te 

geven dadelijke uitwinning te voorkomen naar aanleiding van geldelijke moeilijkheden ten 

gevolge van de tegenwoordige buitengewone omstandigheden (Stb. 1914, 444). Zie over deze 

wet C.J.H. Jansen, ‘Noodwetgeving en privaatrecht’, NJB 2020/1316.

34. Deze tijdelijke voorziening is onderdeel van de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV, zie 

Stb. 2020, 552 en 523.

35. Een geslaagd beroep op overmacht in de zin van art. 6:75 BW ontslaat de schuldenaar niet 

van zijn verplichting tot nakoming.
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opportunistische verhuurders. V&D baseerde zich onder meer op de artikelen 

3:13 en 6:248 lid 2 BW en beriep zich daarbij op de reddingscultuur die in Ne-

derland en Europa is ontstaan. De opvatting dat levensvatbare ondernemingen 

de kans moeten krijgen om te reorganiseren, is onderdeel geworden van de in 

Nederland levende rechtsovertuigingen, zo betoogde V&D. V&D beriep zich 

mede op het Voorontwerp WCO II.36 Voorts is gewezen op de literatuur37 en 

de jurisprudentie,38 waaruit naar voren komt dat het belang van een individuele 

schuldeiser in sommige gevallen moet wijken voor zwaarwegende maatschap-

pelijke belangen. Het Hof Arnhem-Leeuwarden meende dat de ontneming van 

een gedeelte van het vorderingsrecht van Mondia op grond van misbruik van 

bevoegdheid een geschikt en noodzakelijk middel was ter behartiging van het 

algemeen belang.39 Hoewel dit oordeel mede bepaald is door het feit dat de geld-

vordering niet in een bodemprocedure, maar in kort geding is ingesteld,40 vormt 

het een arrest van het hof een belangrijke piketpaal. In cassatie heeft de Hoge 

Raad bevestigd dat bij de beoordeling van een vordering tot nakoming aanslui-

ting kan worden gezocht bij de Payroll-maatstaf.41 Een vordering tot nakoming 

terwijl er onderhandeld wordt over een meeromvattende herstructurering is in 

wezen het spiegelbeeld van een vordering tot dwangdeelname aan een onder-

hands akkoord.42

Hoewel het hof niet toekwam aan de beoordeling van de stellingen omtrent 

de rescue culture en de in dit opzicht gewijzigde verkeersopvattingen, menen 

wij dat dit relevante gezichtspunten zijn, die in een voorkomend geval in de 

36. Het eerste voorontwerp voor een wettelijke regeling inzake het dwangakkoord buiten sur-

seance en faillissement. Zie over die regeling uitgebreider en met verdere verwijzingen: A.M. 

Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Onderneming en Recht nr. 

118) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2020/99-100.

37. W. Snijders, ‘Concursus creditorum en de verdelende rechtvaardigheid in het privaatrecht’, 

in: M.W. Hesselink e.a. (red.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag: BJu 

2003, p. 275.

38. HR 24 februari 1995, NJ 1996/472, m.nt. W.M. Kleijn (Sigmacon II); HR 19 april 1996, NJ 

1996/727, m.nt. W.M. Kleijn (Maclou).

39. Hof Arnhem-Leeuwarden 22 december 2015, JOR 2016/81, m.nt. A.M. Mennens (V&D/
Mondia Investments).

40. Op grond van vaste jurisprudentie is bij de toewijzing van een geldvordering in kort geding 

immers terughoudendheid geboden. Omdat het Hof het niet uitgesloten achtte dat een beroep 

op misbruik van bevoegdheid in een bodemprocedure zou slagen, was het bestaan van de 

vordering van Mondia niet ‘voldoende aannemelijk’ en werd de vordering in kort geding dus 

afgewezen. Zie hierover ook de annotaties bij het arrest van de Hoge Raad van 24 maart 2017 

van de hand van Verstijlen (NJ 2017/466) en Mennens (JOR 2017/209). Zie ook nr. 3.13 van 

de conclusie van A-G Rank-Berenschot over deze ‘lichter ogende toetsing’.

41. HR 12 augustus 2005, NJ 2006/230, m.nt. P. van Schilfgaarde; JOR 2005/257 (Payroll).
42. HR 24 maart 2017, NJ 2017/466; JOR 2017/209, ro. 3.4.4.
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beoordeling kunnen worden betrokken.43 Van de – inmiddels democratisch ge-

legitimeerde – WHOA kan bij de beoordeling van vorderingen tot nakoming een 

zekere refl exwerking uitgaan.44

2.5. Een tussenbalans: verbintenisrechtelijke instrumenten om aan 
wurgcontracten te ontkomen zijn schaars

Het Nederlandse contractenrecht houdt heel stevig vast aan het ‘pacta sunt 
servanda’-beginsel en de gedachte dat geldelijk onvermogen voor risico van 

de schuldenaar moet blijven. In de recente rechtspraak naar aanleiding van de 

coronacrisis kan geen duidelijke kentering worden waargenomen, in die zin dat 

contractspartijen in fi nanciële nood iets meer ruimte wordt geboden.

In de literatuur zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie wel stemmen 

opgegaan voor een versoepeling van de leerstukken van overmacht en onvoor-

ziene omstandigheden.45 Zo verzuchtte Drion tijdens de eerste lockdown: “Zou 

corona ons recht (…) als het ware onverwachts van een kroontje kunnen voor-

zien door ons overmachtsrecht eindelijk eens te doen nuanceren?”46 Daar werd 

door Tjittes echter tegenovergesteld dat het tornen aan het overmachtsleerstuk te 

veel invloed zou hebben op het handelsverkeer.47 Tjittes pleit zelf voor een plicht 

tot heronderhandeling. Wanneer partijen geen oplossing bereiken zou de rechter 

het nadeel 50/50 kunnen verdelen over de contractspartijen. Dit wordt wel aan-

geduid als het ‘share the burden’-principe.48 Ook deze gedachte is niet onver-

deeld positief onthaald.49 In de zaak tussen Rhône Events en Congrescenter en 

43. Zie over de belangenafweging die de rechter in dit kader moet maken, alsmede over het 

onderscheid tussen het uitstellen van de opeisbaarheid (terme de grâce) en de daadwerkelijke 

wijziging van de vordering zelf (terme de droit): A.G. Castermans, ‘De armlastige schulde-

naar’ in: Barmhartigheid in het burgerlijke recht (preadviezen Nederlandse Vereniging voor 

Burgerlijk Recht 2017), Zutphen: Uitgeverij Paris 2017, § 6.4.

44. Zie daarover uitgebreider: A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillisse-
ment (Onderneming en Recht nr. 118) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2020/636.

45. C.E. Drion, ‘Corona en onvoorziene omstandigheden’, NJB 2020/1251.

46. C.E. Drion, ‘Corona en het recht’, NJB 2020/761.

47. R.P.J.L. Tjittes, ‘Rechtspraakoverzicht coronacrisis en commerciële contracten’, LinkedIn 11 

oktober 2020, § 2; P.D. Olden in zijn annotatie in JOR 2020/224.

48. R.P.J.L. Tjittes, ‘Commerciële contracten en corona: uitgangspunt 50/50 verdeling nadeel’, 

19 maart 2020, https://www.barentskrans. nl/nieuws/commerciele-contracten-en-corona-uit-

gangspunt-50-50-verdeling-nadeel/; R.P.J.L. Tjittes & J.V. Tetelepta, ‘De COVID-19-crisis 

en de ‘share the pain’-benadering bij onvoorziene omstandigheden’, TOP 2020/232.

49. C.E. Drion, ‘Corona en het recht’, NJB 2020/761; W.H. van Boom, ‘Onvoorziene omstandig-

heden en coronacrisis: #sharetheburden?’, NTBR 2020/11.
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haar verhuurder concludeerde het hof echter voorshands dat de pijn inderdaad 

gelijkelijk moest worden verdeeld.50

Voor zover de in de literatuur gedane suggesties om de leerstukken van over-

macht en onvoorziene omstandigheden iets te versoepelen in de rechtspraak zijn 

of zullen worden gevolgd, dient daarbij steeds in het achterhoofd te worden 

gehouden dat de pandemie kwalifi ceert als een onvoorziene omstandigheid, 

waardoor één van de hoge drempels van art. 6:258 BW eenvoudig te nemen 

was of zal zijn. Die drempel zal in ‘post-corona’-tijden waarin sprake is van 

fi nanciële moeilijkheden niet gehaald worden, nu in de rede ligt dat in dat geval 

doorgaans wederom zal worden geoordeeld dat deze fi nanciële gevolgen voor 

risico van de schuldenaar dienen te blijven. Bovendien ging het (tot nu toe) in 

de gevallen waarin een beroep op art. 6:258 BW gehonoreerd werd om situaties 

waarin de verstoring van de waardeverhouding werd veroorzaakt door uitzon-

derlijke overheidsmaatregelen, zoals de sluiting van de horeca en wereldwijde 

negatieve reisadviezen. Buiten dergelijke extreme situaties wordt tot op heden 

niet snel aangenomen dat sprake is van een ernstige verstoring in de waarde-

verhouding in de overeenkomst die niet voor risico van de contractspartij kan 

blijven.

Gloort er in het contractenrecht dan helemaal geen hoop aan de horizon voor 

de schuldenaar die – los van corona – gebukt gaat onder wurgcontracten? In 

gevallen waar de pandemie-kaart niet getrokken kan worden, lijkt niet gauw 

sprake te zijn van de vereiste verstoring van de waardeverhouding, althans zal 

die in veel gevallen tot het normale ondernemersrisico behoren en dus voor re-

kening van de commerciële contractspartijen zelf blijven. Niet uit te sluiten is 

dat hier nog een kentering plaatsvindt in de rechtspraak die de komende periode 

onvermijdelijk zal volgen. Drion verwacht “een zekere versoepeling van de 

klassieke terughoudende benadering onder artikel art. 6:258 BW”.51 Wij zouden 

in elk geval de stelling aandurven dat wanneer de schuldenaar werkt aan een 

reddingsplan of herstructurering, bij de vaststelling van wat de redelijkheid en 

billijkheid van contractspartijen vergen ook acht mag en kan worden geslagen 

op de belangen van de overige schuldeisers en de maatschappelijke belangen 

die gebaat zijn bij het slagen van dat plan. Het hof-arrest in Mondia/V&D biedt 

daarvoor aanknopingspunten, evenals het feit dat per 1 januari 2021 de WHOA 

in werking is getreden. De verschuivende maatschappelijke opvattingen op dit 

50. Hof Amsterdam 14 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2604 (Rhône Events en Con-
grescenter/X). Over de periode van 15 maart tot 1 juni 2020 (waarin de horeca gesloten 

was) werd een huurkorting van 50% toegekend. Hoewel het Hof de percentages ‘enigszins 

arbitrair’ noemt, wordt voor de maanden september, oktober, november en december 2020 

een huurkorting van respectievelijk 30, 20, 10 en 0% passend geacht.

51. Zie C.E. Drion, ‘Corona en onvoorziene omstandigheden’, NJB 2020/1251.
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terrein kunnen uiteindelijk ook doorwerken in een beroep op onvoorziene om-

standigheden buiten coronasituaties. Wij verwachten op dit punt echter geen 

wonderen. De schuldenaar die vanwege naderende insolventie de wurggreep 

van zijn wederpartij wenst te verlichten, doet er wellicht beter aan zijn toevlucht 

te zoeken in het insolventierecht.

3. Het insolventierechtelijke instrumentarium: een blik over de grens

Het is een welhaast universeel geldend beginsel dat de opening van een insol-

ventieprocedure de door de schuldenaar aangegane overeenkomsten ongemoeid 

laat. Zo luidt één van de in 2003 opgestelde Principles of European Insolvency 
Law dat “[t]he opening of the proceeding does not automatically terminate a 
contract to which the debtor is a party”.52 Dat ligt ook voor de hand. Iedere 

schuldenaar is in beginsel bevoegd naar eigen inzicht rechtshandelingen te ver-

richten, waaronder het aangaan van overeenkomsten. Zijn schuldeisers hebben 

die rechtshandelingen te respecteren en moeten het vermogen van hun schulde-

naar nemen in de staat waarin het zich met de intrede van de procedure bevindt. 

De enkele toelating tot een insolventieprocedure heeft dus nog niet tot gevolg 

dat de schuldenaar uit de wurggreep van zijn contractpartijen wordt bevrijd. 

Weliswaar biedt een ander min of meer universeel uitgangspunt – dat “[t]he 
other party cannot enforce performance by the administrator”53 – tijdelijk meer 

lucht, maar indien het contract niet wordt beëindigd, dient het na ommekomst 

van de procedure alsnog te worden uitgevoerd, met als risico dat dit de schulde-

naar opnieuw naar de rand van de afgrond brengt. Heeft de procedure tot doel 

om de door de schuldenaar gedreven onderneming van de ondergang te redden, 

dan is dat een weinig aansprekend resultaat.

In veel landen is dan ook op de een of andere wijze voorzien in de moge-

lijkheid om in de context van een insolventieprocedure tot een beëindiging van 

verlieslatende contracten te komen.

België
In België biedt art. XX.139 § 1 Wetboek Economisch recht (WER) – waarin per 

1 mei 2018 de Faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen zijn 

ondergebracht – de curator in faillissement de mogelijkheid om overeenkomsten 

52. W.W. McBryde, A. Flessner & S.C.J.J. Kortmann (red.), Principles of European Insolvency 
Law (Law of Business and Finance volume 4), Deventer: Kluwer Legal Publishers 2003, 

Principle 6.1.

53. W.W. McBryde, A. Flessner & S.C.J.J. Kortmann (red.), Principles of European Insolvency 
Law (Law of Business and Finance volume 4), Deventer: Kluwer Legal Publishers 2003, 

Principle 6.2.
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eenzijdig te beëindigen “wanneer het beheer van de boedel dit noodzakelijker-

wijs vereist”. De faillissementsprocedure is in België evenwel puur op liquidatie 

gericht.

Dat geldt niet voor de procedure tot gerechtelijke reorganisatie die blijkens 

art. XX.39 WER juist “strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, 

van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activi-

teiten van de onderneming”. Vreemd genoeg biedt die procedure de schuldenaar 

géén uitdrukkelijk beëindigingsrecht, maar slechts de bevoegdheid eenzijdig te 

beslissen zijn contractuele verplichtingen niet uit te voeren voor de duur van de 

periode van opschorting “wanneer de reorganisatie van de onderneming zulks 

noodzakelijkerwijs vereist” (art. XX.56 § 2 WER).

Door sommige auteurs wordt opgemerkt dat juist hier een eenzijdig beëindi-

gingsrecht opportuun zou zijn, nu het om een saneringsprocedure gaat, waarin 

een grotere fl exibiliteit op contractueel vlak gerechtvaardigd is.54

Anderen wijzen erop dat de bepaling wellicht niet loepzuiver is, maar dat 

men hier de ratio legis voor ogen moet houden. De bepaling strekt er volgens 

Dirix toe aan de debiteur de mogelijkheid te bieden “zich te ontdoen van on-

rendabele of verlieslatende overeenkomsten” indien dat noodzakelijk is voor 

het welslagen van het reorganisatieplan. Zijns inziens valt hier bijvoorbeeld te 

denken aan een aannemingsopdracht waar men stuit op grote moeilijkheden en 

die tot een fi nanciële strop zal leiden of een adviesovereenkomst die overbodig 

is geworden. Hij wijst erop dat de overeenkomst door de beslissing van de schul-

denaar weliswaar niet ontbonden wordt, maar wel ‘de facto’ wordt beëindigd in 

de zin dat de wanprestatie van de debiteur vaststaat en het aan de schuldeiser is 

om de ontbinding zo nodig rechterlijk te laten vaststellen. De vordering tot scha-

devergoeding heeft dan te gelden als een ‘schuld in de opschorting’, die in het 

reorganisatieplan haar beslag krijgt.55 In een andere publicatie wijst Dirix er – 

ditmaal samen met Jansen – op dat het hier bedoelde ‘optierecht’ geen instru-

ment van de schuldenaar mag worden om zich van zijn verplichtingen tegenover 

‘lastige’ schuldeisers te ontdoen. De marktconformiteit van het contract is in dit 

verband wat hen betreft een toepasbaar criterium.56

Hoewel in de Belgische procedure tot gerechtelijke reorganisatie dus dui-

delijk is beoogd te voorzien in een mogelijkheid voor de debiteur om zich uit 

54. Zie bijvoorbeeld recent S. Baeyens, ‘Faillissement en lopende overeenkomsten. Een rechts-

vergelijkende analyse van art. XX.139 WER’, TPR 2019 (901), p. 960.

55. Zie E. Dirix, ‘Lopende overeenkomsten bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie’, in: 

Braeckmans e.a. (red.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen-

Oxford: Intersentia 2010, nrs. 17 en 23.

56. Zie E. Dirix en R. Jansen, ‘De positie van de schuldeisers en het lot van lopende overeen-

komsten’, in: Byttebier e.a. (red.), Gerechtelijke reorganisatie. Getest, gewikt en gewogen, 

Antwerpen-Oxford: Intersentia 2010, p. 190.
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de wurggreep van haar contractspartijen te bevrijden, lijkt de wederpartij hier 

op de keper beschouwd toch de mogelijkheid te behouden zich aan de beoogde 

reorganisatie te onttrekken door aan de wanprestatie van de schuldenaar in een 

voorkomend geval simpelweg geen consequenties te verbinden, de overeen-

komst intact te laten en de schuldenaar daaraan te houden zodra de procedure 

tot gerechtelijke reorganisatie is beëindigd.

Frankrijk
Dit ligt anders in Frankrijk. In Frankrijk bestaat zowel in de procedure de sau-
vegarde en de redressement judiciaire, die beide op reorganisatie zijn gericht, 

als in de liquidation judiciaire een mogelijkheid voor de schuldenaar c.q. diens 

administrateur of liquidateur tot beëindiging van overeenkomsten. Voor de pro-
cedure de sauvegarde – een pre-insolventieprocedure die blijkens art. L. 620-I 

C.com is bedoeld om de reorganisatie van de onderneming te ondersteunen, 

zodat de economische activiteit kan worden voortgezet, de werkgelegenheid kan 

worden gehandhaafd en de schulden kunnen worden vereffend – is in L. 622-

13-IV C.com bepaald dat “[a] la demande de l’administrateur, la résiliation 
est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du 
débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.” 

De wederpartij resteert in dat geval een ter verifi catie in te dienen vordering 

tot schadevergoeding.57 De bepaling heeft betrekking op alle typen overeen-

komsten, met uitsluiting van arbeidsovereenkomsten en bepaalde trustcontrac-

ten (art. L. 622-13-VI). Zij geldt ook in een redressement judiciaire,58 waaraan 

vergelijkbare doelstellingen ten grondslag liggen.59 In een voorkomend geval 

dient dus aan twee cumulatieve voorwaarden te zijn: de beëindiging moet nood-

zakelijk zijn om de reorganisatie te laten slagen én zij mag de belangen van de 

wederpartij niet overmatig schaden.

Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk biedt section 178(2) van de Insolvency Act 1986 (IA) 

de liquidator de bevoegdheid “[to] disclaim any onerous property”, waarbij 

onder “onerous property” tevens wordt begrepen “any unprofi table contract” 

(section 178(3) IA).60 Een essentieel kenmerk van een unprofi table contract 
in de zin van deze bepaling is dat “performance of the future obligations will 
prejudice the liquidator’s obligation to realise the company’s property and pay 

57. Zie art. L. 622-13-V C.com.

58. Zie art. L. 631-14 C.com.

59. Zie art. L. 631-1 C.com.

60. Zie nader: Goode on principles of corporate insolvency law, vijfde druk, bewerkt door K. 

Van Zwieten, Londen: Sweet & Maxwell 2018, p. 235-241.
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a dividend to creditors within a reasonable period of time”.61 Het betreft dus 

een bevoegdheid waarmee wordt beoogd om de liquidatieopbrengst ten behoeve 

van de schuldeisers te maximaliseren. Zij is dan ook alleen beschikbaar in een 

winding-up en niet in een mede op behoud van de onderneming gerichte ad-
ministration.

Een interessante ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk is dat het zogeheten 

Company Voluntary Arrangement (CVA) steeds vaker lijkt te worden ingezet om 

(ook) toekomstige verplichtingen uit duurovereenkomsten te wijzigen. Dergelijke 

CVA’s zijn echter niet onomstreden, nu de regeling van de CVA weinig inspraak 

en waarborgen biedt voor – bijvoorbeeld – de verhuurders die zich bij de toepas-

sing daarvan geconfronteerd zien met substantiële huurverlagingen.62 In een zo-

veelste poging om tot een reorganisatie te komen bood de Engelse warenhuis-

keten Debenhams een CVA aan, op grond waarvan de huren voor de toekomst 

tot wel 50% werden verlaagd. De Engelse rechter overwoog dat het op het eerste 

gezicht wellicht ‘unfair’ lijkt dat een huurverlaging de lasten van de reorganisatie 

eenzijdig bij de verhuurders zou leggen. Maar bij nadere beschouwing zou aan-

passing van de huurcontracten volgens diezelfde rechter wel degelijk ‘fair’ zijn 

indien de huurprijzen bijvoorbeeld op een “historic high” zijn vastgelegd:

“[S]uppose the past creditors consisted of suppliers who provided goods under 
“one-off” contracts or “short-term supply” deals that would naturally refl ect 
the current market price for such supplies: and suppose the landlord could 
under the lease charge a rent fi xed at an historic high (…) or which automa-
tically escalated by a fi xed percentage unrelated to the value of money or the 
state of the market, so that what was actually chargeable very substantially 
exceeded the market rent (say by 100%). Would it not be “unfair” for the sup-
pliers to be unable to receive the market price for their goods in order that the 
landlord should receive a 100% premium over the market price for his supply? 
What would be “unfair” about a scheme the object of which was to ensure that 
everybody got the market price for what they supplied? As a matter of principle 
I would not have thought it “unfair” that a landlord might receive less than his 
contracted-for rent in such circumstances.”63

Verenigde Staten
In de Verenigde Staten bestaan zeer vergaande mogelijkheden voor de insol-

vente schuldenaar om zich van onrendabele of verlieslatende contracten te 

61. Zie Re SSSL Realisations (2002) Ltd. [2006] EWCA Civ 7, [2006] Ch 610, nrs. 36-54.

62. Zie daarover uitgebreider: A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillisse-
ment (Onderneming en Recht nr. 118) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2020/421.

63. Discovery (Northampton) Ltd v Debenhams Retail Ltd [2019] EWHC 2441 (Ch).
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ontdoen. Zowel in een procedure onder het op liquidatie gerichte Chapter 7 als 

in een op reorganisatie gerichte procedure onder Chapter 11 bestaat op grond 

van § 365(a) BC voor de bankruptcy trustee respectievelijk de debtor in posses-
sion de bevoegdheid “to assume or reject any executory contract or unexpired 
lease of the debtor”. Een beslissing tot rejection van een lopende overeenkomst 

“constitutes a breach of such contract […] immediately before the date of the 
fi ling of the petition”.64 Dit houdt in dat de wederpartij niets anders dan een 

schadevergoedingsvordering resteert, die wordt betaald in ‘bankruptcy dollars’ 
of – in een procedure onder Chapter 11 – in het reorganisation plan kan worden 

gesaneerd. Het is op zichzelf wel denkbaar dat een overeenkomst de confi r-
mation van het reorganisation plan overleeft en de debiteur ook na afl oop van 

de procedure bindt, maar alleen indien zij tijdens de procedure door de debtor 
in possession geheel ongemoeid is gelaten.65 De beslissing onder § 365(a) BC 

is weliswaar “subject tot the court’s approval”, maar de debtor in possession 

komt in dit kader een zeer grote mate van beleidsvrijheid toe. Is nakoming per 

saldo nadelig, dan kan hij simpelweg voor rejection opteren.66 De mogelijke 

schadelijke consequenties voor de positie van de wederpartij komen daarbij niet 

of nauwelijks in beeld.67 Hooguit kan een afwijzing volgen indien sprake is van 

“bad faith, whim or capricious conduct”.68

Duitsland
Tot slot een enkel woord over een recente ontwikkeling in Duitsland. Met het Ge-
setz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen 

(StaRUG) beoogt de Duitse wetgever de Herstructureringsrichtijn in het Duitse 

recht te implementeren.69 Het oorspronkelijke ontwerp voor de StaRUG bevatte 

een regeling voor de opzegging van overeenkomsten,70 die onmiskenbaar geïn-

spireerd was op de in § 4.4.1 te bespreken regeling in de WHOA.71 Op grond 

van het aanvankelijk voorgestelde § 51 StaRUG kon de rechter de schuldenaar 

64. Zie § 365(a) jo. § 365(g)(1) BC.

65. Zie In re Polysat, Inc., 152 B.R. 886, 890 (Bankr. E.D. Pa. 1993); International Union v. 
Miles Mach. Co., 34 B.R. 683, 687 (E.D. Mich. 1982).

66. Zie In re Columbia Gas System, Inc., 50 F.3d 233, 238 (3d Cir. 1995).

67. Illustratief is In re Gen. Motors Corp., 407 B.R. 462, 518-520 (Bankr. S.D.N.Y. 2009).

68. Zie In re Pomona Valley Medical Group, Inc., 476 F.3d 665, 670 (9th. Cir. 2007).

69. Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts, 

14 oktober 2020, te raadplegen via www.bmjv.de.

70. Overigens verplicht de Herstructureringsrichtlijn lidstaten niet om een regeling voor de op-

zegging van overeenkomsten in het preventieve herstructureringsstelsel te introduceren.

71. Een belangrijk verschil is dat de wederpartij op grond van het Duitse voorstel in beroep kan 

tegen de beslissing van de rechtbank om toestemming te verlenen voor de opzegging, vgl. 

§ 53 StaRUG. De wederpartij die op grond van de WHOA geconfronteerd wordt met een 

opzegging heeft geen beroepsmogelijkheden.
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– in het kader van een akkoordtraject – toestemming verlenen om wederkerige 

overeenkomsten die nog niet door beide partijen waren nagekomen op te zeg-

gen. De “Nichterfüllungsforderung” van de wederpartij kon worden gesaneerd 

in het akkoord. De StaRUG is op 1 januari 2021 in werking getreden, maar de 

regeling inzake ‘Vertragsbeendigung’ is op het laatste moment geschrapt. De 

voorgestelde regeling werd een te grote inbreuk geacht op het beginsel van de 

verbindende kracht van overeenkomsten. De Bundesrat overwoog: “Sie führen 
zu schwerwiegenden Eingriffen in Vertragsverhältnisse zu Lasten der Gläubiger, 
die sich auf den Grundsatz “pacta sunt servanda” berufen können. Die Notlage 
eines Unternehmens ist aus Sicht der Gläubiger ein vertragsfremdes Element, 
das alleine die Risikosphäre des Schuldners betrifft und deswegen nur unter 
besonderen Voraussetzungen ein Sonderopfer der Gläubiger zur Folge haben 
darf.”72

4. De Nederlandse Faillissementswet en wurgcontracten

4.1. Faillissement

Wij keren terug naar Nederland. De mogelijkheid om zich voor de toekomst 

uit de wurggreep van een contractspartij te bevrijden, is vanzelfsprekend al-

leen interessant indien de schuldenaar na ommekomst van de procedure nog 

een toekomst hééft. Die situatie laat zich ook voor rechtspersonen bij alle in 

onze Faillissementswet geregelde procedures denken, zelfs bij faillissement, dat 

immers (ook) kan eindigen door de homologatie van een akkoord (art. 161 Fw).

Onder het tot 1 januari 1992 geldende art. 37 (oud) Fw bracht een beslissing 

van de curator om een overeenkomst niet gestand te doen, steeds een ontbinding 

ex nunc teweeg, zodat de schuldenaar voor de toekomst van zijn contractuele 

verplichtingen was bevrijd. Aannemelijk is dat dit gevolg alleen kon intreden 

indien de curator eerst door de wederpartij een termijn was gesteld om zich 

omtrent gestanddoening uit te laten en hij dus niet uit eigen beweging een ont-

binding kon bewerkstelligen.73 Onder het huidige art. 37 Fw is die mogelijkheid 

er in elk geval niet, nu een beslissing om de overeenkomst niet gestand te doen, 

niet langer tot een ontbinding van rechtswege, maar tot het verval van de na-

komingsvordering van de curator leidt (art. 37 lid 1 Fw). De voordelen die de 

wederpartij in voorkomende gevallen tijdens het faillissement aan die wijziging 

72. Stellungnahme des Bundesrates 27.11.20, Drucksache 619/20 (Beschluss), p. 11. De tekst 

van de in werking getreden StaRUG is te raadplegen op http://www.gesetze-im-internet.de/

starug.

73. Zie T.T. van Zanten, ‘Negatieve verplichtingen in faillissement’, TvI 2019/3, p. 6-7; E.F. Ver-

heul, ‘De beperkte reikwijdte van het keuzerecht van de curator’, TvI 2019/16, p. 118.
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zou kunnen ontlenen door een contract dat de curator niet gestand doet, niet te 

beëindigen, zijn door de Hoge Raad inmiddels geëlimineerd.74 Voor het pro-

bleem dat de overeenkomst de schuldenaar ook na afl oop van het faillissement 
blijft binden, is vooralsnog geen algemene oplossing voorhanden.

De enige overeenkomsten die de curator wél kan beëindigen, zijn overeen-

komsten waaronder de gefailleerde huurkoper, huurder of werkgever is (art. 

38a, 39 en 40 Fw). Hoewel de wetgever deze bepalingen niet met het oog op 

de positie van de schuldenaar na afl oop van het faillissement heeft geïntrodu-

ceerd,75 lijkt ons dat zij ook kunnen worden ingeroepen indien een akkoord 

wordt voorbereid. In het eerste geval kan de verkoper voor zijn schade in het 

faillissement opkomen (art. 38a lid 3 Fw), welke vordering onder de werking 

van een akkoord kan worden gebracht. In de laatste twee gevallen kwalifi ceert 

de opzegging als een rechtmatige beëindiging, die op zichzelf niet tot schade-

vergoeding verplicht.76 Andersluidende contractuele afspraken die de aan de 

genoemde bepalingen ten grondslag liggende belangenafwegingen doorkruisen, 

zoals een leegstandschadebeding of een sociaal plan, sorteren volgens vaste 

jurisprudentie van de Hoge Raad binnen het faillissement geen effect, maar blij-

ven de schuldenaar wel binden.77 De ongelukkige consequentie daarvan is dat 

de daaruit voortvloeiende schadevergoedingsaanspraken niet door middel van 

een akkoord kunnen worden gesaneerd, maar de schuldenaar daar na afl oop van 

zijn faillissement wel mee kan worden geconfronteerd.

4.2. Surseance van betaling

In de surseance van betaling hebben de schuldenaar en diens bewindvoerder 

in dit kader dezelfde bevoegdheden als de curator in faillissement.78 De regels 

met betrekking tot wederkerige overeenkomsten zijn vrijwel zonder inhoude-

lijke aanpassingen simpelweg overgeheveld vanuit de regeling van het faillis-

sement,79 zoals dat voor vele bepalingen in de regeling van de surseance geldt.

74. Zie HR 2 december 2016, NJ 2017/19, m.nt. F.M.J. Verstijlen (De Krom/Van Logtestijn q.q.); 
HR 2 december 2016, NJ 2017/20, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Poot c.s./Peters q.q.).

75. Zie voor de ratio achter de verschillende bepalingen en de daaraan ten grondslag belangen-

afwegingen: T.T. van Zanten, De overeenkomst in het insolventierecht (diss. Groningen), 

Deventer: Kluwer 2012, § 4.4.5.3-4.4.5.5.

76. Zie HR 28 november 1929, NJ 1930, p. 668 (Simons/Sluizer).

77. Zie inzake art. 39 Fw: HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278, NJ 2017/142, 

m.nt. F.M.J. Verstijlen (Hansteen/Verwiel q.q.). Inzake art. 40 Fw: HR 2 januari 1990, 

ECLI:NL:HR:1990:AC2325,  NJ 1990/662, m.nt. P. van Schilfgaarde (Van Gelder papier).

78. Zie de artt. 236 Fw (algemeen), 237a Fw (huurkoop), 238 Fw (huur) en 239 Fw (arbeid).

79. De belangrijkste uitzondering is dat de mogelijkheid tot beëindiging van de huur bij sur-

seance alleen aan de schuldenaar en diens bewindvoerder en dus niet aan de verhuurder is 

toegekend (art. 238 Fw).
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Een bijzonderheid is dat de surseance van betaling, die gericht is op sanering 

en herstel van gezonde verhoudingen,80 ook succesvol kan eindigen zonder ak-

koord. De schuldenaar die na een adempauze op enig moment weer in staat is 

zijn betalingen te hervatten, kan de rechtbank op de voet van art. 247 lid 1 Fw 

om intrekking van de surseance verzoeken. Biedt de regeling van de surseance 

schuldenaren bij wie de fi nanciële problemen bijvoorbeeld louter of in hoofd-

zaak worden veroorzaakt door te hoge huurlasten (en een tussentijdse beëindi-

ging geen contractueel schadebeding ‘triggert’ dat de schuldenaar na afl oop van 

de procedure met een grote schadeclaim confronteert) nu de mogelijkheid om 

zich zonder dat verdere herstructureringsmaatregelen nodig zijn van die lasten 

te ontdoen? Een bezwaar dat men daartegen zou kunnen inbrengen, is dat de 

lasten van de reorganisatie daarmee eenzijdig op de verhuurder zouden worden 

afgewenteld. Daar komt bij dat voor een beëindiging op de voet van art. 238 

Fw geen rechterlijke machtiging vereist is (in surseance is de aanstelling van 

een rechter-commissaris ook geen automatisme; art. 223a Fw) en de surseance 

bovendien standaard voorlopig wordt verleend (art. 215 lid 2 Fw), zodat in een 

voorkomend geval aan de hele ‘reddingsoperatie’ ten koste van de verhuurder 

geen enkele inhoudelijke rechterlijke beslissing te pas komt.

Deze kwestie was in volle omvang aan de orde in een zaak die diende voor 

de Rechtbank Amsterdam.81 Het geschil betrof enkele huurovereenkomsten met 

betrekking tot een multifunctioneel centrum bij golfbaan Naarderbos, gesloten 

tussen NBO als huurder en MG&H als verhuurder.82 Eén daarvan had een loop-

tijd tot 2052 en de huurprijs bedroeg ruim EUR 460K per jaar. Op enig moment 

zijn achterstanden in de huur ontstaan. Op 6 juli 2018 is aan NBO voorlopig sur-

seance van betaling verleend. De huurachterstand maakte op dat moment bijna 

85% van de totale schuldenlast uit. In het verzoekschrift is vermeld dat werd 

beoogd een verlaging van de huurlasten te realiseren en dat bij het uitblijven 

daarvan op een opzegging van de huur ex art. 238 Fw zou worden aangestuurd. 

Bij het verzoekschrift is een reorganisatieplan gevoegd, waarin cijfermatig is 

onderbouwd dat na aanpassing van de huur naar een marktconforme huurprijs 

een rendabele exploitatie mogelijk is. Een gesprek op 12 juli 2018 met MG&H 

heeft niet tot die gewenste verlaging geleid. De bewindvoerder heeft vervol-

gens advies ingewonnen over de marktconformiteit van de huurprijs met het 

oog op de levensvatbaarheid van NBO en dat advies betrokken bij zijn beslis-

sing om mee te werken aan een opzegging van de huur. Die opzegging heeft 

80. Zie de MvT bij Titel II van de Faillissementswet, Van der Feltz II, p. 336, waar wordt gesteld 

dat “het behoud van den boedel en de voortzetting der zaak het doel der surséance” is.

81. Zie Rb. Amsterdam 19 februari 2020, JOR 2020/132, m.nt. E.J.R. Verwey.

82. Er waren aan de zijde van NBO nog enkele partijen betrokken, maar omwille van de eenvoud 

spreken wij hierna steeds van NBO.
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plaatsgevonden op 19 juli 2018, als gevolg waarvan de huur per 19 oktober 

2018 is geëindigd. Bij beschikking van 20 juli 2018 is de voorlopige surseance 

van betaling van NBO op verzoek van NBO ingetrokken. Op 24 juli 2018 heeft 

NBO de volledige huurachterstand, vermeerderd met rente en contractuele boe-

tes, aan MG&H voldaan. Ook de huur over de opzegtermijn heeft zij betaald. 

Beide betalingen waren een voorwaarde van de bewindvoerder om mee te wer-

ken aan de opzegging van de huur. MG&H betrekt vervolgens NBO in rechte en 

verzet zich daarbij op verschillende gronden tegen de opzegging van de huur. Zo 

stelt zij dat de opzegging ongeldig is omdat zij tijdens de voorlopige surseance 

heeft plaatsgevonden en deze vervolgens direct weer is geëindigd voordat de 

opzegging door de crediteuren op de voet van art. 218 Fw kon worden ‘getoetst’. 

Tevens stelt zij dat de hele gang van zaken die tot de beëindiging van de huur 

heeft geleid als misbruik van recht kwalifi ceert.

De rechtbank wijst de vorderingen af. Zij overweegt daartoe in de eerste 

plaats dat de wetgever geen onderscheid heeft willen maken tussen de voor-

lopige en de defi nitieve surseance, zodat ook tijdens de voorlopige surseance 

de bevoegdheid tot opzegging van de huur door NBO kon worden benut, terwijl 

MG&H bovendien voldoende gelegenheid had gehad haar standpunt kenbaar 

te maken. Ook het beroep op rechtsmisbruik faalt. De rechtbank stelt vast dat 

NBO belang had bij aanpassing van de huurprijs om tot een meer rendabele 

exploitatie te komen en wijst er daarbij op dat de door de bewindvoerder in-

geschakelde deskundige in zijn rapport heeft toegelicht dat de advieshuurprijs 

afgerond minder is dan de helft van de totale huurprijs die onder de huurover-

eenkomsten verschuldigd was. Zij oordeelt dan vervolgens:

“De bevoegdheid werd uitgeoefend in het kader van de surseance en paste 

in de hierboven besproken doeleinden van een surseance, onder andere het 

voorkomen van bedrijfsbeëindiging en het herstel van winstgevendheid. 

Weliswaar kan worden vastgesteld dat NBO door de vroegtijdige opzegging 

zich heeft kunnen bevrijden van een langlopende huurverplichting, hetgeen 

voor MG&H een aanzienlijk nadeel oplevert. Maar niet kan worden gezegd 

dat sprake is van onevenredigheid tussen het belang van NBO bij uitoefening 

van de bevoegdheid om in surseance een huurovereenkomst op te zeggen en 

het belang van MG&H dat daardoor wordt geschaad.”

Met dit oordeel kan naar onze mening worden ingestemd. De regeling van de 

surseance van betaling is bedoeld om het voortbestaan van de door de schulde-

naar gedreven onderneming te waarborgen en de in die regeling neergelegde be-

voegdheden, waaronder die tot opzegging van de huur, dienen onzes inziens in 

beginsel steeds vanaf de aanvang van de procedure te kunnen worden aangewend, 
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indien die aanwending overeenkomstig dat doel plaatsvindt.83 De betrokkenheid 

van de bewindvoerder – en veelal op de achtergrond ook een rechter-commis-

saris – waarborgen dat ook de belangen van de getroffen wederpartij in het oog 

worden gehouden, zoals de onderhavige casus laat zien. NBO ging kennelijk 

gebukt onder zodanig zware huurlasten dat haar voortbestaan daardoor in ge-

vaar kwam. Indien die huurlasten naar marktconforme condities zouden worden 

bijgesteld, zou een gezonde exploitatie mogelijk zijn. NBO is met MG&H in 

gesprek gegaan, met op de achtergrond de dreiging van een beëindiging indien 

dat gesprek tot niets zou leiden. Uiteindelijk heeft zij noodgedwongen de daad 

bij het woord moeten voegen en de huur opgezegd, waarna op instigatie van de 

bewindvoerder alle resterende huurschulden zijn betaald. Daarmee heeft NBO 

wat ons betreft de koninklijke weg bewandeld, die in vergelijkbare toekomstige 

gevallen de schuldenaar en bewindvoerder én de wetgever in het kader van een 

eventuele wetswijziging, tot leidraad kan dienen.

De regeling van de surseance van betaling bood NBO hier dus de moge-

lijkheid de continuïteitsdreiging die het gevolg was van de binding aan enkele 

huurcontracten af te wenden. In toekomstige gevallen kan de dreiging met dit 

‘NBO-scenario’ verhuurders wellicht over de streep trekken om met een aan-

passing van de huur in te stemmen. Voor NBO was het eindresultaat overigens 

verre van optimaal. Na de opzegging van de huurovereenkomsten en de in-

trekking van de surseance van betaling heeft NBO geprobeerd om met MG&H 

een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot het multifunctionele centrum 

aan te gaan, maar zonder resultaat. Ook een vordering in kort geding om het 

gehuurde te mogen blijven gebruiken totdat op een vordering van NBO tot vast-

stelling van marktconforme huurvoorwaarden in een bodemprocedure zal zijn 

beslist, is afgewezen. Wil men de debiteur in voorkomende gevallen nog meer 

armslag bieden, dan zal tevens in een mogelijkheid tot wijziging van de huur 

moeten worden voorzien. In al die gevallen waarin andere overeenkomsten dan 

huur(koop) in het geding zijn, zal de regeling van de surseance sowieso geen 

soelaas bieden.

4.3. Voorontwerp Insolventiewet

Beter voor de debiteur was de situatie onder het al weer geruime tijd geleden 

afgeserveerde Voorontwerp Insolventiewet, nu daarin wel in een algemene re-

geling voor de beëindiging van wurgcontracten was voorzien. De daarin ver-

vatte unitaire insolventieprocedure had niet alleen tot doel de tegeldemaking 

van het vermogen van de schuldenaar en de verdeling van de opbrengst onder 

83. Vgl. Molengraaff-Star Busmann, Faillissementswet, 1951, p. 631; A.L. Leuftink, Surséance 
van betaling (Recht en Praktijk nr. 87), Deventer: Kluwer 1995, p. 165.
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de gezamenlijke schuldeisers, maar ook de sanering van diens schulden en be-

houd van diens onderneming (art. 1.1.2). Met het oog daarop was een bijzondere 

regeling voorgesteld, op grond waarvan de rechter-commissaris (op verzoek) 

een overeenkomst kon wijzigen of geheel of gedeeltelijk kon ontbinden. De 

achtergrond van de voorgestelde bepaling is dat de imprévision-regeling onvol-

doende ontsnappingsmogelijkheden biedt voor de schuldenaar die als gevolg 

van ongunstige contracten insolvent raakt:

“Als de insolventie van de schuldenaar is veroorzaakt doordat hij op voor hem te 

bezwarende condities met afnemers of leveranciers had gecontracteerd (‘wurg-

contracten’), kan ongewijzigde voortzetting daarvan in de weg staan aan een 

succesvolle reorganisatie. De regeling van art. 6:258 BW (‘imprevision’) zal 

veelal geen toepassing kunnen vinden, omdat de fi nanciële problemen van de 

schuldenaar geen onvoorziene omstandigheden zullen opleveren, dan wel voor 

rekening van de schuldenaar behoren te komen (art. 6:258 lid 2 BW).”84

De Commissie insolventierecht hoopte dat de introductie van de mogelijkheid 

dat de rechter-commissaris de overeenkomst zou kunnen wijzigen of opzeggen, 

consensuele aanpassingen zou stimuleren. Art. 3.4.8 vormde daartoe de spreek-

woordelijke stok achter de deur.85 Op grond van deze bepaling konden weder-

kerige overeenkomsten worden opgezegd of gewijzigd, voor zover dat nood-

zakelijk zou zijn om de onderneming van de schuldenaar na insolventie voort te 

zetten.86 De Commissie zag de voorgestelde regeling als een lex specialis van de 

imprévision-regeling van art. 6:258 BW.87

Art. 3.4.8 bevatte twee toepassingsvoorwaarden. Ten eerste moest de aan-

passing noodzakelijk zijn om de schuldenaar in staat te stellen zijn onderne-

ming na afl oop van de insolventie voort te zetten. Daarnaast was vereist dat 

de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de ongewijzigde 

84. Voorontwerp Insolventiewet, 72 (t). Het Voorontwerp en de bijbehorende toelichting zijn 

opgenomen in S.C.J.J. Kortmann & N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, 
Voorontwerp Insolventiewet (Onderneming en Recht nr. 2-IV), Deventer: Kluwer 2007.

85. Voorontwerp Insolventiewet, 72 en 73(t).

86. Zie hierover: T.T. van Zanten, ‘Wederkerige overeenkomsten in het Voorontwerp’, TvI 
2008/12, § 6; T.T. van Zanten, De overeenkomst in het insolventierecht (diss. Groningen), 

Deventer: Kluwer 2012, p. 288-289; J.J. van Hees & A. Slaski, ‘De wederkerende weder-

kerige overeenkomst’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De bewindvoerder, een octopus (Onder-

neming en Recht nr. 44), Deventer: Kluwer 2008, p. 288-289; E. Loesberg, ‘Wederkerige 

overeenkomsten in het Voorontwerp Insolventiewet’, in: J.A. Van de Hel, M.C.A. Van den 

Nieuwenhuijzen & J.H. Verdonschot (red.), Het Voorontwerp Insolventiewet nader be-
schouwd, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2008, p. 251-252.

87. Voorontwerp Insolventiewet, p. 72(t).
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instandhouding van de overeenkomst niet mocht verwachten.88 Volgens de toe-

lichting zou daarvan in de regel sprake zijn wanneer de schuldenaar zijn onder-

neming niet kan voortzetten. In dat geval zou de schuldenaar zijn verplichtingen 

jegens de wederpartij doorgaans zeker niet kunnen nakomen.89

4.4. De WHOA

4.4.1. Doel en achtergrond van art. 373 Fw

De wetgever heeft in de WHOA een regeling opgenomen voor de wijziging en 

opzegging van overeenkomsten. Uit de toelichting blijkt dat de wetgever voor de 

toepassing van deze regeling denkt aan overeenkomsten die als een “molensteen 

om de nek van de onderneming” hangen. De huurovereenkomst wordt daarbij 

als voorbeeld genoemd.90 De regeling van art. 373 Fw is van toepassing op alle 

typen overeenkomsten, behalve op arbeidsovereenkomsten.91

Op grond van art. 373 lid 1 Fw kan de schuldenaar92 die in de toestand verkeert 

dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden 

niet zal kunnen voortgaan een contractspartij een voorstel doen tot wijziging van 

de met die partij gesloten overeenkomst. Tot zover niets nieuws onder de zon: 

een contractspartij kan altijd proberen om op basis van consensus tot wijziging 

van een overeenkomst te komen. Nieuw is dat het gegeven dat de wederpartij het 

wijzigingsvoorstel niet aanvaardt, de schuldenaar de bevoegdheid geeft om de 

overeenkomst op te zeggen.93 Om de opzegging te effectueren heeft de schulde-

naar wel nog toestemming van de rechter nodig. Het verzoek om toestemming 

is onderdeel van het door de schuldenaar in te dienen homologatieverzoek.94 

De schuldenaar kan een overeenkomst namelijk slechts opzeggen indien hij een 

WHOA-akkoord tot de homologatie-eindstreep brengt.95 De rechter wijst dat 

verzoek om toestemming – op verzoek van de wederpartij96 – slechts af indien 

de schuldenaar zich niet in de door de WHOA vereiste staat van insolventie 

88. Art. 3.4.8 lid 1 Voorontwerp Insolventiewet. De laatste zin van lid 1 verklaart de eerste drie 

leden van art. 6:260 BW van overeenkomstige toepassing.

89. Voorontwerp Insolventiewet, p. 73(t).

90. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 10 en 44.

91. Vgl. art. 369 lid 7 Fw en Kamerstukken II 2018/19, 35 240, nr. 3, p. 44.

92. Of de op grond van art. 371 Fw aangewezen herstructureringsdeskundige. Omwille van de 

leesbaarheid spreken wij hierna slechts over de schuldenaar zelf.

93. Art. 373 lid 1 tweede zin Fw.

94. Art. 373 lid 1 jo. 383 lid 7 Fw.

95. Art. 373 lid 1 tweede zin Fw.

96. Op grond van art. 383 lid 8 Fw kan de wederpartij bij de rechter een verzoek tot weigering 

van de opzegging indienen.
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bevindt.97 De opzegging vindt plaats tegen de dag waarop het akkoord wordt 

gehomologeerd door de rechtbank, dan wel tegen een door de rechtbank vast-

gestelde langere termijn. De laatste zin van art. 373 lid 1 Fw verduidelijkt dat 

een termijn van drie maanden vanaf de homologatie van het akkoord in elk geval 

voldoende zal zijn.

Het is van belang om voor ogen te houden dat, anders dan werd voorgesteld 

in het Voorontwerp WCO II, de schuldenaar met art. 373 Fw dus niet tegen de 

wil van de wederpartij een wijziging van toekomstige verplichtingen kan be-

werkstelligen.98 Op grond van het Voorontwerp WCO II was het wel mogelijk 

om toekomstige vorderingen te wijzigen door middel van een akkoordbesluit. 

Of het redelijk was om een contract voor de toekomst te wijzigen, werd in de 

eerste plaats door middel van een stemming over het akkoord bepaald. Tegen 

de voorgestelde regeling werden de nodige bezwaren geuit, onder meer omdat 

andere contractspartijen in feite bepaalden of een wijziging acceptabel was. De 

wederpartij die overstemd werd, had slechts de mogelijkheid om de overeen-

komst na homologatie van het akkoord alsnog op te zeggen.99 Tollenaar heeft 

in zijn proefschrift verdedigd dat contractsbeëindiging geen voorwerp van de 

stemming over een akkoord zou mogen zijn, maar dat de beëindiging een be-

voegdheid van de aanbieder van het akkoord dient te zijn. Voorts bepleitte hij 

dat een eenzijdige wijziging niet tot de mogelijkheden zou moeten behoren.100 

Deze suggesties van Tollenaar zijn door de wetgever verwerkt in de uiteindelijke 

regeling zoals die in de WHOA is opgenomen. De opzegging van overeenkom-

sten is niet langer een akkoordbesluit, maar een separaat traject dat parallel loopt 

aan de totstandkoming van een akkoord. Indien de wederpartij niet instemt met 

97. Art. 384 lid 5 jo. 384 lid 2 sub a Fw. Wij zijn kritisch op dit wel zeer summiere toetsings-

kader, dat de rechter geen ruimte lijkt te bieden om de opzegging langs andere maatstaven 

te beoordelen, in het bijzonder het nut ervan voor de beoogde herstructurering. Vgl. T.T van 

Zanten, ‘Het lot van overeenkomsten in insolventie. Stormachtige ontwikkelingen op het 

snijvlak van het overeenkomsten- en insolventierecht’, TvI 2020/49, § 9; A.M. Mennens, 

Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Onderneming en Recht nr. 118) (diss. 

Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2020/429-430.

98. Zie over het Voorontwerp WCO II: A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en 
faillissement (Onderneming en Recht nr. 118) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 

2020/423.

99. Zie voor een overzicht van de kritiek die in de internetconsultatie op de voorgestelde regeling 

in WCO II is geuit: M.L. Lennarts, ‘De WCO II: solide basis voor herstructureringen of voer 

voor litigation?’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Gechriften vanwege 
de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015 (Serie Van der Heijden Instituut nr. 128), De-

venter: Wolters Kluwer 2015, p. 277-279. Vgl. ook A.M. Mennens & F.E.J. Beekhoven van 

den Boezem, ‘Wijziging van toekomstige verplichtingen middels een dwangakkoord buiten 

insolventie: toekomstmuziek?’, TvI 2015/32.

100. N.W.A. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord (diss. Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 

2016, § 8.2.8.
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de door de schuldenaar voorgestelde wijziging, kan de schuldenaar de overeen-

komst slechts als geheel opzeggen. Een middenweg is er niet.

Art. 373 lid 2 Fw bepaalt dat als gevolg van de eenzijdige opzegging een 

schadevergoedingsvordering ontstaat.101 Het artikellid verduidelijkt bovendien 

dat deze schadevergoedingsvordering, die strikt gezien pas ontstaat op het mo-

ment van opzegging en dus pas op het moment van homologatie (of een later 

door de rechter vastgesteld moment), gesaneerd kan worden in het akkoord. 

Indien de schadevergoedingsvordering wordt gesaneerd,102 is de wederpartij ten 

aanzien van die voorgestelde wijziging van haar rechten stemgerechtigd.103 De 

verhaalspositie van de wederpartij wordt in dat kader dan ook beschermd door 

de homologatiecriteria, waaronder de best interests-test en de regel dat de reor-

ganisatiewaarde conform de rangorde moet worden verdeeld.104

4.4.2. Toepassing van art. 373 Fw in gevallen waarin insolventie 
hoofdzakelijk dreigt als gevolg van wurgcontracten

Biedt de WHOA nu soelaas voor ondernemingen die hoofdzakelijk als gevolg 

van één of meerdere wurgcontracten in serieuze fi nanciële moeilijkheden drei-

gen te geraken? Wij maken hieronder onderscheid tussen de wijziging en ont-

binding.

4.4.2.1. Art. 373 Fw als prikkel voor consensuele wijziging van 

wurgcontracten

Tijdens onderhandelingen over het openbreken van contracten heeft de schul-

denaar met art. 373 Fw in ieder geval een belangrijke stok om mee te slaan. 

De wederpartij zal het aan haar gedane wijzigingsvoorstel afzetten tegen het 

alternatieve scenario waarin de schuldenaar tot opzegging overgaat en de scha-

devergoedingsvordering saneert in een akkoord. Zij zal uiteraard de verwachte 

uitkering op basis van het akkoord meenemen in haar beoordeling, maar er zijn 

ook andere factoren van belang. Welke omstandigheden dat zijn, is bijvoorbeeld 

mede afhankelijk van het type overeenkomst en de marktomstandigheden. De 

verhuurder van een winkelpand zal meewegen of hij het verhuurde pand – nadat 

de schuldenaar daaruit is vertrokken – eenvoudig opnieuw kan verhuren, en 

101. In lijn met de suggestie van Tollenaar, vgl. N.W.A. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord 
(diss. Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 2016, § 8.2.8.

102. Hetgeen naar wij verwachten altijd het geval zal zijn: indien de schuldenaar de uit de opzeg-

ging voortvloeiende schadevergoeding volledig kan betalen, zal er doorgaans geen noodzaak 

zijn om de overeenkomst op te zeggen.

103. Art. 381 lid 3 Fw.

104. Art. 384 lid 3 en 4 Fw.
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zo ja, tegen welke prijs. Ook de kosten van het opnieuw in de verhuur zetten 

van het object zal hij meewegen: die hoeft hij immers niet te maken indien hij 

akkoord gaat met een wijziging van de bestaande huurovereenkomst. Voorts is 

niet ondenkbaar dat de verhuurder meeweegt welke gevolgen de opzegging van 

de huurovereenkomst zou hebben in relatie tot zijn eigen vastgoedfi nancier. Het 

feit dat het pand op korte termijn leeg komt te staan, kan er immers toe leiden 

dat de wederpartij zelf op basis van de kredietovereenkomst met haar eigen fi -

nancier in verzuim raakt.105 Hoewel een en ander dus volledig afhankelijk is van 

de omstandigheden van het geval, vermoeden wij dat wederpartijen regelmatig 

eieren voor hun geld zullen kiezen en zullen instemmen met een wijzigings-

voorstel dat voor hen tot een betere uitkomst leidt dan het alternatieve scenario 

waarin wordt opgezegd.

De wederpartij zal bij haar beoordeling van het wijzigingsvoorstel overigens 

ook een tweede alternatief scenario kunnen betrekken. Het gaat dan om de si-

tuatie dat het WHOA-akkoord niet tot stand komt en er een faillissement volgt. 

Indien het WHOA-akkoord niet gehomologeerd wordt, wordt er ook geen toe-

stemming voor opzegging van de overeenkomsten verleend.106 De wederpartij zal 

dan ook willen nagaan hoe haar positie in het faillissement van de schuldenaar 

er uitziet. Sommige contractspartijen hebben mede als gevolg van het feit dat de 

curator geen algemeen opzeggingsrecht heeft, een vrij comfortabele positie in 

faillissement.107 Het gaat dan in het bijzonder om partijen bij overeenkomsten 

waaruit verbintenissen voortvloeien die ongevoelig zijn voor een beslissing van 

de curator om de overeenkomst niet gestand te doen (art. 37 Fw), zoals huurders, 

huurkopers en houders van een licentie. Wederpartijen met een dergelijke positie 

hebben weinig te duchten van een faillissement en hebben zo bezien wellicht 

zelfs belang bij het niet-totstandkomen van een WHOA-akkoord.

Anders dan het geval is bij de hiervoor besproken afweging of kan worden 

ingestemd met een wijzigingsvoorstel, heeft de wederpartij het niet zelf in de 

hand welk scenario zich voltrekt. De wederpartij kan er in geval van een wij-
zigingsvoorstel vergif op innemen dat de schuldenaar, wanneer het individuele 

wijzigingsvoorstel wordt verworpen, die specifi eke overeenkomst zal opzeggen. 

105. Door Gispen en Van Gangelen is uitgewerkt hoe een wijzigingsvoorstel met betrekking tot 

een huurovereenkomst van een machine zou kunnen uitpakken. Zie B.S.J.M. van Gangelen 

en G.H. Gispen, ‘Het conceptwetsvoorstel ‘Wet homologatie onderhands akkoord ter voor-

koming van faillissement’’, O&F 2018-1, p. 4-23. De lezer van dit artikel dient in het achter-

hoofd te houden dat het gebaseerd is op het Voorontwerp WHOA en niet op het uiteindelijke 

wetsvoorstel. De regeling die werd voorgesteld in art. 372 Voorontwerp WHOA is op enkele 

punten aangescherpt in het uiteindelijke wetsvoorstel.

106. Vgl. paragraaf 5.1.

107. Zie hierover T.T van Zanten, ‘Het lot van overeenkomsten in insolventie. Stormachtige ont-

wikkelingen op het snijvlak van het overeenkomsten- en insolventierecht’, TvI 2020/49, § 9.
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Of het WHOA-akkoord als zodanig slaagt en een faillissementsscenario wordt 

voorkomen, is echter afhankelijk van allerlei krachten die zich buiten de macht 

van de individuele wederpartij bevinden, zoals het stemgedrag van andere par-

tijen en de vraag of het akkoord de inhoudelijke toets aan de homologatiecriteria 

van art. 384 Fw zal doorstaan.

4.4.2.2. Een WHOA-traject dat uitsluitend dient tot herstructurering van 

wurgcontracten

De schuldenaar kan slechts een homologatieverzoek indienen bij de rechtbank 

indien ten minste één klasse voor het akkoordvoorstel heeft gestemd. Voor zover 

het WHOA-akkoord betrekking heeft op schuldeisers die in een eventueel fail-

lissement ‘in the money’ zouden zijn, dient die ene instemmende klasse uit een 

‘in the money’-klasse te bestaan.108

Wil de herstructurering kans van slagen hebben terwijl het akkoord slechts 

betrekking heeft op contractspartijen waar de schuldenaar de overeenkomst mee 

wenst te wijzigen, is het gelet op het draagvlakvereiste cruciaal dat deze enige 

klasse vóór het akkoord stemt. Stemt deze klasse niet met de vereiste meerder-

heid voor het akkoordvoorstel, dan is het homologatieverzoek niet-ontvankelijk, 

zal het niet tot homologatie komen en kunnen de overeenkomsten niet worden 

opgezegd.

Stel dat de schuldenaar op een faillissement afstevent louter vanwege de last 

van één op zeer ongunstige voorwaarden gesloten duurovereenkomst.109 De 

wederpartij weigert in te stemmen met het in de ogen van de schuldenaar rede-

lijke wijzigingsvoorstel. Daarop wenst de schuldenaar de overeenkomst op te 

zeggen. Hij biedt de wederpartij een akkoord aan waarin hij de uit de opzegging 

voortvloeiende schadevergoedingsvordering wijzigt. De wederpartij weigert dit 

akkoordvoorstel. De schuldenaar kan in een dergelijke situatie de belastende 

overeenkomst niet opzeggen, nu daarvoor vereist is dat er een WHOA-akkoord 

tot stand komt. Omdat de enige klasse die er is tégen het akkoord stemde, kan de 

schuldenaar geen homologatieverzoek indienen. De rechter komt in zo’n geval 

niet eens toe aan een beoordeling van het stemgedrag van de tegenstemmende 

klasse.

Ook indien de schuldenaar meerdere contracten wenst te beëindigen, loopt 

hij tegen deze beperking aan. Het is immers niet erg voor de hand liggend dat 

wederpartijen niet instemmen met een wijziging van de overeenkomst maar wel 

108. Art. 383 lid 1 Fw.

109. In de hierna volgende voorbeelden gaan wij ervan uit dat de schuldenaar zich in de toestand 

bevindt waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet 

zal kunnen voortgaan.
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vóór het akkoordvoorstel stemmen dat een wijziging van hun schadevergoe-

dingsvordering behelst. Het lijkt daarmee uitgesloten dat een schuldenaar de 

vereiste twee derde meerderheid binnen een klasse kan realiseren.

Een gewiekste schuldenaar zou het akkoord ook anders kunnen vormgeven, 

om er zo voor te zorgen dat de rechtbank over het homologatieverzoek beslist. De 

oplossing vindt hij in de klassenindeling en in de niet onomstreden mogelijkheden 

voor ‘artifi cial impairment’. Wij illustreren dit aan de hand van een voorbeeld.

Stel dat de schuldenaar op een faillissement afstevent louter vanwege een 

viertal tegen zeer ongunstige voorwaarden gesloten huurovereenkomsten. Ver-

huurder A stemt in met een wijzigingsvoorstel. De drie andere verhuurders (B, 

C en D) weigeren akkoord te gaan, waarna de schuldenaar de overeenkomsten 

op grond van art. 373 Fw opzegt en de uit die opzegging op grond van art. 373 

lid 2 Fw resulterende schadevergoedingsvorderingen wenst te herstructureren 

via een akkoord. De schuldenaar zou kunnen stellen, al dan niet in samenspraak 

met verhuurder A, dat verhuurder A óók schade heeft geleden. Zo is goed denk-

baar dat een verhuurder slechts mee wil werken aan een consensuele wijziging 

onder de voorwaarde dat hij voor de huur die hij misloopt in de toekomst, ten 

minste mag meedelen in het akkoord. Door verhuurder A te laten participeren 

in het akkoord, kan de uitkomst van de stemming worden beïnvloed. Indien ver-

huurder A niet een zodanige positie heeft dat hij in een stemming met de overige 

verhuurders een beslissende stem heeft, kan de schuldenaar ervoor kiezen ver-

huurder A in een aparte klasse te plaatsen. Art. 374 Fw bepaalt immers niet dat 

schuldeisers met een vergelijkbare positie in dezelfde klasse moeten worden 

geplaatst. Indien A vóór het akkoord stemt, is aan het draagvlakvereiste voldaan 

en kan de rechtbank toetsen of er tevens voldaan is aan de voorwaarden voor 

cross class cram down op basis van art. 384 lid 4 Fw.110 Indien verhuurder B, C 

en D conform de rangorde meedelen in de reorganisatiewaarde of recht hebben 

op het bedrag dat zij in een faillissementsscenario in contanten zouden hebben 

ontvangen, kan het akkoord, in elk geval volgens de letter van de wet, gehomo-

logeerd worden en zal de rechter voor de opzegging van de overeenkomsten met 

110. Om er zeker van te zijn dat de klassenindeling ‘standhoudt’, zou de schuldenaar ervoor kun-

nen kiezen om de verhuurders anders te behandelen onder het akkoord, nu een ongelijke 

behandeling op grond van art. 374 lid 1 Fw noopt tot de vorming van een aparte klasse. 

Daarbij is een minimale ongelijke behandeling mogelijk onvoldoende, vgl. A.M. Mennens, 

Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Onderneming en Recht nr. 118) (diss. 

Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2020/355. Als gevolg van de ongelijke behandeling 

van crediteuren met eenzelfde rang zal de rechter in de homologatiefase wel aandacht moeten 

besteden aan de vraag of er een redelijke grond bestaat voor de ongelijke behandeling van 

de gelijk gerangschikte verhuurders en of zij daardoor niet in hun belang worden geschaad, 

vgl. A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Onderneming en 

Recht nr. 118) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2020/382-387 en 577-579.
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B, C en D toestemming verlenen. Hoe de homologatierechter een dergelijke 

constructie zal beoordelen in het licht van art. 384 lid 2 sub i Fw is evenwel 

moeilijk te voorspellen.

De schuldenaar zou er ook voor kunnen proberen te zorgen dat hij, naast 

de rechten van de verhuurders, ook de rechten van één of meer schuldeisers 

of aandeelhouders wijzigt en die klasse vermogensverschaffers instemt met het 

akkoord. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin 

de enig aandeelhouder die een geldlening aan de rechtspersoon heeft verschaft 

en die er vanzelfsprekend bij gebaat is dat de beoogde aanpassing van de huur 

plaatsvindt, in een aparte klasse wordt geplaatst en vóór de in het akkoord voor-

ziene sanering van een deel van zijn vordering stemt.111 In dat geval zou de 

schuldenaar, mits voldaan is aan de homologatievoorwaarden van art. 384 Fw, 

ook een akkoord kunnen opleggen indien alle verhuurders tegen het akkoord-

voorstel zijn. Deze zogenaamde ‘artifi cial impairment’-praktijken zijn bekend 

uit het Amerikaanse recht dat een soortgelijk draagvlakvereiste kent in § 1129(a)

(10) van de Bankruptcy Code. In 2014 heeft het American Bankruptcy Institute 

voorstellen gedaan om het “gamesmanship” ter zake van de stemming en klas-

senindeling terug te dringen.112 De WHOA lijkt echter ruimte te bieden voor 

dergelijk handelen, dat wat ons betreft ook niet per se onoorbaar is.

Het voorgaande illustreert dat een schuldenaar die van bepaalde overeenkom-

sten af wil, met de WHOA mogelijk een werkbare route heeft of kan creëren. 

Toch bekruipt ons een wat ongemakkelijk gevoel bij het beschrijven van ‘tips 
and tricks’ om tot opzegging te komen. Voorts biedt de WHOA geen mogelijk-

heden om – na rechterlijke tussenkomst – een overeenkomst te wijzigen. In die 

gevallen waarin een bepaalde overeenkomst voor de continuïteit van de schul-

denaar van groot belang is, is hij uiteindelijk niet gebaat bij een opzegging daar-

van. De in paragraaf 4.2 besproken NBO-casus illustreert tot welke suboptimale 

uitkomsten dit kan leiden.

111. Anders dan het geval is in het Amerikaanse recht, is op grond van de WHOA immers niet 

vereist dat de instemmende klasse bestaat uit niet aan de schuldenaar gelieerde partijen.

112. Vgl. American Bankruptcy Institute Commission to study the reform of chapter 11, Final 

report and recommendations, Alexandria: American Bankruptcy Institute 2014, p. p. 257-

261 waarover A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Onder-

neming en Recht nr. 118) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2020/316-318 en 485.
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5. Een voorstel om het instrumentarium aan te vullen

De voorafgaande beschouwingen leiden tot de conclusie dat het verbintenis-

rechtelijke, noch het insolventierechtelijke instrumentarium voor de gesigna-

leerde problematiek van wurgcontracten een adequate oplossing biedt.

Insolventie is geen grond voor een beroep op overmacht, zodat een schulde-

naar zich niet via die weg aan zijn contractuele verplichtingen kan onttrekken. 

Een wijziging of beëindiging van een overeenkomst zal doorgaans evenmin via 

het reguliere overeenkomstenrecht kunnen worden bereikt vanwege de wijze 

waarop de maatstaf van art. 6:258 BW wordt ingevuld.

Schuldenaren dienen hun heil in voorkomende gevallen dus te zoeken in het 

insolventierecht, dat echter evenmin veel te bieden heeft. Tot voor kort waren 

schuldenaren aangewezen op de surseance van betaling en het faillissement, die 

echter op hun best de schuldenaar die tevens huurder is de mogelijkheid bieden 

om van een bezwarende huurovereenkomst bevrijd te raken, doordat zij voor-

zien in een bijzondere beëindigingsbevoegdheid, waarvan de uitoefening leidt 

tot een rechtmatige beëindiging, die niet tot schadevergoeding verplicht. Sinds 

kort biedt de WHOA in bepaalde gevallen mogelijk uitkomst voor de schulde-

naar die zich van verlieslatende contracten wil ontdoen. Hiervoor bleek echter 

dat daarvoor een nogal omslachtige route moet worden bewandeld wanneer de 

‘pijn’ in feite louter in die contracten zit, zo de bepalingen van de WHOA in 

voorkomende gevallen al niet te zeer zouden worden opgerekt. Als de staat van 

insolventie de rechtvaardiging vormt voor opzegging,113 zien wij niet in waarom 

het de schuldenaar die louter wurgcontracten wil opzeggen zo moeilijk moet 

worden gemaakt.

Indien men schuldenaren verdergaande mogelijkheden zou willen bieden om 

zich uit de wurggreep van hun contractspartijen los te maken, ligt voor de hand 

deze te creëren in een regel van insolventierecht, nu het problematiek betreft 

die direct met de insolventie van een van de contractspartijen samenhangt. Hoe 

ver men daarin zou willen gaan, is uiteindelijk een rechtspolitieke afweging 

van de verschillende belangen die ermee gemoeid zijn, waarbij het belang dat 

men hecht aan het redden van in de kern levensvatbare ondernemingen, dient te 

worden afgezet tegen de eisen van het handelsverkeer en meer in het bijzonder 

de voorspelbaarheid in contractuele verhoudingen. Wij verwijzen in dit verband 

naar de Uncitral legislative guide on insolvency law, nr. 110, waar wordt opge-

merkt:

113. De rechter mag een verzoek om toestemming voor opzegging van een overeenkomst op 

grond van de WHOA alleen afwijzen indien de schuldenaar niet in staat van (pre-)insolventie 

verkeert, zo volgt uit art. 384 lid 5 jo. 384 lid 2 sub a Fw.
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“Deciding how contracts are to be treated in insolvency raises an initial 
question of the relative weight to be attached to upholding general contract 
law in insolvency on the one hand and the factors justifying interference with 
those established contract principles on the other. Other competing interests 
may need to be weighed to ensure that an appropriate balance is achieved 
between general public policy goals, the goals of insolvency and predictabi-
lity in commercial relations.”114

Wij menen dat er aanleiding is om aan het belang van het behoud van de door de 

schuldenaar gedreven onderneming in deze context meer gewicht toe te kennen. 

Een dergelijke opwaardering zou stroken met de huidige maatschappelijke op-

vattingen omtrent behoud van ondernemingsactiviteit en de vraag in hoeverre de 

belangen van individuele betrokkenen daarvoor moeten wijken. Een dergelijke 

opwaardering zou door middel van een aanpassing van onze insolventiewetge-

ving zijn beslag kunnen krijgen, zoals ook de insolventiewetgeving van eco-

nomisch gezien belangrijke jurisdicties als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk 

en de Verenigde Staten in de mogelijkheid van beëindiging van verlieslatende 

contracten voorziet. De terugtrekkende beweging die recent in Duitsland werd 

gemaakt is in dit opzicht een vreemde eend in de bijt.

Wat ons betreft zou de te introduceren regeling zowel de mogelijkheid van 

beëindiging als de mogelijkheid van wijziging moeten omvatten. De gedachte 

dat wijziging van een overeenkomst nooit mogelijk zou moeten zijn, ook niet 

wanneer dat gebeurt in de context van een insolventierechtelijke procedure, lijkt 

ons te zwart-wit. Buiten insolventie is wijziging per slot van rekening ook niet 

categorisch uitgesloten, zo blijkt uit het enkele bestaan van de imprévision-re-

geling. In de doctrine over de ‘ernstige verstoring van de waardeverhouding’ in 

de zin van art. 6:258 BW wordt zelfs geleerd dat in dergelijke gevallen wijziging 

de meest aangewezen route is.115 Wij hebben hier geenszins een radicale in-

breuk op van het beginsel van de trouw aan het gegeven woord in gedachten, 

maar denken aan een mechanisme waarmee een evidente disbalans in een con-

tractuele verhouding kan worden gecorrigeerd, in die gevallen waarin art. 6:258 

BW geen uitkomst biedt en de schuldenaar mede als gevolg van het door hem 

gesloten wurgcontract afstevent op een faillissement.

De schuldenaar zou een gemotiveerd verzoek tot wijziging of beëind iging 

moeten indienen bij de rechter. Een dergelijk verzoek zou onzes inziens slechts 

voor toewijzing in aanmerking mogen komen wanneer de schuldenaar aantoont 

114. UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, New York: United Nations 2005.

115. R.P.J.L. Tjittes, ‘Rechtspraakoverzicht coronacrisis en commerciële contracten’, LinkedIn 11 

oktober 2020, § 3.2.1; P.S. Bakker, GS Verbintenissenrecht, art. 6:258 BW, aant. 13.1.1; W.L. 

Valk, T&C BW, art. 6:258 BW aant. 6(a).
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dat hij zich in een toestand bevindt waarin redelijkerwijs aannemelijk is dat 

hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. Voorts zou 

de rechter bij de beoordeling van een wijzigings- of beëindigingsverzoek acht 

kunnen slaan op de noodzaak van wijziging of beëindiging voor de voortzetting 

van de onderneming, de (al dan niet door deskundigen vastgestelde) huidige 

marktwaarde van de overeengekomen prestatie(s) en het toekomstperspectief 

dat de schuldenaar na wijziging of beëindiging heeft, zoals dat ook in het geval 

van de golfbaan Naarderbos is gebeurd.

De regeling zou – net zoals werd voorgesteld in art. 3.4.8 Voorontwerp In-

solventiewet – het eerste en tweede lid van art. 6:260 BW van overeenkomstige 

toepassing kunnen verklaren. De rechter zou dan aan de wijziging of ontbinding 

voorwaarden kunnen verbinden. Een van de voorwaarden voor wijziging of ont-

binding zou moeten zijn dat de wederpartij die schade lijdt als gevolg van de 

wijziging of ontbinding van de overeenkomst daarvoor dient te worden gecom-

penseerd. Die schadevergoedingsvordering kan vervolgens worden gesaneerd 

in een akkoord. Omdat het akkoord de reorganisatiewaarde conform de rang-

orde dient te verdelen onder de betrokken schuldeisers en aandeelhouders, zal 

de wederpartij in geval van ontbinding doorgaans geen volledige betaling van 

haar concurrente schadevergoedingsvordering ter grootte van het positieve con-

tractsbelang hoeven te verwachten.116 Het is zelfs goed denkbaar dat zij geen of 

slechts een zeer minimale uitkering tegemoet kan zien. De ontbinding in com-

binatie met het akkoord biedt de schuldenaar in dat geval wezenlijke verlichting.

Wij zouden hier echter niet categorisch willen uitsluiten dat indien de pro-

blemen van de schuldenaar in een voorkomend geval louter het gevolg zijn van 

de wurggreep van de wederpartij in kwestie en om die reden geen aanleiding en 

wellicht ook geen mogelijkheid bestaat om een akkoord te sluiten, de rechter 

daarmee rekening kan houden, bijvoorbeeld door de schadevergoedingsvorde-

ring van de wederpartij te beperken tot een niveau dat de draagkracht van de 

schuldenaar niet te boven gaat. Zo zou bij een beëindiging van het contract bij-

voorbeeld kunnen worden uitgegaan van de schade die als gevolg van de beëin-

diging zou zijn geleden indien het contract op marktconforme condities zou zijn 

gesloten. Ook lijkt ons denkbaar dat de rechter in een voorkomend geval anders-

zins maatwerk levert, bijvoorbeeld door ter zake van de schadevergoedingsver-

plichting een betalingsregeling te treffen. Dergelijke ingrepen in de positie van 

een individuele contractpartij kunnen onzes inziens gerechtvaardigd zijn indien 

zij noodzakelijk zijn om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, in 

elk geval in de context van een insolventieprocedure die mede daarop is gericht. 

116. De uitkering is onder meer afhankelijk van de reorganisatiewaarde van de onderneming, de 

omvang en aard van de schulden en de selectie van vermogensverschaffers die in het akkoord 

worden betrokken.
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Bedacht moet worden dat de wederpartij in kwestie in een voorkomend geval 

ook niet per se minder zal ontvangen dan indien haar concurrente schadever-

goedingsvordering zou worden gesaneerd in een akkoord, nu de beschikbare 

middelen in dat geval doorgaans over meer partijen – en in ieder geval conform 

de rangorde – zouden moeten worden verdeeld. De rechter zou in geval van 

een wijziging van de overeenkomst ook kunnen bepalen dat de wederpartij de 

bevoegdheid krijgt deze op te zeggen, uiteraard zonder dat die opzegging haar 

tot schadevergoeding verplicht.117

Als extra waarborg voor de wederpartij dient te worden vastgelegd dat haar 

belangen niet overmatig mogen worden geschaad, zoals dat ook in Frankrijk is 

bepaald. Het moet immers worden vermeden dat zij als gevolg van de ingreep 

in het contract zélf in haar voortbestaan wordt bedreigd. Denk bijvoorbeeld aan 

het geval dat de overeenkomst die de schuldenaar wil beëindigen de huur van de 

bedrijfsruimte van de wederpartij betreft of ziet op de levering van producten die 

de wederpartij op haar beurt dient door te leveren, al dan niet op vergelijkbare, 

niet-marktconforme condities.

De WHOA is een voor de hand liggende procedure om een dergelijke rege-

ling te introduceren, nu zij mede erop is gericht de continuïteit van de door de 

schuldenaar gedreven onderneming te waarborgen. Dat zou een wijziging van 

de Faillissementswet vergen, die mogelijk in de nog op stapel staande Wet con-
tinuïteit ondernemingen III zijn beslag zou kunnen krijgen. Een regeling die de 

schuldenaar de mogelijkheid biedt om zich te ontworstelen aan de greep van zijn 

wederpartij of ten minste extra lucht biedt, draagt bij aan de door de wetgever 

gewenste versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven.118

117. Vgl. art. 6:260 lid 2 BW. Nu wij gevallen op het oog hebben waarin er een contractprijs 

is afgesproken die in de huidige markt niet meer gerealiseerd zou kunnen worden, zal een 

rationele wederpartij het in geval van een waardedaling doorgaans uit zijn hoofd laten om van 

deze opzeggingsbevoegdheid gebruik te maken. Hij zal immers na opzegging (ook) slechts 

kunnen contracteren tegen de huidige marktprijs.

118. Dat leek ook de toenmalige minister van Veiligheid & Justitie te onderkennen in de brief 

waarin de Herijkingsoperatie werd aangekondigd, vgl. Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 

74, p. 3. De minister suggereerde om de rechter-commissaris de mogelijkheid te bieden om 

bestaande afname- en leveringsovereenkomsten op verzoek te wijzigen of te ontbinden om 

zo een doorstart makkelijker te maken.
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MR. W.H.B.K. NIEUWESTEEG EN MR. P. PETERS

1. Inleiding

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) is de meest recente 

implementatie van het in 2012 in gang gezette programma Herijking Faillis-

sementswet.1 Van dat programma maakte naast de reorganisatiepijler ook de 

fraudepijler en moderniseringspijler deel uit. De fraudepijler is in 2017 met de 

invoering van de Wet versterking positie curator gefi naliseerd en ziet erop het 

sanctie-instrumentarium voor de bestrijding van faillissementsfraude, zowel in 

civielrechtelijke als in strafrechtelijke zin, te versterken.2 Onderdeel daarvan 

is de in art. 68 lid 2 Fw opgenomen verplichting voor de curator om in faillis-

sement een onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden. Hij onderzoekt bij-

voorbeeld of sprake is van paulianeus handelen, bestuurdersaansprakelijkheid 

of verboden verrekeningen.3 Dit onderzoek wordt ook wel aangeduid met de 

term ‘oorzakenonderzoek’.4

Karapetian beschreef eerder al hoe met de invoering van de WHOA niet het 

faillissement, maar de daarvan te onderscheiden insolventie het scharnierpunt 

zal worden voor verschillende insolventierechtelijke leerstukken en regels.5

1. Zie Kamerstuk 29 911, nr. 74.
2. Stb. 2017, nr. 124.

3. Nagenoeg alle door de curator te onderzoeken onregelmatigheden zijn uiteindelijk ook te 

kwalifi ceren als onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW zodat hierna ook wel in zijn alge-

meenheid gesproken wordt van de onrechtmatigheden.

4. Ook de term rechtmatighedenonderzoek wordt wel gebruikt. Wij gebruiken hierna de term 

onregelmatighedenonderzoek omdat dit de term is die door de wetgever wordt gehanteerd 

in art. 68 lid 2 Fw en deze de lading het beste dekt. Onregelmatigheden hoeven immers lang 

niet altijd de oorzaak van het faillissement te zijn geweest, welke overigens überhaupt vaak 

moeilijk vast te stellen zal zijn. Zie over dit onderzoek bijv. L. Hox, ‘Het oorzakenonderzoek 

in faillissement – Curator, are you seeing the bigger picture?’, TvI 2018/42; R.J. Schimmel-

penninck, ‘Protocol oorzakenonderzoek voor complexe faillissementen’, TvI 2008/20; R.D. 

Vriesendorp, ‘[**] it happens; then and now. Terugblikken en vooruitkijken in het insol-

ventierecht’, TvI 2017/23; I.C.J.C. van de Klundert, ‘Toezicht op het rechtmatigheidsonder-

zoek’, TvC, 2019/5; R.M. Hermans, ‘Procedurele aspecten van het oorzakenonderzoek in 

faillissement’ en E.J. Oppedijk van Veen en V.G.M. Leferink, ‘Diverse aspecten van het Oor-

zakenonderzoek’, beide in: Insolad jaarboek 2019 De Curator en de Failliet; Grant Thorn-

ton interview series: Waar niet is… Flarden uit de insolventie-onderzoekspraktijk, 2017 (te 

vinden via: https://www.grantthornton.nl/globalassets/1.-member-fi rms/netherlands/docu-

menten/fl yers-pdf/2017/grant-thornton---waar-niet-is...-fl arden-uit-de-insolventie-onder-

zoekspraktijk.pdf).

5. A. Karapetian, ‘Insolventie zonder faillissement’, TvI 2019/31.
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In deze bijdrage richten wij ons daarom op de vraag in hoeverre de WHOA ruimte 

laat voor onderzoek naar onregelmatigheden voorafgaand aan een WHOA-tra-

ject.6 Juist omdat de noodzaak voor een dergelijk onderzoek bij faillissementen 

recentelijk nog door de wetgever uitdrukkelijk is bevestigd.7 Daarbij komt dat 

ook de Herstructureringsrichtlijn 20198 wijst op het risico van ‘transacties onder 

de markwaarde’ of ‘handelingen die leiden tot een oneerlijke voorkeursbehan-

deling van belanghebbende(n)’. De richtlijn adresseert daarbij expliciet het be-

lang schuldeisers te beschermen tegen een daling van het beschikbaar actief 

voor herstructureringsinspanningen of verdeling onder schuldeisers.

Uit de faillissementspraktijk blijkt dat curatoren met regelmaat op dergelijke 

onregelmatigheden stuiten.9 Het is vanuit het perspectief van de ondernemer in 

moeilijkheden immers begrijpelijk dat hij alle registers opentrekt en de grenzen 

opzoekt in een uiterste poging de ingrijpende gevolgen van een faillissement te 

voorkomen. Interessant wordt dan ook te bezien of van de WHOA enige pre-

ventieve werking uitgaat in dit opzicht. Dat nu eindelijk de mogelijkheid bestaat 

schulden op een succesvolle en effi ciënte manier te herstructureren, kan vanzelf-

sprekend ook voorkomen dat ondernemingen in nood zich in (onrechtmatige) 

bochten wringen.

Als er geen faillissement wordt uitgesproken, is een onderzoek naar de oorzaken 

daarvan natuurlijk niet aan de orde.10 Tegelijkertijd is het wel degelijk belangrijk 

dat – wanneer crediteuren een akkoord wordt aangeboden c.q. opgedrongen – 

een realistische mogelijkheid bestaat te onderzoeken of er (on)rechtmatig ge-

handeld is in de periode daaraan voorafgaand.11 Een dergelijk onderzoek ver-

6. De vraag is in een eerder stadium van het wetsvoorstel met name behandeld in B.J. Tideman, 

‘Is het wetsvoorstel inzake het dwangakkoord buiten faillissement misbruikbestendig?’, 

NTBR 2015/22.

7. Zie de Wet versterking positie curator, Kamerstukken II 2014/15, 34 253 en tevens de in 2017 

geïntroduceerde Landelijke Leidraad afwikkeling (fraude-)faillissementen. Zie hierover uit-

gebreid Hox, ‘Het oorzakenonderzoek in faillissement – een voorstel voor een onderzoeks-

protocol’, FZI 2020/7.

8. Zie de preambule van Richtlijn (EU) 2017/1123 onder 71.

9. Zie bijv. https://www.om.nl/onderwerpen/fraude/faillissementsfraude. Ook wordt nog regel-

matig verwezen naar R. Knegt e.a., Fraude en Misbruik bij faillissement: een onderzoek naar 
de aard en omvang (te vinden via: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/faillisements-

fraude.aspx) en J. Brouwer, ‘Fraude en misbruik bij faillissementen: investeren in een aanpak 

die wél werkt’, TvI 2014/16.

10. Als de WHOA al niet dient ter voorkoming van het faillissement, heeft zij in elk geval in 

feitelijke zin dat gevolg, aldus Karapetian, 2019.

11. De door Karapetian opgeworpen vraag of paulianeuze handelingen verricht voorafgaande 

aan een akkoord aantastbaar zouden moeten worden geacht beantwoorden wij daarmee in 

beginsel bevestigend. Vgl. Karapetian 2019.
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draagt zich moeizaam met de doelstelling van de WHOA om op effi ciënte en 

effectieve wijze met een korte doorlooptijd een herstructurering te realiseren.12

Een akkoord bereikt uiteindelijk het bureau van de rechter13 en het proces is 

mogelijk onderhevig aan toezicht door een herstructureringsdeskundige14 of ob-

servator.15 De vraag mag gesteld worden of de rechter – die overigens conform 

de doelstelling van de WHOA pas zeer laat in beeld komt16 – daadwerkelijk 

voldoende overzicht en met name informatie heeft om de hierboven beschreven 

kwesties te beoordelen. Dezelfde vraag kan gesteld worden met betrekking tot 

de observator en herstructureringsdeskundige.

In §2 bespreken wij de (ir)relevantie van het Van Dooren III-criterium17 in her-

structureringen die een faillissement voorkomen.18 Dit criterium ziet weliswaar 

enkel op de actio Pauliana, maar over het algemeen wordt aangenomen dat voor 

art. 54 Fw min of meer dezelfde norm geldt.19 Bovendien leent de Actio Pau-

liana zich, gelet op zijn hoge mate van complexiteit, bij uitstek om aan te tonen 

hoe lastig het in voorkomende gevallen kan zijn goed onderzoek te verrichten in 

een korte tijdsspanne. In §3 behandelen wij het (on)regelmatighedenonderzoek 

in faillissement. In §4 schetsen wij een instructief voorbeeld en beschrijven wij 

aan de hand daarvan waarom de wel gebezigde term ‘misbruik van de WHOA’ 

de lading niet telkens dekt. In §5 bezien wij kort de huidige mogelijkheden 

binnen de WHOA. §6 gaat nader in op de bevoegdheden en het toetsingskader 

van de WHOA-rechter. In §7 volgt een conclusie.

12. Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 18.

13. Art. 384 Fw.

14. Art. 371 Fw.

15. Art. 380 Fw.

16. De rechter kan onder omstandigheden wel eerder betrokken worden indien daartoe door de 

herstructureringsdeskundige of een schuldeiser beroep op wordt gedaan. Vgl. Vriesendorp & 

van Kesteren 2019.

17. HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8493, NJ 2010/273 m.nt. P. van Schilfgaarde 

(van Dooren III).
18. Het gaat hier dus niet om het gebruik van de WHOA als liquidatieakkoord, hetgeen ook 

mogelijk is.

19. Waarover uitgebreid Vroom en Dunki Jacobs, ‘Over de convergentie tussen wetenschap van 

benadeling en goede trouw’, in: Insolad Jaarboek 2019, onder 9.2. Sinds HR 15 oktober 

2015, NJ 2016/49 (Ingwersen q.q./ING Commercial Finance) staat in ieder geval vast dat de 

norm van art. 54 Fw even streng is als die van art. 42 Fw.
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2. Het Van Dooren III-criterium

De WHOA brengt een interessante kwestie met zich. Van wetenschap van be-

nadeling in de zin van de faillissementspauliana is, conform het standaardarrest 

ABN AMRO/Van Dooren III, immers slechts sprake:

“indien ten tijde van de handeling het faillissement en een tekort daarin met 
een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor zowel de 
schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling 
verrichtte.”20

Het is deze regel die de curator bij zijn onregelmatighedenonderzoek vaak voor 

ogen houdt. Als een faillissement niet met een redelijke mate van waarschijn-

lijkheid te voorzien is, dan kan men geen wetenschap van benadeling hebben, 

zo is de gedachte. Uitgangspunt is namelijk dat wanneer de onderneming niet 

failliet gaat elke crediteur volledig betaald wordt.21 Juist bij ondernemingen in 

herstructurering is het faillissement een reële mogelijkheid maar is op voorhand 

moeilijk te bepalen of die reële kans een redelijke mate van waarschijnlijkheid 

oplevert of niet.22 Voor de WHOA kon de wederpartij van de onderneming in 

moeilijkheden, die voornemens was een transactie met die onderneming uit te 

voeren, het Paulianarisico enkel mitigeren door te zorgen dat hij geen weten-

schap had zoals in bovenstaand criterium bedoeld.23

In geval van homologatie doen de schuldeisers zelf (al dan niet gedwongen) 

door middel van een akkoord, afstand van een deel van hun vordering teneinde 

een faillissement van hun debiteur te voorkomen. Zij worden daardoor, zij het 

op een nu wettelijk gesanctioneerde wijze, evengoed in hun rechten verkort als 

in faillissement het geval was. Het zojuist genoemde uitgangspunt dat zonder 

faillissement alle crediteuren worden voldaan gaat hier dus niet op. Het gaat 

daarom niet aan rechtshandelingen die in een faillissement door een curator ten 

20. HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8493, NJ 2010/273 m.nt. P. van Schilfgaarde 

(van Dooren III).
21. Desnoods met gebruik van de door het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verschafte 

dwangmiddelen.

22. F.M.J. Verstijlen, ‘Ondersteunende voorzieningen in de WHOA’, TvI 2020/4 onder 2.

23. Zie R.M. Wibier, ‘De pauliana, hard to describe, easy to recognize?’, FZI 2019/1 en R.M. 

Wibier, ‘De centrale plaats van de wetenschap in de pauliana’, WPNR 2003 (6548) onder 4.3 

e.v.
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faveure van die crediteuren waren aangetast nu in stand te laten enkel omdat 

geen faillissement meer intreed.24

Deze gang van zaken kan enkel gerechtvaardigd worden als crediteuren de po-

tentieel paulianeuze handeling(en) kennen. Anders sluiten zij een akkoord op 

oneigenlijk gronden. Om deze reden snijdt de argumentatie dat bij een succes-

volle WHOA-herstructurering nooit aan het Van Dooren III-criterium zal zijn 

voldaan naar de letter van dit criterium wel hout, maar naar de geest ervan van-

zelfsprekend niet. Karapetian stelt in dit kader dat als het faillissement niet-

tegenstaande het akkoord toch intreedt, dergelijke onregelmatigheden wellicht 

toch aantastbaar zouden moeten zijn.25 Het komt ons echter voor dat ook als de 

WHOA eindigt in een succesvolle homologatie en geheel conform haar doel-

stelling het faillissement voorkomt, de betreffende handeling aantastbaar is. Dit 

alles valt of staat echter met de mogelijkheid deugdelijk onderzoek te doen naar 

(on)regelmatigheden voorafgaand aan het WHOA-traject.

3. (On)regelmatighedenonderzoek

Voor de wijze waarop een dergelijk onderzoek moet plaatsvinden kan aangeslo-

ten worden bij de faillissementspraktijk. Het onderzoek naar onregelmatigheden 

is daar al decennia een belangrijke taak van de curator. Deze taak werd voorheen 

altijd ‘in’ artikel 68 Fw gelezen. Ook was een basis voor het oorzakenonderzoek 

te vinden in art. 2:138 BW en 2:248 BW, welke artikelen impliciet een onder-

zoek naar de daadwerkelijke oorzaken van een faillissement vereisen.26 Pas on-

langs is met de Wet Versterking Positie Curator het oorzakenonderzoek expliciet 

vastgelegd in het nieuwe lid 2 van art. 68 Fw. Dit artikellid luidt:

“De curator:
a. beziet bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel of er sprake is 

van onregelmatigheden die het faillissement, althans mede, hebben veroor-
zaakt, de vereffening van de failliete boedel bemoeilijken of het tekort in het 
faillissement hebben vergroot;

b. informeert hierover de rechter-commissaris vertrouwelijk; en
c. doet, zo hij of de rechter-commissaris dit nodig acht, melding of aangifte 

van onregelmatigheden bij de bevoegde instanties.”

24. Zie ook Karapetian 2019 die vermoedelijk op hetzelfde punt doelt met de verschuiving van 

faillissement naar insolventie als het relevante scharnierpunt voor verschillende insolventie-

rechtelijke regels en leerstukken.

25. Karapetian 2019.

26. Hox 2018.
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De wet wordt gemotiveerd door het gegeven:

“dat het wenselijk is de positie van de curator te versterken ten behoeve van de 
bestrijding van faillissementsfraude en de bestrijding van de maatschappelijke 
schade van faillissementen door zowel de informatiepositie van de curator te 
verbeteren door de inlichtingen- en medewerkingsplichten alsmede de plicht 
tot het overleggen van de administratie in faillissementen te verduidelijken en 
te versterken, als door te voorzien in een vervolgprocedure voor de gevallen 
waarin de curator onregelmatigheden in een faillissement signaleert.”27

Tevens valt te wijzen op art. 5.1. van de meest recente INSOLAD praktijk-

regels28 welk artikel luidt:

“De curator onderzoekt of er aanleiding bestaat vorderingen in te stellen tegen 
de (ex-) bestuurders en/of (ex-)commissarissen van de gefailleerde of tegen 
andere bij het faillissement betrokken (rechts)personen zoals beleidsbepalers, 
aandeelhouders, accountants en kredietverschaffers.”

Het betreft al met al een breder onderzoek dan enkel naar strafbare feiten. Men 

kan tevens denken aan een onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen, 

een onderzoek naar een ordentelijke administratie, een onderzoek naar de vraag 

of het bestuur zijn taak kennelijk behoorlijk heeft vervulden een onderzoek naar 

de vraag of zogenoemde Peeters/Gatzen-vorderingen kunnen en moeten worden 

ingesteld.29 De wijze waarop de curator dit onderzoek verricht is nauwelijks 

gereguleerd.30 Uit de toelichting op art. 5.1. INSOLAD Praktijkregels blijkt 

slechts dat de wijze waarop dit onderzoek gevoerd wordt kan verschillen:

“In kleine faillissementen met een overzichtelijke hoeveelheid feiten zal hij het 
onderzoek doorgaans zelf uitvoeren. In grotere faillissementen of faillissementen 

27. Zie de aanhef van de Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Faillissementswet in ver-

band met de versterking van de positie van de curator.

28. Deze regels gelden alleen voor INSOLAD-curatoren.

29. De curator is slechts bevoegd om voor de gezamenlijke schuldeisers op te treden. Wel kunnen 

individuele schuldeisers hem machtigen om een vordering in te stellen. Dit laatste is met 

name denkbaar nu de curator gelet op zijn taak, kennis en bevoegdheden bij uitstek hiertoe 

uitgerust is.

30. Zie over het gebrek aan standaardisering van het onregelmatighedenonderzoek, Hox 2018, 

de noot van Hox in JOR 2019/209 onder 6 en R.J. Schimmelpenninck, ‘Protocol oorzaken-

onderzoek voor complexe faillissementen’, TvI 2008/20. Hox publiceerde zeer recentelijk 

een interessant voorstel voor een standaard protocol in faillissementen in FZI 2020/7.
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met een gecompliceerde feitenstructuur kan het nodig zijn externe deskundigen, 
zoals (forensische) accountants, in te schakelen.”

Concluderend komt het erop neer dat de wetgever recentelijk het belang van 

deugdelijk onderzoek naar onregelmatigheden in de fase voor het faillissement 

heeft onderstreept. Buiten het gegeven dat de WHOA uit de aard der zaak een 

snelle doorlooptijd verreist en er zoals gezegd wellicht enige preventieve wer-

king vanuit gaat, is er geen materiele reden de periode voorafgaand een WHOA-

traject niet te onderzoeken. Het te rechtvaardigen belang, te weten dat schuld-

eisers niet onnodig en onterecht worden benadeeld, is in beide gevallen immers 

gelijk.

Wij treden hier verder niet in de discussie of de WHOA voor kleinere onder-

nemers even toegankelijk en effectief zal blijken als voor grote ondernemingen, 

maar stellen wel vast dat het hier beschreven onregelmatighedenonderzoek juist 
bij de grotere ondernemingen31 in de regel aanzienlijke hoeveelheden tijd en 

inspanning vergt van de curator (waarover later meer). Die tijd zal er over het 

algemeen in een herstructureringstraject niet zijn.32 Denkbaar is daarom dat in 

voorkomende gevallen een onafhankelijk onderzoek naar onregelmatigheden 

als onderdeel in het akkoord wordt opgenomen.33 De onderneming die zeker is 

van zijn zaak hoeft immers voor gebrek aan deal-certainty door een dergelijke 

clausule niet te vrezen.

4. De Actio Pauliana als voorbeeld

Tideman gaf eerder tal van voorbeelden waarin moedwillig misbruik van de 

WHOA wordt gemaakt.34 Het is instructief aan de hand van een concreet voor-

31. Het leidt geen twijfel dat de WHOA in ieder geval voor grote ondernemingen gehanteerd zal 

worden, vgl. Bijvoorbeeld de recent door Prof. Altman beschreven situatie in https://www.

bloomberg.com/news/articles/2020-07-15/father-of-the-z-score-predicts-a-surge-in-mega-

bankruptcies: “More than 30 American companies with liabilities exceeding $1 billion have 
already fi led for Chapter 11 since the start of January, and that number is likely to top 60 by 
year-end after businesses piled on debt during the pandemic”.

32. De in de literatuur genoemde doorlooptijden van een WHOA-traject verschillen van enkele 

weken tot enkele maanden.

33. In het faillissement van het Slotervaart ziekenhuis wenste de gemeente als bieder een recht-

matigheidsonderzoek wegens vermoedens van onregelmatigheden bij de rol van de oud 

ziekenhuiseigenaren. De rechtbank oordeelde dat een dergelijk onderzoek achterwege kon blij-

ven. Zie https://www.trouw.nl/nieuws/in-de-slag-om-het-slotervaart-staat-de-gemeente-nu-

buitenspel~b0424147/.

34. B.J. Tideman, ‘Is het wetsvoorstel inzake het dwangakkoord buiten faillissement misbruik-

bestendig?’, NTBR 2015/22.
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beeld duidelijk te maken dat schuldeisersbenadeling ook plaats kan vinden zon-
der oogmerk van betrokkenen.

Onderneming Vastgoed B.V. verkoopt een groot vastgoedproject aan concurrent 
X. Het project wordt na taxatie door een onafhankelijke taxateur verkocht voor 
EUR 2 miljoen boven de taxatiewaarde. Op het moment van deze transactie 
kampt Vastgoed B.V. al met een erg hoge schuldenlast. Dat is ook concurrent X 
bekend. Uit de lokale media blijkt immers dat Vastgoed B.V. het vastgoedpro-
ject van de hand doet zodat zij aan schuldenverlichting kan doen. De opbrengst 
wordt dan ook, conform vaste afspraak met haar fi nanciers direct in mindering 
gebracht op de uitstaande schulden. Anderhalf jaar later start Vastgoed B.V. een 
WHOA-traject. Op dat moment blijkt tevens dat – ingevolge een gewijzigde ge-
meentelijke gebiedsvisie – de waarde van het vastgoed aanzienlijk is gestegen.

Niet uitgesloten is dat de verkooptransactie – zou Vastgoed B.V. failliet zijn 

gegaan – later bestempeld zou worden als paulianeus. De verkoop van het vast-

goed is onverplicht verricht en benadelend, het feit dat partijen van een naderend 

faillissement wetenschap hadden is in ieder geval een indicatie die tot onderzoek 

zou kunnen manen.35

Met name de complexiteit van de werking van het benadelingsvereiste in de 

paulianabepaling wreekt zich hier. Naar geldend recht is er namelijk – anders 

dan men vaak vermoed36 – nauwelijks causaal verband vereist tussen de ge-

wraakte rechtshandeling en de benadeling.37 De curator kan volstaan met een 

vergelijking tussen de hypothetische situatie waarin de schuldeisers zouden 

hebben verkeerd zonder de gewraakte rechtshandeling met de situatie waarin 

35. Vgl. art. 42 Fw jo. 47 Fw en nader A-G Huydecoper in zijn conclusie onder HR 2 februari 

2007 ECLI:NL:HR:2007:AZ1611, JOR 2007/102 (van Emden q.q./Rabobank) onder 14a 

die m.b.t. het benadelingsvereiste spreekt over benadeling ‘per saldo’ en van een ‘holistische 

benadering’. Vgl. ook HR 19 oktober 2001, ECLI:NL:PHR:2001:ZC3654, NJ 2001/654 

(Diepstraten/Gilhuis). HR 22 mei 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0615 (Bosselaar/Interniber, 
Montana I) en HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457, m.nt. P. van Schilfgaarde; JOR 2005/230, m.nt. 

J.J. van Hees (Van Dooren q.q./ABN AMRO II).
36. Wellicht komt dit ook omdat het geldend recht door de jurisprudentie is afgeweken van de 

letterlijke bewoordingen van art. 42 Fw waar immers staat: “rechtshandeling (…) waarvan 

deze bij dit verrichten wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers 

het gevolg zou zijn.”

37. Zie HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526 (Montana); HR 5 juli 2005, NJ 2005, 457 (Van Dooren 
q.q./ABN AMRO II) en de noot van Faber bij HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1825 

(Wemaro S.A./De Bok q.q.) onder punt 6 waar deze problematiek scherp wordt weergegeven. 

Wij gaan hier niet verder in op de discussie omtrent de vraag of en wanneer de pauliana een 

(actieve) onderzoeksplicht kan behelzen. Zie daarvoor r.o. 3.10 van HR 22 december 2009 

(Van Dooren q.q./ABN AMRO III).
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zij feitelijk verkeren als die handeling onaangetast blijft.38 Die vergelijking kan 

voor de wederpartij van de failliet om de meest vreemde en onvoorziene redenen 

tot benadeling leiden.

Klassieke gevallen zijn die zoals in bovenstaand voorbeeld genoemd. De weder-

partij betaalt een (boven) marktconforme koopprijs voor goederen van de failliet 

terwijl de koopprijs daarna wordt verrekend, aangewend voor afl ossing van indi-

viduele schuldeisers of wat dies meer zij. De benadeling is een feit.

Van het betalen van een marktconforme geldsom voor goederen van de failliet 

kan nog gezegd worden dat daarmee in elke geval de gelegenheid tot afl ossing 

of verrekening wordt gecreëerd, hetgeen verwijtbaar zou kunnen zijn. Er zijn 

echter veel extremere gevallen denkbaar waarbij de verwijtbaarheid van het han-

delen aan de zijde van de wederpartij van de failliet zo minimaal wordt dat de 

handeling – ongeacht diens wetenschap van het aanstaande faillissement – niet 

onbetamelijk lijkt.

Denk bijvoorbeeld aan een partij die bepaalde goederen met de failliet ruilt voor 

een ander type goederen die dezelfde waarde vertegenwoordigen, terwijl deze 

‘nieuwe’ goederen vervolgens bij de failliet komen te vergaan in een ongeluk-

kige brand die daar uitbreekt. De ruilovereenkomst heeft tot benadeling geleidt, 

immers wanneer zij in een hypothetische vergelijking weggedacht wordt, had de 

curator de ingeruilde goederen goed en wel aangetroffen in de boedel. Voor alle 

zojuist genoemde gevallen geldt dat wanneer de rechtshandeling onverplicht 

heeft plaatsgevonden terwijl beide partijen wisten dat een faillissement en een 

tekort daarin met redelijke mate van waarschijnlijkheid te voorzien waren, zij 

aantastbaar zijn.

In de literatuur is wel bepleit dat de zojuist beschreven werking van de Actio 

Pauliana een te zware nadruk legt op het wetenschapsvereiste van art. 42 Fw.39 

Het wetenschapsvereiste zou ervoor moeten zorgen dat enkel onverplichte 

rechtshandelingen waarvan de partijen een verwijt kan worden gemaakt kunnen 

worden vernietigd. Wanneer een rechtshandeling die niet direct tot de benade-

ling heeft geleid, niet met succes met een beroep op de Actio Pauliana kan wor-

den bestreden, sluit dat momenteel niet uit dat een rechtshandeling die in een 

verder verwijderd verband tot de benadeling staat en derhalve slechts indirect tot 

38. HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 654 en JOR 2001/269 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
39. Aldus terecht Faber in zijn annotatie bij HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1825 (Wemaro 

S.A./De Bok q.q.).
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de benadeling heeft geleid, wel met succes met de Actio Pauliana kan worden 

bestreden.40

Wellicht volgt ooit een arrest dat het causale verband tussen de rechtshandeling 

en de benadeling normeert, en komt de Hoge Raad daarin de literatuur tegemoet. 

Tot op heden echter is geldend recht dat handelen met de (toekomstig) failliet 

‘binnen’ de Van Dooren III-maatstaf een risicoaansprakelijkheid voor de weder-

partij met zich brengt. De wederpartij loopt altijd het risico dat de door een cu-

rator te verrichten hypothetische vergelijking tot benadeling leidt en daarmee tot 

aantastbaarheid op grond van de Actio Pauliana. Zoals meermaals aangegeven 

is er geen reden anders te oordelen over een rechtshandeling die tot benadeling 

leidt via een gehomologeerd akkoord in plaats van een faillissement met een 

tekort. De gevolgen zijn gelijk: er valt minder te verdelen.

Een defi nitieve kwalifi catie van de rechtshandeling uit het voorbeeld hierboven 

als al dan niet paulianeus kan hier echter achterwege blijven. De vraag is slechts 

of de verkooptransactie – wanneer Vastgoed B.V. niet failleert maar een WHOA-

traject ingaat – überhaupt onderzocht gaat en kan worden.

Wij trachten slechts aan te tonen hoe gecompliceerd het onregelmatighede-

nonderzoek kan zijn. Een en ander noopt tot een korte opmerking over de wel 

gebezigde term ‘misbruik van de WHOA’. Die term dekt de lading niet telkens. 

Misbruik impliceert een zekere bewuste keuze van betrokken partijen voor het 

gebruik van de WHOA teneinde in strijd met de maatschappelijke betame-

lijkheid de rechten van overige schuldeisers te verkorten. Zeker bij de zojuist 

beschreven gevallen hebben partijen absoluut niet telkens het oogmerk onbe-

tamelijk te handelen. Juist omdat de Actio Pauliana onmiskenbaar een van de 

lastigste leerstukken uit het burgerlijk recht vormt, blijken gevallen die op het 

eerste gezicht onaantastbaar leken, soms achteraf toch litigieus te zijn. Zelfs 

ervaren advocaten struikelen over het benadelingsvereiste. Regelmatig nog 

denkt men dat een rechtshandeling – teneinde uit het vaarwater van art. 42 Fw 

te blijven – op voorhand ‘benadelingsproof’ gemaakt kan worden.41 Dat gaat 

simpelweg niet, betaalde bedragen kunnen worden verrekend of voor afl ossing 

worden aangewend, overgedragen zaken kunnen op allerlei wijzen teniet gaan.

40. Zie de noot van Faber bij HR 22 december 2009, LJN BI8493 (Van Dooren q.q./ABN AMRO 
III). onder 2.

41. Klassieke fouten in dezen zijn natuurlijk de gedachten dat nieuw geld tegen zekerheid niet 

benadelend zou kunnen zijn, of dat het bedingen van een riante koopprijs voor verkochte 

goederen beschermt tegen art. 42 Fw. Vgl. HR 8 juli 2005, NI 2005, 457, m.nt. P. van Schilf-

gaarde; JOR 2005/230, m.nt. J.J. van Hees (Van Dooren q.q./ABN AMRO II) en HR 22 mei 

1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0615 (Bosselaar/Interniber, Montana I).
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Het klassieke schoolvoorbeeld van de vader die zijn dochter de dag voor zijn 

faillissement een dure sportauto verkoopt voor een schijntje komt ongetwijfeld 

voor in de praktijk maar is – zeker in het kader van de WHOA – weinig relevant. 

Wij voorzien dat de interessante en relevante casus juist die zullen zijn die op 

voorhand moeilijk te doorgronden zijn. Men denke bijvoorbeeld aan ingewik-

kelde feitencomplexen en concernverbanden waarin (al dan niet onderling):

− een marktconforme prijs wordt betaald voor goederen terwijl koopsommen 

via verrekening of afl ossing in mindering worden gebracht op verleend 

krediet;

− diepgravend onderzoek in documentatie nodig is om te achterhalen of 

rechtshandelingen onverplicht zijn verricht of hun grondslag vinden in 

eerdere documentatie;

− Op voorhand onduidelijk is of van benadeling sprake is, omdat de 

rechtshandeling wellicht geplaatst moet worden in een groter samenstel van 

rechtshandelingen waarvan de karakteristiek voor een buitenstaander (lees 

curator c.q. herstructureringsdeskundige) in eerste instantie onmogelijk te 

doorgronden is.

Het is zoals gezegd goed mogelijk dat betrokken partijen geen idee hadden 

dat hun handelen laakbaar zou zijn. Wel moeten zij natuurlijk de vereiste we-

tenschap bezitten, waarbij overigens een rol speelt dat ‘behoren te weten’ ook 

wetenschap oplevert. Het zijn met name deze complexe gevallen die voor de 

herstructureringsdeskundige of observator gelet op de hoge druk en korte door-

looptijd een uitzonderlijke uitdaging zullen vormen.

5. Voorzieningen in de WHOA

De WHOA bevat geen expliciete voorzieningen voor het opsporen, laat staan het 

aanpakken, van onregelmatigheden in de aanloop naar de herstructurering.42 

Dat rekening gehouden is met onregelmatigheden tijdens de procedure en met 

de kans dat de onderneming ondanks de reddingspoging failleert blijkt wel uit 

art. 42a Fw (waarover straks meer). Vanaf de start van de herstructurering zijn 

verschillende waarborgen vormgegeven waarover al het nodige geschreven is. 

De vraag is nu welke mogelijkheden er zijn om de gang van zaken vóór de her-

structurering te controleren op onregelmatigheden.

Allereerst valt te wijzen op art. 371 lid 7 Fw. In dit artikel is verankerd dat de 

herstructureringsdeskundige die op basis van lid 1 kan worden aangewezen ge-

rechtigd is tot raadpleging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

42. Zoals het recentelijk ingevoerde lid 2 van art. 68 Fw.
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van de schuldenaar waarvan hij kennisneming nodig acht  voor de vervulling 

van zijn taak. De memorie van toelichting stelt dat het gaat om ‘de volledige 

bedrijfsadministratie en alle overige relevante bedrijfsinformatie’.43 Uit lid 8 

van hetzelfde artikel blijkt dat de schuldenaar, zijn bestuurders, aandeelhouders, 

werknemers en eventuele commissarissen gehouden zijn hem alle inlichtingen 

te verschaffen die van hen worden verlangd.44 Zij moeten dit zelfs op eigen be-

weging doen wanneer het gaat om feiten of omstandigheden waarvan zijn weten 

of behoren te weten dat die voor de herstructureringsdeskundige van belang zijn 

voor de uitoefening van zijn taak.

Zoals gezegd staan alle zojuist genoemde bevoegdheden in de sleutel van de ver-

vulling van de taak van de herstructureringsdeskundige. Tot die taak behoort – 

in ieder geval niet expliciet – onderzoek naar onregelmatigheden in de periode 

voorafgaand aan de herstructurering. De herstructureringsdeskundige dient zich 

bovenal bezig te houden met de voorbereiding van een akkoord, en moet zich 

daarbij onafhankelijk en onpartijdig moeten opstellen.45 Hij richt zich kortom, 

op het belang van de gezamenlijke schuldeisers46 bij de voorbereiding van het 

akkoord. Onderzoek naar eventuele onregelmatigheden voorafgaand aan het 

traject past onzes inziens wel degelijk impliciet in de geest van de positie van de 

deskundige die ook daarmee immers onmiskenbaar optreedt in het belang van 

de gezamenlijke schuldeisers.

Wanneer de herstructureringsdeskundige goed gebruikmaakt van de hem in dit 

artikel toegekende bevoegdheden kan dit bijdragen aan een beeld van eventuele 

onregelmatigheden in de periode vóór zijn aanstelling. De wijze waarop en de 

materie waarnaar hij onderzoek moet doen is – net als het geval is bij curatoren 

in faillissement – niet vormgegeven. Wel wijzen wij hier allereerst op het gevaar 

dat Tideman in 2015 al signaleerde,47 te weten dat informatie selectief door 

de schuldenaar zal worden verschaft teneinde de kans op het bereiken van een 

akkoord te vergroten. Ook bleek zojuist dat in voorkomende gevallen de be-

trokkene(n) zichzelf helemaal niet bewust hoeft te zijn dat zijn handelen een 

‘onregelmatigheid’ opleverde.

43. Kamerstukken II 2018/19, 35 249 nr. 3, p. 42.

44. Hiermee sluit het wetsvoorstel aan bij  art. 105 en 105a Fw betreffende de informatie- en 

medewerkingsplicht van de failliet jegens de curator. Zie Kamerstukken II 2018/19, 35 249, 

p. 42.

45. Vgl. art. 371 lid 1 en 6 Fw.

46. Zie hierover met name Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, p. 41.

47. Tideman 2015, onder 8.
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De positie van de herstructureringsdeskundige verschilt tevens in feitelijke zin 

van die van de curator in faillissement (die overigens over soortgelijke wette-

lijke bevoegdheden beschikt). Zo eindigt een faillissement zelden binnen enkele 

weken, en betreft het vanzelfsprekend geen ‘debtor in possession’ procedure. 

Zodoende verkrijgt de curator bijvoorbeeld met regelmaat relevante informatie 

door de postblokkade. In §3 kwam al aan de orde dat het bij faillissementen met 

een gecompliceerde feitenstructuur voor de curator nodig kan zijn in het kader 

van zijn onregelmatighedenonderzoek de hulp van derden in te schakelen, waar-

onder bijvoorbeeld forensische accountants. Art. 371 lid 9 Fw bepaalt dat de 

herstructureringsdeskundige verkregen informatie in beginsel niet met derden 

mag delen. Uit de toelichting blijkt dat deze bepaling ziet op het voorkomen 

van ongewenste verspreiding van gevoelige informatie.48 Denkbaar is volgens 

diezelfde toelichting wel dat de herstructureringsdeskundige informatie deelt 

onder voorwaarde van geheimhouding.

Het tijdsgebrek kan de herstructureringsdeskundige in complexere gevallen 

ongetwijfeld parten spelen. De druk kan nopen tot een minder diepgaand onder-

zoek teneinde een de vereiste snelle doorlooptijd niet te dwarsbomen. In die 

gevallen waarin een globaal onderzoek aanleiding geeft tot twijfels kunnen 

wellicht afspraken over een vervolgonderzoek in het te homologeren akkoord 

worden opgenomen. Naast art. 371 Fw valt te wijzen op enkele andere relevante 

artikelen.

Zo formuleert art. 375 Fw de noodzakelijke informatie die een akkoord in ieder 

geval behoort te bevatten, waaronder onder sub ‘e’ de aard en omvang van fi -

nanciële problemen. Het ligt onzes inziens niet voor de hand dat uit deze ‘rap-

portage’ gecompliceerde onregelmatigheden zoals hier bedoeld zullen blijken.

Art. 380 Fw bepaalt dat bij de voorbereiding van het akkoord een “art. 379-voor-

ziening” kan zijn de instelling van een observator die toezicht houdt op de 

totstandkoming van het akkoord. Hij dient daarbij oog voor de belangen van 

gezamenlijke schuldeisers te hebben. Het is onduidelijk of deze bepaling een 

zinvolle rol kan spelen bij de beoordeling van (on)regelmatigheden voor aan-

vang van de herstructurering.

Art. 384 sub g Fw stelt tot slot dat een van de afwijzingsgronden voor het uit-

eindelijk akkoord is dat het akkoord tot stand is gekomen door bedrog, door 

begunstiging van een of meer stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders 

of met behulp van oneerlijke middelen.

48. Kamerstukken II 2018/19, 35 249 nr. 3, p. 41.
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Eerder kwam al aan de orde dat met name in complexere pauliana gevallen juist 

geen sprake hoeft te zijn van bedrog, moedwillige begunstiging of oogmerk. 

Bovendien kan de wederpartij bij de paulianeuze handeling juist door die hande-

ling geen schuldeiser of aandeelhouder meer zijn in de herstructurering. Het ligt 

in de rede dat een paulianeuze handeling vóór de start van de herstructurering 

zal leiden tot de conclusie dat ook het daarna vormgegeven akkoord op laakbare 

manier tot stand is gekomen, de vraag is echter of e.e.a. onder het bereik van dit 

artikel valt. Bovendien staat of valt de sanctie die het artikel stelt bij een realis-

tische mogelijkheid om onregelmatigheden te onderzoeken.

De rol van de herstructureringsdeskundige springt gelet op het voorgaande het 

meest in het oog. Dit is de functionaris met de benodigde ‘harde’ bevoegdheden 

om de voor een dergelijk onderzoek noodzakelijke informatie te verkrijgen. De 

vraag is vervolgens of het realistisch is dat hij of zij binnen enkele weken de 

beschikbare boeken, gegevensdragers en informatie door de schuldenaar aan 

hem verschaft voldoende kan doorgronden om zich een oordeel te vormen over 

het hiervoor besprokene.49

In die gevallen waarin de herstructureringsdeskundige een indicatie van on-

regelmatigheden tegenkomt, rust op hem een bijzonder zware verantwoorde-

lijkheid. De onregelmatigheid staat immers niet in rechte vast en wil hij er werk 

van maken, dan betekent dit vermoedelijk direct een streep door de herstructu-

rering.50 De meest voor de hand liggende keuze is daarom om nader onderzoek 

tot onderdeel van het akkoord te maken.51

49. In voorkomende gevallen zou een WHOA-traject in zijn geheel moeten kunnen worden afge-

rond binnen 7 tot 10 weken. Overigens verschillen de door de literatuur voorspelde typische 

doorlooptijden behoorlijk.

50. Er dient zich hier een vergelijking op met de accountant die twijfelt of de jaarrekening onder-

tekend kan worden. Met name bij beursgenoteerde bedrijven is het niet ondenkbaar dat niet 

ondertekenen per direct enorme gevolgen heeft en zelfs tot faillissement kan leiden. Men 

moet sterk in zijn schoenen staan om een dergelijke beslissing te nemen in dergelijke om-

standigheden.

51. In §4 bleek hoe paulianeus handelen niet telkens verwijtbaar handelen van de wederpartij 

van de schuldenaar hoeft op te leveren. Dat wil zeggen, de inhoud van de handeling hoeft 

niet telkens verwijtbaar te zijn, als het tijdstip waarop gehandeld wordt – te weten in het zicht 

van faillissement – dat maar is. De schuldenaar zelf zal echter als wederpartij bij diezelfde 

handeling uit de aard der zaak vaak wel weten dat die handeling verwijtbaar is. Hij heeft in 

het gros van de gevallen wel inzicht in het benadelende karakter van de handeling en weet 

bijvoorbeeld dat betaalde bedragen zullen worden verrekend of afgelost. Om die reden is de 

kans klein dat het opnemen van een vervolgonderzoek in het akkoord tot onaangename ver-

assingen zal leiden voor de onderneming die in dit opzicht zeker is van zijn zaak.
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6. Beoordeling door rechter

De Nederlandse faillissementsrechter is geen onbenul, aldus Vriesendorp re-

centelijk.52 Temeer niet omdat een speciale expert-pool van rechters zal worden 

ingesteld om homologatieverzoeken te beoordelen. Wel zal zelfs de scherpste 

jurist bij gebrek aan informatie een risico lopen op het maken van een beslissing 

op onjuiste gronden.

De rechter komt uit de aard der zaak pas laat in het WHOA-proces om de hoek 

kijken. Dit wordt met regelmaat als één van de voordelen van de regeling ge-

prezen nu dit leidt tot ‘deal certainty’. De rechter is tegelijkertijd onmisbaar 

in de procedure, op hem rust de belangrijke taak een akkoord te toetsen op re-

delijkheid. Het lot van met name de tegenstemmende crediteuren die door de 

regeling gedwongen worden aan een akkoord deel te nemen, ligt in zijn handen.

Het is relevant hier kort aandacht te besteden aan art. 42a Fw omdat de rol van de 

rechter in het kader van dit artikel leidt tot problematiek die raakt aan hetgeen in 

deze bijdrage wordt besproken. Het artikel bepaalt dat sommige rechtshandelin-

gen tijdens de herstructurering in een opvolgend faillissement niet vernietigbaar 

zijn op grond van de faillissementspauliana. Voor het verrichten van deze rechts-

handelingen – welke blijkens de MvT vooral fi nancieringstransacties zullen be-

treffen – moet vooraf door de rechtbank machtiging zijn verleend.53 Omtrent de 

positie van de rechtbank m.b.t. het verlenen van een dergelijke machtiging rijzen 

soortgelijke vragen als hier aan de orde.54 Wie moet de rechtbank in het kader 

van de te verlenen machtiging bijvoorbeeld horen?

De gezamenlijke schuldeisers die mogelijk door de voorgenomen rechtshan-

deling kunnen worden geschaad zijn belanghebbende bij uitstek. Moet de recht-

bank hen oproepen om zich over de voorgenomen rechtshandeling te kunnen 

uitlaten? Dat zou om publiciteits- en doelmatigheidsredenen onwenselijk 

zijn. Tevens moet de rechtbank op het moment van afgeven van de beslissing 

beoordelen of de voorgenomen rechtshandeling tot benadeling zal leiden.

52. Zie ‘https://leidenlawblog.nl/articles/de-nederlandse-faillissementsrechter-is-geen-onbenul’ in 

reactie op ‘https://fd.nl/opinie/1330508/nieuwe-wet-in-faillissementsrecht-benadeelt-vooral-

kleine-ondernemingen’.

53. N.W.A. Tollenaar, ‘Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep ge-

nomen’, TvI 2019/32 onder 15.

54. Tollenaar 2019, onder 15.
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De vraag is of het realistisch is dat de rechter op grond van de voorliggende 

stukken en vanuit een betrekkelijk lijdelijke positie op afstand zonder toegang 

tot de onderneming en zonder tegenspraak kan toetsen.55 Zonder de oproeping 

van de belanghebbenden wordt de rechtbank feitelijk gevraagd een ex parte be-

slissing te geven, waarbij zij voor haar informatie volledig afhankelijk is van de 

verzoeker. Dit biedt weinig materiële bescherming, aldus Tollenaar.56 Van de 

rechter wordt veel gevraagd, zo stelt Verstijlen. De rechter geeft zijn machtiging 

op basis van eenzijdige informatie, onder tijdsdruk en hij kan niet in de toekomst 

kijken.57

Soortgelijke problematiek speelt bij de kwestie die onderwerp is van deze bij-

drage. In hoeverre de rechter überhaupt kan toetsen of zich in de aanloop naar 

de WHOA-procedure onregelmatigheden hebben voorgedaan zal volledig af-

hangen van het werk van de herstructureringsdeskundige. Laatstgenoemde is 

immers de enige met harde bevoegdheden uitgeruste onafhankelijke functio-

naris die zich ‘in’ het traject bevindt. Bij herstructureringen van aanzienlijke 

omvang valt het dus aan te bevelen standaard een herstructureringsdeskundige 

te benoemen, hetgeen in de praktijk ook wel zal gebeuren. Ook is denkbaar 

dat de rechtbank in voorkomende gevallen de herstructureringsdeskundige bij 

zijn aanstelling de opdracht meegeeft zich bij de voorbereiding van het akkoord 

rekenschap te geven van wat in de periode voorafgaand aan zijn aanstelling 

binnen de onderneming is voorgevallen.

7. Conclusie

Het doel van deze bijdrage is nadrukkelijk niet de WHOA te torpederen. De doel-

stelling van de nieuwe regeling valt juist te prijzen. In het gros van de gevallen 

zullen zich ook geen problemen voordoen zoals in deze bijdrage geadresseerd. 

Aangenomen mag immers ook worden dat van de enkele mogelijkheid van een 

WHOA-traject een zekere preventieve werking uitgaat. Nu de Nederlandse 

rechtspraktijk eindelijk de mogelijkheid biedt schulden op een succesvolle en 

rechtmatige manier te herstructureren hoeven ondernemingen zich minder snel 

in de potentieel onrechtmatige bochten te wringen die in faillissement het onder-

zoeksobject van curatoren worden.

Tegelijkertijd worden zoals vermeld lang niet alle huidige paulianeuze han-

delingen gekenmerkt door een oogmerk, boze opzet of wat dies meer zij. Juist 

55. Tollenaar 2019, onder 15.

56. Zie ook Verstijlen 2020, onder 2.

57. Verstijlen 2020, onder 2.
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de zeer complexe gevallen, zijn die gevallen waarin de transacties op het eerste 

oog – ook voor de betrokkenen – legitiem leken.

Men mag wat ons betreft met name in die gevallen kritisch zijn op de gebrekkige 

mogelijkheden onregelmatigheden vóór de herstructurering te signaleren. Voor 

zover geen adequaat regelmatighedenonderzoek gevoerd kan worden in een 

WHOA-procedure strookt dit niet met het recent ingevoerde lid 2 van art. 68 Fw 

en de opmerkingen in de Herstructureringsrichtlijn 2019 waaruit blijkt dat de 

(Europese) wetgever wel degelijk waarde hecht aan dergelijk onderzoek. Hoe-

wel het bij een WHOA-procedure (vaak) niet op faillissement zal aankomen, is 

niet duidelijk waarom in een dergelijk geval minder waarde gehecht zou moeten 

worden aan een onregelmatighedenonderzoek.

Crediteuren worden in een WHOA-procedure onder de in deze bijdrage beschre-

ven omstandigheden immers – zij het met een omweg – evengoed getroffen in 

hun verhaalsmogelijkheden. Het verschil met de faillissementssituatie is dat zij 

hiervan bij gebrek aan informatie geen weet hebben.

Eerlijk is eerlijk, een perfecte oplossing voor deze kwestie is er niet. De WHOA 

wordt gekenmerkt door een snelle doorlooptijd, teneinde het verdampen van 

waarde zoveel mogelijk te voorkomen. Een uitgebreid onderzoek naar on-

regelmatigheden voor de WHOA-procedure is daarmee simpelweg niet te ver-

enigen. De ervaring in faillissement leert immers dat – met name bij uitgebreide 

ingewikkelde faillissementen – het onderzoek zelfs voor de curator met zijn 

wettelijke bevoegdheden niet zelden een fl inke periode in beslag neemt.

Met name voor de krachtens artikel 371 Fw aan te stellen herstructureringsdes-

kundige is in dit kader een belangrijke rol weggelegd nu aan hem de meest ver-

gaande bevoegdheden zijn toegekend krachtens welke hij deze taak zou kunnen 

vervullen. Hij zal van zijn bevoegdheden effi ciënt en grondig gebruik moeten 

maken om in korte tijd aan oordeelsvorming te doen. Op hem rust een grote 

verantwoordelijkheid ook de rechter van voldoende informatie te voorzien in de 

korte tijd die daarvoor beschikbaar is.

Wij voorzien dat in die gevallen waarin aanleiding is om een bepaalde rechtshan-

deling die vóór het WHOA-traject heeft plaatsgevonden in twijfel te trekken – 

met name in de grotere zaken – op de deskundige, maar ook de rechter een grote 

druk komt te liggen. Het onbetamelijke karakter van het handelen staat immers 

ook bij een vermoeden daarvan niet in rechte vast.
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Oordelen dat nader onderzoek nodig is komt – gelet op de snelle doorlooptijd 

van de WHOA – de facto neer op een streep door de herstructurering. Curato-

ren zijn in het verleden voor minder aansprakelijk gesteld. Wellicht kan nader 

onderzoek in die gevallen tot onderdeel van het akkoord gemaakt worden. Het 

wordt interessant te bezien of zulke gevallen zich zullen gaan voordoen, en of 

herstructureringsdeskundigen en rechters hun voet stijf zullen houden wanneer 

het echt moet.



319

Het internationaal privaatrecht en het merkwaardige 
verhaal van de WHOA1

DR. MR. L.F.A. WELLING-STEFFENS2

1. Introductie

De invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)3 brengt 

een aantal interessante, en niet in alle gevallen eenvoudig te beantwoorden, 

vragen van internationaal privaatrecht met zich. De WHOA introduceert de 

mogelijkheid voor een schuldenaar om een pre-insolventie dwangakkoord aan 

te bieden aan zijn schuldeisers en aandeelhouders. In deze bijdrage komen inter-

nationaalprivaatrechtelijke aspecten aan de orde; bevoegdheid van de rechter, 

het toepasselijk recht op verzoeken en vorderingen die in een WHOA-procedure 

worden ingesteld en de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken die de 

rechter doet in het kader van de WHOA zoals de homologatie van het akkoord, 

de afkondiging van een afkoelingsperiode of de toestemming voor eenzijdige 

beëindiging van een overeenkomst. Daarbij is het van belang dat de WHOA 

twee procedures voor het dwangakkoord introduceert. Een besloten procedure4 

en een openbare procedure,5 beide buiten faillissement.6 Het is aan de schulde-

naar (of aan de belanghebbende die de aanwijzing van een herstructureringsdes-

kundige verzoekt) of het akkoord in het kader van een besloten of de open pro-

cedure wordt aangeboden.7 De openbare procedure onder de WHOA zal door de 

1. Titel geïnspireerd door de naam van de fi lm “The curious case of Benjamin Button”.

2. De auteur is Of Counsel bij Greenberg Traurig LLP en werkzaam als advocaat te Amsterdam 

en als gastdocent verbonden aan de vakgroep Privaatrecht (op het gebied van het Insolventie-

recht) van de Rechtenfaculteit van de UvA.

3. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot 

homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord), Kamer-
stukken I 2019/20, 35 249, A.

4. Alle verzoeken aan de rechter in het kader van de WHOA worden in de raadkamer behandeld 

(art. 369 lid 9 Fw).

5. Kiest de schuldenaar voor de openbare procedure dan dient hij zodra de rechter de eerste 

beslissing heeft genomen de griffi er van de rechtbank Den Haag om de op grond van de 

Insolventieverordening vereiste gegevens te registeren in het Centraal Insolventieregister 

(art. 370 lid 4 Fw).

6. Zie art. 369 lid 6 Fw.

7. Zie art. 370 lid 4 en 371 lid 2 Fw.
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wetgever worden aangemeld voor plaatsing op Annex A van de Insolventiever-

ordening.8 9 Dat betekent dat in beginsel zowel de bevoegdheid, het toepasselijk 

recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken in het kader van de 

openbare WHOA-procedure door de bepalingen van de Insolventieverordening 

zullen worden beheerst. De wetgever lijkt te menen dat de besloten procedure 

geheel binnen de regels van het nationale internationaal privaatrecht vallen, zon-

der acht te slaan op Brussel I bis,10 Rome I11 of Rome II.12 In deze bijdrage zal ik 

aangeven dat de wetgever hier iets te eenvoudig voorbij is gegaan aan complexe, 

en niet altijd eenduidig te beantwoorden, vragen naar bevoegdheid, toepasselijk 

recht en erkenning en tenuitvoerlegging binnen het kader van de WHOA.

2. Rechtsmacht

2.1. Inleiding

De eerste vragen die opkomen zijn die ter zake de bevoegdheid of rechtsmacht 

van de Nederlandse rechter. De WHOA bepaalt in artikel 369 lid 7 Fw13 dat de 

rechtsmacht van de Nederlandse rechter in een openbare procedure zal worden 

bepaald door de betreffende bepalingen van de Insolventieverordening en in het 

kader van een besloten procedure door artikel 3 Rv.

Wat zijn de implicaties van de toepasbaarheid van de Insolventieverordening 

op de openbare procedure onder de WHOA voor de bevoegdheid van de rechter 

voor verzoeken en vorderingen in het kader van die openbare procedure? Wat is 

bijvoorbeeld het lot van een forumkeuze of arbitrage clausule in een overeen-

komst die op basis van de WHOA door de schuldenaar eenzijdig kan worden 

beëindigd?14 Is het juist dat de wetgever ervan uitgaat dat bij een besloten pro-

cedure de bevoegdheid van de rechter wordt bepaald door de bepalingen van 

8. Verordening (EU) nr. 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 

betreffende insolventieprocedures (herschikking).

9. Zie memorie van toelichting (MvT) bij de WHOA, Kamerstukken II 2018/19, 35 249, nr. 3, 

p. 6.

10. Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 

2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van be-

slissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking).

11. Verordening (EU) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 

inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

12. Verordening (EU) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 

betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen.

13. Hoewel de WHOA op het moment van schrijven nog niet is aangenomen door de Eerste 

Kamer refereer ik naar de wetsartikelen in de Faillissementswet (Fw).

14. Zie art. 373 lid 1 Fw.
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het nationale bevoegdheidsrecht uit titel 1 Rv? Of zijn er gedegen argumenten 

om aan te nemen dat Brussel I bis van toepassing is op de besloten procedure? 

Het is immers niet aan de nationale wetgever om te bepalen of de besloten pro-

cedure en de rechtsvragen die binnen die besloten procedure kunnen worden 

voorgelegd aan de rechter onder het nationale bevoegdheidsrecht of onder Brus-

sel I bis vallen. De bevoegdheidsvragen in het kader van de WHOA zijn al in 

eerdere publicaties de revue gepasseerd, maar nog niet alle vragen zijn daarin 

beantwoord.15 Bovendien zijn de meningen verdeeld over de vraag of de beslo-

ten procedure binnen het materiële toepassingsgebied valt van Brussel I bis; de 

wetgever meent kennelijk van niet. Die vraag is uiteraard niet alleen van belang 

voor de bevoegdheid maar tevens voor de erkenning en tenuitvoerlegging van 

de uitspraken in het kader van de besloten procedure (zie verder paragraaf 4).

2.2. Rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij de openbare procedure

2.2.1. Voldoet de openbare procedure aan de materiele criteria voor plaatsing 
op Annex A van de Insolventieverordening?

Als reeds opgemerkt, is de wetgever voornemens om de openbare procedure 

aan te melden bij de Europese Commissie voor plaatsing op Annex A van de 

Insolventieverordening.16 De Commissie zal vervolgens dienen te toetsen of de 

openbare procedure voldoet aan de vereisten van de Insolventieverordening. 

Het is derhalve nog geen uitgemaakte zaak dat de openbare procedure onder de 

reikwijdte van de Insolventieverordening valt. Er is echter reeds veel geschreven 

over de vraag of de openbare procedure voldoet aan de criteria om op Annex A 

te worden geplaatst en er is vrijwel consensus – met hier en daar een kritische 

noot17 – in de literatuur dat de openbare procedure zoals deze nu is ingericht in 

15. Zie onder andere  W.J.E. Nijnens, ‘Internationaal privaatrechtelijke aspecten van de WHOA’, 

TvI 2019/34; P.M. Veder, ‘Internationale aspecten van de WHOA: de openbare en de besloten 

akkoordprocedure buiten faillissement’, FIP nr. 6, oktober 2019,  p. 55-58; P.M. Veder en J.J. 

van Hees, ‘Internationale aspecten van het dwangakkoord ter voorkoming van faillissement’, 

in: A.C.P. Bobeldijk e.a., Vereeniging ‘Handelsrecht’ Preadviezen 2017 – Het dwangakkoord 
buiten faillissement, Zutphen: Uitgeverij Paris 2017; S.C. Pepels, ‘De WHOA als instrument 

voor (grensoverschrijdende) groepsherstructureringen’, MvO 2020, nr. 1 & 2; R.D. Vries-

endorp en O. Salah, ‘De WHOA: een nieuw herstructureringsinstrument’, MvO 2020, nr. 6, 

p.  208.

16. MvT, p. 6.

17. Zie onder andere  Nijnens, TvI 2019/34, p.  261-262 (noot 15) met verdere verwijzingen naar 

literatuur.
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de WHOA voldoet aan die criteria.18 In het kort laat ik de relevante criteria nog 

even de revue passeren en geef ik aan waarom de openbare procedure hieraan 

voldoet.

Deze criteria vinden we in artikel 1 lid 119 Insolventieverordening. Ten eerste 

moet de procedure openbaar zijn en moet de openingsbeslissing worden gepu-

bliceerd.20 Nu is er onder de WHOA geen sprake van een openingsbeslissing 

van de rechter. In de literatuur is betoogd dat de eerste beslissing van de rechter 

die in een openbare procedure wordt genomen en gepubliceerd kwalifi ceert als 

de openingsbeslissing in de zin van de Insolventieverordening.21 De wetgever 

heeft aansluiting gezocht bij die opvatting en artikel 370 lid 4 Fw bepaalt dan 

ook dat de eerst genomen beslissing van de rechter openbaar dient te worden 

gemaakt.22

Daarnaast moet het gaan om een collectieve procedure. Dat is eveneens het geval 

onder de WHOA. Het feit dat de WHOA toestaat dat het akkoord aan slechts 

een gedeelte van de schuldeisers en/of aandeelhouders wordt aangeboden, doet 

daar niet aan af. Het moet dan volgens de Insolventieverordening wel gaan om 

een aanzienlijk deel van de schuldeisers23 en bovendien moeten de rechten van 

de niet bij de procedure betrokken schuldeisers onverlet worden gelaten.24 Dit 

laatste is onder de WHOA expliciet het geval terwijl het eerste in de praktijk 

het geval zal zijn.25 Punt (14) Considerans stelt daarnaast de eis dat procedures 

waarbij niet alle schuldeisers zijn betrokken gericht moeten zijn op redding van 

de schuldenaar en het voorkomen van de staking van de bedrijfsactiviteiten. De 

18. Zie Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 55-58 (noot 15); zie Veder en Van Hees, Preadvies 
Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2017, par 5.2.3 (noot 15); zie anders Nijnens, TvI 2019/34, p. 

260-263 (noot 15).

19. Zie echter ook de Considerans bij de Insolventieverordening, nrs. (10) t/m (12).

20. Zie tevens punt (12) Considerans bij de Insolventieverordening.

21. Zie onder andere Veder en Van Hees, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2017, p. 177 

(noot 15); Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 55-56 (noot 15); Nijnens, TvI 2019/34, p. 258 en 

260 (noot 15).

22. Zie MvT, p. 37.De schuldenaar dient zodra de rechter voor het eerst een beslissing heeft 

genomen onder de WHOA, de griffi er van de rechtbank Den Haag te verzoeken om de in-

formatie opgesomd in art. 24 Insolventieverordening onverwijld in het insolventieregister 

op te nemen en te vermelden in de Staatscourant. Dat er geen sprake hoeft te zijn van een 

openingsbeslissing om onder de Insolventieverordening te vallen, is algemeen aanvaard.

23. Nr. (14) van de Considerans vermeldt nog uitdrukkelijk dat aan de collectiviteitseis nog 

steeds wordt voldaan als alleen fi nanciële schuldeisers bij een akkoord worden betrokken.

24. Zie de Considerans bij de Insolventieverordening nr. (14) en de defi nitie van collectieve pro-

cedures in art. 2 Insolventieverordening.

25. Zie art. 385 Fw en tevens onder andere Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 56 (noot 15) en 

Nijnens, TvI 2019/34, p. 260 (noot 15).
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WHOA staat echter ook toe dat de schuldenaar een liquidatieakkoord aanbiedt. 

Een liquidatieakkoord is uiteraard niet gericht op de redding van de schuldenaar. 

Dit leidt er mijns inziens echter niet toe dat de WHOA niet zou kunnen worden 

opgenomen op Annex A. Immers, bij de afwikkeling van de schuldenaar zullen 

noodzakelijkerwijs alle nog bestaande schuldeisers worden betrokken. Deze eis 

komt echter in artikel 1 lid 1 Insolventieverordening nog een keer terug maar 

ziet dan op de toestand van de schuldenaar (zie hieronder).

Artikel 1 lid 1 Insolventieverordening vereist bovendien dat de procedure vol-

doet aan één van de drie daarin opgesomde criteria onder (a) tot en met (c). 

Onder de openbare procedure blijft de schuldenaar in controle (debtor in posses-
sion) waardoor het in ieder geval niet onder (a) valt, welke bepaling vereist dat 

de schuldenaar het beheer en de beschikking verliest. Dat laatste is immers ook 

niet het geval als er een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen. Deze 

wordt slechts bevoegd om het akkoord voor te bereiden en aan te bieden maar 

krijgt geen beschikkingsbevoegdheid over het vermogen van de schuldenaar ge-

durende de WHOA-procedure. In de literatuur is genoegzaam aangetoond dat de 

openbare procedure in ieder geval onder (b) valt (rechterlijk toezicht).26 Hoewel 

de betrokkenheid van de rechter onder de WHOA zeer beperkt is, is er volgens 

de Considerans (punt (10)) sprake van voldoende “controle” indien de rechter 

slechts optreedt naar aanleiding van een door de schuldenaar of andere belang-

hebbenden ingestelde vordering of verzoek. Dit is bij uitstek het geval onder de 

WHOA.27 Bovendien valt de openbare procedure onder (c) wanneer er op grond 

van artikel 376 Fw een afkoelingsperiode is afgekondigd.

Tot slot is een voorwaarde dat de procedure gebaseerd is op het insolventie-

recht. Dit betekent niet dat het alleen van toepassing is op procedures waarbij de 

schuldenaar insolvent is, maar ook wanneer er een risico op insolventie bestaat. 

Daaraan voldoet de openbare procedure. De eis dat de procedure moet zien op 

de redding van de schuldenaar (voorkomen van insolventie) en het voorkomen 

van de staking van bedrijfsactiviteiten geldt echter op grond van artikel 1 lid 1 

Insolventieverordening wanneer de procedure kan worden ingeleid bij een risico 

op insolventie. In de literatuur bestaat een verschil van mening of de toegang 

tot de (openbare) WHOA-procedure meer dan slechts een risico op insolventie 

26. Zie Veder en Van Hees, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2017, p. 181-182 (noot 15); 

Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 56-57 (noot 15); en Nijnens, TvI 2019/34, p. 263 (noot 15).

27. Zie art. 371 (verzoek aanwijzing herstructureringsdeskundige), 376 (verzoek afkondiging 

afkoelingsperiode), 378 (tussentijdse verzoeken in het kader van de totstandkoming van het 

akkoord) en 379 (ambtshalve maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de schuld-

eisers of aandeelhouders) Fw.
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vereist en om die reden geen last heeft van deze eis.28 Wat daar ook van zij, in de 

Considerans wordt duidelijk gemaakt dat deze eis met name geldt wanneer niet 

alle schuldeisers worden betrokken bij de procedure. In dat geval moet de pro-

cedure zien op de redding van de schuldenaar of het voorkomen van het staken 

van bedrijfsactiviteiten, dat lijkt mij volstrekt logisch en zo is de WHOA ook 

ingestoken. Het feit dat onder de WHOA ook een liquidatie akkoord kan worden 

aangeboden levert mijns inziens dan ook geen strijd op met deze eis in artikel 

1 lid 1 Insolventieverordening. Bovendien staan er reeds andere procedures op 

Annex A die niet aan dit specifi eke criterium voldoen.29 Tot slot is er in de Insol-

ventieverordening juist ruimte gemaakt om dergelijke procedures op te nemen 

in Annex A en heeft de EU de Richtlijn Herstructurering30 aangenomen zodat 

lidstaten procedures als die onder de WHOA dienen te implementeren.

Al met al zou ik dus menen dat de openbare procedure de toets zal doorstaan en 

door de Commissie op Annex A zal worden geplaatst.

2.2.2. De bevoegdheidsregel onder de Insolventieverordening

Op grond van de Insolventieverordening is de Nederlandse rechter bevoegd – en 

kan er een akkoord onder de WHOA worden aangeboden – indien de schulde-

naar zijn centrum van voornaamste belangen (de COMI) in Nederland heeft. 

Over de COMI wil ik hier niet teveel zeggen. Daar is al veel over geprocedeerd 

28. Zie bijv. Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 57-58 (noot 15) die dat onder andere bepleit. Zie 

daarentegen Nijnens, TvI 2019/34, p. 261-262 (noot 15) die meent dat die discussie met name 

semantisch is en dat de WHOA bedoeld is als een procedure waarop het genoemde criterium 

van toepassing is en stelt dan ook voor om nog een tweedeling te maken tussen openbare pro-

cedures ter herstructurering en openbare procedures ter afwikkeling en alleen de eerste aan 

te melden voor opneming in Annex A (zie p. 266-267). Veder tracht de betreffende bepaling 

in art. 1 lid 1 Insolventieverordening ook nog anders uit te leggen door te verwijzen naar de 

Engelstalige en Franstalige versie van de Insolventieverordening waaruit zou kunnen blijken, 

zo stelt Veder, dat bedoeld is dat dergelijke procedures moeten zien op (i) het voorkomen van 

insolventie of (ii) het staken van bedrijfsactiviteiten. Die uitleg van de Engelstalige en Frans-

talige tekst lijkt mij vooral een doelredenering of wishful thinking zo je wilt en niet wat er 

werkelijk is bedoeld.

29. Zie Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 58 (noot 15) en Nijnens, TvI 2019/34, p. 262 (noot 15).

30. Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 be-

treffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en be-

roepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de effi ciëntie van procedures 

inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richt-

lijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie).



325

Het internationaal privaatrecht en het merkwaardige verhaal van de WHOA

en geschreven.31 Van belang is dat de COMI op grond van artikel 3 Insolventie-

verordening de plaats is waar de schuldenaar gewoonlijk het beheer over zijn 

belangen voert en die als zodanig voor derden herkenbaar is. Voor rechtsper-

sonen wordt de COMI vermoed te liggen ter plaatse van de statutaire zetel, voor 

natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen de plaats van de diens 

hoofdvestiging en voor elke andere natuurlijke persoon diens gebruikelijke ver-

blijfplaats. Dit vermoeden is echter weerlegbaar, waarbij voor rechtspersonen 

de vuistregel geldt dat het vermoeden alleen opzij kan worden gezet indien het 

hoofdkantoor niet in dezelfde lidstaat als de statutaire zetel ligt en er andere om-

standigheden zijn die de COMI in de lidstaat van het hoofdkantoor plaatsen.32 

Hoe dan ook: de schuldenaar moet juridisch of feitelijk een reële en vrij stevige 

band met Nederland hebben voor de toepassing van de openbare procedure 

onder de WHOA. Dit geldt ook voor eventuele groepsvennootschappen die de 

schuldenaar mee zou willen nemen in het akkoord.33 Dit maakt het in ieder geval 

lastig om een internationale groep van vennootschappen te herstructureren mid-

dels een akkoord onder de openbare procedure omdat de Nederlandse rechter 

ambtshalve moet toetsen of er gegronde redenen zijn om af te wijken van het 

vermoeden met betrekking tot de buitenlandse vennootschappen van de groep.34

Bevindt de COMI van de schuldenaar (of van een bij het akkoord te betrekken 

groepsvennootschap) zich niet in een EU-lidstaat dan is de Insolventieverorde-

ning niet van toepassing. Op grond van artikel 369 lid 7 onder b Fw dient de 

Nederlandse rechter in dat geval zijn bevoegdheid te toetsen aan artikel 3 Rv. Dit 

lijkt mij juist. Door plaatsing van de openbare procedure op Annex A Insolventie-

verordening valt de openbare procedure binnen het materiële toepassingsgebied 

van de Insolventieverordening en buiten het materiële toepassingsgebied Brus-

sel I bis. Aan die constatering verandert niets indien de Insolventieverordening 

31. Zie ook punt (30) Considerans bij de Insolventieverordening waar uitvoerig wordt ingegaan 

op het weerleggen van het vermoeden. Zie verder onder andere: HvJ 16 juli 2020 C-253/19, 

ECLI:EU:C:2020:585 (MH & NI/OJ & Novo Banco); HvJ 20 oktober 2011, C-396/09, 

ECLI:EU:C:2011:671, JOR 2012/30, m.nt. P.M. Veder (Interedil); HvJ 2 mei 2006 C-341/04, 

ECLI:EU:C:2006:281, NJ 2010, 93, m.nt. P. Vlas; TvI 2006, 30 m.nt. K.A. Messelink (Euro-
food); Vrancken Peeters en Coskun, ‘Het centrum van voornaamste belangen: Nederlands of 

Europees?’, V&O juni 2005, nr. 6, p. 106-110; V. Vroom, ‘Eurofood en de Europese Insol-

ventieverordening’, V&O december 2004, nr. 12, p. 202-207.

32. Zie onder andere punt (30) Considerans bij de Insolventieverordening en onder andere: HvJ 

16 juli 2020 C-253/19, ECLI:EU:C:2020:585 (MH & NI/OJ & Novo Banco); HvJ 20 oktober 

2011, C-396/09, ECLI:EU:C:2011:671, JOR 2012/30 m.nt. P.M. Veder (Interedil).
33. Die mogelijkheid wordt geboden door art. 372 Fw en voor de bevoegdheid zie het eerste lid 

onder d.

34. Zie ook Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 62 (noot 15); S.C. Pepels, MvO 2020, nr. 1 & 2, p. 

3 (noot 15).
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formeel niet van toepassing is omdat de COMI van de schuldenaar niet in een 

EU-lidstaat ligt. De rechtsmachtsregels opgenomen in afdeling 1 van titel 1 Rv, 

en meer specifi ek in artikel 3 Rv omdat alles onder de WHOA met een verzoek-

schrift wordt ingeleid, zijn in dat geval van toepassing. 35

2.2.3. Van welke verzoeken en vorderingen ingesteld in het kader van de 
openbare procedure mag de COMI rechter kennisnemen?

De Insolventieverordening is formeel van toepassing als de COMI van de schul-

denaar zich in een EU-lidstaat bevindt.36 De rechter in de lidstaat van de COMI 

is dan bij uitsluiting bevoegd om een zogenaamde hoofdprocedure te openen 

alsmede om kennis te nemen van alle vorderingen die rechtstreeks uit die in-

solventieprocedure voortvloeien én daar nauw mee samenhangen.37 Volgens 

rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna het Europese Hof) zijn 

dat echter niet automatisch alle vorderingen die in het kader van de betreffende 

insolventieprocedure worden ingesteld.38 Wat is dan precies de materiële reik-

wijdte van de Insolventieverordening?

De “openingsbeslissing” onder de WHOA
Onder de openbare procedure is er geen openingsbeslissing. Voor de toepassing 

van de Insolventieverordening zal echter de eerste beslissing genomen door de 

rechter in het kader van die openbare procedure als zodanig worden aangemerkt. 

In die eerste beslissing zal de rechter dan ook moeten aangeven of het gaat om 

een zogenaamde hoofdprocedure of secundaire (territoriale) procedure. Heeft 

de schuldenaar de COMI in Nederland dan is het een hoofdprocedure, heeft de 

schuldenaar slechts een vestiging in Nederland dan kan het enkel een secundaire 

procedure zijn. Dit alles natuurlijk alleen als de schuldenaar heeft aangegeven 

te opteren voor een openbare procedure. Zolang het eerste verzoek waarop de 

rechter dient te beslissen een verzoek is dat specifi ek in de WHOA is geregeld en 

daar nauw mee samenhangt, is daarop de Insolventieverordening van toepassing. 

Aangezien er geen daadwerkelijke openingsbeslissing is zal de rechter moeten 

toetsen of het aan hem voorgelegde verzoek aan dat criterium voldoet. Immers 

35. Zie ook S.C. Pepels, MvO 2020, nr. 1 & 2, p. 3 (noot 15).

36. Met uitzondering van Denemarken.

37. Art. 3 lid 1 en art. 6 lid 1 Insolventieverordening zoals onder andere uitgelegd door het 

Europese Hof in HvJ 6 februari 2019, C-535/17, ECLI:EU:C:2019:96 (NK/BNP Parisbas). 

Daarnaast is de rechter van de lidstaat waar een vestiging van de schuldenaar (die zijn COMI 

in een andere lidstaat heeft) is gelegen bevoegd om een secundaire procedure te openen (zie 

art. 3 lid 2 Insolventieverordening).

38. Zie onder andere HvJ 6 februari 2019, C-535/17, ECLI:EU:C:2019:96 JOR 2019/116 (NK/
BNP Parisbas), m.nt. L.F.A. Welling-Steffens.
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artikel 3 Insolventieverordening geeft de bevoegdheid aan de COMI rechter 

voor het openen van de insolventieprocedure terwijl artikel 6 Insolventiever-

ordening de rechter die bevoegd is op grond van artikel 3 tevens bevoegd maakt 

voor alle vorderingen die rechtstreeks uit de insolventieprocedure voortvloeien 

en daar nauw verband mee houden. Zonder twijfel zijn dat: het verzoek om een 

herstructureringsdeskundige aan te wijzen op basis van artikel 371 Fw, het ver-

zoek om een afkoelingsperiode af te kondigen op basis van artikel 376 Fw, ver-

zoeken in het kader van artikel 378 Fw, de ambtshalve beslissingen die rechter 

op basis van artikel 379 Fw kan nemen ter bescherming van de schuldeisers 

of aandeelhouders en uiteraard de homologatie beslissing op basis van artikel 

384 Fw. Beslissingen op deze verzoeken kunnen mijns inziens allen dienen als 

de “openingsbeslissing” in de zin van de Insolventieverordening. Voor de eerst 

genomen beslissing kan de rechter zich dan op grond van artikel 3 Insolventie-

verordening bevoegd verklaren en voor de daarna genomen beslissing op grond 

van artikel 6 Insolventieverordening.

Overige verzoeken en vorderingen
Vol gens vaste rechtspraak van het Europese Hof is het doorslaggevende crite-

rium om vast te stellen onder welk rechtsgebied een vordering valt, niet de pro-

cedurele context van die vordering maar de rechtsgrondslag ervan. Volgens deze 

benadering moet worden nagegaan of het subjectieve recht of de verbintenis 

waarop de vordering is gebaseerd, voortvloeit uit het burgerlijk recht en het 

handelsrecht dan wel uit specifi eke, afwijkende regels voor insolventieprocedu-

res.39 Is het eerste het geval dan valt het buiten de materiële reikwijdte van de 

Insolventieverordening en binnen de materiële reikwijdte van Brussel I bis. Dit 

kan anders zijn, aldus het Europese Hof,40 indien de band met de insolventie-

procedure dusdanig intensief is dat moet worden geoordeeld dat de ingestelde 

vordering onlosmakelijk is verbonden met de insolventieprocedure. In dat geval 

valt de vordering alsnog buiten de reikwijdte van Brussel I bis, omdat de uitzon-

dering van art. 1 lid 2 onder b Brussel I bis zich dan voordoet. Gezien het feit 

dat Brussel I bis en de Insolventieverordening communicerende vaten zijn, is 

in dat geval de Insolventieverordening van toepassing. Het tweede deel van het 

criterium uit artikel 6 lid 1 Insolventieverordening (de nauwe verbondenheid) 

lijkt volgens het Europese Hof meer te fungeren als een correctie op het eerste 

39. HvJ EG 10 september 2009, JOR 2011/341, m.nt. P.M. Veder onder JOR 2011/342 (German 
Graphics); HvJ 4 september 2014, JOR 2015/87, m.nt. P.M. Veder (Nickel & Goeldner); HvJ 

9 november 2017, JOR 2018/132 (Tünkers) en HvJ 20 december 2017, JOR 2018/133 (Va-
lach/Waldviertler Sparkasse), beide m.nt. B.A. Schuijling; HvJ 6 februari 2019, C-535/17, 

ECLI:EU:C:2019:96 JOR 2019/116 (NK/BNP Parisbas), m.nt. L.F.A. Welling-Steffens.

40. HvJ 6 februari 2019, JOR 2019/116 (NK/BNP Parisbas), m.nt. L.F.A. Welling-Steffens, in 

r.o. 35 en 36.



Dr. mr. L.F.A. Welling-Steffens

328

deel (rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure).41 Dit betekent dat 

de rechtsgrondslag de basis vormt. Die rechtsgrondslag kan alleen onder uitzon-

derlijke omstandigheden opzij worden gezet. Namelijk wanneer die omstandig-

heden ertoe leiden dat kan worden gesteld dat de vordering met een gemeen 

burgerlijke of handelsrechtelijke grondslag onlosmakelijk is verbonden met de 

insolventieprocedure. Of juist andersom, wanneer een vordering met een faillis-

sementsrechtelijke grondslag niet (meer) onlosmakelijk is verbonden met de 

insolventieprocedure.42 Van onlosmakelijke verbondenheid met een insolventie-

procedure zou in de woorden van A-G Bobek sprake kunnen zijn wanneer “een 

bepaalde vordering die in beginsel is gebaseerd op gemeenschappelijke regels, 

wordt gekenmerkt door zo veel specifi eke afwijkende voorschriften – bijvoor-

beeld wat betreft het voorwerp van de eis, de bewijslast of de verjaringstermijn, 

die dusdanig veel verschillen van de algemene regeling dat zij in feite neerko-

men op een afzonderlijke en specifi eke regeling – dat deze vordering hierdoor 

binnen het gebied van insolventie zou kunnen komen te vallen”.43

Een aantal voorbeelden
Op grond van het bovenstaande en in samenhang met artikel 7 lid 2 onder e 

Insolventieverordening44 valt het verzoek door de schuldenaar (of de herstructu-

reringsdeskundige zo deze is benoemd) aan de rechter om toestemming te geven 

voor een eenzijdige beëindiging van een overeenkomst op basis van artikel 373 

lid 1 Fw binnen de reikwijdte van de Insolventieverordening. Immers, uit het 

feit dat in artikel 7 lid 2 onder e Insolventieverordening wordt bepaald dat de 

lex concursus de gevolgen beheerst van de insolventieprocedure voor lopende 

overeenkomsten waarbij de schuldenaar partij is, volgt dat een dergelijke vorde-

ring binnen de Insolventieverordening valt. De COMI rechter is derhalve tevens 

bevoegd om in te stemmen met een eenzijdige beëindiging door de schuldenaar.

Een gevolg van een dergelijke beëindiging kan zijn dat de wederpartij schade-

vergoeding kan eisen. De wederpartij moet daarbij vrij zijn om de schuldenaar 

voor de op grond van de overeenkomst bevoegde rechter te dagen. Dit kan echter 

alleen indien de betreffende vordering niet binnen de reikwijdte van de Insol-

ventieverordening valt, omdat anders de COMI rechter exclusief bevoegd is. Op 

41. Zie ook mijn noot onder het arrest in JOR 2019/116, p. 1406-1407 en zie de conclusie van 

A-G Bobek onder nr. 3.

42. Zie voor een voorbeeld van het laatste HvJ 19 april 2012, JOR 2012/303, m.nt. P.M. Veder 

(F-Tex), r.o. 41 e.v.

43. Conclusie A-G Bobek (ECLI:EU:C:2018:850) bij HvJ 6 februari 2019 C-535/17, 

ECLI:EU:C:2019:96 (NK/BNP Parisbas), nrs. 3 en 4.

44. Art. 7 Insolventieverordening bepaalt het toepasselijke recht maar is relevant voor de vraag 

of een vordering binnen de materiele reikwijdte van de Insolventieverordening valt.
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het eerste gezicht lijkt een dergelijke vordering zonder nadere toetsing onder de 

Insolventieverordening te vallen omdat op grond van artikel 7 lid 2 aanhef en 

onder e Insolventieverordening de lex concursus (het recht van de lidstaat waar 

de procedure is geopend) de gevolgen van de insolventieprocedure voor lopende 

overeenkomsten waarbij de schuldenaar partij is beheerst. Echter de lex con-
cursus is alleen van toepassing, en vervangt alleen het op grond van de normale 

regels van internationaal privaatrecht toepasselijke recht45 voor zover het pro-

cedurele en materiële gevolgen betreft die specifi ek zien op de behandeling van 

overeenkomsten tijdens de insolventieprocedure. Dat wil zeggen uitsluitend de 

gevolgen die noodzakelijk zijn om de doelstelling van de insolventieprocedure 

te verwezenlijken.46 Daarbij kan voor de Nederlandse faillissementsprocedure 

met name worden gedacht aan artikel 37 Fw. Onder de WHOA geldt dat mijns 

inziens voor de gevolgen van de openbare procedure voor ipso facto bepalin-

gen in overeenkomsten (zie artikel 373 leden 3 en 4 Fw), de bevoegdheid van 

de schuldenaar om onder omstandigheden en met toestemming van de rechter 

overeenkomsten eenzijdig te beëindigen (zie artikel 373 lid 1 Fw) en de regel 

dat een borg of hoofdelijk schuldenaar die na homologatie een bedrag voldoet 

aan de schuldeiser zich niet kan verhalen op de schuldenaar (zie artikel 370 lid 

2 Fw). Deze bepalingen zijn van toepassing als onderdeel van de lex concursus 

en ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht. Dit betekent dat deze 

vorderingen of verzoeken ook in de zin van artikel 6 Insolventieverordening 

rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure én daarmee nauw samen-

hangen. Geschillen over deze bepalingen vallen dus automatisch onder de reik-

wijdte van de Insolventieverordening, waarvoor de COMI rechter bij uitsluiting 

bevoegd is.47 Andere aspecten van een overeenkomst, zoals de geldige totstand-

koming van de overeenkomst en de aard en omvang van de verbintenissen die 

voortvloeien uit de overeenkomst (waaronder een recht op schadevergoeding bij-

voorbeeld) vallen daar niet onder omdat deze gevolgen niet rechtstreeks voort-

vloeien uit de insolventieprocedure.48 De Insolventieverordening is derhalve, 

45. Voor overeenkomsten te vinden in Rome I.

46. Zie M. Virgos en E. Schmit, Report on the Convention of Insolvency Proceedings, European 

Union, Brussels 3 May 1996 (rapport bij het nimmer in werking getreden Insolventiever-

drag), p. 64-65 en P.M. Veder en S. van den Berg in: Tekst & Commentaar Insolventie-
recht, red. Groenewegen en Verstijlen, 11e druk Wolters Kluwer, commentaar bij art. 7 van 

de Insolventieverordening op p. 924-925.

47. Een gekozen rechter buiten de EU of arbiters die bevoegd zijn op basis van een arbitrageover-

eenkomst zijn uiteraard niet gebonden aan de bepalingen van de Insolventieverordening en 

kunnen bevoegdheid aannemen wanneer een wederpartij van de schuldenaar alsnog een ipso 
facto clausule wil inroepen bijvoorbeeld. Het is echter zeer de vraag of dergelijk buitenlands 

of arbitraal vonnis door de COMI rechter zal worden erkend.

48. Zie ook Veder en Van den Berg, T&C Insolventierecht, 11e druk, commentaar bij art. 7 van de 

Insolventieverordening op p. 925 (noot 46).
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in beginsel, niet op dergelijke vorderingen van toepassing en de Nederlandse 

rechter zal zijn bevoegdheid om kennis te nemen van een dergelijke vordering 

niet op de Insolventieverordening kunnen baseren. Dit is alleen anders indien er 

omstandigheden zijn die ertoe leiden dat de vordering tot schadevergoeding die 

wordt ingesteld in het kader van een openbare procedure onlosmakelijk is ver-

bonden met die openbare procedure. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn 

wanneer de WHOA specifi eke en afwijkende regels zou bevatten voor dergelijke 

vorderingen tot schadevergoeding. Dat is niet het geval, sterker nog, in artikel 

373 lid 2 Fw wordt verwezen naar de regeling voor schadevergoeding van af-

deling 10 van Titel 1 van Boek 6 BW; het gemene verbintenissenrecht. Over 

artikel 373 lid 2 Fw later meer in de paragraaf 3 (Toepasselijk recht).

Deze uitkomst is ergens onbevredigend en wellicht ineffi ciënt, maar op grond 

van de huidige rechtspraak van het Europese Hof mijns inziens de enige juiste 

conclusie.

Ik bespreek kort nog een aantal andere voorbeelden. Op grond van artikel 7 lid 2 

aanhef en onder i Insolventieverordening wordt de rangorde tussen schuldeisers 

beheerst door de lex concursus. Geschillen over die rangorde vallen derhalve 

onder de reikwijdte van de Insolventieverordening en de COMI rechter is be-

voegd om daarover te oordelen. Of de Nederlandse rechter bevoegd is om een 

oordeel te geven over de klassenindeling en of het aangeboden akkoord de rang-

regeling op juiste wijze respecteert onder de WHOA (zie artikel 378 lid 1 onder 

b en f Fw) dient derhalve te worden getoetst aan de Insolventieverordening. 

Echter, wordt de geldigheid van een zekerheidsrecht of een eigendomsvoorbe-

houd van een schuldeiser betwist door de schuldenaar dan kan de Nederlandse 

rechter zijn bevoegdheid niet baseren op de Insolventieverordening.49 Daar-

entegen zal de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid mijns inziens weer wel 

op de Insolventieverordening kunnen baseren in geval van een dispuut over de 

executiewaarde van een onderpand50 omdat de bepaling van die waarde nood-

zakelijk is om de doelstelling van de openbare procedure te verwezenlijken.

Dat betekent niet dat de Nederlandse rechter niet alsnog bevoegd kan zijn om 

van de vordering tot schadevergoeding of het dispuut omtrent het bestaan van 

49. Zie onder andere HvJ EG 10 september 2009, JOR 2011/341, m.nt. P.M. Veder onder JOR 

2011/342 (German Graphics).

50. Zie art. 374 lid 3 Fw: schuldeisers met een zekerheidsrecht worden ingedeeld in aparte klasse 

voor zover de vordering wordt gedekt door het zekerheidsrecht. Voor het niet-gedekte deel 

worden deze schuldeisers ingedeeld in een klasse met schuldeisers zonder voorrang. Bij die 

indeling wordt uitgegaan van de waarde van het onderpand die de schuldeiser in een faillis-

sement volgens de wettelijke rangorde zou hebben verkregen.
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het zekerheidsrecht kennis te nemen, maar die bevoegdheid kan dan alleen 

volgen uit Brussel I bis.51 Valt de vordering niet binnen de reikwijdte van de 

Insolventieverordening dan zal deze over het algemeen wel binnen de reikwijdte 

van Brussel I bis vallen.52 Brussel I bis is immers van toepassing op burgerlijke 

en handelszaken (met enkele uitzonderingen, waarvan de belangrijkste in het 

kader van deze bijdrage is opgenomen in artikel 1 lid 2 onder b “het faillis-

sement, akkoorden en andere soortgelijke procedures” en welke in paragraaf 2.3 

uitgebreid wordt besproken bij de besloten procedure). Uiteraard moet Brussel 

I bis dan ook formeel van toepassing zijn.

2.2.4. Bevoegdheid op grond van de Insolventieverordening – voor- en 
nadelen

Is de Insolventieverordening van toepassing en heeft de schuldenaar zijn COMI 

in Nederland dan is de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd53 om kennis 

te nemen van alle verzoeken en vorderingen ingesteld in het kader van de open-

bare procedure. Bovendien zullen die verzoeken en vorderingen dan worden 

beheerst door het Nederlandse faillissementsrecht (de lex concursus). Er is dus 

zogenaamde Gleichlauf. Voor de bepaling van het toepasselijke recht verwijs ik 

graag verder naar paragraaf 3 van deze bijdrage.

Een nadeel van de toepassing van de Insolventieverordening op de openbare 

procedure is dat de herstructurering van grensoverschrijdende groepen via een 

openbare procedure moeilijk zal worden. Artikel 372 Fw bepaalt dat een ak-

koord ook kan voorzien in de wijziging van de rechten van schuldeisers van 

groepsvennootschappen van de schuldenaar. Daaraan is een aantal voorwaar-

den verbonden. Eén van die voorwaarden is dat de Nederlandse rechter met 

betrekking tot deze groepsvennootschappen bevoegd zou zijn indien die groeps-

vennootschappen zelf een akkoord zouden aanbieden onder de WHOA. Heeft 

51. Ervan uitgaande dat Brussel I bis ook formeel van toepassing is. Dat is globaal gezegd het 

geval als de verweerder woonplaats heeft in een EU-lidstaat of als een rechter van een EU-

lidstaat de gekozen rechter is.

52. Zie de vaste rechtspraak van het Europese Hof waarin telkens als uitgangspunt wordt ge-

nomen dat de Insolventieverordening en Brussel I bis communicerende vaten zijn waarbij de 

eerste verordening beperkt moet worden uitgelegd en de laatste ruim (zie o.a. HvJ 6 februari 

2019 C-535/17, ECLI:EU:C:2019:96 (NK/BNP Parisbas), r.o. 24 en 25 met verwijzingen 

naar eerdere rechtspraak van het Europese Hof.

53. Voor de openingsbeslissing in de hoofdprocedure vloeit dit voort uit art. 3 Insolventiever-

ordening. Voor de overige vorderingen die binnen de reikwijdte van de Insolventieverorde-

ning vallen is dit bepaald door het Europese Hof in onder andere: HvJ 14 november 2018, 

C-296/17, ECLI:EU:C:2018:902, JOR 2019/65, m.nt. P.M. Veder en HvJ 4 december 2019, 

C-493/18, ECLI:EU:C:2019:1046, JOR 2020/124, m.nt. P.M. Veder.
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de schuldenaar geopteerd voor de openbare procedure dan betekent dit dat de 

groepsvennootschappen die de schuldenaar wil betrekken in het akkoord even-

eens hun COMI in Nederland moeten hebben. Daarbij moet in het oog wor-

den gehouden dat de Insolventieverordening alleen van toepassing is indien de 

COMI van de schuldenaar of de betreffende groepsvennootschap in een EU-lid-

staat (met uitzondering van Denemarken) is gelegen. Is dat niet het geval dan 

dient de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid te toetsen aan artikel 3 Rv (zie 

ook paragraaf 2.2.2 van deze bijdrage).

2.3. Rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij de besloten procedure

2.3.1. Rv of Brussel I bis?

De wetgever heeft naast de openbare procedure de mogelijkheid van een beslo-

ten procedure opgenomen in de WHOA. Deze besloten procedure wordt buiten 

het toepassingsgebied van de Insolventieverordening gehouden. Aangezien bij 

de besloten procedure niet publiek wordt gemaakt dat er een voornemen bestaat 

om een akkoord aan te bieden voldoet het ook niet aan de criteria om in Annex 

A te worden opgenomen. Alle verzoeken in het kader van die besloten procedure 

worden bovendien in raadkamer behandeld.54 Dit betekent dat de Nederlandse 

rechter zijn bevoegdheid niet kan toetsen aan de bepalingen van de Insolventie-

verordening. Op grond van artikel 369 lid 7 onder b Fw dient de Nederlandse 

rechter zijn bevoegdheid in het kader van de besloten procedure te toetsen aan 

artikel 3 Rv.55

De vraag is echter of dat juist is. Immers, nu de besloten procedure niet binnen 

de materiële reikwijdte valt van de Insolventieverordening – het voldoet immers 

niet aan de criteria om op Annex A Insolventieverordening te worden geplaats 

– dient te worden getoetst of de besloten procedure binnen het materiële toepas-

singsgebied van Brussel I bis valt. De Insolventieverordening en Brussel I bis 

zijn communicerende vaten waartussen geen leemten mogen vallen.56 Het lijkt 

erop dat de wetgever deze afweging helemaal niet heeft gemaakt bij het opstellen 

van de WHOA, aangezien de MvT geen enkele verwijzing bevat naar Brussel I 

54. Zie art. 369 lid 9 Fw en de MvT, p. 6.

55. Zie voor de toepassing van art. 3 Rv bij openbare procedures, paragraaf 2.2.2 van deze bij-

drage.

56. HvJ 6 februari 2019, C-535/17, ECLI:EU:C:2019:96 JOR 2019/116 (NK/BNP Parisbas), 

m.nt. L.F.A. Welling-Steffens (met verdere verwijzingen naar rechtspraak van het Europese 

Hof).
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bis.57 Of de wetgever de besloten procedure wel of niet aan het materiële toepas-

singsgebied heeft getoetst doet ook eigenlijk helemaal niet ter zake. Het is im-

mers niet aan de nationale wetgever om te bepalen of de besloten procedure en 

de rechtsvragen die binnen die besloten procedure kunnen worden voorgelegd 

aan de rechter onder het materiële toepassingsgebied van Brussel I bis vallen. 

Die toets zal uiteindelijk dienen te worden gemaakt door het Europese Hof.58

2.3.2. De voordelen van artikel 3 Rv.

Artikel 3 Rv bepaalt, voor zover relevant voor de WHOA, dat de Nederlandse 

rechter rechtsmacht heeft indien:

a. de verzoeker, of bij meerdere verzoekers, één van hen of één van de in het 

verzoekschrift genoemde belanghebbenden heeft in Nederland zijn woon-

plaats of gewone verblijfplaats; of

b. (…); of

c. de zaak anderszins voldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden 

is.

De Nederlandse rechter kan op grond van onderdeel (a) rechtsmacht aannemen 

in een besloten procedure59 indien de schuldenaar of één of meer van de door 

het aangeboden akkoord getroffen schuldeisers of aandeelhouders woonplaats 

of gewoon verblijf in Nederland heeft. Rechtsmacht is daarmee gegeven als de 

statutaire zetel60 van één van genoemde personen in Nederland is gelegen.61

Bij gebreke van een woonplaats geeft het hiervoor genoemde onderdeel (c) 

rechtsmacht aan de Nederlandse rechter indien het verzoek “voldoende met de 

57. Op p. 6 MvT en bij de bespreking van art. 369 lid 7 Fw in de MvT op p. 32 staat uitsluitend 

dat de rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij de besloten procedure wordt bepaald aan 

de hand van art. 3 Rv.

58. Zie ook Nijnens, TvI 2019/34, p. 264 (noot 15).

59. En in een openbare procedure wanneer de Insolventieverordening formeel niet van toepas-

sing is omdat de COMI van de schuldenaar (of van een groepsvennootschap) niet in een 

EU-lidstaat is gelegen.

60. Zie art. 1:10 lid 2 BW. Hoewel de Insolventieverordening bepaalt dat de COMI wordt ver-

moed te liggen in de lidstaat van de statutaire zetel is dit vermoeden weerlegbaar en zal de 

COMI derhalve niet in alle gevallen samenvallen met de statutaire zetel. Zie ook Veder, FIP 

nr. 6, oktober 2019, p. 61 (noot 15).

61. De verwijzing naar “gewone verblijfplaats” in art. 2 en 3 Rv is uitsluitend van toepassing bij 

natuurlijke personen – zie M. Zilinsky in: Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, 

red. A.I.M. van Mierlo en C.J.J.C. van Nispen, Deventer: Wolters Kluwer 2020, 9e druk, 

commentaar op art. 2 Rv onder paragraaf 5.
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rechtssfeer van Nederland [is] verbonden”.62 In de MvT63 geeft de wetgever 

nadere invulling aan dit criterium door een aantal (niet-uitputtende) omstandig-

heden op te sommen die ieder voor zich voldoende connectie opleveren in de 

zin van artikel 3 Rv:

(i) de schuldenaar die het akkoord aanbiedt, heeft zijn COMI of een vestiging 
in Nederland;

(ii) de schuldenaar die het akkoord aanbiedt, heeft (substantiële) activa in Ne-
derland;

(iii) een (substantieel) deel van de door middel van het akkoord te herstructu-
reren schulden vloeit voort uit verbintenissen die zijn onderworpen aan het 
Nederlands recht of waarbij een forumkeuze is gemaakt voor de Neder-
landse rechter;

(iv) een (substantieel) deel van de groep waarvan de schuldenaar deel uitmaakt, 
bestaat uit in Nederland gevestigde vennootschappen; of

(v) de schuldenaar is aansprakelijk voor schulden van een andere schuldenaar 
ten aanzien waarvan de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft.

Daarbij merkt de wetgever op dat, indien er één of meer akkoorden worden 

aangeboden waarbij sprake is van een herstructurering van de schulden van 

een groep vennootschappen, het voldoende is als tenminste één van de bij het 

akkoord of akkoorden betrokken schuldenaren (groepsvennootschappen) zijn 

COMI of een vestiging in Nederland heeft.

Het grote voordeel van deze zeer fl exibele rechtsmacht regeling is dat het de 

mogelijkheid biedt om een besloten procedure ten aanzien van een grensover-

schrijdende groep vennootschappen die hun statutaire zetels in verschillende 

staten hebben te concentreren in Nederland en bij één rechtbank.64 Daartoe 

hoeft zelfs geen enkele groepsvennootschap haar statutaire zetel of COMI in 

Nederland te hebben.65 Deze ruime rechtsmacht regeling geldt echter ook voor 

de openbare procedure indien de schuldenaar en de daarbij betrokken 

62. Dit lijkt op het vereiste van “suffi cient connection” dat onder Engels recht vereist is om 

rechtsmacht in het kader van een scheme of arrangement aan te nemen. Zie Veder, FIP nr. 

6, oktober 2019, p. 61 (noot 15); L. Kortmann en M. Veder, ‘The Uneasy Case for Schemes 

of Arrangement under English Law in Relation to non-UK Companies in Financial Distress: 

Pushing the Envelope?, (2015) 3 NIBLeJ 13, p. 244.

63. Zie p. 32.

64. Art. 369 lid 8 Fw bepaalt dat de rechtbank die op grond van art. 262 dan 269 Rv relatief 

bevoegd is dan is deze rechtbank niet alleen ten aanzien van alle in het kader van de WHOA-

procedure genomen beslissingen bevoegd maar tevens (op verzoek) ten aanzien van het bij 

het akkoord betrokken groepsvennootschappen van de schuldenaar.

65. Zie ook Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 62 (noot 15); S.C. Pepels, MvO 2020, nr. 1 & 2, p. 

4-5 (noot 15).
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groepsvennootschappen geen van allen hun COMI in een EU-lidstaat hebben 

omdat in dat geval de Insolventieverordening geen toepassing vindt.66

Dit lijkt van Nederland een zeer goed alternatief te maken voor de Engelse 

Scheme of Arrangement67 of het onlangs in Engeland ingevoerde Restructuring 
Plan68 voor het herstructureren van vennootschapen en groepen van vennoot-

schappen.69

2.3.3. Of is Brussel I bis toch materieel van toepassing?

Inleiding
De vraag die gesteld moet worden is of de besloten procedure niet toch onder 

het materiële toepassingsbereik van Brussel I bis valt. Zoals reeds opgemerkt is 

het niet aan de nationale wetgever om dat te bepalen.70 Het feit dat de WHOA 

expliciet bepaalt dat de Nederlandse rechter zijn rechtsmacht voor de beslo-

ten procedure dient te toetsen aan artikel 3 Rv, wil niet zeggen dat daarmee 

de toepassing van Brussel I bis opzij is gezet. Bij zowel de bepaling van de 

bevoegdheid als in de erkenning en tenuitvoerleggingsfase is het van belang om 

na te gaan of de besloten procedure binnen Brussel I bis valt. De erkenning en 

tenuitvoerlegging van uitspraken in het kader van de WHOA komt in paragraaf 

4 van deze bijdrage aan de orde.

66. Dat dit niet allemaal hosanna is zullen we zien in paragraaf 4 (Erkenning en tenuitvoerleg-

ging). Hier verwijs ik vast naar R. van den Sigtenhorst, ‘Een “hair in the WHOA soup”? 

Een verkenning van de rechtsmachtingangen tot de WHOA, hoe de Gibbs Rule afdoet aan 

de effectiviteit van de WHOA, en mogelijke oplossingen’, TvI 2019/35, p. 268-276 en K.P. 

Hoogenboezem en F.D. Crul, ‘Gibbs en de erkenning van akkoorden in Engeland’, FIP, nr. 4 

juni 2018, nr. 235.

67. Opgenomen in de Companies Act 2006.

68. Ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk op 25 juni 2020 als onderdeel van de UK Corporate 

Insolvency and Governance Act.

69. De wetgever verwijst hier ook uitdrukkelijk naar in de MvT op p. 3: “In dit verband wordt 

ook verwezen naar het feit dat talloze bedrijven over de gehele wereld de afgelopen jaren naar 

het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten zijn gegaan om hun fi nanciële problemen op 

te lossen. Daar hebben zij gebruikgemaakt van respectievelijk de «Scheme of Arrangement» 

en de «Chapter 11»-procedure. Hieronder waren ook verschillende Nederlandse bedrijven.”

70. De wetgever wordt in zijn opvatting wel breed gesteund in de literatuur waarbij echter niet 

altijd een diepgaande analyse wordt gemaakt. Zie Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 60 (noot 

15); Veder en Van Hees, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2017, p. 173 (noot 15); S.C. 

Pepels, MvO 2020, nr. 1 & 2, p. 4 (noot 15). Zie anders Nijnens, TvI 2019/34, p. 263-265 

(noot 15); D. Skauradszun & W.J.E. Nijnens, ‘The Toolbox for Cross-Border Restructurings 

in Europe post-Brexit – Why, What & Where?’, (2019) 7 NIBLeJ 1, p. 12; en D. Skauradszun 

& W.J.E. Nijnens, ‘Brussel Ia or EIR Recast? The Allocation of Preventive Restructuring 

Frameworks’, International Corporate Rescue 2019, p. 196-198.
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Het toepassingsgebied van Brussel I bis
Evenals de Insolventieverordening moet voor de toepassing van Brussel I bis 

worden getoetst aan de formele en materiële reikwijdte.71

Brussel I bis is formeel van toepassing voor het bepalen van de internationale 

rechtsmacht72 wanneer de verweerder woonplaats73 heeft in een EU-lidstaat74 

(artikel 4 Brussel I bis). Een aantal bepalingen kent een afwijkend formeel 

toepassingsgebied. Hebben partijen een forumkeuze gemaakt of zijn partijen 

verschenen voor de rechter zonder opwerping van een bevoegdheidsincident 

dan zijn artikelen 25 (expliciete forumkeuze) en 26 (stilzwijgende forumkeuze) 

Brussel I bis van toepassing zodra het een forum betreft van een EU-lidstaat, 

ongeacht de woonplaats van partijen. Artikel 24 Brussel I bis bevat exclusieve 

bevoegdheidsgronden en bevat voor elk van die gronden een afwijkend formeel 

toepassingsgebied. De belangrijkste in het kader van de WHOA te vinden is in 

het eerste lid. Hierin wordt bepaald dat de rechter van de plaats van ligging van 

een onroerende zaak, ongeacht woonplaats van partijen, bij uitsluiting bevoegd 

is om kennis te nemen van geschillen inzake zakelijke rechten op en huur en 

verhuur van onroerende zaken. Op de overeenkomst van huur en verhuur van 

onroerende zaken kom ik straks nog terug zowel in deze paragraaf als in para-

graaf 3 (Toepasselijk recht).

Eerst zal echter bepaald moeten worden of Brussel I bis materieel van toepas-

sing is. Het materiele toepassingsgebied van Brussel I bis is te vinden in artikel 

1, waarin wordt bepaald dat de verordening van toepassing is in burgerlijke en 

handelszaken.75 Dat de verzoeken die in het kader van de WHOA aan de rechter 

kunnen worden voorgelegd burgerlijke en handelszaken zijn, behoeft, meen ik 

geen toelichting.76 Het tweede lid van artikel 1 bevat echter een aantal uitzon-

deringen waarvan de uitzondering onder (b) – het faillissement, akkoorden en 

andere soortgelijke procedures – uiteraard de voor deze bijdrage belangrijkste 

71. Ook de temporele reikwijdte kan relevant zijn maar die laat ik hier buiten beschouwing.

72. Hoofdstuk II Bevoegdheid. Brussel I bis kent een andere formele reikwijdte voor de erken-

ning en tenuitvoerlegging (zie verder paragraaf 4 van deze bijdrage).

73. Vennootschappen en rechtspersonen hebben op grond van art. 63 lid 1 Brussel I bis “woon-

plaats” in een EU-lidstaat wanneer zij aldaar hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdves-

tiging hebben.

74. Ditmaal inclusief Denemarken op grond van een tussen Denemarken en de EU gesloten over-

eenkomst van 19 oktober 2005 zoals laatstelijk gewijzigd op 21 maart 2013.

75. En geen betrekking heeft op fi scale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken 

noch op aansprakelijkheid van de staat voor handelingen ter uitoefening van het openbaar 

gezag.

76. Zie ook Nijnens, TvI 2019/34, p. 263 (noot 15); Skauradszun & Nijnens, International Cor-
porate Rescue 2019, p. 196-197 (noot 70).
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is. Op het eerste gezicht vallen zowel de openbare als de besloten procedure 

onder deze uitzondering. Immers, beide procedures zijn akkoord procedures. 

Toch kan en mag die conclusie niet zo snel worden getrokken voor de besloten 

procedure en dat heeft nu juist te maken met het bestaan van de Insolventiever-

ordening. In dit verband is van belang dat de uitzondering onder artikel 1 lid 2 

onder b Brussel I bis reeds in het EEX-Verdrag uit 196877 was opgenomen in 

anticipatie op de totstandkoming van het toen in onderhandeling zijnde insol-

ventieverdrag78 tussen de lidstaten. Het insolventieverdrag is nooit in werking 

getreden, maar de bepalingen daarvan zijn nagenoeg overgenomen in een ver-

ordening (de voorloper van de Insolventieverordening) welke meer dan 30 jaar 

later (op 29 mei 2000) tot stand is gekomen.79 Het doel van die uitzondering 

in het EEX-Verdrag was duidelijk, namelijk dat beide verdragen naadloos op 

elkaar zouden aansluiten.80 Zoals reeds enkele malen gememoreerd is het vaste 

rechtspraak van het Europese Hof dat Brussel I bis en de Insolventieverordening 

communicerende vaten zijn waarbij Brussel I bis ruim moet worden uitgelegd 

en de Insolventieverordening een beperkte uitleg kent. Bovendien mogen er tus-

sen beide verordeningen geen leemten bestaan.81 Dat de openbare procedure 

onder de uitzondering van artikel 1 lid 2 onder b Brussel I bis zal vallen is vol-

strekt helder omdat hierop de Insolventieverordening van toepassing zal zijn. 

Dat is zeker niet het geval bij de besloten procedure.82 Hoewel dit eveneens 

een akkoord procedure is staat het Europese Hof een ruime interpretatie van de 

reikwijdte van Brussel I bis voor en daarmee een beperkte interpretatie van de 

uitzondering onder artikel 1 lid 2 onder b. Dit betekent dat de Nederlandse rech-

ter alvorens bevoegdheid aan te nemen op grond van artikel 3 Rv ambtshalve 

zal moeten toetsen of hij niet de bepalingen van Brussel I bis moet toepassen.83

77. Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken, Brussel 27 september 1968 (een voorloper van Brussel I bis).

78. Zie over dit verdrag onder andere T.M. Bos, ‘Een Insolventieverdrag voor de lid-staten van 

de Europese Unie’, TVVS 1996, 133 met in voetnoot 3 verwijzingen naar de langdurige 

onderhandelingen.

79. Verordening (EG), nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventie-

procedures.

80. Zie ook Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 60 (noot 15), voetnoot 42 met verwijzingen naar 

het rapport bij het EEX Verdrag van P. Jenard waaruit deze gedachte duidelijk blijkt.

81. Zie alle eerder genoemde rechtspraak van het Europese Hof en punt (7) Considerans bij de 

Insolventieverordening.

82. Anders Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 60 (noot 15), waarin hij het eens is met de wetgever 

dat de besloten procedure buiten het toepassingsbereik van Brussel I bis valt omdat het vol-

doet aan alle kenmerken van een insolventieprocedure voor de toepassing van de Insolventie-

procedure met als enige uitzondering, aldus Veder, het gebrek aan publiciteit.

83. Zie ook Nijnens, TvI 2019/34, p. 264 (noot 15).
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De reikwijdte van artikel 1 lid 2 onder b Brussel I bis
De vraag of de besloten procedure onder de uitzondering van artikel 1 lid 2 

onder b Brussel I bis valt dient, in beginsel, niet getoetst te worden aan de 

criteria van de Insolventieverordening maar aan de criteria die het Europese 

Hof heeft geformuleerd voor de toepassing van de uitzondering onder Brussel I 

bis.84 Het Europese Hof heeft expliciet bepaald dat “vorderingen die niet onder 

[de Insolventieverordening] vallen, binnen de werkingssfeer van [Brussel I bis 

vallen]”.85 Tot slot blijkt uit de rechtspraak van het Europese Hof dat gezien 

de ruime interpretatie die aan Brussel I bis gegeven moet worden, er bij het 

bestaan van onzekerheid over welke van de twee verordeningen van toepassing 

is, Brussel I bis dient te worden toegepast.86 Aangezien het duidelijk is dat de 

besloten procedure niet binnen de reikwijdte van de Insolventieverordening valt, 

valt deze op grond van rechtspraak van het Europese Hof binnen de reikwijdte 

van Brussel I bis. Dat zou betekenen dat een afzonderlijke inhoudelijke toets aan 

de uitzondering van artikel 1 lid 2 onder b Brussel I bis achterwege zou kunnen 

en moeten worden gelaten. Het feit dat de besloten procedure door de wetgever 

is ingericht als een insolventieprocedure, immers de wetgever heeft er uitdruk-

kelijk voor gekozen om de WHOA op te nemen in de Faillissementswet, en het 

in belangrijke mate voldoet aan de criteria onder de Insolventieverordening doet 

mijns inziens dan niet meer ter zake, omdat het geen insolventieprocedure is in 

de zin van de Insolventieverordening.87 Door auteurs wordt nog wel gewezen 

op punt (7) Considerans bij de Insolventieverordening.88 Daarin wordt, naast de 

opmerking dat beide verordeningen zo nauw mogelijk op elkaar moeten aan-

sluiten, vermeldt dat het loutere feit dat een nationale procedure niet in Annex 

A is opgenomen niet hoeft te betekenen dat de procedure dan automatisch onder 

Brussel I bis valt. Dat lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig met de doelstelling 

zoals deze ook in punt (7) Considerans staat en de uitleg van het Europese Hof 

84. Ik verwijs daarvoor graag naar die uitleg onder paragraaf 2.2.3 van deze bijdrage.

85. HvJ EU 6 februari 2019, C-535/17, ECLI:EU:C:2019:96 (NK/BNP Paribas Fortis), r.o. 24.

86. Zie ook Nijnens, TvI 2019/34, p. 264 (noot 15) en P. Oberhammer, in: R. Bork & K. van 

Zwieten (red.), Commentary on the European Insolvency Regulation, Oxford, OUP 2016, 

par. 32.33.

87. Zie ook Nijnens, TvI 2019/34, p. 264 (noot 15). Zie echter ook Kortmann en Veder, (2015) 3 

NIBLeJ 13, p. 239-261 (noot 62), die menen dat de Engelse Scheme of Arrangement binnen 

de reikwijdte van Brussel I bis valt. Verschillen ten opzichte van de besloten procedure zijn 

dat de Scheme of Arrangement is opgenomen in de Engelse Companies Act en ook toegepast 

kan worden door bedrijven die niet in fi nanciële moeilijkheden zitten. Veder in zijn artikel 

in FIP (Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 60-61 (noot 15) ) is dan ook van mening dat de 

besloten procedure onder de uitzondering van art. 1 lid 2 onder b Brussel I bis valt omdat het 

aan alle materiële vereisten van een insolventieprocedure voldoet in de zin van de Insolven-

tieverordening.

88. Zie onder andere Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 60-61 (noot 15).
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over de verhouding tussen de twee verordeningen. Dat is het mijns inziens niet. 

Immers, lidstaten zijn vrij om een nationale procedure aan te melden voor plaat-

sing op Annex A bij de Insolventieverordening maar niet verplicht. Ook niet als 

een nationale procedure voldoet aan alle criteria om op Annex A geplaatst te 

worden en daarmee een insolventieprocedure is in de zin van de Insolventiever-

ordening. Dergelijke nationale (insolventie) procedures dienen dan niet alsnog 

onder Brussel I bis te vallen. Voldoet een nationale procedure echter niet aan 

alle criteria van de Insolventieverordening dan zou die nationale procedure ook 

helemaal niet kunnen worden geplaatst op Annex A. Het is dan geen insolventie-

procedure en valt daarmee niet onder de uitzondering van artikel 1 lid 2 onder 

b Brussel I bis.89

Hoewel de wetgever de rechter in artikel 369 lid 7 onder b Fw opdraagt om in 

een besloten procedure zijn rechtsmacht te toetsen aan artikel 3 Rv, dient de 

rechter op grond van het bovenstaande zijn bevoegdheid mijns inziens echter te 

toetsen aan de bevoegdheidsbepalingen van Brussel I bis, mits in het gegeven 

geval Brussel I bis ook formeel van toepassing is (zie verder paragraaf 2.3.4).

In het navolgende zullen we zien dat de toepassing van Brussel I bis op de 

bevoegdheidsvraag van de Nederlandse rechter in een besloten procedure niet 

altijd even werkbaar of handig is. De bevoegdheidsregels van Brussel I bis lijken 

geen rekening te hebben gehouden met procedures in het kader van een besloten 

procedure.

2.3.4. De formele reikwijdte en de bevoegdheidsregels Brussel I bis in het 
geval van de besloten procedure

Woonplaats verweerder
Zoals boven reeds aangegeven zijn de bevoegdheidsregels van Brussel I bis van 

toepassing wanneer de verweerder woonplaats heeft in een EU-lidstaat.90 Heeft 

de verweerder woonplaats in een EU-lidstaat dan is op grond van artikel 4 lid 1 

de rechter van die woonplaats van de verweerder bevoegd. Uit de aanknoping 

89. Zie A. Bornemann, in: K. Wimmer, A. Bornemann & M.C. Lienau, Die Neufassung der 
EuInsVO, Keulen, Luchterhand Verlag 2016, par. 101; Nijnens, TvI 2019/34, p. 264-265 

(noot 15). Zie ook Rb Noord-Nederland 25 mei 2020 ECLI:NL:RBNNE:2020:3506, waarin 

de Rb oordeelde dat de vraag naar bevoegdheid in het kader van een verzoek in de zin van 

artikel 287a Fw om een dwangakkoord vast te stellen niet door de Insolventieverordening 

wordt beheerst maar door Brussel I bis.

90. Bij de besloten procedure komt de Nederlandse rechter derhalve alleen aan de nationale 

regels inzake internationale rechtsmacht van art. 3 Rv toe, indien de verweerder geen woon-

plaats heeft in een EU-lidstaat.
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aan de woonplaats van een verweerder blijkt dat Brussel I bis is opgezet met het 

oog op procedures op tegenspraak. Het bevat dan ook geen bijzondere bevoegd-

heidsregels voor verzoekschriftprocedures. Bovendien is er in een besloten pro-

cedure ook geen echte ‘verweerder’.

De vraag is dan wie in het kader van de besloten procedure moet worden aange-

merkt als de ‘verweerder’ voor het vaststellen van de (formele) toepasselijkheid 

van Brussel I bis alsmede voor de bevoegdheid op grond van de hoofdregel uit 

artikel 4 lid 1 Brussel I bis. De schuldenaar die het akkoord aanbiedt zou daar-

voor in aanmerking kunnen komen.91 Zijn rechten worden echter niet aangetast 

door het aan te bieden akkoord en op het eerste gezicht verdient de schuldenaar 

dan ook niet de bescherming die artikel 4 lid 1 Brussel I bis beoogt te bieden. 

Toch zijn er meen ik argumenten om in het kader van een besloten procedure 

voor de bevoegdheidstoets de schuldenaar aan te merken als ‘verweerder’. Im-

mers de schuldenaar verkeert in een fi nanciële crisis situatie en het doel van 

de besloten procedure is om de schuldenaar te behoeden voor insolventie. Een 

eigen aanvraag voor surseance van betaling of een eigen aangifte of aangifte 

door een schuldeiser voor faillissement dienen op grond van zowel de Faillis-

sementswet als de Insolventieverordening te worden gedaan daar waar volgens 

beide instrumenten de schuldenaar is gevestigd. Wordt tijdens een afkoelings-

periode op grond van artikel 376 Fw een aangifte gedaan voor een faillis-

sementsaanvraag dan wordt deze gedurende de duur van de afkoelingsperiode 

geschorst. Bovendien kunnen belanghebbenden verzoeken om de aanstelling 

van een herstructureringsdeskundige die dan in plaats van de schuldenaar een 

akkoord voorbereidt. Ligt er tegelijkertijd een eigen aanvraag voor surseance 

van betaling bij de rechter dan zal de rechter op grond van artikel 3d Fw eerst het 

verzoek om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige behandelen. Wordt 

dit verzoek toegewezen dan wordt de aanvraag voor surseance van betaling ge-

schorst gedurende de tegelijkertijd af te kondigen afkoelingsperiode. Genoeg 

aanknopingspunten lijkt mij om de schuldenaar als ‘verweerder’ te zien. Dit 

is echter allemaal geredeneerd vanuit de WHOA zelf, een nationale regeling, 

terwijl de interpretatie van de bepalingen van Brussel I bis door het Europese 

Hof autonoom worden geïnterpreteerd. Die interpretatie kan volledig afwijken 

van de interpretatie van de betreffende bepaling onder het nationale recht van 

de EU-lidstaten. Of de schuldenaar dus kan gelden als verweerder in de zin van 

artikel 4 lid 1 Brussel I bis is uiteindelijk aan het Europese Hof.

91. Zie ook Skauradszun & Nijnens, (2019) 7 NIBLeJ 1, p. 18-19 (noot 70), die deze optie toch 

als “least likely” bestempelen.
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De andere kandidaten om als ‘verweerder’ te worden aangemerkt zijn de schuld-

eisers en aandeelhouders wiens rechten door het akkoord worden aangetast en 

daarmee in wezen de te beschermen personen zijn. In het kader van de Engelse 

Scheme of Arrangement is wel aangenomen dat de Engelse rechter bevoegd is 

indien één of meer bij het akkoord betrokken schuldeisers of aandeelhouders 

woonplaats heeft in Engeland.92 Het idee is dan dat de rechter op grond van 

artikel 4 Brussel I bis bevoegd is ten aanzien van die bepaalde schuldeiser(s) en 

aandeelhouder(s) en ten aanzien van de overige schuldeisers en aandeelhouders 

op grond van artikel 8 onder 1 Brussel I bis.93 Artikel 8 Brussel I bis vereist 

wel een zodanige nauwe band tussen de ingestelde vorderingen dat “een goede 

rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde 

te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslis-

singen worden gegeven”. Ik ben het met Skauradszun en Nijnens94 eens dat 

er bij herstructureringsprocedures een dergelijke nauwe band bestaat. Artikel 8 

Brussel I bis is echter alleen van toepassing wanneer de betreffende schuldeisers 

en aandeelhouders woonplaats hebben in een EU-lidstaat. Hebben betrokken 

schuldeisers en aandeelhouders geen woonplaats in een EU-lidstaat dan is Brus-

sel I bis niet van toepassing en wordt voor de bevoegdheid ten aanzien van die 

schuldeisers en aandeelhouders teruggevallen op de regels in Rv, meer specifi ek 

op artikel 3 Rv. Ook hier geldt dat het uiteindelijk aan het Europese Hof is om 

te bepalen of de schuldeisers en aandeelhouders wiens rechten worden aange-

tast als verweerder in de zin van artikel 4 lid 1 Brussel I bis kunnen worden 

aangemerkt en of herstructureringsprocedures zich lenen voor de toepassing van 

artikel 8 onder 1 Brussel I bis.

Worden de bevoegdheidsregels inderdaad op één van de bovenstaande twee 

wijzen toegepast, dan betekent het dat er onder Brussel I bis zeker ruimte is om 

te komen tot een herstructurering van een internationale groep vennootschappen 

via een besloten procedure.

Beren op de weg
Toch zijn bij de hierboven aangeven toepassing van artikel 4 en artikel 8 Brus-

sel I bis nog niet alle problemen opgelost. Een belangrijke bepaling onder de 

92. Zie over de bevoegdheidsvraag in het kader van de Scheme of Arrangement o.a. H.L.E. Ver-

hagen en J.J. Kuipers, ‘IPR en rechtsvergelijking’ in: N.E.D. Faber, J.J. van Hees & N.S.G.J. 

Vermunt (red.), Overeenkomsten en insolventie (Onderneming en Recht nr. 72), Deventer: 

Kluwer 2012, paragraaf 4.17.5; Veder en Van Hees, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht 
2017, p. 172 (noot 15); en Kortmann en Veder, (2015) 3 NIBLeJ 13, p. 248 e.v. (noot 62)

93. Zie ook Nijnens, TvI 2019/34, p. 266 (noot 15).

94. Skauradszun & Nijnens, (2019) 7 NIBLeJ 1, p. 19-21 (noot 70). Zie ook Nijnens, TvI 2019/34 

(noot 15), p. 266.
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WHOA, eerder reeds besproken in paragraaf 2.2.3 van deze bijdrage, is artikel 

373 Fw op grond waarvan de schuldenaar bevoegd is om aan een wederpartij 

met wie de schuldenaar een overeenkomst heeft gesloten een voorstel te doen 

tot wijziging of beëindiging van die overeenkomst. Stemt de wederpartij niet in 

met het voorstel dan kan de schuldenaar met toestemming van de rechter (welke 

toestemming alleen onder strikte voorwaarden wordt gegeven) de overeenkomst 

eenzijdig beëindigen. De wetgever geeft in de MvT het voorbeeld van een huur-

overeenkomst “die als een molensteen rond de nek van de onderneming hangt.”95 

Daarbij doelt de wetgever met name op huurovereenkomsten met betrekking tot 

een onroerende zaak. Zoals reeds in het bovenstaande aangegeven bevat artikel 

24 Brussel I bis een exclusieve bevoegdheidsgrond aangaande zakelijke rechten 

en huur en verhuur van onroerende zaken en bepaalt dat de rechter van de plaats 

waar de onroerende zaak is gelegen bij uitsluiting bevoegd is. Ligt het verhuurde 

pand derhalve niet in Nederland dan zal de Nederlandse rechter niet bevoegd 

zijn waardoor het akkoord in gevaar zou kunnen komen.

Hetzelfde geldt mijns inziens wanneer de te wijzigen of te beëindigen overeen-

komst een exclusieve forumkeuze clausule bevat. Hoewel ik het met Skaurads-

zun & Nijnens96 eens ben dat er in beginsel in een herstructureringsprocedure 

zoals de besloten procedure geen plaats is voor de toepassing van een forum-

keuze clausule omdat een herstructureringsprocedure niet ziet op een indivi-

dueel geschil tussen de schuldenaar en zijn contractspartij,97 is dat nu juist wel 

het geval bij de toepassing van artikel 373 Fw. Daar gaat het uitsluitend om de 

relatie tussen de schuldenaar en die ene wederpartij uit hoofde van de overeen-

komst die de schuldenaar wil wijzigen of beëindigen. De gekozen rechter zou 

in dat geval dan bij uitsluiting bevoegd zijn om te oordelen over een dergelijk 

wijzigings- of beëindigingsvoorstel met betrekking tot die overeenkomst. Deze 

uitleg kan uiteraard ook het akkoord in gevaar brengen.

Artikel 8 onder 1 Brussel I bis kan bij de toepassing van de artikelen 24 en 25 

Brussel I bis geen oplossing bieden. Ten eerste hebben beide artikelen voorrang 

op de andere bevoegdheidsregels van Brussel I bis maar zelfs als dat niet zo zou 

zijn is artikel 8 onder 1 Brussel I bis alleen van toepassing indien de rechter zijn 

95. MvT, p. 10 en p. 44.

96. Skauradszun & Nijnens, (2019) 7 NIBLeJ 1, p. 19-21 (noot 70). Zie ook Nijnens, TvI 
2019/34, p. 23-24 (noot 15).

97. Art. 25 Brussel I bis bepaalt immers dat er een forumkeuze (uitsluitend) kan worden gemaakt 

met betrekking tot “geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn 

ontstaan of zullen ontstaan”. Een herstructureringsprocedure is bij uitstek een procedure die 

niet ziet op een individueel geschil.
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bevoegdheid ten aanzien van één van de ‘verweerders’ heeft gebaseerd op zijn 

woonplaats (artikel 4 lid 1 Brussel I bis).

Hoofdstuk II (Bevoegdheid) Brussel I bis is formeel niet van toepassing?
Gezien het feit dat de verzoekschriftprocedures onder de WHOA maar moeilijk 

in te passen zijn in het stramien van de bevoegdheidsregels van Brussel I bis 

zou het Europese Hof wellicht op de gedachte (via het stellen van prejudiciële 

vragen) kunnen worden gebracht dat Hoofdstuk II (Bevoegdheid) Brussel I bis 

formeel niet van toepassing is op verzoekschriftprocedures in het kader van de 

besloten procedure, simpelweg omdat niet kan worden vastgesteld wie ‘ver-

weerder’ is. Daarmee zijn we er natuurlijk niet helemaal omdat nu juist de ar-

tikelen 24 en 25 Brussel I bis een afwijkend formeel toepassingsgebied kennen. 

Wellicht kan in dat geval worden aangevoerd dat geen van de verzoeken onder, 

of de geschillen die kunnen ontstaan als gevolg van de WHOA kunnen gelden 

als individuele geschillen omdat nu eenmaal een herstructureringsprocedure een 

collectieve aangelegenheid is. Is Hoofdstuk II (Bevoegdheid) Brussel I bis for-

meel niet van toepassing op de besloten procedure dan dient de Nederlandse 

rechter zijn bevoegdheid te toetsen aan Afdeling 1 Titel 1 Rv en zou hij zijn 

bevoegdheid kunnen baseren op artikel 3 Rv conform artikel 369 lid 7 onder b 

Fw.98 Het is maar een idee.99

Daarmee is nadrukkelijk niet gezegd dat Brussel I bis eveneens geen toepassing 

vindt op de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van de Nederlandse 

rechter in het kader van de besloten WHOA maar daarover meer in paragraaf 4 

van deze bijdrage. Nu eerst het toepasselijke recht.

3. Toepasselijk recht

3.1. Inleiding

Voor zowel de openbare als de besloten procedure lijkt de wetgever er van uit te 

gaan dat alle verzoeken en vorderingen die gedurende het WHOA-proces aan de 

Nederlandse rechter kunnen worden voorgelegd door Nederlands recht zullen 

worden beheerst. De vraag is of dit in alle gevallen juist is. Zo valt op dat met 

betrekking tot de mogelijkheid die de WHOA biedt om overeenkomsten een-

zijdig op te zeggen, artikel 373 lid 2 Fw bepaalt dat de bepalingen van Afdeling 

98. De vraag is wel of art. 369 lid 7 Fw de toepassing van bijvoorbeeld art. 8 Rv (forumkeuze) of 

een geldige arbitrage clausule opzij kan zetten.

99. In de Engelse rechtspraak met betrekking tot de Scheme of Arrangement is dit ook wel geop-

perd zie voor verwijzingen Kortmann en Veder, (2015) 3 NIBLeJ 13, p. 248-251 (noot 62).
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10, titel 1 van Boek 6 BW van toepassing zijn op het recht van de wederpartij op 

schadevergoeding. Daarmee wordt het op de betreffende overeenkomst toepas-

selijke recht op grond van Rome I geheel opzij gezet. Kan dat zomaar? En moet 

bij die vraag een onderscheid worden gemaakt tussen de openbare procedure en 

de besloten procedure?

Het toepasselijke recht op verbintenissen uit overeenkomst en op niet-contrac-

tuele verbintenissen wordt bepaald door de verwijzingsregels van Rome I res-

pectievelijk Rome II. Het toepasselijk recht op goederenrechtelijke vraagstuk-

ken zoals bij eigendom en het bestaan en de geldigheid van zekerheidsrechten 

wordt grotendeels nog bepaald door nationale IPR regels. Is de Insolventiever-

ordening van toepassing dan bepaalt die verordening tevens voor een groot deel 

het toepasselijke recht, maar daarop zijn uitzonderingen. Dergelijke IPR regels 

kunnen, in beginsel, niet opzij worden gezet door bepalingen in de WHOA.

In de volgende paragraven laat ik zien dat de Nederlandse rechter niet in alle 

gevallen zomaar het Nederlandse recht kan toepassen op het voorgelegde ver-

zoek of de voorgelegde vordering.

3.2. Het toepasselijke recht in het kader van de openbare procedure

3.2.1. Hoofdregel bij toepassing van de Insolventieverordening

Is de Insolventieverordening materieel en formeel van toepassing dan bepaalt de 

Insolventieverordening naast de bevoegdheid van de rechter tevens het toepas-

selijke recht. Artikel 7 Insolventieverordening bepaalt dat, tenzij de Insolventie-

verordening iets anders bepaalt, de insolventieprocedure en de gevolgen daar-

van worden beheerst door het recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure 

is geopend (de lex concursus). Voor de openbare procedure is dat derhalve het 

Nederlandse recht. In het tweede lid wordt de reikwijdte van de lex concursus 

nader aangeduid. Het bepaalt dat de lex concursus van toepassing is op de vraag 

“onder welke voorwaarden deze procedure wordt geopend, verloopt en wordt 

beëindigd” en somt vervolgens een niet-limitatieve lijst op met onderwerpen 

die onder de toepassing van de lex concursus vallen. Zoals bij de bespreking 

van de bevoegdheidsvraag onder de Insolventieverordening reeds naar voren 

is gekomen vervangt de lex concursus alleen het anders toepasselijke recht op 

deze onderwerpen voor zover het procedurele en materiële gevolgen betreft die 

specifi ek zien op de behandeling van deze onderwerpen tijdens de insolventie-

procedure of waarvoor het toepasselijke insolventierecht speciale regels bevat. 

Dat wil zeggen dat uitsluitend de gevolgen die noodzakelijk zijn om de doel-

stelling van de insolventieprocedure te verwezenlijken worden beheerst door 
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de lex concursus.100 Daarnaast bevat de Insolventieverordening zelf een aantal 

expliciete uitzonderingen op de toepassing van de lex concursus. Ik bespreek 

hieronder de meest relevante uitzonderingen in het kader van de openbare pro-

cedure.

3.2.2. Uitzonderingen

Gevolgen voor lopende overeenkomsten
De lex concursus is ook van toepassing op de gevolgen van de openbare pro-

cedure voor lopende overeenkomsten.101 Dit betekent – zoals ook reeds in para-

graaf 2.2.3 van deze bijdrage werd aangegeven – dat de vraag of de schuldenaar 

lopende overeenkomsten kan wijzigen of beëindigen en wat de gevolgen zijn 

voor ipso facto clausules wordt beheerst door het Nederlandse recht en wel door 

artikel 373 lid 1 respectievelijk leden 2 en 3 Fw, ongeacht het op de overeen-

komst toepasselijke recht.102 Artikel 11 Insolventieverordening bevat echter een 

uitzondering voor overeenkomsten betreffende onroerende zaken. Het eerste lid 

bepaalt dat de gevolgen van de openbare procedure voor overeenkomsten die 

recht geven op de verkrijging of het gebruik van een onroerende zaak uitsluitend 

worden beheerst door het recht van de lidstaat waar de onroerende zaak is gele-

gen. Het tweede lid maakt duidelijk dat de rechter die de hoofdprocedure heeft 

geopend wel bevoegd blijft om een wijziging of beëindiging van een dergelijke 

overeenkomst goed te keuren indien het op de overeenkomst toepasselijke recht 

dat vereist en er in de lidstaat waar de onroerende zaak is gelegen geen insolven-

tieprocedure is geopend. Echter, of de schuldenaar bijvoorbeeld een huurover-

eenkomst kan wijzigen of beëindigen, of wat het lot is van de zogenaamde ipso 
facto clausules in een huurovereenkomst, wordt uitsluitend beheerst door het 

recht van de lidstaat waar de onroerende zaak is gelegen en derhalve niet door de 

lex concursus. In dat geval vindt artikel 373 leden 1, 3 en 4 Fw geen toepassing. 

Bij een verzoek van de schuldenaar aan de Nederlandse rechter in het kader van 

een openbare procedure om een eenzijdige beëindiging door de schuldenaar van 

een huurovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak gelegen in een 

andere EU-lidstaat goed te keuren, dient de rechter derhalve na te gaan of het 

100. Zie paragraaf 2.2.3 van deze bijdrage.

101. Art. 7 lid 2 onder e Insolventieverordening.

102. Zie ook Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 60 (noot 15).
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recht van het land van ligging een dergelijke beëindiging toestaat en of daarvoor 

de goedkeuring van een rechter is vereist.103

Zakelijke rechten
De lex concursus beheerst tevens “de regels betreffende de verdeling van de op-

brengst van de te gelde gemaakte goederen, de rangindeling van de vorderingen, 

en de rechten van schuldeisers die krachtens een zakelijk recht of ingevolge ver-

rekening gedeeltelijk zijn voldaan”.104 Ten aanzien van zakelijke rechten bestaat 

er een belangrijke uitzondering in artikel 8 Insolventieverordening. Op grond 

van artikel 8 Insolventieverordening worden zakelijke rechten van een schuld-

eiser op goederen van de schuldenaar die in een andere lidstaat zijn gelegen 

dan de lidstaat waar de insolventieprocedure is geopend onverlet gelaten. Dit 

betekent dat deze schuldeisers niet worden belet om hun zekerheidsrechten uit 

te winnen en derhalve worden hun rechten of rang niet bepaald door de lex con-
cursus.105 Heeft de schuldenaar die onder de openbare procedure een akkoord 

wil aanbieden belangrijke schuldeisers met zekerheidsrechten op goederen bui-

ten Nederland dan kan de schuldenaar deze schuldeisers alleen op vrijwillige 

basis meenemen in het akkoord. De bepalingen omtrent zekerheidsgerechtigde 

schuldeisers in de WHOA106 zijn simpelweg niet van toepassing.

3.2.3. De Insolventieverordening is niet van toepassing

In paragraaf 2.2.3 van deze bijdrage is uiteengezet dat niet alle vorderingen die 

in het kader van een openbare procedure kunnen worden ingesteld binnen het 

materiële toepassingsgebied van de Insolventieverordening vallen. In dat geval 

kan de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid niet op de Insolventieverordening 

baseren en wordt het toepasselijk recht op die vordering ook niet bepaald door 

de Insolventieverordening en gelden de gewone IPR-regels. Hieronder volgen 

een aantal voorbeelden.

103. Overigens wordt een huurovereenkomst niet noodzakelijkerwijs door het recht van het land 

van ligging beheerst. Het toepasselijke recht op huurovereenkomsten wordt bepaald door 

Rome I. Hebben partijen geen rechtskeuze gemaakt op grond van art. 3 Rome I dan is het 

recht van het land van ligging van de onroerende zaak van toepassing op grond van art. 4 lid 

1 onder c Rome I, maar dit is weer anders indien er een kennelijk nauwer verbonden recht is 

op grond van art. 4 lid 3 Rome I

104. Art. 7 lid 2 onder i Insolventieverordening.

105. Zie ook paragraaf 4 (Erkenning en tenuitvoerlegging) van deze bijdrage.

106. Zoals bijvoorbeeld art. 374 lid 3 Fw.
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Recht op schadevergoeding als gevolg van eenzijdige beëindiging
In paragraaf 2.2.3 heb ik beargumenteerd dat de vordering tot schadevergoeding 

uit hoofde van de eenzijdige beëindiging door de schuldenaar op grond van 

de openbare procedure niet binnen de reikwijdte van de Insolventieverordening 

valt. Hoewel artikel 373 lid 2 Fw bepaalt dat de wederpartij bij een eenzijdige 

beëindiging recht heeft op schadevergoeding en daarbij verwijst naar de toepas-

sing van afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 BW, wordt deze vraag niet beheerst 

door de lex concursus op grond van de Insolventieverordening, maar door het 

recht dat ingevolge Rome I van toepassing is op de overeenkomst.107 De regel in 

artikel 373 lid 2 Fw kwalifi ceert mijns inziens ook niet als een voorrangsregel in 

de zin van artikel 9 Rome I, zodat de Nederlandse rechter ook niet via die band 

het Nederlandse recht kan toepassen.

Het bestaan en geldigheid van een zekerheidsrecht
De Insolventieverordening bevat geen verwijzingsregels die het toepasselijke 

recht aanwijzen op zekerheidsrechten. Het bevat uitsluitend regels die bepalen 

waar een bepaald goed voor de toepassing van artikel 8 (fi ctief) ligt.108 Er is dus 

geen samenloop tussen het recht van het land van ligging en het recht dat inge-

volge de nationale IPR-regels van toepassing is op de vraag of een zekerheids-

recht geldig is gevestigd. De vraag of een schuldeiser een geldig zekerheids-

recht heeft wordt derhalve niet beheerst door de lex concursus op grond van de 

Insolventieverordening, maar door het recht dat volgens het nationale IPR van 

de rechter van toepassing is.

3.3. Het toepasselijke recht in het kader van de besloten procedure

Bij de besloten procedure dient mijns inziens hetzelfde te gelden als bij de open-

bare procedure op grond van de nationale IPR regels. Alleen typische insolven-

tievorderingen worden beheerst door het Nederlandse faillissementsrecht – de 

lex concursus. Voor het overige dient de rechter de regels van Rome I, Rome 

II en de nationale IPR regels inzake zekerheidsrechten of eigendom in acht te 

nemen. Dit betekent dat ook in de besloten procedure het recht dat op grond van 

Rome I van toepassing is op de (eenzijdig beëindigde) overeenkomst, niet door 

artikel 373 lid 2 Fw opzij kan worden gezet.

De Nederlandse rechter is in de besloten procedure echter niet gebonden aan de 

uitzonderingen op de toepassing van de lex concursus die zijn opgenomen in de 

Insolventieverordening. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Nederlandse rechter 

107. Zie art. 12 Rome I.

108. Zie art. 2 aanhef en onder 9 Insolventieverordening.
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in geval van een verzoek tot goedkeuring van een eenzijdige beëindiging door 

de schuldenaar van een huurovereenkomst met betrekking tot een onroerende 

zaak gelegen in België niet zou hoeven te toetsen of het Belgische recht een 

dergelijke beëindiging toestaat, maar kan de rechter rechtstreeks artikel 373 lid 

1 Fw toepassen. Bovendien geldt de uitzondering voor zakelijke rechten op goe-

deren gelegen buiten Nederland niet. Een akkoord aangeboden in een besloten 

procedure is in beginsel dus niet afhankelijk van de vrijwillige medewerking 

van deze schuldeisers. Uiteraard hangt dit af van de vraag of beslissingen van 

de rechter in andere (lid)staten erkend worden. Is dat niet het geval dan is de 

besloten procedure veroordeeld tot het zijn van een territoriale procedure. Over 

erkenning en tenuitvoerlegging gaat de volgende paragraaf.

4. Erkenning en tenuitvoerlegging

4.1. Inleiding

Met name bij grensoverschrijdende herstructureringen109 onder de WHOA is het 

van groot belang voor het slagen van die herstructurering dat de procedure en 

de beslissingen van de Nederlandse rechter in het kader van de WHOA worden 

erkend, en waar nodig tenuitvoergelegd, in landen waar de schuldenaar ver-

mogen heeft of waar zijn schuldeisers of aandeelhouders zich bevinden of waar, 

bij een groepsherstructurering, de groepsvennootschappen gevestigd zijn. On-

danks het bestaan van de erkenningsregeling onder de Insolventieverordening 

en Brussel I bis, zitten er nog wel haken en ogen aan de daarin geregelde au-

tomatische erkenning van Nederlandse beslissingen. Bovendien gelden de beide 

verordeningen uitsluitend binnen de EU. Dat een harde Brexit bijna niet meer 

valt af te wentelen waardoor genoemde verordeningen niet meer in het Verenigd 

Koninkrijk van toepassing zullen zijn heeft ook invloed op het potentiele succes 

van de WHOA.

4.2. Openbare procedure in de EU

Het grootste voordeel bij toepassing van de Insolventieverordening op de 

openbare procedure is dat de beslissingen gedaan in het kader van de openbare 

procedure in beginsel automatisch in de rest van de EU (met uitzondering van 

109. Daarvan kan sprake zijn indien de schuldeisers en aandeelhouders van de schuldenaar zich 

voor een deel buiten Nederland bevinden of wanneer een deel van het vermogen van de 

schuldenaar buiten Nederland is gelegen maar natuurlijk eveneens indien wordt beoogd om 

een grensoverschrijdende groep vennootschappen onder de WHOA te herstructureren.
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Denemarken) worden erkend en tenuitvoergelegd.110 Dit geldt voor de homolo-

gatie van het akkoord en de afkondiging van een afkoelingsperiode, maar ook 

voor beslissingen die in het kader van artikel 378 Fw zijn gegeven. Artikel 20 

Insolventieverordening bepaalt dat de gevolgen die worden verbonden aan de 

‘opening’ van een openbare procedure ingevolge het Nederlandse recht (de 

lex concursus) eveneens automatisch worden erkend en dat die gevolgen niet 

in een andere lidstaat kunnen worden betwist, tenzij er in een andere lidstaat 

een secundaire procedure is geopend. Dit betekent dat zodra de Nederlandse 

rechter de eerste beslissing heeft gegeven en daarmee de openbare procedure 

heeft “geopend” alle daaraan gegeven gevolgen onder de WHOA erkend worden 

in de overige EU lidstaten ook als aan die gevolgen volgens de WHOA geen 

rechterlijke beslissing ten grondslag hoeft te liggen. Een voorbeeld daarvan is 

de buitenwerkingstelling van de toepassing van ipso facto clausules (artikel 373 

lid 3 Fw), de bepalingen met betrekking tot de klassenindeling (artikel 374 Fw) 

of de gevolgen van de afkondiging van een afkoelingsperiode. Dit betekent dat 

een herstructurering onder de openbare procedure in beginsel werking heeft in 

de hele EU (met uitzondering van Denemarken). Er kleven echter ook nadelen 

aan de toepassing van de Insolventieverordening in de erkenningsfase.

Een groot voordeel van de WHOA boven de bestaande akkoord procedures in 

surseance van betaling en faillissement is dat een akkoord onder de WHOA 

alle schuldeisers (inclusief zekerheidsgerechtigde en preferente schuldeisers) en 

aandeelhouders kan binden. De toepasselijkheid van de Insolventieverordening 

kan potentieel roet in het eten gooien omdat de Insolventieverordening een 

deel van de zekerheidsgerechtigde schuldeisers totaal ontziet. Zoals reeds in 

het bovenstaande is opgemerkt worden op grond van artikel 8 Insolventiever-

ordening zakelijke rechten van een schuldeiser op goederen van de schuldenaar 

die in een andere lidstaat zijn gelegen dan de lidstaat waar de insolventieproce-

dure aanhangig is gemaakt onverlet gelaten. Dit betekent dat deze schuldeisers 

niet worden belet om hun zekerheidsrechten uit te winnen. Een afgekondigde 

afkoelingsperiode, die op grond van de Insolventieverordening wel in de rest 

van EU wordt erkend, belemmert die uitwinning ook niet. Bovendien zal de 

bevoegdheid van de schuldenaar om deze in het buitenland gelegen goederen te 

110. Zie art. 19 en 20 Insolventieverordening voor de openingsbeslissing en art. 32 Insolventiever-

ordening voor alle beslissingen die in het kader van de openbare procedure zijn genomen en 

binnen de materiële reikwijdte van de Insolventieverordening vallen. Voor de erkenning van 

die laatste beslissingen verwijst art. 32 overigens naar de betreffende bepalingen van Brussel 

I bis (met uitzonderingen van de weigeringsgronden die in Brussel I bis zijn opgenomen).
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gebruiken, verbruiken of vervreemden, zoals neergelegd in artikel 377 Fw, niet 

kunnen worden tegengeworpen aan die schuldeisers.111

4.3. Besloten procedure in de EU

In paragraaf 2.3.3 heb ik verdedigd dat de besloten procedure binnen de materiële 

reikwijdte van Brussel I bis valt. Eerder hebben we gezien dat de bevoegdheids-

regels van Brussel I bis moeilijk zijn toe te passen op de besloten procedure en 

dat de artikelen 24 (Exclusieve bevoegdheid) en 24 (Forumkeuze) dan ook nog 

roet in het eten kunnen gooien. Ik heb dan ook het idee geopperd dat wellicht 

te beargumenteren is dat Hoofdstuk II (Bevoegdheid) Brussel I bis formeel niet 

van toepassing kan worden geacht op de besloten procedure. Voor de toepassing 

van Brussel I bis op de erkenning van de rechterlijke beslissingen genomen in 

het kader van de WHOA is het niet van belang of Hoofdstuk II (Bevoegdheid) 

van Brussel I bis formeel van toepassing is. Dit komt omdat het derde hoofdstuk 

(Erkenning en tenuitvoerlegging) van Brussel I bis een eigen formeel toepas-

singsgebied kent dat geheel onafhankelijk van het tweede hoofdstuk wordt vast-

gesteld. En zelfs als het tweede hoofdstuk wel formeel van toepassing is op 

de besloten procedure hebben de toepassing van de erkennings- en tenuitvoer-

leggingsregels daar over het algemeen geen last van omdat er in de erkennings-

fase onder Brussel I bis geen bevoegdheidstoets mag plaatsvinden (artikel 45 

lid 3 Brussel I bis). Dit is alleen anders wanneer het beslissingen betreft in het 

kader van consumenten-, verzekerings- of arbeidsovereenkomsten (artikel 45 

lid 1 onder e (i) Brussel I bis) of er op grond van artikel 24 Brussel I bis een 

exclusieve bevoegdheidsgrond bestaat (artikel 45 lid 1 onder e (ii) Brussel I bis) 

en deze bevoegdheidsgronden zijn geschonden door de rechter die de beslis-

sing heeft gegeven. In die gevallen dient de erkenning en tenuitvoerlegging van 

de gegeven beslissing te worden geweigerd. Dit is voor de besloten procedure 

natuurlijk met name van belang met betrekking tot huurovereenkomsten van 

onroerende zaken gelegen in een andere lidstaat dan Nederland. Is Hoofdstuk II 

(Bevoegdheid) Brussel I bis wel formeel van toepassing dan is de Nederlandse 

rechter niet bevoegd om beslissingen te geven met betrekking tot huurovereen-

komsten ten aanzien van onroerende zaken gelegen in een andere EU-lidstaat. 

Dit betekent dat een door de Nederlandse rechter gegeven goedkeuring voor een 

eenzijdige beëindiging van een dergelijke huurovereenkomst niet zal worden 

erkend in de lidstaat waar die onroerende zaak is gelegen.

Hoofdstuk III (Erkenning en tenuitvoerlegging) Brussel I bis is van toepassing op 

elke in een EU-lidstaat gegeven beslissing (zie artikel 36 Brussel I bis) ongeacht 

111. Zie ook Veder, FIP nr. 6, oktober 2019, p. 59 (noot 15).
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woonplaats van de bij die beslissing betrokken partijen. Valt een beslissing van 

een EU rechter binnen het materiele toepassingsgebied van Brussel I bis dan 

wordt een dergelijke beslissing op grond van de bepalingen van Hoofdstuk III 

automatisch erkend en tenuitvoergelegd in de overige EU-lidstaten (inclusief 

Denemarken).112

Een uitspraak van de rechter in het kader van de besloten procedure moet dan 

wel kwalifi ceren als een “beslissing” in de zin van Brussel I bis. De term “beslis-

sing” wordt in artikel 2 onder a Brussel I bis gedefi nieerd als:

“elke door een gerecht van een lidstaat gegeven beslissing, ongeacht de daaraan 
gegeven benaming, zoals arrest, vonnis, beschikking of rechterlijk dwangbevel, 
alsmede de vaststelling van het bedrag van de proceskosten door de griffi er.”

Zonder enige twijfel vallen de uitspraken van de Nederlandse rechter gedaan 

in het kader van de besloten procedure binnen deze defi nitie. Dit betekent dat 

niet alleen dat de homologatie van het akkoord automatisch wordt erkend en 

tenuitvoergelegd binnen de EU maar tevens de afkondiging van een afkoelings-

periode, de goedkeuring door de rechter van een eenzijdige beëindiging van 

een overeenkomst, de vaststelling door de rechter dat ipso facto clausules geen 

werking hebben en een rechtelijke uitspraak met betrekking tot de indeling van 

de klassen automatisch worden erkend. Brussel I bis kent echter geen vergelijk-

bare bepaling als artikel 20 Insolventieverordening zodat de gevolgen die het 

openen van een besloten procedure met zich brengt alleen zullen worden erkend 

in andere EU lidstaten als daar een beslissing van de Nederlandse rechter aan 

ten grondslag ligt. Dit betekent ook dat een eerder gegeven beslissing door een 

rechter van een andere EU-lidstaat roet in het eten kan gooien omdat immers een 

dergelijke beslissing ook in Nederland automatisch wordt erkend.

4.4. Erkenning van de procedures onder de WHOA buiten de EU

Heeft de schuldenaar vermogen of schuldeisers en aandeelhouders buiten het 

grondgebied van de EU dan is erkenning van de beslissingen in het kader van 

de openbare procedure afhankelijk van het in die landen geldende internationaal 

privaatrecht. Het voert te ver om hier in deze bijdrage daar verder op in te gaan. 

Echter in verband met de aanstormende Brexit zal het Verenigd Koninkrijk niet 

meer gebonden zijn aan de Insolventieverordening en Brussel I bis en zal het 

derhalve haar eigen IPR regels inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van in 

het buitenland gehomologeerde akkoorden – waaronder de WHOA-akkoorden 

112. Zie art. 36 en 39 Brussel I bis.
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– toepassen. Een grote spelbreker in de herstructurering van schulden van een 

schuldenaar onder WHOA die worden beheerst door Engels recht is daarbij de 

zogenaamde Gibbs Rule.113 De Gibbs Rule houdt kort gezegd in dat schulden 

die worden beheerst door Engels recht niet kunnen worden geherstructureerd 

onder een door buitenlands recht beheerste insolventie- of akkoordprocedure.114 

Is het voor het slagen van de herstructurering onder de WHOA van belang dat de 

homologatie van het akkoord wordt erkend in het Verenigd Koninkrijk omdat de 

schuldenaar daar belangrijke schuldeisers heeft of een belangrijk deel van zijn 

vermogen is gelegen dan zal deze Engelse Gibbs Rule roet in het eten gooien. 

Met name in de fi nancieringspraktijk bij grote groepsfi nancieringen wordt met 

enige regelmaat de fi nancieringsdocumentatie of uit te geven obligaties beheerst 

door Engels recht. Wil een schuldenaar zijn schulden onder deze fi nancieringen 

derhalve onder de WHOA herstructureren dan zal er terdege rekening moeten 

worden gehouden met het feit dat er in Engeland een parallelle procedure dient 

te worden gevoerd. De aangewezen procedure daarvoor is het recent ingevoerde 

Restructuring Plan onder de Corporate and Governance Act.

5. Conclusie

Zoals blijkt uit het bovenstaande zijn veel internationaal privaatrechtrechtelijke 

kwesties die in het kader van de WHOA kunnen spelen niet eenduidig op te 

lossen. Bij vele van deze vraagstukken is het een kwestie van uitleg van de be-

treffende bepalingen van de twee betrokken EU-verordeningen – de Insolventie-

verordening en Brussel I bis. Het Europese Hof heeft daarin het laatste woord 

en niet de wetgever.

Het feit dat ik argumenten heb gegeven op grond waarvan bijvoorbeeld een 

schadevergoedingsvordering niet binnen de Insolventieverordening valt of dat 

de besloten procedure onder de WHOA binnen de materiele reikwijdte valt van 

Brussel I bis betekent niet dat ik daar direct voorstander van ben of dat die con-

clusies vast staan. Waar ik met name op heb willen wijzen is dat de vragen die 

ik heb gesteld over de bevoegdheid van de rechter, het toepasselijke recht en 

de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen binnen het kader van een 

WHOA-procedure niet met een pennenstreek van de wetgever kunnen worden 

113. De Gibbs Rule komt uit een uitspraak van de Court of Appeal: Gibbs & Son v La Société 
Industrielle et Commerciale des Métaux (1890) 25 QBD 399 en is onlangs bevestigd door de 

Court of Appeal in: OJSC International Bank of Axerbaijan, [2018] EWCA Civ 2802, 2018 

WL 06605589 (18 december 2018).

114. Zie uitgebreid over deze Gibbs Rule: Sigtenhorst, TvI 2019/35, p. 268-276 (noot 66) en 

Hoogenboezem en Crul, FIP, nr. 4 juni 2018, nr. 235 (noot 66).
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beantwoord. Men dient er terdege rekening mee te houden dat het Europese 

Hof het anders ziet. In sommige gevallen kan dat een herstructurering onder 

de WHOA bemoeilijken, maar in andere gevallen juist bevorderen. Zolang de 

betrokkenen bij een herstructurering de gestelde IPR vragen onder de aandacht 

houden kan de herstructurering daarop worden bijgestuurd.
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