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BESTUREN

Wat zijn de gevolgen van de Wet Homologatie onderHands akkoord?

Het op een redelijk 
 akkoordje gooien
Het komt steeds vaker voor dat organisaties een brief ontvan-

gen waarin een schuldenaar aangeeft dat hij niet in staat is om 

zijn schuld te voldoen. U wordt gevraagd om genoegen te ne-

men met kwijtschelding van een gedeelte van de vordering. U 

staat dan voor een lastig dilemma: aanvaardt u het voorstel of 

wijst u dit af? Ook kan het voorkomen dat uw organisatie finan-

cieel in zwaar weer verkeert. U zou dan graag een onderhands 

akkoord willen bereiken met de gezamenlijke schuldeisers. Hoe 

kunt u dit doen en welke regels gelden hiervoor?

OOp dit moment kan alleen een onder-
hands akkoord tussen een schuldenaar 
en zijn schuldeisers tot stand komen als 
alle schuldeisers daarmee hebben inge-
stemd. Wenst een individuele schuldeiser 
niet in te stemmen met het akkoord en 
verzet hij zich daartegen, dan is het on-
derhandse akkoord volledig van de baan. 
In veel gevallen zal dit ertoe leiden dat 
de schuldenaar alsnog in staat van fail-
lissement wordt verklaard. De Wet ho-

mologatie onderhands akkoord (WHOA) 
zou hier verandering in moeten brengen, 
zodat een akkoord sneller mogelijk is. 

Starten

De WHOA maakt het mogelijk dat uw 
organisatie een onderhands akkoord 
bereikt doordat de meerderheid van de 
schuldeisers ermee hebben ingestemd. 
Dit heeft als gevolg dat een individuele 

schuldeiser niet meer kan dwarszitten 
en alsnog verbonden is aan het akkoord. 
Komt uw organisatie in aanmerking 
voor de WHOA (zie voorwaarden in 
het kader op deze pagina), dan kunt u 
zelf de procedure in gang zetten door 
een verklaring te deponeren bij de grif-
fie van de rechtbank (de zogeheten 
startverklaring). In de startverklaring 
vermeldt u of het akkoord inmiddels is 
aangeboden aan de betrokken schuld-
eisers en of dit nog zal gaan gebeuren 
binnen een termijn van twee maanden. 

Verzoek

Daarnaast hebben de schuldeisers zelf 
het recht om een akkoordprocedure 
te starten. Zij moeten daarvoor eerst 
een verzoek indienen bij de rechtbank. 
Vervolgens zal de rechtbank een her-
structureringsdeskundige aanwijzen 
die namens de schuldeisers, of een 
aantal van hen, een akkoord zal aan-
bieden. De schuldenaar draagt de 
kosten van deze deskundige. Mocht 

Voorwaarden voor het goedkeuren van een onderhands akkoord of dwangakkoord

Het is aan de rechter om de verschillende 
aspecten van het akkoord af te wegen. 
Er moet wel aan een aantal voorwaarden 
zijn voldaan voordat de rechtbank een 
akkoord zal goedkeuren of een dwang-
akkoord zal opleggen bij de betrokken 
schuldeisers. Om in aanmerking te ko-
men voor de WHOA moet uw organisatie 
aan de volgende vereisten voldoen:

 ▪ uw organisatie bevindt zich in een 
toestand waarin het redelijkerwijs aan-
nemelijk is dat ze haar schulden niet kan 
voldoen;

 ▪ het akkoord is noodzakelijk om een fail-
lissement te voorkomen;

 ▪ het akkoord is redelijk: de schuldeisers 
zijn erbij gebaat, of mogen er in ieder 
geval niet slechter uitkomen dan wan-

neer er sprake is van een faillissement 
van de organisatie;

 ▪ uw organisatie heeft rendabele activi-
teiten;

 ▪ één klasse van schuldeisers die ten 
minste twee derde van de waarde van 
de vorderingen binnen de klasse verte-
genwoordigt, heeft ingestemd met het 
akkoord. 
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een meerderheid van de schuldeisers 
de rechtbank hebben verzocht tot het 
aanwijzen van een deskundige, dan 
dragen de schuldeisers zelf de kosten. 

Openbaar

Degene die de startverklaring heeft 
neergelegd bij de rechtbank kan nog 
een keuze maken om het akkoord aan te 
bieden volgens een openbare of besloten 
procedure. Bij de openbare akkoordpro-
cedure kunt u het akkoord inschrijven 
in het Centraal Insolventieregister, het 
Handelsregister en de Staatscourant. Het 
akkoord is openbaar te raadplegen. Ook 
zullen alle zittingen van de rechtbank in 
het openbaar plaatsvinden.  
Bij de besloten akkoordprocedure maakt 
u niet bekend  dat er een akkoord wordt 
voorbereid door de schuldenaar of de 
herstructureringsdeskundige. De recht-
bank zal de zaak achter gesloten deuren 
behandelen. De besloten akkoordproce-
dure biedt wel de mogelijkheid om het 
akkoord in alle rust tot stand te laten ko-
men en negatieve publiciteit te omzeilen. 

Klassen

Het staat uw organisatie als schulde-
naar volkomen vrij om te bepalen hoe 
het akkoord eruit komt te zien. Denk 
bijvoorbeeld aan kwijtschelding van een 
vordering, uitstel van betaling of beëindi-
ging van een huurovereenkomst. Verder 
heeft u de mogelijkheid om een keuze te 
maken in de schuldeisers en deze op te 
splitsen in verschillende klassen.  
Daarbij dient u rekening te houden met 
de rechtspositie van schuldeisers op basis 
van de wet of een contract. Denk hierbij 
aan schuldeisers die in faillissement 
voorrang zouden hebben op het vermo-
gen van de schuldenaar op grond van een 
pand- of hypotheekrecht. Of schuldeisers 
die een eigendomsvoorbehoud hebben 
bedongen bij geleverde zaken.  
Verder moet u zich bewust zijn van het 
feit dat het akkoord voor de schuldei-
sers in een klasse dezelfde financiële 
gevolgen heeft. Het is niet zo dat de 
verschillende klassen een vergelijkbaar 
akkoord moeten krijgen. De schuldeisers 

die niet in een klasse zijn opgenomen, 
behouden namelijk hun vorderingen. 
Er wordt per klasse schuldeisers ge-
stemd over het akkoord. De stemming 
kan zowel fysiek als digitaal plaatsvin-
den. Een klasse van schuldeisers heeft 
ingestemd met het akkoord als het 
besluit is genomen door schuldeisers 

die gezamenlijk ten minste twee derde 
van het totaalbedrag aan vorderingen 
binnen de klasse vertegenwoordigt.

Verbindend

Als er ten minste één klasse van schuld-
eisers met het akkoord heeft ingestemd, 
kan uw organisatie de rechtbank ver-
zoeken om het akkoord te homologeren 
(goedkeuren). Keurt de rechtbank het 
homologatieverzoek goed, dan is het ak-
koord verbindend voor uw organisatie 
als schuldenaar en voor alle stemgerech-

tigde schuldeisers. Dit geldt ook voor 
schuldeisers die niet met het akkoord 
hebben ingestemd of geen stem hebben 
uitgebracht. Het is niet mogelijk om 
tegen deze beslissing van de rechtbank 
in hoger beroep of cassatie te gaan. 

Weren

De WHOA moet de procedure rondom 
het bereiken van een onderhands ak-
koord met schuldeisers buiten faillis-
sement vergemakkelijken. Dit vanuit 
de gedachte dat de voortzetting van een 
organisatie meer waarde heeft dan wan-
neer zij failliet gaat; ook voor schuld-
eisers en andere betrokkenen. Ook 
biedt de WHOA een extra instrument 
aan de schuldenaar om zich te weren 
tegen schuldeisers die niet bereid zijn 
om in te stemmen met een akkoord. 
Er is voor een individuele schuldeiser 
geen prikkel meer om instemming te 
weigeren om daarmee een betere rege-
ling te kunnen treffen. De WHOA zal 
per 1 januari 2021 in werking treden.

Susanna Tang, advocaat ondernemings-
recht bij Marxman Advocaten, tel:  
033 450 80 00, e-mail: tang@marxman.nl, 
website: www.marxman.nl

Normale regels voor de bestuurdersaansprakelijkheid

De WHOA bevat geen specifieke artike-
len over bestuurdersaansprakelijkheid of 
eventuele uitzonderingen daarop. Dit be-
tekent dat de normale regels van bestuur-
dersaansprakelijkheid gewoon blijven 
gelden gedurende de akkoordprocedure. 
U moet daar dus scherp op zijn. 

Vrijbrief
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld 
dat u als bestuurder aansprakelijk kan 
worden gehouden als u namens de or-
ganisatie een financiële verplichting bent 
aangegaan waarvan u op dat moment 
wist dat de organisatie die niet zou kun-
nen voldoen. Hoewel de organisatie bezig 
is met het aanbieden van een onderhands 
akkoord aan schuldeisers, geeft dit geen 

vrijbrief voor u als betrokken bestuurder 
om extra kosten te maken. 

Verwijtbaar
Van aansprakelijkheid is pas sprake als de 
betrokken bestuurder ernstig verwijtbaar 
heeft gehandeld. Daarbij worden alle 
feiten en omstandigheden van de situatie 
meegewogen, inclusief de voorbereidin-
gen van de akkoordprocedure. Hoewel er 
een hoge drempel bestaat voor het aan-
nemen van bestuurdersaansprakelijkheid, 
doet u er als bestuurder wel verstandig 
aan om de afwegingen voor het aangaan 
van extra verplichtingen goed te docu-
menteren. Dit voorkomt een eventuele 
discussie over uw handelen en uw aan-
sprakelijkheid. 

WHOA moet procedure 
onderhands akkoord 

vergemakkelijken
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