
De stappen van 
het WHOA-traject



Een bedrijf kan het traject voor het tot stand brengen van een akkoord zelf in 

gang zetten. Dat kan zij op twee manieren doen:

1. Door het indienen van een startverklaring; of

2. Door het indienen van een verzoek om aanwijzing  

 van een herstructureringsdeskundige.

Het is ook mogelijk dat de schuldeisers, aandeelhouders, de 

ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging het initiatief 

nemen. Zij kunnen de rechter vragen om de aanwijzing van een 

herstructureringsdeskundige. Deze herstructureringsdeskundige zal 

vervolgens een akkoord voorbereiden en dit akkoord voorleggen aan de 

schuldeisers en aandeelhouders.

Hoe start een 
WHOA-traject?
Voordat een WHOA-traject écht start, is het 

van belang om goed te weten welke schulden 

er zijn en welke mogelijk gesaneerd kunnen 

of moeten worden. Daarbij is aan te raden dat 

een bedrijf een goed doordacht herstelplan 

opstelt. Deze voorfase is belangrijk om te 

doorlopen, voordat het WHOA-traject echt in 

gang wordt gezet. 
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De startverklaring

Als een bedrijf een WHOA-traject wil starten, kan zij dat doen 

door een startverklaring in te dienen en deze te deponeren bij 

de rechtbank. De startverklaring is een standaardformulier 

van de rechtbank. Het formulier is hier te vinden. De ingevulde 

startverklaring kan door het bedrijf vervolgens kosteloos 

worden ingediend bij de rechtbank. Daarmee start dan officieel 

het WHOA-traject.

Eén van de keuzes die direct aan het begin moet worden 

gemaakt, en die ook ingevuld moet worden in de 

startverklaring, is de keuze voor een openbare of besloten 

procedure.

Bij de openbare procedure wordt de akkoordprocedure bekendgemaakt in het 

Insolventieregister, het Handelsregister en in de Staatscourant. Daarnaast vinden 

de zittingen bij de rechtbank in het openbaar plaats. Met name bij internationaal 

opererende partijen kan het zinvol zijn om te kiezen voor een openbare procedure.

Bij de besloten procedure wordt het traject in relatieve rust doorlopen. Het wordt 

dan niet bekendgemaakt dat het bedrijf voornemens is om een akkoord aan te 

bieden. Daarnaast worden alle verzoeken die het bedrijf aan de rechtbank doet, 

in de raadkamer – dus achter gesloten deuren – behandeld.

Het is van belang om een weloverwogen keuze voor ofwel de besloten ofwel de 

openbare procedure te maken, want hier geldt het credo: eens gekozen, blijft gekozen. 
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https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/PR-WHOA-Bijlage-1-Startverklaring-WHOA.pdf


Het verzoek om aanwijzing van  
een herstructureringsdeskundige

Zowel het bedrijf zelf als haar schuldeisers, aandeelhouders, 

de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen een 

verzoek doen om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. 

Een belangrijke reden voor het bedrijf om via dit verzoek een WHOA-traject 

te starten – en dus niet via een startverklaring – is om iedere schijn van 

belangenvermenging te voorkomen of om het vertrouwen van het proces 

en daarmee de slagingskans te vergroten. Een bedrijf kan in sommige 

gevallen namelijk meer vertrouwen wekken bij de schuldeisers door het 

proces aan een onafhankelijk herstructureringsdeskundige uit handen te 

geven. De keerzijde is dat je dan wel te maken hebt met de betrokkenheid 

van een derde, die ook handelt naar de belangen van de schuldeisers en niet 

alleen naar de belangen van het bedrijf. Verder brengt de aanwijzing van een 

herstructureringsdeskundige kosten met zich mee.

Waar een startverklaring kan worden ingediend door het bedrijf zelf, en dus 

zonder hulp van een advocaat, is voor het verzoek om aanwijzing van een 

herstructureringsdeskundige een advocaat nodig.

Het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige wordt 

toegewezen als het bedrijf verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs 

aannemelijk is dat zij haar schulden niet meer kan betalen. Volgens de wetgever 

moet er sprake zijn van een dreigend faillissement. Als het verzoek wordt 

gesteund door een meerderheid van de schuldeisers, dan wordt het sowieso 

toegewezen, ongeacht of sprake is van de toestand zoals hiervoor benoemd. 

Het is verstandig om na te denken wie als herstructureringsdeskundige 

moet worden benoemd. Degene die het verzoek doet, moet namelijk 

ten minste twee en maximaal drie namen van mogelijk te benoemen 

herstructureringsdeskundigen bij het verzoek toevoegen. Daarbij 

moeten ook offertes van die herstructureringsdeskundigen worden 

bijgevoegd. Het is vervolgens aan de rechtbank wie zij het meest geschikt 

vindt om herstructureringsdeskundige van het bedrijf in kwestie te 

zijn. Daarbij toetst de rechter aan de kernkwaliteiten waarover de 

herstructureringsdeskundige moet beschikken, zoals deskundigheid.

Arslan & partners advocaten 



De rol en taak van de 
herstructureringsdeskundige

In de WHOA is vastgelegd dat de herstructureringsdeskundige moet 

beschikken over drie kernkwaliteiten.

Dat betekent dat de herstructureringsdeskundige de nodige relevante 

kennis en ervaring op het gebied van herstructureren moet hebben. 

De kwaliteiten onafhankelijkheid en onpartijdigheid houden in dat de 

herstructureringsdeskundige niet al betrokken mag zijn bij het bedrijf. 

De eigen advocaat of accountant kan dus geen herstructureringsdeskundige 

zijn van het bedrijf waarvoor hij of zij optreedt.

De rol van de herstructureringsdeskundige is om het akkoord voor te 

bereiden, dit vervolgens aan te bieden aan (een deel van) de schuldeisers 

en/of aandeelhouders en – als het zo ver komt – vervolgens voor te leggen 

aan de rechter. De herstructureringsdeskundige mag daarvoor de volledige 

administratie inzien, mag inlichtingen inwinnen en mag ook verzoeken doen 

aan de rechtbank.

De rechtbank bepaalt het salaris van de herstructureringsdeskundige. 

Deze kosten worden in principe betaald door het bedrijf dat het WHOA-

traject doorloopt, behalve als het verzoek tot aanwijzing van een 

herstructureringsdeskundige wordt gesteund door een meerderheid van 

de schuldeisers. In dat geval moeten de schuldeisers de kosten van de 

herstructureringsdeskundige voldoen.

Als de herstructureringsdeskundige merkt dat het niet mogelijk is een 

akkoord aan te bieden, dan is hij verplicht de rechtbank daarover te 

informeren en om intrekking van zijn aanstelling te verzoeken.

Kernkwaliteiten

1. Deskundigheid

2. Onpartijdigheid

3. Onafhankelijkheid
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De rol en taak van een observator

Een andere functionaris binnen een WHOA-traject is de observator. 

De observator heeft een toezichthoudende rol. Hij heeft als taak toezicht 

te houden op de totstandkoming van het akkoord en daarbij moet hij oog 

hebben voor de belangen van de schuldeisers. Daarnaast houdt hij de 

informatievoorziening aan de betrokken partijen in de gaten, bewaakt hij 

termijnen en zorgt hij dat misbruik of verduistering door het bedrijf wordt 

voorkomen.

De observator heeft niet een heel actieve rol, hij is meer een fly on the wall. 

Een observator wordt aangesteld door de rechtbank. Dat kan de rechtbank 

uit eigen beweging doen, maar dat kan ook op verzoek van het bedrijf. 

In bepaalde gevallen is de rechtbank zelfs verplicht om een observator aan 

te stellen. 

De observator moet de rechtbank informeren als de belangen van de 

gezamenlijke schuldeisers worden geschaad of wanneer hij voorziet dat het 

bedrijf niet zal slagen om een WHOA-akkoord tot stand te brengen.

De klassenindeling

Schuldeisers kunnen in verschillende categorieën ingedeeld worden, dit 

wordt binnen de WHOA een klassenindeling genoemd. De klassenindeling 

houdt in dat:

 — De verschillende categorieën van schuldeisers en    

 aandeelhouders in verschillende klassen worden ingedeeld;

 — Iedere klasse een op haar gericht voorstel krijgt;

 — En iedere klasse afzonderlijk stemt over het akkoord.

Het gaat erom dat schuldeisers of aandeelhouders die niet tot dezelfde 

‘rang’ behoren, in verschillende klassen worden ingedeeld. Denk dan 

bijvoorbeeld aan preferente schuldeisers, schuldeisers met een 

eigendomsvoorbehoud, schuldeisers met een retentierecht en de 

concurrente schuldeisers. Schuldeisers van een verschillende rang, 

worden in een verschillende klasse ingedeeld. 

De schuldeiser kan ervoor kiezen om aan bepaalde klassen geen akkoord 

aan te bieden. De schuldeisers of aandeelhouders binnen die klasse 

behouden dan gewoon hun vordering en stemmen dan ook niet mee over 

het akkoord.

Een goede klassenindeling is van cruciaal belang in een WHOA-traject. 

Als dit verkeerd gaat, kan het namelijk zijn dat de rechter uiteindelijk 

geen goedkeuring geeft aan het akkoord. Omdat een klassenindeling 

eigenlijk een grotendeels juridische beoordeling is, is het van belang bij de 

klassenindeling juridische bijstand in te schakelen. Als u vragen heeft over 

de klassenindeling, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.
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De inhoud van het akkoord

Het staat het bedrijf in principe vrij om te bepalen wat hij zijn schuldeisers 

en aandeelhouders in het akkoord aanbiedt en hoe hij zijn akkoord inricht. 

Uiteindelijk is het een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen en 

deze mogen zelf weten wat zij afspreken. Wel moet het akkoord voldoen 

aan een aantal formele vereisten. Zo moet het bedrijf bepaalde stukken 

bij het akkoord voegen en moet zij daarin bepaalde informatie opnemen. 

Dat is allemaal in de wet bepaald. Op die manier hebben de schuldeisers en 

aandeelhouders de mogelijkheid om een goed geïnformeerde beslissing te 

nemen als zij worden gevraagd om hun stem uit te brengen over het akkoord.

Wat kan het bedrijf in het akkoord aanbieden aan haar schuldeisers en 

aandeelhouders? Bij een WHOA-akkoord zijn er tal van mogelijkheden. 

Zo kan het bedrijf een schuldeiser een bepaald percentage van de vordering 

aanbieden, onder kwijtschelding van het restant. Ook kan het bedrijf 

een schuldeiser aandelen in de vennootschap aanbieden, waarbij de 

schuld wordt kwijtgescholden (een zogenoemde debt for equity swap). 

De schuldeiser krijgt dan aandelen in ruil voor zijn vordering op het bedrijf. 

Een andere belangrijke mogelijkheid voor bedrijven is om overeenkomsten 

te wijzigen of te beëindigen. De wetgever heeft daarbij bijvoorbeeld gedacht 

aan de huurovereenkomst die zwaar drukt op een onderneming. Ook kan 

gedacht worden aan leaseovereenkomsten. Belangrijke kanttekening is 

dat arbeidsovereenkomsten niet kunnen worden aangepast met de WHOA. 

Het bedrijf kan binnen de WHOA aan haar wederpartij een voorstel doen tot 

wijziging van de overeenkomst. Als de wederpartij daarmee niet instemt, 

mag het bedrijf de overeenkomst opzeggen. De rechter moet daar dan wel 

toestemming voor verlenen in de goedkeuringsfase van het akkoord en het 

akkoord moet daadwerkelijk goedgekeurd worden.

Arslan & partners advocaten 



De stemming

Als het akkoord is aangeboden aan de schuldeisers en aandeelhouders, 

krijgen zij de mogelijkheid om over het akkoord te stemmen. Tussen 

het aanbieden van het akkoord door het bedrijf aan de schuldeisers en 

aandeelhouders en het moment van stemming moet minimaal acht dagen 

zitten. Het is dus van groot belang dat deze termijnen goed in de gaten 

worden gehouden.

Als er een klassenindeling is gemaakt, dan moet iedere klasse afzonderlijk 

stemmen over het akkoord.

Het bedrijf mag zelf bepalen hoe er gestemd moet worden. De stemming kan 

schriftelijk plaatsvinden, maar het bedrijf kan ook besluiten daarvoor een 

vergadering te organiseren. Ook geldt dat voor beide situaties gebruik kan 

worden gemaakt van ‘elektronische communicatiemiddelen’, denk daarbij 

aan bijvoorbeeld e-mail of videoverbinding.

Bij het bepalen van de uitslag van de stemming wordt alleen maar gekeken 

naar de schuldeisers en aandeelhouders die daadwerkelijk de moeite 

hebben genomen om hun stem uit te brengen. Alleen die stemmen worden 

geteld. Als schuldeiser heeft het dus géén zin om niet op de stemming te 

komen opdagen, want als je niet komt, wordt jouw stem niet meegenomen 

in de telling.

Een klasse heeft ingestemd met het akkoord, als ten minste twee derde 

met dat akkoord heeft ingestemd. Voor het bepalen daarvan wordt gekeken 

naar het bedrag van de vorderingen of het percentage van de aandelen. 

Na de stemming moet het bedrijf een verslag opstellen waarin zij – kort 

gezegd – de uitslag van de stemming vermeldt. Dit verslag moet meteen 

aan de schuldeisers en aandeelhouders worden verzonden. Mede op basis 

van dit verslag kunnen zij namelijk beoordelen of zij zich willen verzetten 

tegen het verzoek tot goedkeuring van het akkoord.
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Homologatie van het  
akkoord door de rechter

Om het WHOA-akkoord vervolgens verbindend te laten zijn voor 

alle schuldeisers en/of aandeelhouders, moet de rechtbank het 

akkoord goedkeuren (homologeren). Daarvoor moet het bedrijf of de 

herstructureringsdeskundige het bereikte akkoord aan de rechtbank 

voorleggen. 

Een akkoord kan ter homologatie aan de rechtbank worden voorgelegd 

als uit de stemming blijkt dat er ten minste 1 klasse met het akkoord 

heeft ingestemd. Dat moet dan wel een klasse zijn die, zoals dat heet, 

‘in the money’ is. Dat betekent dat deze klasse naar verwachting een 

uitkering in geld zou krijgen als het bedrijf failliet zou gaan. Het bedrijf 

kan dan een homologatieverzoek bij de rechtbank indienen. De rechtbank 

bepaalt vervolgens zo snel mogelijk een datum voor een zitting waarop 

dit homologatieverzoek wordt behandeld. Als niet alle schuldeisers en/

of aandeelhouders met het akkoord hebben ingestemd, en er is nog geen 

observator of herstructureringsdeskundige betrokken, wijst de rechter 

alsnog een observator aan.

Tot aan de dag van de homologatiezitting kunnen alle stemgerechtigde 

schuldeisers en aandeelhouders bij de rechtbank een verzoek indienen om 

de homologatie van het akkoord te weigeren. Dit kunnen zij doen door zich te 

baseren op één van de in de wet genoemde afwijzingsgronden.

Als het bedrijf ook heeft verzocht om de toestemming voor de eenzijdige 

opzegging van een overeenkomst, dan kan de andere partij bij die 

overeenkomst de rechter verzoeken deze toestemming te weigeren.

De rechtbank neemt vervolgens zo snel mogelijk een beslissing over het 

homologatieverzoek.

Als er geen sprake is van één van de afwijzingsgronden, dan homologeert 

de rechtbank het akkoord. Tegen deze beslissing van de rechtbank staat 

geen hoger beroep open.

De gevolgen van de homologatie

Als de rechtbank het akkoord heeft gehomologeerd, is het verbindend voor 

het bedrijf en alle schuldeisers en aandeelhouders die daarover hebben 

gestemd. Dat betekent dat ook schuldeisers of aandeelhouders die zelf 

niet hebben ingestemd, door de homologatie toch aan het akkoord kunnen 

worden gebonden. Om die reden wordt het WHOA-akkoord soms ook wel een 

dwangakkoord genoemd.
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