EYES on Insolvency 2019
Vragen en stellingen voor de slotsessie – discussie met de zaal
1. Aan het ingangscriterium “indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de schuldenaar met
het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan” is niet voldaan indien er
slechts een kans op insolventie bestaat.
2. De openbare akkoordprocedure valt binnen het toepassingsbereik van de
Insolventieverordening
3. De besloten akkoordprocedure valt niet binnen het toepassingsbereik van de EEX
verordening
4. Waar een crediteur voorheen zou hebben besloten faillissement aan te vragen, gaat
de crediteur voortaan in plaats daarvan om de benoeming van een
herstructureringsdeskundige verzoeken.
5. Bij de selectie van herstructureringsdeskundigen dient de rechtbank niet uit te gaan
van de curatorenlijsten.
6. De herstructureringsdeskundige hoeft niet per se een juridisch, financieel of
waarderingsexpert te zijn, maar moet vooral een bemiddelaar en procesbegeleider
zijn met voldoende juridische en financiële affiniteit.
7. De rechtbank zou voordrachten voor de persoon van de te benoemen
herstructureringsdeskundige in overweging moeten nemen en de voorgedragen
persoon in beginsel moeten benoemen, tenzij zwaarwegende redenen zich
daartegen verzetten.
8. De rechtbank is niet goed geëquipeerd om zelfstandig te beoordelen of nieuwe
financiering benadelend is. Zij is hooguit in staat om een geschil daarover op
tegenspraak te beslechten.

9. Waar de schuldenaar zijn verplichtingen onder een overeenkomst stipt nakomt, moet
het enkele aanbieden van een akkoord de wederpartij niet het recht geven om

zekerheid voor toekomstige nakoming te verlangen (en bij gebreke daarvan op te
schorten).

10. De herstructureringsdeskundige moet alle klassen van dezelfde informatie voorzien.
11. Het vereiste bij MKB ondernemingen dat de herstructureringsdeskundige voor het tot
stand brengen van een akkoord toestemming van de schuldenaar nodig heeft, moet
worden geschrapt.
12. Waar alle klassen voor hebben gestemd en de besluitvorming zuiver is geweest,
moet de rechtbank niet treden in een inhoudelijke beoordeling van de financiële en
commerciële merites van het akkoord.
13. Indien een zekerheidsgerechtigde onder het akkoord contanten ontvangt, zou zij
voorrang moeten hebben tot een bedrag gelijk aan de liquidatiewaarde van haar
onderpand (waarde bij een gedwongen liquidatieverkoop). Indien zij een uitkering
anders dan in contanten ontvangt, zou zij voorrang moeten hebben tot het bedrag
van de “fair market value” van het onderpand (waarde bij een ordelijke verkoop
zonder dwang).

14. Voor een goede behandeling van WHOA-zaken zijn gespecialiseerde
insolventierechters een absolute eis.

15. In internationale zaken zou het mogelijk moeten zijn WHOA zaken bij de NCC onder
te brengen (als duidelijk blijkt dat Engels al de werktaal is in de zaak).

16. De WHOA gaat een revolutie in de insolventiepraktijk betekenen.
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