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3. Welke rol heeft de rechter in de WHOA?
4. Stellingen
5. Enkele vraagpunten

1. Wanneer heeft de rechter in de WHOA een rol?

Slechts eenmaal (homologatie) tot talloos vaak (vanaf het begin van de
onderhandelingen over een akkoord tot aan homologatie):
• Voortraject en start procedure (art. 42a, 369-371)
• Herstructureringsdeskundige (art. 371)
• Afkoelingsperiode (art. 376-377)
• Maatregelen voor totstandbrenging akkoord (art. 378)
• Maatregelen ter beveiliging belangen schuldeisers/aandeelhouders
(art. 379-380)
• Homologatie; einde procedure (art. 382-384)

2. Door wie kan de rechter in de WHOA worden
benaderd?
•
•
•
•
•

Schuldenaar
Herstructureringsdeskundige
Schuldeiser
Aandeelhouder
Derde(n)
•
•
•
•
•
•

Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (art. 371(2))
Meerderheid van de schuldeisers (art. 371(3))
Bij afkoelingsperiode (art. 376(2) en (8-11))
Bij gebruiks-, verbruiks- of vervreemdingsrechten (art. 377(3))
Deskundige bij ontslag of vervanging (art. 378(5))
Observator (art. 380(2))

• Ambtshalve

3. Welke rol heeft de rechter in de WHOA? (I)

• Geen of vrijwel geen beoordelingsruimte
• Procedurele handelingen (depot, publicatie, bepalen zittingsdatum homologatie)
• Het gelegenheid geven tot zienswijze aan betrokkenen (schuldenaar, (verzoeker)
herstructureringsdeskundige (evt. observator), door afkoelingsperiode getroffen
derden en derden met gebruiksrechten) over tal van beslissingen
• Diverse uit de wet voortvloeiende 'verplichte' beslissingen (art. 371(14), 376(2) en
(6), 378(1) en (4))

• Enige beoordelingsruimte
•
•
•
•

Formele beslissingen (rechtsmacht, groepsakkoord, type procedure)
Beslissingen over (herstructurerings)deskundige
Beslissingen in context van afkoelingsperiode
Bepaalde vormen van afwijzing homologatie

3. Welke rol heeft de rechter in de WHOA? (II)

• Volledige of (vrijwel) volledige beoordelingsvrijheid
•
•
•
•

Beslissingen over (herstructurerings)deskundige en observator
Beslissingen in context van afkoelingsperiode
Treffen van voorzieningen voor schuldeisers en aandeelhouders
Bepaalde vormen van afwijzing homologatie

4. Stellingen

•
•
•
•
•
•
•

Waarderingsvragen hoeft de rechter niet te beantwoorden
Als de rechter aan een herstructureringsdeskundige denkt, denkt zij/hij aan ….
De uitsluiting van rechtsmiddelen leidt tot – te? – voorzichtige rechters
De rol van de rechter in de WHOA wordt overschat
De rol van de rechter in de WHOA wordt onderschat
De WHOA wordt de stok achter de deur voor MKB-herstructureringen
De eerste (internationale) WHOA-zaken zullen cruciaal zijn voor het succes
van de wetgeving en het instrument
• De WHOA wordt vooral een 'Zuidas/Amsterdamse rechtbank’ feestje

5. Enkele vraagpunten

• Wat te doen met een tijdens de afkoelingsperiode ingediend verzoek tot
faillietverklaring?
• Welk gewicht heeft een betwiste (potentieel 'in the money‘) schuldeiser die het
akkoord afwijst?
• Hoe toetst de rechter de 42a-verklaring (verzoek schuldenaar om machtiging
voor rechtshandeling die noodzakelijk is voor de voortzetting van de door de
schuldenaar gedreven onderneming tijdens de voorbereiding van het akkoord)?
• Hoe om te gaan met de betaling van de herstructureringsdeskundige op
aanwijzen van de meerderheid van de schuldeisers (art. 371 lid 10)?
• Welk ‘gereedschap’ is onontbeerlijk voor de WHOA-rechter?

