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Introductie Jeffrey Janssen

• The New CFO (Erasmus)

• WHOA herstructurerings deskundige 
(Leiden)

• Digital Transformation (Erasmus)

• Interim management sinds 2002

• Transformatie

• Turnaround

• GTD mentaliteit/Rotterdamse School

• Hervormende beslisser

• Lijfspreuk: De beste stuurlui staan aan 
wal, wij springen in de boot en varen 
mee (ook bij zware storm)



Introductie CxO Groep

‘Wij garanderen meer succes en 
plezier in ondernemen’

• 20 partners

• >500 jaar ervaring

• C-level interim/advies



WHOA, voor wie?

• WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord

• Ondernemers in zwaar weer à afwenden faillissement

• Onderhands akkoord met schuldeisers en aandeelhouders

• Dwangmiddel voor schuldeisers die niet mee willen werken

Voorwaarden:

1. Onderneming is levensvatbaar echter de huidige schuldenlast is te hoog;

2. Er moet voldoende liquiditeit aanwezig zijn of aangetrokken kunnen worden om 
een akkoord voor te bereiden en aan te bieden!



Programma WHOA in de praktijk

• WHOA

• Hoe verloopt een WHOA traject

• Early Warnings

• Het herstelplan



WHOA akkoord

Liquidatie akkoord

Na uitvoering van het akkoord zullen de bedrijfsactiviteiten worden 
beëindigd (dus geen faillissement)

Reorganisatie akkoord

De bedrijfsactiviteiten zullen worden voortgezet



Early warnings



Early warnings extern

Politiek:

ü Veranderingen in wetgeving, zoals recentelijk de Brexit

ü Verduurzaming van de maatschappij

ü Handelsbelemmeringen

ü Verdienmodel te afhankelijk van subsidies

Economisch:

ü Veranderingen in koopkracht

Veranderende behoefte bij klanten

ü Nieuwe toetreders tot de markt

ü Platformisering van de markt/ Gevecht om de eindklant

ü Dalend vertrouwen in het verdienmodel van het business segment

ü Wegvallen concurrenten (Wat is de reden?)

Technologie:

ü Nieuwe technologieën (digitalisering)

ü Veranderende klant behoeften

Demografisch: 

ü Voldoende vakmensen



Early warnings intern
Algemeen:

ü Onrealistische plannen/opportunistisch gedrag

ü Zonnekoning gedrag, egotrippen

ü Complexe juridische structuur

ü Ontbreken van leiderschap om de situatie goed onder ogen 

te zien

ü Verziekte cultuur

Financieel:

ü Onvoldoende inzicht in verdienmodel

Onvoldoende inzicht in de liquiditeits ontwikkeling

ü Creatief boekhouden

ü Prijserosie (race tot the bottom)

Operationeel:

ü Overcapaciteit

ü Afkeur/kwaliteits issues

ü Minimum Order Quantity sluit niet meer aan 

bij de markt (inflexibel productie proces)

Het Business Failure Drift Model van Adriaanse & Broekema

HR:

ü Organisatie is te afhankelijk van een paar 

sleutelfiguren

ü Zwakke 2e laag/ vertrek middenmanagement

ü Inflexibele organisatie

ü Hoog ziekteverzuim

ü Niet kunnen invullen van openstaande vacatures

Commercie:

ü Klant, leverancier, product afhankelijkheid

ü Ontbreken salesfunnel

ü Verrassende vragen van klanten

ü Dat ene grote project….



WHOA bedenkingen?

• WHOA is geen heilige graal;

• Advies om altijd op basis van consensus een akkoord met 
schuldeisers te bereiken;

• WHOA als stok achter de deur om akkoord te sluiten;

• In veel gevallen bijstorten door aandeelhouders;

• (Bijna) Iedere partij doet water bij de wijn, recentelijke 
uitspraak ook de belastingdienst;

• Verwatering van aandelen!



Verloop WHOA traject



Afkoelingsperiode

• In principe max. 4 maanden

• Wordt gebruikt om het herstelplan voor te bereiden;

• Waardering van de reorganisatiewaarde

• Waardering van de liquidatiewaarde

• Tussentijdse toetsing van kans op succes (bij rechter)

• Onderhandeling met belangrijkste schuldeisers

• Verkrijging machtiging voor nieuwe financiering (door rechter)



Het herstelplan

• Profiel onderneming en oorzaken 
analyse

• Analyse externe omgeving

• Visie

• Strategie

• Operatie

• Actieplan

• Financiële projecties

• Tijdschema

• Risicoanalyse

• Samenvatting

Download de whitepaper

‘In 4 stappen naar een succesvol herstel’ 

Ø www.cfonetwerk.nl



Belangrijke aandachtspunten
• Besteed voldoende aandacht aan het doorgronden van de werkelijke oorzaken 

van de financiële problemen van de onderneming

• Zorg voor een doortimmerd en geloofwaardig herstructureringsplan gebaseerd 
op de 10 elementen van de vorige slide

• Bedenk dat schuldeisers inclusief de rechter overtuigd moeten worden van de 
levensvatbaarheid. Het turnaround verhaal is minstens net zo belangrijk als alle 
financiële projecties en juridische afwegingen

• Het akkoord is onderdeel van een totaal turnaround traject en geen 
geneesmiddel op zichzelf



Het akkoord

• Rechter toetst of aan alle voorwaarden is voldaan

• Kan eventueel partijen horen

• Bevestigt of wijst af



Wat als het niet lukt?
• Geen hoger beroep mogelijk

• 3 jaar geen nieuwe poging mogelijk door schuldenaar



Waarom mislukken herstructureringen?

• Onvoldoende urgentie

• Geen snelle en adequate reorganisatie van de operatie

• Belangrijke stakeholders zijn niet/onvoldoende betrokken

• Onvoldoende transparantie financiële situatie en voorgenomen reorganisatie

• Onvoldoende besef dat financiële herstructurering slechts onderdeel is van een 

totaal plan



Wat vergroot de kans op succes? 

• Multidisciplinaire aanpak tussen financieel, juridische specialist en 
waarderingsdeskundige;

• Oog voor alle belangen verhoogd het vertrouwen

• WHOA is mensenwerk, je moet zoveel mogelijk partijen meekrijgen;

• Op tijd beginnen met voorbereiden

• Klasse indeling

• Hoeveel partijen moet je meekrijgen?

• Vereist projectmatige aanpak

• Iemand vrijspelen in de organisatie met de juiste deskundigheid die zich volledig 
kan focussen op het akkoord.



Belangrijke aandachtspunten

Besteed voldoende aandacht aan het doorgronden van de werkelijke oorzaken van 
de financiële problemen van de onderneming.

Zorg voor een doortimmerd en geloofwaardig herstructureringsplan.

Bedenk dat schuldeisers inclusief de rechter overtuigd moeten worden van de 
levensvatbaarheid. Het turnaround verhaal is minstens zo belangrijk als alle 
financiële projecties en juridische afwegingen. 

Het akkoord is een onderdeel van een totaal turnaround traject en geen 
geneesmiddel op zichzelf. 



Voor informatie

Neem vrijblijvend contact met mij 

op of download de whitepaper ‘In 4 

stappen naar een succesvol herstel’

op de website van CFO netwerk. 



WHOA kennissessie

15 april 2021



Fons Smid

specialist Arbeidsrecht

e-mail: f.smid@blue-legal.nl

mobiel: 06-41767526



§ Arbeidsrechtelijke gevolgen faillissement

§ Wet Overgang van Onderneming in faillissement

§ WHOA arbeidsrechtelijk bezien

• Rol Ondernemingsraad

• Reorganisatie akkoord

• Liquidatie akkoord

§ Compensatie transitievergoeding

Inhoud



Arbeidsrechtelijke 

gevolgen 

faillissement

1

2

3

Ontslag curator

Geen transitievergoeding

Loongarantieregeling 

UWV



Wet Overgang van 

Onderneming in 

Faillissement

§ Doel?

§ Inhoud?

§ Status?

“Doodsteek voor de doorstartpraktijk?”



WHOA arbeidsrechtelijk

bezien 

§ Uitgangspunt WHOA
Ø Uitzondering

§ Onder de WHOA, rol ondernemingsraad 

belangrijk:
- initiatiefrecht tot benoeming van een 

herstructureringsdeskundige;

- reorganisatie

§ 2 soorten akkoorden



Reorganisatie akkoord 

§ Heeft als doel dat de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet

§ Gaat vaak gecombineerd met een arbeidsrechtelijke reorganisatie

§ Overleg met de Ondernemingsraad

§ WMCO

§ Ontslagaanvraag

§ In de praktijk een voorlopige aanvraag met een VSO



Reorganisatie akkoord

§ Indien VSO niet mogelijk, dan inhoudelijke aanvraag

§ Eisen: redelijke grond voor ontslag à

1. A grond, bedrijfseconomische reden (sub redenen) ;

2. afspiegelingsbeginsel;                    

3. herplaatsing. 

§ Indien toestemming (4 weken geldig) dan opzeggen arbeidsovereenkomst. 

Werknemer dan recht op de transitievergoeding.

§ Beroep bij de kantonrechter mogelijk



Liquidatie akkoord 

§ Doel beëindiging van activiteiten van een onderneming buiten 

faillissement. Liquidatie.

§ Deels hetzelfde verhaal.

§ Recht op de transitievergoeding.



Transitievergoeding kan onder omstandig-

heden door (meestal) kleine werkgever 

worden teruggevraagd bij UWV

Bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden 

van de ondernemer. 

Bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van 

de werkgever. 

Ontslag wegens langdurige ziekte van de werknemer. 

1

2

3
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Jelle Faber

specialist Privacy- en ICT Recht

e-mail: j. faber@blue-legal.nl

mobiel: 06-21132404



§ Wet Homologatie Onderhandse Akte (WHOA) en bestaande 

ICT contracten 

§ Lopende ICT contracten in geval van een faillissement

§ Lopende ICT contracten onder het WHOA regime 

§ De praktijk blijft onvoorspelbaar en weerbarstig

§ Voorlopige conclusies (april 2021)

Inhoud



Wet Homologatie 

Onderhandse Akte (WHOA) 

en bestaande ICT contracten 

§ Inhoud WHOA

§ Waar staan we nu? 

§ Wat zijn de gevolgen voor 

bestaande ICT contracten 

§ De positie van de afnemer 



Lopende ICT 

contracten in 

geval van een 

faillissement?

1

2

3

De curator heeft de 

regie

Hebben partijen eerder 

contractuele afspraken 

gemaakt in de vorm van 

een involventieclausule? 

Afhankelijkheid type 

software, positie vendor, 

contracten en SLA`s en 

locatie van de data



Lopende ICT contracten 

onder het WHOA regime 
§ Onder de WHOA: twee soorten WHOA 

akkoorden: besloten en open variant

§ Gevolgen voor lopende ICT contracten 



Lopende ICT 

contracten onder 

het WHOA regime?

1

2

3

Schuldenaar blijft 

beschikkingsbevoegd 

gedurende de WHOA 

Op insolventieclausules 

kan geen beroep worden 

gedaan

Gebruik van de software 

tijdens een 

afkoelingsperiode?



De praktijk blijft onvoorspelbaar 

en weerbarstig 

Problemen vendor lock-ins, andere jurisdicties en patstelling bij 

bedrijfskritische applicaties  

Beperkte kennis van en ervaring met vormen van licenties, type ICT-

contracten en software functionaliteiten   

Discussies over aantallen, locaties, type licenties en vooral 

waarderingen van licenties (positie schuldenaar versus die van de 

schuldeiser)

1

2

3



Voorlopige conclusies (1)  

§ De WHOA is volop in ontwikkeling 

§ De rechter kan eventueel ingrijpen in contracten en/of de 

posities van schuldeisers of aandeelhouders kunnen 

wijzigen

§ Internationaal vormt een extra complicerende factor in 

het geheel



Voorlopige conclusies (2)  

§ De praktijk in het geval van ICT contracten blijft weerbarstig 

en de uitkomsten/resultaten zullen mede worden bepaald 

door ‘kennis’, ‘kunde’ en  ‘vaardigheden’ van de door de 

rechter aangestelde herstuctureringsdeskundige

§ We zullen dit blijven volgen en zijn benieuwd hoe dit zich 

verder gaat ontwikkelen (in de jurisprudentie)
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