In samenwerking met
Stichting Achmea Rechtsbijstand

WHOA: voorkom een faillissement

in 6 stappen

?

WHOA =
De wet homologatie
onderhands akkoord

Huurcontract

Voorbeeld
Een mkb'er met een hoge huurlast, omzet die wegvalt
en schulden die hij straks niet meer kan betalen,
kan gebruik maken van de WHOA.

Wanneer de WHOA?
De WHOA is gericht op het voorkomen van een
faillissement. Dat gebeurt door het bereiken van
een akkoord per klasse met de meerderheid van
2/3 van het schuldenbedrag.

WHOA
Het doel is dat een onderneming
kan blijven bestaan.

Wat kost een WHOA-traject?
Een WHOA-traject kost geld. De onderneming moet dus
niet al onder water zijn. Daarom is het belangrijk om op tijd
in te spelen op signalen dat het in de toekomst mis kan gaan.

Stappenplan voor de WHOA
Zelf

Stap 1

?
Herstructureringsdeskundige

Een ondernemer kan zelf een WHOA-traject starten.
Of derden kunnen dit doen. Bijvoorbeeld de aandeelhouders,
schuldeisers of een OR. De ondernemer kan kiezen:
zelf het traject ingaan of een herstructureringsdeskundige
inschakelen. De derde verzoekt de rechter om een
herstructureringsdeskundige toe te wijzen.

Stap 2
Bepaal de geldstromen en de schulden.
Inventariseer hoe u het faillissement kunt voorkomen.

Inkomsten

Uitgaven

Schulden

Stap 3
Maak een redelijk aanvaardbaar
conceptakkoord dat u kunt nakomen.

Conceptakkoord WHOA

Voorwaarden

Stap 4
Bij de start van de WHOA moet de ondernemer een startverklaring
indienen bij de rechtbank. Vanaf dat moment kan een afkoelingsperiode
worden aangevraagd. Hiermee koop je tijd en rust. Het zorgt ervoor dat de
beslagen vervallen en dat er geen beslag meer kan worden gelegd.

Startverklaring

Stap 5
Leg het voorstel dat in een conceptakkoord van het
WHOA-traject is beschreven voor aan de schuldeisers.
De schuldeisers worden verdeeld in verschillende klassen.
Niet alle schuldeisers hoeven hierin meegenomen te worden.
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Stap 6
De ondernemer legt het conceptakkoord van het
WHOA-traject voor aan de rechter. De rechter geeft
dan wel of geen stempel.
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Dreigend faillissement
Redelijk en haalbaar
conceptakkoord
Volgens de wet

De WHOA is een relatief
snelle procedure
In een periode van 2 a 3 maanden kan alles geregeld
zijn en kan er een doorstart gemaakt worden.
Opstellen van conceptakkoord in een
WHOA-traject duurt gemiddeld 1 maand.
Schuldeisers krijgen minimaal 8 dagen de tijd
voor het doornemen van het conceptakkoord.

