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Doelstelling

“Het bevorderen de van de kwaliteit van de Nederlandse 
herstructureringspraktijk en regelgeving zodat deze beantwoorden 
aan de hoogste standaarden, in het bijzonder op het vlak van 
integriteit, efficiëntie en effectiviteit.”

(Art. 3 van de Statuten) 

Kortom: continue kwaliteitsverbetering
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Hoe?

• Creëren van een herstructureringsgemeenschap die kan leunen op onderling vertrouwen

• Het samenbrengen en leren van verschillende disciplines en perspectieven

• Het intensief wisselwerken met en leren van andere jurisdicties

• Het creëren van een veilige omgeving om te leren van onze fouten

• Aanspreekpunt zijn voor en samenwerken met de rechterlijke macht en overheidsinstanties

• Commissies die met concrete taken aan de slag gaan
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Samenstelling leden (thans circa 200)
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We gaan de krachten verenigen



www.vereniging-herstructurering.nl

Agenda
12:30 – 13:00 Registratie en ontvangst

13:00 – 13:15 Introductie vereniging door bestuur

13:15 – 14:00 Introductie diverse commissies

14:00 – 15:00 WHOA rechters aan het woord – eerste observaties vanuit rechterlijk perspectief

15:00 – 15:30 Pauze

15:30 – 16:00 Financiële informatieverschaffing in het kader van een herstructurering; wat is wel en wat is niet nodig? 

16:00 – 16:30 Saneringsbeleid Belastingdienst

16:30 – 17:45 Eerste WHOA lessen uit de praktijk; een ronde tafelgesprek met betrokken partijen

17:45 – 18:30 Informele borrel



Commissie Opleidingen



Opleidingen.
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Uitgangspunten opleiding
• Programma van 10 sessies (hele dagen), daarnaast huiswerk

• Inhoud opleiding en achtergrond deelnemers: multidisciplinair

• Minstens 5 jaar werkervaring in een van de disciplines

• Perspectief: bestuur van de onderneming in verschillende fasen van het herstructueringsproces

• Engelstalig

• Structuur sessies

• Theorie/bevindingen onderzoek (max 2 uur),

• Academische en praktijk docenten, case studies, presentaties, discussie

• Stand van zaken: gesprekken met universiteiten over samenwerking
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Tentatief curriculum
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Commissie Praktijklessen



Praktijklessen.
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Commissie Kennisontwikkeling



Kennis
ontwikkeling.
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Doelstelling Commissie Kennisontwikkeling

1. Inventariseren van kennis en onderzoek
• Onderzoek in binnen- en buitenland

• Interviews

• I.o.m. CBS, CPB, DNB, Belastingdienst, MvJV, RvR

2. Initiëren en faciliteren van onderzoek
• Onderwerpen identificeren en uitwerken

• Netwerk NVvH mobiliseren

• Begeleiding onderzoek

3. Delen en uitwisselen van kennis
• In samenwerking met de andere commissies
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Mogelijke Onderwerpen Kennisontwikkeling
1. Trends bij WHOA startverklaringen
• Inclusief niet-openbare WHOA trajecten

• Verzoek aan Raad voor de Rechtspraak

2. Concurrente schuldeisers en leveranciers
• Vervolg op WODC onderzoek faculteit Groningen

• Statistisch en empirisch

3. Governance bij herstructureringen
• Actoren

• Toezicht RvC

4. Implementatie van de Europese Richtlijn
• Nationale verschillen

• Europees interpretatiekader
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De Commissie Actualiteiten



Actualiteiten.
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Commissie Actualiteiten

Doelstelling:

De Commissie Actualiteiten heeft als doelstelling het informeren van de leden van de vereniging over juridische 

en niet-juridische actualiteiten rondom herstructureringen, bijvoorbeeld aan de hand van rechterlijke uitspraken, 

praktijkdossiers en literatuur. Naast het signaleren van de actualiteiten zal de commissie ook het debat hierover 

onder de leden initiëren en faciliteren.

Platform:

https://nlverenigin-real.savviihq.com/
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Commissie Internationaal



Internationaal.
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Judicial Wing



Judicial Wing.
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WHOA rechters aan het woord
Eerste observaties vanuit rechterlijk perspectief



De WHOA in cijfers
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Verzoeken Totaal Toegewezen Afgewezen / N-O

Aanstelling HD 16 11 5

Afkoeling 44 37 7

Verlenging afkoeling 12 11 1

Homologatie 10 7 3

Aanstellingen Aantal

HD 11

Observator 12



De WHOA in cijfers
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Rechtbank Zaken

Amsterdam 10

Den Haag 8

Gelderland 3

Limburg 4

Midden Nederland 8

Noord-Holland 2

Noord Nederland 9

Oost Brabant 3

Overijssel 4

Rotterdam 8

Zeeland West Brabant 7



Wie zien we in WHOA-zaken?
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WHOA geschikt voor klein mkb



Eerste ervaringen
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Wie worden gehoord in WHOA-zaken?



Eerste ervaringen
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Het griffierecht in WHOA-zaken is op 
onderdelen te hoog



Eerste ervaringen
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Worden WHOA-zaken tijdig en snel behandeld?



Eerste ervaringen
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Spanning tussen publicatie en beslotenheid



Wie zien we in WHOA-zaken?

4 november 2021WHOA rechters aan het woord – eerste observaties vanuit rechterlijk perspectief

De WHOA is geen Zuidas feestje



Pauze



Financiële informatieverschaffing in het 
kader van de WHOA



Introductie

• Verschillende perspectieven
Lennart Verhoef (EY) & Roelof van der Wielen (UNO)

• Financiële informatievoorziening = kern van elke
herstructurering en nog meer bij een WHOA

• Diverse aspecten i.h.k.v. een WHOA nog onbekend

Wordt vervolgd… apart seminar/webinar over dit onderwerp
67%

33%

Toegewezen

Afgewezen obv
gebrekkige informatie

Gepubliceerde homologatie verzoeken
(n=9)
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Informatievoorziening Grootzakelijk

Buiten of voor de WHOA:
• Zeer ruime informatievoorziening

• Zeer beperkte verspreidingsgroep

• Specifieke informatie afhankelijk van de situatie

• Informatie asymmetrie is geaccepteerde praktijk in 

de markt

WHOA:
• Absolute minimum voor adequate beoordeling 

positie door schuldeisers

• WHOA probeert informatie symmetrie te creëren
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Vraagstukken vanuit grootzakelijk perspectief

• Eventuele verhoogde eisen aan informatievoorziening van professionele grootzakelijke schuldenaren nog

niet vast te stellen aan de hand van de huidige jurisprudentie

• Geconsolideerde informatievoorziening: aanbieding van akkoord dus per juridische entiteit

• Waarborging van vertrouwelijkheid, delicate balans tussen ‘het delen van de pijn’ met alle schuldeisers en 

de beste uitgangspositie voor de realisatie van de reorganisatiewaarde
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Informatievoorziening (klein) MKB

Buiten of voor de WHOA:
• liquiditeitsprognose en herstelplan louter aan bank 

(continuïteit saneringsfase)

• dwangcrediteuren kregen verdichte doorkijk

• andere schuldeisers afgemeten

• vermogensverstrekker alle info

• schuldenaar alle info plus voortgang  

WHOA:
• banken moeten vooraf kaarten tonen

• waardeontwikkeling en herstelplan aan alle 

betrokken schuldeiser(s)

• opbouw schulden, verhaalsrecht, herstelplan en 

gevalideerde begroting geven (te) veel info aan 

concurrenten
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Vraagstukken vanuit MKB perspectief

• Financiële informatie dikwijls niet toereikend voor gevalideerd inzicht

• MKB kent doorgaans louter concurrent, preferent en separatist waardoor akkoord meestal “boter bij de vis” 

vergt

• Kosten van informatievoorziening en verzoek tot homologatie zijn vermoedelijk meer dan het dubbele van 

een consensueel akkoord
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Saneringsbeleid Belastingdienst



De WHOA en het 
saneringsbeleid van 
de Belastingdienst

Nederlandse vereniging voor herstructurering



Programma
• Introductie
• Reguliere kwijtscheldingsbeleid (saneringsbeleid) 
• Toetsingskader WHOA verzoek
• WHOA en de Leidraad invordering 2008
• Klassenindeling en de fiscale preferentie van de Ontvanger
• 20% bepaling en berekeningsmethodiek
• Tijdelijk versoepelde beleid coronaschulden
• Contact Belastingdienst in WHOA-zaken
• Afsluiting

De WHOA en het saneringsbeleid van de Belastingdienst 4 november 2021
43



De basis art. 26 Invorderingswet 1990 (Iw 1990)
“Bij ministeriële regeling worden regels gesteld krachtens welke aan de belastingschuldige die 
niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar een belastingaanslag geheel of 
gedeeltelijk te betalen, gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend.”

Kamerstukken II 1987-1988, 20 588, nr. 3
Buitengewoon bezwaar zal in het algemeen aanwezig zijn indien de middelen om een 
belastingaanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden 
verwacht. 

Daarnaast kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die meebrengen dat betaling van 
de belastingaanslag redelijkerwijs niet kan worden gevorderd. 
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Het reguliere kwijtscheldingsbeleid
Vindplaatsen
• Uitvoeringsregeling Iw 1990 (UR Iw 1990):

– art. 7 t/m 9
– art. 20 t/m 22a 

• Leidraad invordering 2008 (LI 2008):
– art. 26.1
– art. 26.3

• Instructie invordering en belastingdeurwaarders
– Hoofdstuk 41 kwijtschelding algemeen
– Hoofdstuk 42 kwijtschelding particulieren
– Hoofdstuk 43 kwijtschelding ondernemers
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Zeer terughoudend beleid bij kwijtschelding bij ondernemers
Weer terug in de tijd: 

Kamerstukken II 1987-1988, 20 588, nr. 3
• Kwijtschelding voor schulden van ondernemers in zeer bijzondere situaties
• Dit geldt zowel voor grote als voor kleine ondernemers. 
• Het gaat hier ten slotte om belastingen die bij derden zijn ingehouden of in rekening 

gebracht, met de bedoeling ze aan de fiscus af te dragen. 
• Kwijtschelding verstoort de concurrentieverhouding. 
• Kwijtschelding alleen in het kader van een akkoord met alle schuldeisers tot gedeeltelijke 

betaling tegen finale kwijting.
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Het saneringsbeleid bij ondernemers (1)
Basisbepalingen (art. 7 t/m 9 UR Iw 1990)
• Schriftelijk verzoek op het juiste formulier
• Geen kwijtschelding:

– als sprake is van verwijtbaar handelen (zie ook art. 26.1.9 LI 2008);
– ls de vereiste aangifte niet is gedaan;
– voor autobelastingen
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Het saneringsbeleid bij ondernemers (2)
Specifieke bepalingen (art. 20 t/m 22a UR Iw 1990)
• Kwijtschelding alleen in het kader van een akkoord met alle schuldeisers
• Geen redelijke mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen.
• Het te ontvangen bedrag moet: 

– tenminste dubbele % bedragen;
– substantiële omvang hebben (absoluut en relatief)
– dezelfde omvang als bij executiemaatregelen 

• Geen achterstelling ontvanger in uitkeringspercentage noch in tempo van betaling bij 
gelijkbevoorrechte schuldeisers;

• Volledig nakomen fiscale verplichtingen tijdens de behandeling van het verzoek;
• Levensvatbaarheid onderneming na sanering.
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Het saneringsbeleid bij ondernemers (3)
Specifieke bepalingen (art. 26.1.9 en 26.3 LI 2008)
• Sanering is ook mogelijk als de ontvanger de enige schuldeiser is
• In beginsel is het saneringsakkoord beperkt tot de formele schuld
• Geen medewerking aan een saneringsakkoord bij omzetting schuld in aandelenkapitaal. 
• Voorziening voor speciale crediteuren (pandhouders, eigendomsvoorbehoud, cessionarissen, 

dwangcrediteuren)
• Betaling akkoordbedrag
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Toetsingskader WHOA-verzoek

• Wettelijke bepalingen WHOA 
- Artikelen 369-387 Faillissementswet

• Reguliere kwijtscheldingsbeleid
- Artikel 26 Invorderingswet 1990
- Hoofdstuk II Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
- Artikel 26 Leidraad Invordering 2008
- Instructie invordering en belastingdeurwaarders (in bewerking)

• Aanvullende beleidsbepalingen 
- paragraaf 73.3a Leidraad Invordering 2008 (per 1 juli 2021)
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WHOA en de Leidraad invordering 2008 (1)
Wijziging Leidraad invordering 2008 per 1 juli 2021 (Stcrt. 2021-33908)

• Regels UR Iw 1990 en LI 2008 blijven van toepassing, tenzij hiervan wordt afgeweken. 
(Artikel 73.3a.1 LI 2008)

• De ontvanger stemt in als: 
› het akkoord is schriftelijk aangeboden en voldoet aan de in artikel 375 FW gestelde 

eisen;
› de ontvanger is in een klasse ingedeeld waarin zijn wettelijke preferentie voldoende tot 

uiting komt;
› het is aannemelijk dat het aangeboden akkoord door de rechtbank zou worden 

gehomologeerd.
(artikel 73.3a.2 lid 1 LI 2008)
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WHOA en de Leidraad invordering 2008 (2)
• Dubbele % geldt niet voor kleine MKB crediteuren (20%) 

(artikel 73.3a.2 lid 2 LI 2008)

• Ontvanger kan ook instemmen 
– als crediteuren buiten het akkoord blijven 

(artikel 73.3a.2 lid 3 LI 2008)

– bij omzetting schuld in aandelen (niet voor fiscale schuld) 
(artikel 73.3a.2 lid 4 LI 2008)

– Bij voor kwijtschelding uitgezonderde belastingmiddelen zoals autobelastingen (niet voor 
communautaire middelen) 
(artikel 73.3a.2 lid 5 LI 2008)
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WHOA en de Leidraad invordering 2008 (3)
Gevolgen toetreding akkoord (artikel 73.3a.3 LI 2008):

• Kwijtschelding na ontvangst akkoordbedrag

• Afzien van het nemen van invorderingsmaatregelen als ontvanger derden nog 
aansprakelijk kan stellen
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WHOA en de Leidraad invordering 2008 (4)
Gevolgen homologatie akkoord als de ontvanger heeft niet ingestemd, (art. 73.3a.4 LI 2008)

• Geen kwijtschelding maar afzien het nemen van invorderingsmaatregelen.

• Belastingvorderingen die resteren zijn aan te merken als natuurlijke verbintenissen. 

• Geen voordracht tot schuldig nalatig verklaring als bedoeld in artikel 61 Wet financiering 
sociale verzekeringen.

• Belastingteruggaven vastgesteld na homologatie van een akkoord en materieel betrekking 
hebben op een periode vóór de zal de ontvanger verrekenen met de vorderingen die tot 
een natuurlijke verbintenis zijn getransformeerd.
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Klassenindeling en de fiscale preferentie van de Ontvanger (1)
• ’s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige. 
(artikel 21 Iw 1990).

• Het reguliere saneringsbeleid van de ontvanger is een uitvloeisel van de fiscale preferentie 
van de ontvanger. Eén van de regels die daaruit voortvloeit is dat alle schuldeisers 
betrokken dienen te worden in het akkoord. (artikel 21 Uitvoeringsregeling Iw 1990).

• In artikel 370 lid 1 Fw is echter bepaald dat een akkoord ook aangeboden kan worden aan 
een aantal schuldeisers. Artikel 73.3a.2 lid 3 LI 2008 bevestigt vervolgens dat ook de 
ontvanger kan instemmen met een akkoord als dat niet ziet op alle schuldeisers van 
belastingschuldige.

Hoe moeten deze bepalingen worden uitgelegd en hoe verhoudt zich dit tot de fiscale 
preferentie van de ontvanger?
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Klassenindeling en de fiscale preferentie van de Ontvanger (2)
Kamerstukken II, 35249, nr. 3 (MvT), p. 11-12
Als een bepaalde groep schuldeisers niet wordt betrokken bij het akkoord betekent dit feitelijk 
dat de rechten van die schuldeisers op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat zij volledig 
moeten worden voldaan. In een dergelijk geval bestaat het risico dat één of meer bij het 
akkoord betrokken klassen van schuldeisers niet instemt met het akkoord en dat schuldeisers 
uit die klasse bezwaar maken tegen de homologatie. Het akkoord kan dan alleen in 
aanmerking komen voor homologatie, als:
1. de klassen van schuldeisers met een gelijke of hogere rang met de vereiste meerderheid 

instemmen met het akkoord, of
2. de schuldenaar een redelijke grond aandraagt voor zijn keuze om bepaalde schuldeisers 

buiten het akkoord te houden en aantoont dat de schuldeisers met een gelijke of hogere 
rang daardoor niet in hun belangen worden geschaad (artikel 384, vierde lid, onderdeel a).
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Klassenindeling en de fiscale preferentie van de Ontvanger (3)
1. De fiscale preferentie van de ontvanger is leidend. De ontvanger zal in beginsel niet

instemmen met een akkoord waaraan niet alle schuldeisers deelnemen. 

- De ontvanger zal wel meewerken aan een akkoord indien zogenaamde dwangcrediteuren 
buiten het akkoord gelaten worden. 

2. De ontvanger kan eveneens instemmen met een akkoord indien de schuldenaar redelijke 
gronden aandraagt voor zijn keuze bepaalde klassen van schuldeisers buiten het akkoord te 
houden én hij daardoor niet in zijn belangen (fiscale preferentie) wordt geschaad. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij:
- Zekerheidsgerechtigden (voor dat deel van de schuld dat door zekerheid gedekt is)
- Leveranciers (voor zover hun vordering gedekt is door een eigendomsvoorbehoud)
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Klassenindeling en de fiscale preferentie van de Ontvanger (4)
Artikel 73.3a.2 lid 3 LI 2008 geeft dus geen vrijbrief om elke klasse van crediteuren buiten een 
akkoord te houden. In beginsel zal de ontvanger slechts instemmen met het akkoord als het 
aangeboden akkoord recht doet aan de preferente positie van de ontvanger. 
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20% bepaling en berekeningsmethodiek (1)
• De ontvanger kan onder omstandigheden medewerking verlenen aan een akkoord ondanks 

dat hij niet het dubbele percentage ontvangt van hetgeen aan concurrente schuldeisers als 
bedoeld in artikel 374, tweede lid, FW op hun vorderingen zal worden uitgekeerd.

(artikel 73.3a.2 lid 2 LI 2008)

• Toelichting op de 20% bepaling:

(…)
Dit betekent dat de ontvanger slechts voor het resterende deel van de uitkering (na aftrek 
van de uitkering op grond van de 20%-regel) de gebruikelijke voorwaarden stelt.
(…) 
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20% bepaling en berekeningsmethodiek (2)
Voorbeeld:
• Totale concurrente crediteurenlast: 1.000 waarvan:

– MKB-deel: 250
– Niet-MKB-deel: 750 

• Vordering Ontvanger 800

Er is beschikbaar voor het akkoord 400

Twee stappen:
1. Eerst verdelen volgens de gebruikelijke wijze en kijken of de MKB crediteuren minimaal 

20% krijgen uitgekeerd
2. Zo neen, herverdelen waarbij het akkoordbedrag eerst verminderd wordt met de 20% voor 

MKB crediteuren
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20% bepaling en berekeningsmethodiek (3)
Uitwerking stap 1:
Om de verdeling te berekenen wordt de vordering van Ontvanger fictief verdubbeld van 800
naar 1.600.

Voorbeeld:
• Totale concurrente crediteurenlast: 1.000 
• Vordering Ontvanger 1.600
• Totale schuldenlast 2.600
• Beschikbaar voor akkoord 400

• De ontvanger krijgt: ((1600) / (1600+1000)) x 400 = 246 (= 30,75%)
• Concurrente crediteuren ((1.000/ (1600+ 1.000)) x 400 = 154 (= 15,4%)
• Conclusie: MKB crediteuren komen onder de 20%; dus herverdelen
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20% bepaling en berekeningsmethodiek (4)
Uitwerking stap 2:
Te verdelen bedrag = 400
MKB crediteuren          50
Blijft over                  350

• Niet-MKB-deel concurrente crediteurenlast: 750
• Vordering Ontvanger 1.600
• Totale schuldenlast na aftrek MKB-deel 2.350
• Beschikbaar voor akkoord na aftrek MKB-deel  350

Te verdelen restant rekening houdend met dubbele % van de fiscus
• De ontvanger krijgt: ((1.600) / (2.350)) x 350 = 238 (= 29,75%)
• Concurrente crediteuren ((750/ (2.350)) x 350 = 112 (= 14,93%) 
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20% bepaling en berekeningsmethodiek (5)
Uitwerking stap 2:
Verdeling totaal:
MKB crediteuren 50
Ontvanger 238
Overige crediteuren 112
Totaal 400

Let op: 
Op de - in verband met het akkoord - nog op te leggen aanslag artikel 29 lid 7 Wet OB dient 
eveneens het dubbele % aan de ontvanger voldaan te worden. 
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Tijdelijk versoepelde beleid coronaschulden (1)
Kamerbrief 21 januari 2021 (Kamerstukken II, 35 420, nr. 217), beoordeling 
saneringsverzoeken met welwillende blik:
• Heeft geleid tot een tijdelijke instructie (vindplaats Belastingdienst.nl; zoekterm ‘tijdelijke 

instructie saneringen’
• Biedt de corona betalingsregeling niet genoeg ruimte?
• Wat betekent de welwillendheid?

– Bij twijfel toekennen. 
– Aannemen levensvatbaarheid als deskundige derden, zoals banken en accountants, 

daarover al positief hebben geoordeeld, (wel summiere toets). 
– Geen afwijzing als de ondernemer financiële middelen niet heeft gebruikt voor het 

voldoen van belastingschulden 
– Taskforce voor gevallen waar versoepeling knelt; mogelijkheid voor maatwerk
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Tijdelijk versoepelde beleid coronaschulden (2)
Kamerbrief 11 oktober 2021, (Kamerstukken II, 35 420, nr. 412), Aanpak 
belastingschulden in verband met corona
• Ontvanger neemt genoegen met een lagere opbrengst.
• Dat is hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers wordt toegekend.
• Dus afstand van het dubbele percentage uitsluitend voor minnelijke schuldsaneringen incl. 

Msnp en Whoa.
• Periode: 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023. 
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Contact Belastingdienst in WHOA-zaken
• Verloopt via de BelastingTelefoon 0800 – 0543
• Noem vooral ‘WHOA’
• Terugbelverzoek naar het competente kantoor
• Medewerker kantoor belt terug
• Bezig met inregelen proces
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Afsluiting
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Eerste WHOA lessen uit de praktijk



Dank voor jullie aanwezigheid!
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