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Project team 
Projectsponsor:  Gert van den Brink 
Projectleider:   Gerard van IJzendoorn 
Teamleden:   Gerard van IJzendoorn 
Het project zal worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ACB, met ondersteuning van 
de commissie MKB. 
 
Het project wordt uitgevoerd door Gerard van IJzendoorn. Gerard wordt door de NBA (afdeling B & 
M) ingehuurd in eerste instantie voor de NBA helpdesk. Aangezien Gerard de specialisatieopleiding 
“WHOA herstructureringsdeskundige” bij de Universiteit Leiden heeft gevolgd, heeft hij de 
benodigde kennis voor de Handreiking. Het project is geïnitieerd door de Commissie MKB die bij de 
uitvoering van het project zal worden betrokken. 
 
Aanleiding 
Per 1 januari is de ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA) in werking getreden door het 
toevoegen van een afdeling aan de Faillissementswet. Doelstelling van deze wet is om in de kern 
levensvatbare bedrijven van een deel van hun schuldenlast te verlossen, zodat een faillissement, met 
alle gevolgen van dien, wordt voorkomen. De ondernemer kan een saneringsplan voorleggen aan de 
diverse categorieën schuldeisers. Indien de meerderheid van de schuldeisers van een categorie 
hiermee instemt, zijn ook de andere schuldeisers (in de categorie) hieraan gebonden nadat de 
rechtbank het plan homologeert. 
 
Alvorens een onderneming kan starten met de WHOA moeten 2 hoofdvragen worden beantwoord; 
1. Kan deze de schulden echt niet betalen? 
2. Is de onderneming door sanering meer waard dan door faillissement? 
 
Tijdens het proces komen er nog meer financiële vragen tevoorschijn. 
4. Worden de aanwezige middelen eerlijk verdeeld? 
5. Krijgt iedere crediteur die moet meedoen meer dan bij een faillissement? 
 
Bij de aanvraag bij de rechtbank zullen diverse documenten moeten opgeleverd. Waaronder stukken 
die wellicht als financiële overzichten kunnen worden gezien en/of waarin meningen worden 
gegeven. In de rol als vertrouwenspersoon van het MKB  zal de MKB accountant regelmatig bij het 
proces betrokken zijn. 
 
Naar verwachting zal dit middel na de Coronacrisis veelvuldig gebruikt gaan worden om uit te komen 
onder de gedurende de crisis opgebouwde schuldenlast (waaronder belastingschulden). Daarmee is 
het voor de MKB sector zeer actueel maar heeft de eventuele handreiking ook na die periode nut. 
 
Doelstelling 
Het opstellen van een NBA-handreiking waarin de inhoud van de nieuwe regelgeving kort wordt 
uitgelegd. De mogelijke rol voor de accountant worden geduid en geplaatst binnen de eventueel van 
toepassing zijnde Standaarden.  



Daarin kan worden meegenomen dat er accountant zullen zijn die ook als 
herstructureringsdeskundige zullen gaan optreden. 
 
Impactanalyse 
Geen bijzondere impact 
 
Inpassing in de huidige regelgeving 
Als NBA-handreiking zal het geen regelgeving met zich meebrengen. Er kan wel samenloop 
plaatsvinden met de evaluatie van NV COS 4400N.  
 
Organisatorische knelpunten 
Geen 
 
Inhoudelijke knelpunten 
Er zal voor de mogelijke tweede lezing eventueel een deskundige moeten worden aangetrokken. 
 
Stakeholders 
geen 
 
Projectplanning 
Goedkeuring Projectplan door SCA of SCE:   n.v.t. 
Goedkeuring Projectplan door ACB:    mei 2021 
Goedkeuring concept Uiting door ACB:     Q1 - 2022  
Goedkeuring concept Uiting door DB:     Q2 - 2022  
Consultatietermijn, intern/extern:     Q2 - 2022     
Goedkeuring definitieve Uiting door ACB:   Q3 - 2022 
Goedkeuring definitieve Uiting door AB:   Q3 - 2022 
Implementatiedatum:      Oktober 2022      
                           
Overige opmerkingen 
geen 


