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• elke schuldeiser en aandeelhouder
wiens rechten in het aangeboden akkoord
wijzigen (3813 Fw)
• economisch gerechtigden in de plaats
van juridisch gerechtigden (3814 / 5 Fw)
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en doet tussentijdse
uitspraken (3781 en
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• besloten procedure
• openbare procedure: erkenning onder
de insolventieverordening
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• maximaal vier maanden met
voorwaardelijke verlenging tot maximaal
acht maanden (3762 / 5 Fw)
• pandhouder vorderingen niet
inningsbevoegd (3767 Fw)
• beperking contractuele rechten tot
beëindiging en opschorting (3734 Fw)
• beperking verhaalsmogelijkheden en
mogelijkheid tot opheffing beslagen (3762
Fw)
• schuldenaar mag in beginsel blijven
handelen “binnen de normale voortzetting
van de onderneming” (3771 / 2 Fw)
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geen vergelijkbare positie van schuldeisers
en aandeelhouders v.w.b.:
• rechten bij vereffening in faillissement
• rechten in het aangeboden akkoord
(374 Fw)

faillissementsverzoek

het is redelijkerwijs
aannemelijk dat de
schuldenaar niet zal
kunnen voortgaan met het
betalen van zijn schulden
(3701 Fw)
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homologatie van akkoord, tenzij:
• formele afwijzingsgronden (3841 / 2 Fw)
• concurrente schuldeisers niet 20% van
hun vordering ontvangen (3844a Fw)
• schending van absolute priority rule
(3844b Fw)
• geen optie voor cash exit voor bepaalde
crediteuren (3844c Fw)
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• cross class cramdown (385 Fw)
• cash exit (3844c Fw)
• eenzijdige opzegging van
overeenkomsten (3731 Fw)
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tot benoeming
herstructureringsdeskundige
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wijziging
overeenkomsten
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herstructureringsdeskundige
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• biedt akkoord aan (3711 Fw)
• is doeltreffend, onpartijdig en
onafhankelijk (3716 Fw)
• heeft inzage in administratie van
schuldenaar (3717 Fw)
• bestuurders, aandeelhouders en
commissarissen verschaffen op eigen
beweging van belang zijnde inlichtingen
(3718 Fw)

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering
van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord)
VOORSTEL VAN WET
Artikel 369 [Reikwijdte]
4. Het in deze afdeling bepaalde is niet van toepassing op rechten van
werknemers in dienst van de schuldenaar die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Behoudens de gevallen waarin sprake is van de aanwijzing van een
herstructureringsdeskundige, bedoeld in artikel 371, is het in deze afdeling bepaalde niet van toepassing als de schuldenaar in de afgelopen drie jaar een akkoord heeft aangeboden dat bij een stemming als
bedoeld in artikel 381 door alle klassen is verworpen of ten aanzien
waarvan de rechtbank op de voet van artikel 384 de homologatie heeft
geweigerd.
6. Een akkoord kan op basis van deze afdeling naar keuze worden
voorbereid en aangeboden in een besloten akkoordprocedure buiten
faillissement of een openbare akkoordprocedure buiten faillissement.
7. Of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft om verzoeken als bedoeld in deze afdeling in behandeling te nemen wordt bepaald:
a. op grond van de in artikel 5, derde lid, genoemde verordening voor
zover het verzoeken betreft die worden ingediend in het kader van een
openbare akkoordprocedure buiten faillissement en de genoemde verordening van toepassing is, dan wel
b. artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
10. Tegen de beslissingen van de rechtbank in het kader van deze afdeling staat geen rechtsmiddel open, tenzij anders is bepaald.
Artikel 370 [Voorbereiding akkoord]
1. Als een schuldenaar verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal
kunnen voortgaan, kan hij zijn schuldeisers en zijn aandeelhouders, of
een aantal van hen, een akkoord aanbieden dat voorziet in een wijziging van hun rechten en dat door de rechtbank overeenkomstig artikel
384 kan worden gehomologeerd.
3. Zodra de schuldenaar start met de voorbereiding van een akkoord,
deponeert hij een verklaring waaruit dit blijkt ter griffie van de rechtbank, alwaar deze gedurende uiterlijk één jaar zal blijven liggen. (…)
4. Biedt de schuldenaar het akkoord aan in het kader van een openbare akkoordprocedure buiten faillissement, dan verzoekt hij zodra de
rechter voor het eerst een beslissing heeft genomen op basis van
deze afdeling, de griffier van de rechtbank Den Haag onverwijld in de
registers, bedoeld in de artikelen 19 en 19a, en in de Staatscourant
melding te maken van de gegevens, bedoeld in artikel 24 van de in
artikel 5, derde lid, genoemde verordening.
5. Als de schuldenaar een rechtspersoon is, heeft het bestuur voor het
aanbieden van een akkoord als bedoeld in het eerste lid en de uitvoering van een akkoord dat overeenkomstig artikel 384 door de rechtbank is gehomologeerd geen instemming nodig van de algemene vergadering of een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding (…) Voor zover de uitvoering van een akkoord een besluit van de algemene vergadering of een vergadering
van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding vereist, treedt het akkoord dat overeenkomstig artikel 384 door de rechtbank is gehomologeerd daarvoor in de plaats.
Artikel 371 [Indiening akkoord]
1. Iedere schuldeiser, aandeelhouder of de krachtens wettelijke bepalingen bij de door de schuldenaar gedreven onderneming ingestelde
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen bij de
rechtbank een verzoek indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige die aan de schuldeisers en aandeelhouders van een
schuldenaar, of een aantal van hen, overeenkomstig deze afdeling
een akkoord kan aanbieden. Ook de schuldenaar kan een dergelijk
verzoek doen. In dit laatste geval is artikel 370, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing. Wordt het verzoek toegewezen, dan kan de
schuldenaar zolang de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige
duurt geen akkoord aanbieden op basis van artikel 370, eerste lid. Wel
kan hij een akkoord aan de herstructureringsdeskundige overhandigen
met het verzoek dit aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders voor te leggen.
3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, wordt toegewezen als de
schuldenaar verkeert in een toestand als bedoeld in artikel 370, eerste
lid, tenzij summierlijk blijkt dat de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers hierbij niet gediend zijn. Een verzoek tot aanwijzing van
een herstructureringsdeskundige wordt in ieder geval toegewezen als
het is ingediend door de schuldenaar zelf of gesteund wordt door de
meerderheid van de schuldeisers.

6. De herstructureringsdeskundige voert zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uit.
9. Behoudens in het kader van de toepassing van het in deze afdeling
bepaalde, deelt de herstructureringsdeskundige de verkregen informatie niet met derden.
Artikel 373 [Bestaande overeenkomsten]
1. Als de schuldenaar verkeert in een toestand als bedoeld in artikel
370, eerste lid, kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige
zo die is aangewezen, aan een wederpartij met wie de schuldenaar
een overeenkomst heeft gesloten, een voorstel doen tot wijziging of
beëindiging van die overeenkomst. Stemt de wederpartij niet in met
het voorstel, dan kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige de overeenkomst tussentijds doen opzeggen, mits een akkoord is
aangeboden dat overeenkomstig artikel 384 door de rechtbank wordt
gehomologeerd en de rechtbank daarbij toestemming geeft voor deze
eenzijdige opzegging. (…)
2. Na de eenzijdige opzegging, bedoeld in het eerste lid, heeft de wederpartij recht op vergoeding van de schade die hij lijdt vanwege de
beëindiging van de overeenkomst. Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6
van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing. Het akkoord, bedoeld in
artikel 370, eerste lid, kan voorzien in een wijziging van het toekomstige recht op schadevergoeding.
3. Het voorbereiden en aanbieden van een akkoord als bedoeld artikel
370, eerste lid, en de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige,
bedoeld in artikel 371, alsmede gebeurtenissen en handelingen die
daarmee of met de uitvoering van het akkoord rechtstreeks verband
houden en daarvoor redelijkerwijs noodzakelijk zijn, zijn geen grond
voor wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de schuldenaar, voor opschorting van de nakoming van een verbintenis jegens
de schuldenaar en voor ontbinding van een met de schuldenaar gesloten overeenkomst.
4. Is overeenkomstig artikel 376 een afkoelingsperiode afgekondigd,
dan geldt tijdens die periode dat een verzuim in de nakoming van de
schuldenaar dat heeft plaatsgevonden vóór de afkoelingsperiode,
geen grond is voor de wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de schuldenaar, voor opschorting van de nakoming van een verbintenis jegens de schuldenaar en voor ontbinding van een met de
schuldenaar gesloten overeenkomst voor zover zekerheid is gesteld
voor de nakoming van de nieuwe verplichtingen die ontstaan tijdens
de afkoelingsperiode.
Artikel 374 [Klassenindeling]
1. Schuldeisers en aandeelhouders worden in verschillende klassen
ingedeeld, als de rechten die zij bij een vereffening van het vermogen
van de schuldenaar in faillissement hebben of de rechten die zij op basis van het akkoord aangeboden krijgen zodanig verschillend zijn dat
van een vergelijkbare positie geen sprake is. In ieder geval worden
schuldeisers of aandeelhouders die overeenkomstig Titel 10 van Boek
3 van het Burgerlijk Wetboek, een andere wet of een daarop gebaseerde regeling dan wel een overeenkomst bij het verhaal op het vermogen van de schuldenaar een verschillende rang hebben, in verschillende klassen ingedeeld.
3. Schuldeisers met een voorrang die voortvloeit uit pand of hypotheek
als bedoeld in artikel 278, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek worden enkel voor het deel van hun vordering waarvoor de
voorrang geldt in één of meer klassen van schuldeisers met een dergelijk voorrang ingedeeld, tenzij hierdoor geen verandering ontstaat in
de verdeling van de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd.
Voor het overige deel van hun vordering worden deze schuldeisers ingedeeld in een klasse van schuldeisers zonder voorrang. Bij de bepaling van het deel van de vordering waarvoor de voorrang tot zekerheid
strekt, wordt uitgegaan van de waarde die naar verwachting in een
faillissement volgens de wettelijke rangorde door deze schuldeiser op
basis van zijn pand- of hypotheekrechten verkregen zou zijn.
Artikel 376 [Afkoelingsperiode]
2. Tijdens de afkoelingsperiode, die geldt voor een termijn van ten
hoogste vier maanden:
a. kan elke bevoegdheid van derden tot verhaal op goederen die tot
het vermogen van de schuldenaar behoren of tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden niet worden
uitgeoefend dan met machtiging van de rechtbank, mits die derden geinformeerd zijn over de afkondiging van de afkoelingsperiode of op de
hoogte zijn van het feit dat er een akkoord wordt voorbereid;
b. kan de rechtbank op verzoek van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige zo die is aangewezen, beslagen opheffen, en
c. wordt de behandeling van een verzoek tot verlening van surseance,
een eigen aangifte of een door een schuldeiser jegens de schuldenaar
ingediend verzoek tot faillietverklaring geschorst.
4. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt toegewezen als

summierlijk blijkt dat:
a. dit noodzakelijk is om de door de schuldenaar gedreven onderneming tijdens de voorbereiding van en de onderhandelingen over een
akkoord te kunnen blijven voortzetten, en
b. op het moment dat de afkoelingsperiode wordt afgekondigd redelijkerwijs valt aan te nemen dat de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers van de schuldenaar hierbij gediend zijn en de in het
tweede lid bedoelde derden, beslaglegger en schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, niet wezenlijk in hun belangen
worden geschaad.
5. Als de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige zo die is aangewezen, hierom verzoeken voordat de uiterste termijn voor de afkoelingsperiode, bedoeld in het tweede lid, is verstreken, kan de rechtbank deze periode verlengen met een door haar te bepalen termijn,
met dien verstande dat de totale termijn met inbegrip van verlengingen
niet langer kan zijn dan acht maanden. (…)
7. Ingeval de schuldenaar overeenkomstig artikel 239, eerste lid, van
Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek een pandrecht heeft gevestigd op
een vordering op naam of op het vruchtgebruik van een zodanige vordering, is de pandhouder tijdens de afkoelingsperiode niet bevoegd de
mededeling, bedoeld in het derde lid van dat artikel, te doen of betalingen in ontvangst te nemen dan wel te verrekenen met een vordering
op de schuldenaar, mits de schuldenaar op toereikende wijze vervangende zekerheid stelt voor het verhaal van de pandhouder krachtens
dat pandrecht.
Artikel 377 [Gebruiksbevoegdheden schuldenaar]
1. Als de schuldenaar voor de afkondiging van de afkoelingsperiode,
bedoeld in artikel 376, de bevoegdheid had tot gebruik, verbruik of vervreemding van goederen, dan wel de inning van vorderingen, blijft
deze bevoegdheid hem tijdens de afkoelingsperiode toekomen, voor
zover dit past binnen de normale voortzetting van de onderneming die
hij drijft.
2. De schuldenaar maakt alleen gebruik van de bevoegdheid, bedoeld
in het eerste lid, als de belangen van de betrokken derden, voldoende
zijn gewaarborgd.
Artikel 378 [Tussentijdse uitspraken]
1. Voordat het akkoord overeenkomstig artikel 381, eerste lid, ter
stemming is voorgelegd, kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, bedoeld in artikel 371, zo die is aangewezen, de rechtbank verzoeken een uitspraak te doen over aspecten die van belang
zijn in het kader van het tot stand brengen van een akkoord overeenkomstig deze afdeling (…)
Artikel 379 [Voorzieningen]
1. Als de schuldenaar ter griffie van de rechtbank een verklaring heeft
gedeponeerd als bedoeld in artikel 370, derde lid, of er overeenkomstig artikel 371 door de rechtbank een herstructureringsdeskundige is
aangewezen, kan de rechtbank op verzoek van de schuldenaar of de
herstructureringsdeskundige dan wel ambtshalve zodanige bepalingen
maken en voorzieningen treffen als zij ter beveiliging van de belangen
van de schuldeisers of de aandeelhouders nodig oordeelt.
Artikel 381 [Stemming]
1. De schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, bedoeld in artikel 371, zo die is aangewezen, legt het akkoord gedurende een redelijke termijn die in ieder geval niet korter is dan acht dagen, voor het
plaatsvinden van de stemming voor aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders of bericht hen hoe zij daarvan kennis kunnen
nemen, zodat zij hierover een geïnformeerd oordeel kunnen vormen.
3. Stemgerechtigd zijn schuldeisers en aandeelhouders van wie de
rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd.
4. Biedt de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige een akkoord aan dat mede betrekking heeft op vorderingsrechten waarvoor
geldt dat het economisch belang geheel of in overwegende mate ligt
bij een ander dan de schuldeiser en waardoor die ander zich in een
positie bevindt die, gegeven de omstandigheden van het geval, redelijkerwijs gelijkgesteld moet worden met die van een schuldeiser als bedoeld in het derde lid, dan kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige deze ander in plaats van de schuldeiser uitnodigen naar
eigen inzicht over het akkoord te stemmen. In dat geval is het in deze
afdeling ten aanzien van de schuldeiser bepaalde van toepassing op
de ander.
5. Biedt de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige een akkoord aan dat mede betrekking heeft op aandelen ten aanzien waarvan certificaten zijn uitgegeven, dan kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, de certificaathouder, in plaats van de aandeelhouder, uitnodigen om naar eigen inzicht over het akkoord te
stemmen. In dat geval is het in deze afdeling ten aanzien van de aan-

deelhouder bepaalde van toepassing op de certificaathouders. Hetzelfde geldt voor vruchtgebruikers.
7. Een klasse van schuldeisers heeft met het akkoord ingestemd als
het besluit tot instemming is genomen door een groep van schuldeisers die samen ten minste twee derden vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers die binnen
die klasse hun stem hebben uitgebracht.
8. Een klasse van aandeelhouders heeft met het akkoord ingestemd
als het besluit tot instemming is genomen door een groep van aandeelhouders die samen ten minste twee derden vertegenwoordigen
van het totale bedrag aan geplaatst kapitaal behorend tot de aandeelhouders die binnen die klasse een stem hebben uitgebracht.
Artikel 383 [Homologatie]
1. Als ten minste één klasse van schuldeisers met het akkoord heeft
ingestemd, kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige, bedoeld in artikel 371, zo die is aangewezen, de rechtbank schriftelijk
verzoeken om homologatie van het akkoord. Als het akkoord een wijziging omvat van rechten van schuldeisers met een vordering die bij een
vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement
naar verwachting geheel of tenminste gedeeltelijk kan worden voldaan, dient die ene klasse, bedoeld in de vorige zin, te bestaan uit
schuldeisers die vallen binnen deze categorie schuldeisers.
Artikel 384 [Afwijzingsgronden]
1. Heeft de rechtbank rechtsmacht om het verzoek tot homologatie
van het akkoord in behandeling te nemen, dan geeft zij zo spoedig
mogelijk haar met redenen omkleed vonnis waarbij zij dit verzoek en,
indien aan de orde, een verzoek om toestemming voor de opzegging
van een overeenkomst als bedoeld in artikel 383, zevende lid, toewijst,
tenzij zich één of meer van de afwijzingsgronden, bedoeld in het
tweede tot en met het vijfde lid, voordoet.
3. Op verzoek van één of meer stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders die zelf niet met het akkoord hebben ingestemd of die ten
onrechte niet tot de stemming zijn toegelaten, kan de rechtbank een
verzoek tot homologatie van een akkoord, afwijzen als summierlijk
blijkt dat deze schuldeisers of aandeelhouders op basis van het akkoord slechter af zijn dan bij een vereffening van het vermogen van de
schuldenaar in faillissement.
4. Op verzoek van één of meer stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders die zelf niet met het akkoord hebben ingestemd en zijn
ingedeeld in een klasse die niet met het akkoord heeft ingestemd of
die ten onrechte niet tot de stemming zijn toegelaten en in een klasse
die niet met het akkoord heeft ingestemd hadden moeten worden ingedeeld, wijst de rechtbank een verzoek tot homologatie van een akkoord waarmee niet alle klassen hebben ingestemd, af als:
a. bij de verdeling van de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd, aan een klasse van schuldeisers als bedoeld in artikel 374,
tweede lid, een uitkering in geld wordt aangeboden die minder bedraagt dan 20% van het bedrag van hun vorderingen of onder het akkoord een recht aangeboden zal worden dat een waarde vertegenwoordigt die minder bedraagt dan 20% van het bedrag van hun vorderingen, terwijl daarvoor geen zwaarwegende grond is aangetoond;
b. bij de verdeling van de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd ten nadele van de klasse die niet heeft ingestemd wordt afgeweken van de rangorde bij verhaal op het vermogen van de schuldenaar
overeenkomstig Titel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, een
andere wet of een daarop gebaseerde regeling, dan wel een contractuele regeling, tenzij voor die afwijking een redelijke grond bestaat en
de genoemde schuldeisers of aandeelhouders daardoor niet in hun
belang worden geschaad;
c. de genoemde schuldeisers, niet zijnde schuldeisers als bedoeld in
onderdeel d, op basis van het akkoord niet het recht hebben om te kiezen voor een uitkering in geld ter hoogte van het bedrag dat zij bij een
vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement
naar verwachting aan betaling in geld zouden ontvangen; of
d. het schuldeisers betreft met een voorrang die voortvloeit uit pand of
hypotheek als bedoeld in artikel 278, eerste lid, van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek die de schuldenaar bedrijfsmatig een financiering
heeft verstrekt en op basis van het akkoord in het kader van een wijziging van hun rechten, aandelen of certificaten hiervan aangeboden
krijgen en daarnaast niet het recht hebben om te kiezen voor een uitkering in een andere vorm.
Artikel 385 [Gevolgen]
Het gehomologeerde akkoord is verbindend voor de schuldenaar en
voor alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Heeft niet
de schuldeiser of aandeelhouder, maar ingevolge artikel 381, vierde of
vijfde lid, een ander over het akkoord gestemd, dan is het akkoord
desalniettemin verbindend voor de schuldeiser of aandeelhouder.

