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WHOA-Routekaart

Conceptakkoord vaststellen Conceptakkoord voorleggen

Stemming
Verslag stemming

Homologatieverzoek

Uitspraak rechterBezwaarperiode

U deponeert een verklaring bij de griffie van de 
rechtbank waarin u aangeeft te willen starten met 
de voorbereiding van een akkoord. 
Overleg met uw schuldeisers en leg de afspraken 
die u maakt vast in een conceptakkoord.
Verdeel de schuldeisers en aandeelhouders in 
verschillende klassen op basis van rechten en de 
gemaakte afspraken. 
Het akkoord moet informatie bevatten over de 
faillissementswaarde en reorganisatiewaarde.

U bepaalt zelf op welke manier 
de schuldeisers en 
aandeelhouders stemmen.
U kunt het akkoord laten 
controleren door de rechtbank 
voorafgaand aan de stemming. 
Dit kan alleen door een 
advocaat.

 

U dient binnen 7 dagen na de 
stemming een verslag op te 
stellen waarin u de uitkomst van 
de stemming vermeldt.
Dit verslag dient u direct te delen 
met de schuldeisers en 
aandeelhouders.

Uw advocaat dient zo snel 
mogelijk het 
homologatieverzoek in bij de 
rechtbank.
Het verslag van de 
stemming moet ook 
ingediend worden bij de 
rechtbank. Dit mag u zelf 
doen, zonder advocaat.
Homologatie is pas mogelijk  
als uit de stemming blijkt dat 
twee derde van tenminste 1 
klasse met het akkoord 
instemt.

Na de zitting neemt de rechter zo 
snel mogelijk een beslissing over uw 
akkoord. 
Schuldeisers die geen stem hebben 
uitgebracht of niet hebben gestemd, 
zijn toch aan het akkoord gebonden. 
Uw kunt niet in hoger beroep.
Komt u de afspraken niet na? Dan 
moet u de schade die de 
schuldeisers lijden vergoeden, tenzij 
u dit niet verweten kan worden.

Alle stemgerechtigde schuldeisers 
en aandeelhouders kunnen tot aan 

de dag van de zitting een 
schriftelijk verzoek tot afwijzing 

van het homologatieverzoek 
indienen bij de rechtbank.

U dient ervoor te zorgen dat de 
schuldeisers en aandeelhouders 
uiterlijk 8 dagen voor de stemming 
het akkoord kunnen bestuderen.
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