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In het kader van de herijking van het faillissementsrecht heeft de minister van Veiligheid en 

Justitie al diverse wetsvoorstellen ter modernisering en verbetering van het 

faillissementsrecht ingediend. Er wordt onder meer gewerkt aan een civielrechtelijk 

bestuursverbod en aan het wettelijk vastleggen van de zogenaamde pre-pack. Over het 

eerstgenoemde onderwerp is begin september 2014 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer 

ingediend. Zie het artikel van Tom van Wijngaarden en Laila Akkouh in de rubriek 

Ondernemingsrecht in deze nieuwsbrief. De Raad van State buigt zich op dit moment over 

een wetsvoorstel ter zake de pre-pack, waarover Frank Smetsers in dit blad eerder een 

artikel schreef (Jutd 2013, nr. 21 (p. 22-27, 13-138) Herijking faillissementsrecht: wettelijke 

regeling voor de pre-pack op komst)).  

In dit artikel willen wij aandacht besteden aan het voorstel voor de Wet Continuïteit 

Ondernemingen II ('WCO II'), die het dwangakkoord buiten faillissement een wettelijke 

basis moet gaan geven. Het wetsvoorstel is op 14 augustus 2014 ter consultatie voorgelegd 

(http://www.internetconsultatie.nl/wco2).  

Het doel van de WCO II 
Doel van de WCO II is het zoveel mogelijk voorkomen van onnodige faillissementen, door 

ondernemers met dreigende betalingsproblemen in een vroeg stadium te stimuleren om 

maatregelen te nemen tegen deze dreigende betalingsproblemen. De wet moet faciliteren 

dat reorganisatie en herstructurering buiten faillissement eenvoudiger en effectiever kan 

plaatsvinden.  

Het belangrijkste onderdeel van de wet is het dwangakkoord. Schuldeisers zullen onder 

omstandigheden kunnen worden gedwongen om aan een schuldeisersakkoord buiten 

faillissement mee te werken. Op dit moment (nu de wet nog niet van kracht is) is een 

dergelijk dwangakkoord, buiten een faillissement, surseance of schuldsaneringsregeling 

om, niet of nauwelijks realiseerbaar. De medewerking van alle schuldeisers is in principe 

vereist. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan men een 'dwarsliggende' schuldeiser aan 

een dergelijk akkoord binden. In het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 2005 (NJ 

2006/230) werd bepaald dat een schuldeiser in beginsel bevoegd is medewerking te 

weigeren en dat dit uitzondering kan lijden indien de uitoefening van deze bevoegdheid 

wordt misbruikt (art. 3:13 BW) en de schuldeiser aldus naar redelijkheid aanvaarding van 

het aanbod niet had kunnen weigeren.  

De minister heeft zich bij het ontwerpen van het wetsvoorstel laten inspireren door het 

'scheme of arrangement', een dwangakkoord-variant naar het recht van Engeland en Wales 

en de Amerikaanse 'Chapter 11'-procedure.  

http://portal.rechtsorde.nl/default.aspx?url=rn%3arots%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f03%2f02%2f20%2fJutd%2f2014%2f18%2f2710004.xml
http://portal.rechtsorde.nl/default.aspx?url=rn%3arots%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f03%2f02%2f20%2fJutd%2f2014%2f18%2f2710004.xml


Het wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel bevat meerdere componenten. Allereerst creëert de WCO II een algemene 

set spelregels voor de totstandkoming van een buitengerechtelijk akkoord. Hierbij is de 

rechter dus (nog) niet betrokken. Vervolgens voorziet de wet in de betrokkenheid van een 

rechter-commissaris, die geschillen bij de voorbereiding en totstandkoming van een 

akkoord kan beslechten. Daarnaast regelt de wet de mogelijkheid tot algemeen 

verbindendverklaring van het akkoord, waarmee het een dwangakkoord wordt. Tot slot 

worden barrières weggenomen voor financiers van een akkoord. Aan alle aspecten zal 

hierna aandacht worden besteed.  

Wie kan een akkoord aanbieden? 
Het aanbieden van een akkoord vindt onder het huidige recht alleen plaats door de 

schuldenaar zelf. Het wetsvoorstel voorziet echter ook in de mogelijkheid dat een 

schuldeiser een akkoord kan aanbieden. Indien een schuldeiser voorziet dat zijn 

schuldenaar zijn opeisbare schulden niet meer zal kunnen betalen, dan kan de schuldeiser 

aan de schuldenaar kenbaar maken dat hij een akkoord wenst aan te bieden aan de overige 

schuldeisers en de aandeelhouders. De schuldenaar krijgt dan de gelegenheid om alsnog 

zelf een akkoord aan te bieden (en zo de regie te behouden). Laat hij deze gelegenheid dan 

onbenut, dan kan de schuldeiser zelf een akkoord aanbieden.  

Op wiens rechten heeft het akkoord invloed? 
In eerste instantie heeft het akkoord onder de WCO II (zoals ook nu het geval is) uiteraard 

betrekking op de schuldeisers. Het voorstel regelt echter ook dat aandeelhouders kunnen 

worden betrokken bij het dwangakkoord. Een akkoord kan voor hen immers ook een 

aantasting van hun rechten betekenen. Hierbij kan worden gedacht aan een 'debt for equity 

swap'; een regeling waarbij schuldeisers in ruil voor hun vordering aandelen in de 

schuldenaar krijgen. Een dergelijke regeling heeft direct invloed op de aandeelhouders, 

omdat zij hun aandelenpakket zien verwateren.  

Eén categorie schuldeisers valt expliciet buiten bereik van het wetsvoorstel: de 

werknemers. Voor deze groep biedt de in 2015 in te voeren Wet Werk en Zekerheid 

mogelijkheden om in verband met bedrijfseconomische omstandigheden tot een oplossing 

te komen.  

De inhoud en totstandkoming 
De WCO II laat de inhoud van het akkoord volledig over aan de partijen zelf. Bij de 

totstandkoming van het akkoord hebben partijen (zoals nu ook het geval is) in verregaande 

mate contractsvrijheid. De WCO II biedt slechts een formeel kader waarbinnen een akkoord 

kan worden aangeboden. Het is dan ook aan de partijen om overeen te komen hoe het 

akkoord er materieel uit moet komen te zien. De wet bevat wel een (hierna te bespreken) 

toetsingskader voor de beslissing om het akkoord algemeen verbindend te verklaren. 

Algemeen verbindendverklaring is echter geen vereiste. Toch zullen de voorwaarden die 

aan algemeen verbindendverklaring worden gesteld als uitgangspunt gelden, ook indien een 

dergelijk verzoek niet wordt gedaan.  

Nadat een schuldenaar (of schuldeiser) een akkoord heeft aangeboden, dient over het 

akkoord te worden gestemd. De aanbieder van het akkoord bepaalt op welke wijze moet 

worden gestemd. De WCO II voorziet in de mogelijkheid om schuldeisers in verschillende 

categorieën (klassen) in te delen. De aanbieder van het akkoord kan op die manier het 

akkoord structureren en per klasse een voorstel doen dat rekening houdt met de bijzondere 

belangen en positie van de desbetreffende categorie schuldeisers. Zo kan een preferente 



schuldeiser zoals de Belastingdienst een hoger percentage worden aangeboden dan aan de 

normale handelscrediteuren.  

Het uitgangspunt is dat er bij de totstandkoming van het akkoord geen rechter betrokken 

wordt. Op verzoek van de schuldenaar en/of schuldeisers kan echter een rechter-

commissaris benoemd worden, die zich bijvoorbeeld kan uitlaten over de vraag of de 

voorgestelde stemprocedure voldoet en de vraag of de klassen goed zijn ingedeeld. Mocht 

er discussie ontstaan over toelating tot de stemming of de hoogte van een vordering, dan 

kan de benoemde rechter-commissaris of de rechtbank bepalen wie wordt toegelaten tot de 

stemming en voor welk bedrag.  

Het akkoord is aangenomen wanneer alle klassen hebben ingestemd. Een klasse heeft 

ingestemd als a) een gewone meerderheid van deelnemende stemgerechtigden in een klasse 

hebben voorgestemd én b) die meerderheid ten minste twee-derde vertegenwoordigt van het 

bedrag aan vorderingen of het geplaatste aandelenkapitaal in die klasse. Alleen partijen van 

wie de rechten door het akkoord zullen worden gewijzigd mogen stemmen.  

Algemeen verbindendverklaring 
Zoals hiervoor al opgemerkt, slaagt de opzet van een akkoord vaak niet, omdat niet alle 

schuldeisers hun medewerking verlenen. De WCO II moet het onder omstandigheden 

mogelijk maken om dat bezwaar weg te nemen.  

Er kunnen zich twee situaties voordoen waarvoor de nieuwe wet een oplossing moet 

bieden. Allereerst de situatie waarin het akkoord is aangenomen, maar een tegenstemmer 

zich niet aan het akkoord wenst te gaan houden. Daarnaast is er de situatie dat het akkoord 

niet is aangenomen, omdat niet alle klassen hebben voorgestemd. In beide gevallen kan de 

aanbieder van het akkoord de rechtbank verzoeken het akkoord algemeen verbindend te 

verklaren, om het zo tot een 'dwangakkoord' te maken.  

In de eerste situatie (waarin het akkoord is aangenomen) is de algemeen 

verbindendverklaring eenvoudiger te verkrijgen dan in de tweede situatie (het akkoord is 

verworpen). In het eerste geval zal de rechtbank het verzoek toewijzen, tenzij sprake is van 

bedrog, onevenredige benadeling van een of meerdere schuldeisers, onvoldoende 

waarborging van de naleving van het akkoord of andere zwaarwegende redenen.  

Is het akkoord verworpen, dan kan de rechter het toch algemeen verbindend verklaren 

indien de tegenstemmers 'in redelijkheid niet tot dat stemgedrag hebben kunnen komen'. De 

rechter lijkt - gezien de wettekst - ter zake een vrij ruime beoordelingsvrijheid te hebben. In 

de wet wordt echter een viertal situaties genoemd waarin de rechter het verzoek moet 

afwijzen. Het gaat steeds om situaties waarin de schuldeiser of aandeelhouder door het 

akkoord een slechter eindresultaat zou behalen dan in het geval van een faillissement.  

Voordat de rechtbank een akkoord algemeen verbindend verklaart, stelt zij de schuldeisers 

en aandeelhouders van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd in staat 

schriftelijk op te komen tegen het akkoord. Ook kan de rechtbank een deskundigenbericht 

gelasten. Er staat hoger beroep en cassatie open tegen de beslissing op het verzoek tot 

algemeen verbindendverklaring.  

Overige onderdelen van de WCO II 
De WCO II bepaalt dat, indien een faillissementsverzoek samenvalt met het aanbieden van 



een akkoord of het verzoeken van een algemeen verbindendverklaring van het akkoord, de 

behandeling van het faillissementsverzoek wordt geschorst. Mocht de rechtbank aanleiding 

hebben om aan te nemen dat een akkoord niet haalbaar is of het verzoek tot algemeen 

verbindendverklaring wordt afgewezen, dan kan zij het faillissementsverzoek alsnog 

behandelen.  

De wetgever heeft in het voorstel voor de WCO II ook bepalingen opgenomen die de 

financiering van een akkoord minder bezwaarlijk moet maken. Op dit moment zou een 

externe partij die ten behoeve van een akkoord geld aan de schuldenaar uitleent en daarvoor 

zekerheid verkrijgt, bij het mislukken van het akkoord de faillissementspauliana 

tegengeworpen kunnen krijgen. Een beroep op de pauliana zal onder de WCO II voor dit 

soort situaties niet mogelijk zijn. Ten slotte kan een bank doorgaan met het verrekenen van 

het debetsaldi op de bij haar aangehouden bankrekening met de gelden die binnenkomen 

tijdens het totstandkomingsproces van het akkoord. Mocht het akkoord mislukken en de 

schuldenaar failliet gaan, dan kan een curator deze verrekeningen niet alsnog ongedaan 

maken met een beroep op artikel 54 Faillissementswet.  

Afsluiting 
Het wetsvoorstel biedt een goede basis om het aanbieden van een akkoord succesvoller te 

maken. Daarmee zal - inderdaad - een deel van de faillissementen die op dit moment nog 

worden uitgesproken kunnen worden voorkomen. Een dwangakkoord is echter niet zomaar 

geregeld. De ondernemer moet een goed voorbereid akkoord presenteren, dat voorzien is 

van een deugdelijke financiële en juridische onderbouwing. Daarvoor is tijd en geld nodig. 

De praktijk zal moeten uitwijzen of ondernemers tijdig de stap weten te zetten naar de 

totstandkoming van een akkoord. Indien dat het geval is, kan de WCO II een zeer 

belangrijke rol krijgen.  

Het wetsvoorstel ligt tot 14 november 2014 ter consultatie voor. Vervolgens zal het 

voorstel, na eventuele aanpassingen, bij de Raad van State worden ingediend en vervolgens 

aan de beide Kamers van de Staten-Generaal worden voorgelegd. Invoering van de WCO II 

zal vermoedelijk pas op 1 januari 2016 kunnen plaatsvinden.  
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