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De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kent een hoge drempel voor het 

aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van de herstructureringsdeskundige. De 

deskundige kan alleen dan aansprakelijk zijn voor schade indien hem een persoonlijk 

ernstig verwijt te maken is. De WHOA geeft echter niet aan wie aansprakelijk is voor schade 

die voortvloeit uit een fout van de deskundige die géén persoonlijk ernstig verwijt te maken 

valt. Dat aspect van de aansprakelijkheid van de deskundige bespreken wij in deze blog. 

Daarbij maken wij een vergelijking met de aansprakelijkheid van de bewindvoerder in een 

andere insolventieregeling: de surseance van betaling. 

 

Het wetsvoorstel van de WHOA ligt momenteel voor ter stemming in de Eerste Kamer. De 

toekomstige wet biedt een schuldenaar de mogelijkheid zijn schuldeisers een akkoord aan te 

bieden. Het doel van de wet is kort gezegd om het reorganiserend vermogen van ondernemingen te 

versterken. De procedure is bedoeld voor het geval dat een schuldenaar in een toestand verkeert 

waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen 

voortgaan. Een succesvolle procedure eindigt met een (gehomologeerd) akkoord. In het geval een 

akkoord niet tot stand komt, is wegens de financiële staat van de schuldenaar zijn faillissement te 

verwachten.  

 

Fout van de deskundige 

Een van (hoofdrol)spelers op het WHOA-speelveld is de herstructureringsdeskundige. Deze 

deskundige wordt in bepaalde situaties (op verzoek van een schuldeiser of de schuldenaar) 

aangesteld door de rechtbank en krijgt volledige inzage in de financiële positie van schuldenaar. 

Vervolgens stelt de deskundige het akkoord op en biedt dit namens of in samenwerking met de 

schuldenaar aan. Bij het opstellen van het akkoord moet de deskundige onder meer de 

verschillende schuldeisers in verschillende klassen indelen naar gelang hun rechten (Artikel 374 lid 

1 Fw (voorstel van wet)). Kort gezegd moeten schuldeisers met eenzelfde soort voorrang in 

dezelfde klasse worden ingedeeld. In het geval een deskundige de rechten van een schuldeiser 

verkeerd zou beoordelen en een schuldeiser in een verkeerde klasse indeelt, kan dat tot gevolg 

hebben dat het akkoord uiteindelijk niet tot stand komt of de rechtbank het akkoord niet 

homologeert. Dit kan tot schade lijden bij één of meerdere schuldeisers, of (toekomstige) financiers. 

De reorganisatiewaarde die onder een akkoord over de schuldeisers wordt verdeeld, ligt in de regel 

immers hoger dan de liquidatiewaarde die in faillissement verdeeld wordt en het perspectief van 

een going concern onderneming valt in principe weg door een faillissement.  

 

Als een herstructureringsdeskundige een fout maakt die tot gevolg heeft dat een akkoord niet tot 

stand komt, kan de deskundige niet automatisch een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. 

De wetgever heeft een hoge drempel gecreëerd voor de persoonlijke aansprakelijkheid. De vraag 
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rijst of een schuldeiser of andere betrokkenen hun schade toch kunnen verhalen als dat niet bij de 

deskundige persoonlijk kan.  

 

Kwalificatie vordering 

Een schuldeiser zou theoretisch gezien het verschil tussen het bedrag dat bij een akkoord en in een 

faillissement wordt betaald als concurrente prefaillissementsschuld ter verificatie in het faillissement 

in kunnen dienen. Dat zal echter niet aan de orde zijn, omdat de schuldeiser al haar volledige 

originele vordering ter verificatie indient. Daarin is ook het bedrag dat zij in een akkoord zou krijgen 

(de schade) reeds opgenomen, omdat dit immers een deel van de originele vordering zou zijn.  

 

Omdat in slechts een klein aantal faillissementen wordt toegekomen aan uitdeling van concurrente 

schuldeisers is het interessant om te kijken of de geleden schade van een schuldeiser door de fout 

van de herstructureringsdeskundige als een boedelvordering kan worden gekwalificeerd. Een 

boedelvordering is namelijk hoger gerangschikt, waardoor een boedelschuldeiser eerder uit het 

beschikbare actief zal worden betaald dan een concurrente prefaillissementsschuldeiser. Een 

aanknopingspunt voor het aannemen dat een schadevordering die is ontstaan als gevolg van een 

fout van de herstructureringsdeskundige zou moeten kwalificeren als boedelvordering in een 

opvolgend faillissement, kan gevonden worden in de regeling omtrent de surseance van betaling. 

De surseance van betaling is een gerechtelijke insolventieregeling waarbij aan de schuldenaar 

betalingsuitstel wordt verleend, waardoor deze de tijd heeft orde op zaken te stellen en met zijn 

schuldeisers te onderhandelen over een betalingsregeling of een akkoord. De rechtbank wijst een 

bewindvoerder aan die adviseert, helpt bij onderhandelingen, tezamen met de schuldenaar het 

vermogen beheert en over een aantal specifieke zaken beslist. Indien een bewindvoerder een fout 

maakt waar schade uit voortvloeit zonder dat hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk is, verkrijgt de 

benadeelde op grond van artikel 249 lid 1 sub 3 Fw  een boedelvordering, die ook als zodanig 

kwalificeert in een opvolgend faillissement. De taak van de bewindvoerder lijkt wat betreft bepaalde 

aspecten op die van de herstructureringsdeskundige. Hoewel de deskundige in tegenstelling tot een 

bewindvoerder geen beheerstaken heeft, geeft hij wel advies, helpt hij bij onderhandelingen en stelt 

hij het akkoord op. Bewindvoerders zijn daar in de praktijk ook nauw bij betrokken of nemen daarin 

het voortouw. Dit zou kunnen rechtvaardigen dat de schadevordering die voortvloeit uit het 

handelen van de deskundige, gelijk wordt gesteld aan de schadevordering die voortvloeit uit het 

handelen van de bewindvoerder in faillissement. Een dergelijke schadevordering zou dan als 

boedelvordering worden aangemerkt.  

 

Voor het ontstaan van een boedelvordering is wel een grondslag vereist. In het arrest Koot 

Beheer/Tideman q.q. (HR 19 april 2013, NJ 2013/291) geeft de Hoge Raad aan dat slechts op drie 

gronden een boedelvordering in faillissement ontstaat. Dat gebeurt op grond van verbintenissen die 

de faillissementscurator in zijn hoedanigheid is aangegaan, of omdat de curator handelt in strijd met 

een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verplichting of op grond van de wet. Een voorbeeld 

van het laatste is artikel 249 lid 1 sub 3 Fw over boedelvorderingen in surseance en het opvolgende 

faillissement. Om de schadevordering voortvloeiend uit het handelen van de deskundige als 

boedelvordering te kunnen aanmerken, moet deze vordering te scharen zijn onder een van de drie 

voorgaande categorieën.  

 

De eerste categorie biedt geen grond om de schadevordering die voortvloeit uit het handelen van 

de deskundige als boedelvordering te doen kwalificeren. De faillissementscurator is immers geen 
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verbintenissen aangegaan. In het geval een herstructureringsdeskundige in een opvolgend 

faillissement als curator wordt aangesteld, dan zou de schadevordering analoog aan de categorie 

waarin  de curator handelt in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verplichting 

worden behandeld, omdat hij in een eerder stadium een fout heeft gemaakt. In de praktijk is het 

echter nog onduidelijk of een herstructureringsdeskundige en curator altijd in dezelfde persoon 

verenigd zullen zijn én of naar analogie geredeneerd mag worden. Het is de vraag hoe dan met de 

aansprakelijkheid van de herstructureringsdeskundige en de daaruit voortvloeiende vordering moet 

worden omgegaan.  

 

Om de schadevordering die voortvloeit uit handelen van de deskundige als boedelvordering in het 

faillissement te kunnen aanmerken, zou tenslotte ook een wettelijke grond gecreëerd kunnen 

worden. Op dit moment kent de WHOA een dergelijke regeling niet. Er wordt immers alleen over de 

aansprakelijkheid bij een persoonlijk verwijt gesproken. Voor een partij die schade lijdt doordat een 

deskundige handelt in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verplichting is het nu 

dus onzeker of deze schade kan worden verhaald. Wellicht dat de wetgever daar nog wat meer 

duidelijkheid over zou kunnen bieden.   
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