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Voor u liggen de richtlijnen voor de aanwijzing van herstructureringsdeskundigen en de aanstelling 

van observatoren in zaken betreffende homologatie van onderhandse akkoorden.   

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe richtlijnen voor de aanstelling en/of/ benoeming van curatoren in 

faillissementen, bewindvoerders in surseances van betaling, bewindvoerders in schuldsaneringen 

(WSNP) en voor herstructureringsdeskundigen en observatoren in de WHOA-procedure. Deze 

richtlijnen zijn een nadere uitwerking van de implementatie van de Europese richtlijn herstructurering 

en insolventie (2019/1023). De richtlijnen zijn, na intensief overleg met betrokken organisaties, 

vastgesteld door Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen 

en surseances van betaling en bekrachtigd door het LOVT.  

Versie 1 januari 2023 

https://www.eerstekamer.nl/id/vlxknharqsah/document_extern/eu_richtlijn_2019_1023/f=/vlxkni372kag.pdf
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Vooropgesteld 

- Waar hierna wordt gerefereerd aan “WHOA-zaken” wordt bedoeld: zaken betreffende

homologatie van een onderhands akkoord zoals bedoeld in, Titel IV, Tweede Afdeling van de

Faillissementswet (artikelen 369-387 Fw).

- Waar hierna wordt gerefereerd aan “herstructureringsdeskundige” wordt bedoeld: de

deskundige die ingevolge artikel 371 Fw in WHOA-zaken is aangewezen teneinde een

onderhands akkoord tot stand te brengen.

- Waar hierna wordt gerefereerd aan “observator” wordt bedoeld: de observator als bedoeld in

artikel 380 Fw.

- De WHOA-kamer hanteert (nog) geen landelijke lijst van aan te wijzen

herstructureringsdeskundigen. De herstructureringsdeskundige heeft tot taak om een

onderhands akkoord tot stand te brengen tussen de schuldenaar en (een deel van) diens

schuldeisers en/of aandeelhouders. Het fenomeen van de herstructureringsdeskundige is

nieuw in de rechtspraak en kan van geval tot geval verschillende kennis en vaardigheden

vergen. Om te borgen dat in iedere zaak de juiste herstructureringsdeskundige wordt

aangewezen, vraagt de WHOA-kamer de verzoekende partij om in beginsel 2-3 offertes van

potentiële herstructureringsdeskundigen voor te leggen.

- Op termijn zal – op basis van opgedane ervaringen – kunnen worden toegewerkt naar een

landelijke lijst van mogelijke herstructureringsdeskundigen.

- Een aan te wijzen herstructureringsdeskundige is adequaat opgeleid en beschikt over de

vereiste deskundigheid op het vlak van herstructureringen, zoals op insolventierechtelijk- en/of

ondernemingsrechtelijk gebied.

- Voor de aanstelling van observatoren hanteert de WHOA-kamer de lokale curatorenlijsten.

De taak van de observator (toezicht houden op de totstandkoming van het akkoord en daarbij

oog te hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers) kan goed worden vervuld

door curatoren, zeker waar tot uitgangspunt wordt genomen dat de observatoren zo nodig

derden kunnen inschakelen (zoals bijvoorbeeld accountants of andere financieel specialisten).

Criteria aanwijzing van een herstructureringsdeskundige door de WHOA-kamer 

Bij de keuze voor aanwijzing van een herstructureringsdeskundige zal de WHOA-kamer de door 

verzoeker aangedragen kandidaten beoordelen aan de hand van – onder meer – de volgende criteria: 

- (Verwachte) omvang van de onderneming;

- De locatie van de onderneming;

- Kennis van de branche van de onderneming;

- Eventuele grensoverschrijdende aspecten;

- Eventuele noodzakelijke kennis van vreemde talen;

- Specifieke kenmerken van de onderneming;

- De taak en speciale aandachtsgebieden in de concrete zaak in combinatie met de kennis,

specifieke vaardigheden zoals insolventie en financiële kennis en ervaring van de

herstructureringsdeskundige (met het oog op een doeltreffende uitvoering);

- Specifieke kenmerken van de onderneming en, voor zover van belang, de crediteuren;

- Voor zover de rechtbank bekend geen sprake van tegenstrijdig belang;

- De kosten van de werkzaamheden (totale omvang en realiteitszin van de inschatting), in

relatie tot het beoogde traject en de aard en omvang van de onderneming. , Indien naar het

oordeel van de WHOA-kamer de door verzoeker voorgestelde kandidaten niet voor aanwijzing

in aanmerking komen, kan de WHOA-kamer nieuwe kandidaten met bijbehorende offertes

vragen aan verzoeker of andere belanghebbenden en/of zelf offertes opvragen bij potentiële

herstructureringsdeskundigen.
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Criteria aanstelling van een observator door de WHOA-kamer   

Bij de keuze voor het aanstellen van een observator zal de WHOA-kamer, onder meer, de volgende 

criteria betrekken:  

- (Verwachte) omvang van de onderneming; 

- De locatie van de onderneming; 

- Kennis van de branche van de onderneming; 

- Eventuele grensoverschrijdende aspecten; 

- Eventuele noodzakelijke kennis van vreemde talen; 

- Specifieke kenmerken van de onderneming;  

- De taak en speciale aandachtsgebieden in de concrete zaak in combinatie met de kennis, 

specifieke vaardigheden zoals insolventie en financiële kennis en ervaring van de observator 

(met het oog op een doeltreffende uitvoering); 

- Specifieke kenmerken van de onderneming en, voor zover van belang, de crediteuren; 

- Voor zover de rechtbank bekend geen sprake van tegenstrijdig belang; 

- De kosten van de werkzaamheden (o.a. totale kosten in verhouding tot het beoogde traject en 

de (aard en omvang van de) te herstructureren onderneming ).  

 

Einde van de aanwijzing herstructureringsdeskundige / aanstelling observator 

Ingevolge artikel 371 lid 13 Fw eindigt de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige of (in 

samenhang gelezen met  artikel 380 lid 4 Fw) de aanstelling van de observator: 

- zodra de rechtbank het akkoord op grond van artikel 384 Fw homologeert, tenzij de rechtbank 

bij haar homologatiebeslissing bepaalt dat deze nog met een door haar te bepalen termijn 

voortduurt; 

- na ontslag door de rechtbank, ambtshalve of op verzoek van de herstructureringsdeskundige / 

observator zelf of van één of meer schuldeisers. Hierbij kan de WHOA-kamer – onder meer – 

de hiervoor genoemde aanwijzingscriteria betrekken.  
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