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In de WHOA spelen waarderingen 
een zeer belangrijke rol. De 
aanbieder van een WHOA-
akkoord zal namelijk moeten 
aantonen dat de waarde van de 
onderneming in het geval van een 
reorganisatie middels het WHOA-
akkoord (de reorganisatiewaarde) 
hoger is dan de opbrengst in 
faillissement (de liquidatiewaarde). 
Vervolgens bepaalt de hoogte 
van de waarderingen hoeveel de 
schuldeisers nog betaald krijgen van 
hun vordering en wat er (eventueel) 
overblijft voor de aandeelhouders. 
De wetgever heeft echter niet 
voorzien in specifieke voorschriften 
ten aanzien van deze waarderingen. 
Hoe zou men deze waarderingen 
moeten uitvoeren en aan welke 
voorwaarden moet een waardering 
voldoen?
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In de WHOA spelen waarderingen een zeer belangrijke rol. 
De aanbieder van een WHOA-akkoord zal namelijk moeten 
aantonen dat de waarde van de onderneming in het geval van een 
reorganisatie middels het WHOA-akkoord (de reorganisatiewaarde) 
hoger is dan de opbrengst in faillissement (de liquidatiewaarde). 
Vervolgens bepaalt de hoogte van de waarderingen hoeveel de 
schuldeisers nog betaald krijgen van hun vordering en wat er 
(eventueel) overblijft voor de aandeelhouders. De wetgever heeft 
echter niet voorzien in specifieke voorschriften ten aanzien van 
deze waarderingen. Hoe zou men deze waarderingen moeten 
uitvoeren en aan welke voorwaarden moet een waardering 
voldoen?

Dit artikel geeft een beschouwing over het waarderingsproces in 
het kader van de WHOA en tracht de opsteller van een WHOA-
akkoord, de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige 
(“HD”), een handvat te bieden om onder de belanghebbenden 
bij het akkoord (eenvoudiger) consensus te verkrijgen op de 
waarderingen en daarmee de slagingskans (deal certainty) en 
snelle totstandkoming van een WHOA-akkoord te vergroten. In het 
bijzonder is dit artikel gefocust op de HD; de bruggenbouwer die 
onafhankelijk opereert van de schuldenaar en als taak heeft de 
belangen van alle betrokkenen bij een WHOA-akkoord zo goed als 
mogelijk te behartigen.

In het artikel zal allereerst worden ingegaan op wat ‘waarde’ 
eigenlijk is en waarom het zo moeilijk is om dat in te schatten, 
gevolgd door een analyse van de vereisten die de wetgever stelt 
aan waarderingen binnen het kader van WHOA. Vervolgens worden 
risico’s voor de HD, voortkomend uit de waardering, gelet op zijn 
taak en het WHOA traject, benoemd, gevolgd door aanbevelingen 
voor de HD om deal certainty van homologatie van het akkoord te 
vergroten. 

Wat is waarde eigenlijk? 

In de waarderingspraktijk spreekt men doorgaans meer van een 
kunst dan van een wetenschap als het over waarderen gaat. De 
waarde die wordt toegekend aan iets is namelijk afhankelijk van aan 
wie je het vraagt, het moment in de tijd en binnen welke context. 

Vraag maar eens rond of er bereidheid is om een mooie Grand Çru 
te kopen voor enkele honderden euro’s per fles. Je zult van velen 
horen dat ze het niet waard vinden om zoveel voor een fles wijn te 
betalen, met uitzondering dan van die ene liefhebber. Maar wacht 
niet te lang, want ook de liefhebbers zullen hun interesse verliezen 
wanneer de wijn te oud is geworden.

Een andere complexiteit is dat waarde niet direct waarneembaar is. 
Op het moment dat er een transactie plaatsvindt is in ieder geval 
de prijs zichtbaar die men bereid is te betalen. Indien de transactie 
tot stand komt tussen onafhankelijke, terdege geïnformeerde 
partijen die beiden bereid zijn om te kopen/verkopen en niet 
onder druk staan, dan zou kunnen worden betoogd (vanuit een 
economisch rationeel perspectief) dat de prijs voor verkoper aan 
de bovenkant van (of boven) zijn perceptie van de waarde ligt en 
voor de koper aan de onderkant van (of onder) zijn perceptie van 
de waarde.

Hoe kunnen we waarde dan zichtbaar maken? Je zou kunnen 
stellen dat de waarde van een bedrijf gelijk is aan de som van 
toekomstig verwachte kasstromen die men verwacht te realiseren, 
gecorrigeerd voor het tijdstip waarop deze worden verwacht 
en een beoogd rendement op basis van het risico van deze 
kasstromen. Dat geeft al enige houvast. Echter, de toekomst is 
onzeker en (afhankelijk van aan wie je het vraagt) kunnen er zich 
meerdere scenario’s ontplooien. Zeker bij bedrijven in zwaar 
weer, waar de recente geschiedenis mogelijk een slecht track 
record biedt voor de toekomst, is het een uitdaging om een goede 
inschatting van toekomstige kasstromen te maken.

Gezien deze onzekerheden is het te verwachten dat wanneer er 
meerdere of uiteenlopende reorganisatieopties zijn, in combinatie 
met sterk tegengestelde financiële belangen of een flink aantal 
klassen van schuldeisers, er discussie ontstaat omtrent de 
waarderingen binnen een WHOA-traject. Hoe kan de (schuldenaar 
of) HD in het voorbereiden van een akkoord hiermee omgaan?

In de nieuwe herstructureringswet, 
de WHOA, spelen waarderingen 
een belangrijke rol

Geschreven door Matthijs Wouterse als 
eindopdracht van de Specialisatieopleiding 
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aan de Universiteit van Leiden (voorjaar 
2021) en tevens gepubliceerd in HERO, 
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Wat schrijft de wet over waarderen m.b.t. de 
WHOA?

De wet geeft aan dat het akkoord, dat aan stemgerechtigde 
schuldeisers en aandeelhouders wordt voorgelegd, voorzien moet 
zijn van alle informatie die zij nodig hebben om een geïnformeerd 
oordeel te kunnen vormen. In artikel 375, lid 1 (Fw.) wordt specifiek 
onder sub e tot en met g genoemd:

e. de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het 
akkoord tot stand komt;

f. de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd wordt bij 
een vereffening van het vermogen van de schuldenaar in 
faillissement;

g. de bij de berekening van de waardes, bedoeld onder e en f, 
gehanteerde uitgangspunten en aannames.

Het hiervoor onder e. en f. genoemde wordt in de volksmond 
respectievelijk de reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde 
genoemd.

Wie deze waardering zou moeten uitvoeren, hoe deze tot stand 
moet komen, met welke methodieken men rekening dient te 
houden en wat de vereisten met betrekking tot rapportage 
zijn (met uitzondering van ‘een’ overzicht van de gehanteerde 
uitgangspunten) wordt echter niet vermeld. 

In het Memorie van Toelichting (“MvT”) staat dat de 
reorganisatiewaarde kan bestaan uit ‘twee scenario’s die uit het 
akkoord kunnen voorvloeien: 1) de (going concern) voortzetting 
van de activiteiten van de onderneming en 2) de stopzetting en 
afwikkeling van de onderneming buiten faillissement’, met de 
toevoeging dat een combinatie van deze scenario’s ook mogelijk is.

Ook benoemt het MvT dat de liquidatiewaarde niet zonder meer 
de waarde van de activa is als deze in faillissement los van elkaar 
te gelde worden gemaakt. Het is namelijk mogelijk dat er in een 
faillissement één of meerdere bedrijfsonderdelen in aanmerking 
komen voor een doorstart.

Het bovenstaande is richtinggevend, maar laat de uitwerking van 
de reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde verder over aan de 
opsteller van de waardering.

Schrijft de wetgever dan iets over wie de waardering zou moeten 
uitvoeren? Jazeker, in het MvT wordt ter bevordering van het 
vertrouwen gesteld dat de waardering het beste kan worden 
uitgevoerd door een door de rechtbank benoemde en ‘werkelijk’ 
onafhankelijke partij:

• een onafhankelijke deskundige als bedoeld in artikel 378, vijfde 
lid en 384, zesde lid (Fw.); of

• de HD, dan wel door hem ingeschakelde externe adviseur(s).

Het is echter geen verplichting om een deskundige of adviseur in te 
schakelen. Dat is interessant. Zorgvuldig waarderen omvat namelijk 
(onder andere) een uitgebreide analyse van het business model 
van de onderneming, de prognose van toekomstige kasstromen 
en de (kwaliteit van de) onderliggende aannames en hoe deze zich 
verhouden tot realisatie in het verleden, marktverwachtingen en 

tegenstrijdige zienswijzen. En, niet onbelangrijk, de waarderingen 
vormen de basis waarop de rechten van schuldeisers en 
aandeelhouders, die onderdeel van het WHOA-akkoord zijn, bij 
homologatie van het akkoord worden gewijzigd.

Eveneens is het opmerkelijk dat de wetgever het overleggen 
van een waarderingsrapport niet verplicht heeft gesteld. 
Waarderingsspecialisten schrijven lijvige rapporten om de business 
case, uitgangspunten en aannames transparant en in volledigheid 
uit te leggen aan te lezer met als doel om de waarderingsuitkomst 
zo goed als mogelijk uit te leggen. Is in het geval van de WHOA een 
high-level opsomming van de gehanteerde uitgangspunten en 
aannames in de waarderingen dan voldoende?

Vanuit het perspectief om een onderneming te behoeden voor 
hoge kosten in een WHOA-traject is het voornoemde te begrijpen, 
al valt te verwachten dat, door het ontbreken van een helder 
raamwerk aan (kwaliteits)eisen, er een wildgroei aan verschillende 
(en misschien wel slechte) waarderingsbenaderingen ontstaat.

Vormt de waardering een risico voor de HD (en 
homologatie van het akkoord)?

De kaders en verplichtingen die de wet stelt aan de waarderingen 
die onderdeel zijn van een akkoord zijn dus relatief beperkt. 
Betekent dit dan dat de HD verder vrijelijk en naar eigen inzicht zijn 
gang kan gaan? Het antwoord ligt genuanceerd. 

Wanneer er beperkte tegenstrijdige visies zijn ten aanzien van 
de toekomstverwachting van de onderneming, dan is het allicht 
onnodig om een uitgebreid waarderingsonderzoek op te zetten. 
Echter, in een situatie met sterk tegengestelde belangen bestaat 
het risico dat de deskundigheid van diegene die de waardering 
heeft opgesteld, de gehanteerde uitgangspunten en aannames, en 
daarmee uiteindelijk de redelijkheid van de waardering zal worden 
betwist. 

Tot op de dag van de zitting waarop de rechtbank het 
homologatieverzoek van het akkoord behandelt, kunnen 
stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders een met 
redenen omkleed schriftelijk verzoek indienen tot afwijzing van het 
homologatieverzoek (artikel 383, lid 8). Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
middels het overleggen van een concurrerende waardering of het 
geven van inhoudelijk commentaar op de waardering die aan het 
akkoord is gehecht.

Wanneer er geen specialist is ingeschakeld om een zorgvuldige 
waardering uit te voeren, dan is te voorzien dat er bij een 
gemotiveerd bezwaar van stemgerechtigde schuldeisers en 
aandeelhouders vertraging ontstaat in de behandeling van het 
homologatieverzoek als de behandeld rechter (mogelijk met 
hulp van een onafhankelijke specialist) eerst de kwaliteit en de 
redelijkheid van de waardering moet beoordelen.
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De rechter kan het verzoek tot homologatie van het akkoord 
afwijzen als o.a. (artikel 384 Fw.):

• de in artikel 375 voorgeschreven informatie, waaronder 
de waarderingen en overzicht van de uitgangspunten en 
aannames, niet als bescheiden gehecht zijn aan het akkoord; 
of

• er reden zijn die zich tegen de homologatie verzetten.

Dat laatste punt zou betrekking kunnen hebben op het niet 
zorgvuldig uitvoeren van de waarderingen.

Een zorgvuldig uitgevoerde waardering is overigens niet alleen 
weggelegd voor de grotere ondernemingen. Indien men bij kleinere 
ondernemingen een pragmatische route prefereert – bijvoorbeeld 
uit kostenoverweging of bij gebrek aan informatie – en kiest om 
slechts een zeer lichte waarderingsanalyse uit te voeren, dan 
bestaat het risico dat er onvoldoende onderbouwd is waarom de 
schuldeisers er bij het WHOA-akkoord op vooruit gaan ten opzichte 
van een faillissement en dat er in de voorgestelde reorganisatie van 
de financieringsstructuur wordt voldaan aan de rangorderegeling.

Indien homologatie van het akkoord wordt afgewezen, dan kan dit 
serieuze consequenties hebben voor de onderneming. Conform 
artikel 369 (Fw.) kan de onderneming vervolgens gedurende drie 
jaar geen nieuw akkoord aanbieden. In de wetenschap dat de 
onderneming in een ongezonde financiële toestand verkeert, zal 
snel een consensueel akkoord moeten volgen om faillissement te 
voorkomen.

Inzet van de HD op stakeholder management ten 
behoeve van deal certainty

Het is de taak van de HD om doeltreffend naar een succesvolle 
homologatie van een akkoord te komen (artikel 371 Fw.). Een 
hoge ex-ante kans dat partijen instemmen met het akkoord (deal 
certainty) lijkt derhalve gewenst. Hoe kan de HD de risico’s rondom 
de benodigde waarderingen inperken?

Deal certainty wordt in z’n algemeenheid vergroot wanneer 
betrokken partijen mee worden genomen in het proces en 
geïnformeerd worden over belangrijke onderdelen van een 
overeenkomst, daar ook ideeën over kunnen inbrengen en in het 
totale pakket ‘iets’ van hun eigen visie kunnen terugzien.

Dan weer even terug naar de kern van waarderen: waarde is 
afhankelijk van een visie ten aanzien van de toekomst. Hoe ziet 
men de onderneming na een succesvolle reorganisatie, welke 
maatregelen zijn er nodig om daar te komen, hoe haalbaar is het 
verwachte scenario en welke upsides en downsides zijn er verder 
nog? Mocht de reorganisatie mislukken of het akkoord worden 
afgewezen, welke liquidatieopties zijn er? 

Hoezeer we ook ons best doen, de absolute waarheid ten aanzien 
van de toekomst bestaat niet. Dat is gelukkig ook geen probleem. 
Het gaat het erom dat de waardering is gebaseerd op een 
toekomstverwachting die voor alle stemgerechtigde schuldeisers 
en aandeelhouders acceptabel is of bij verschillende zienswijzen 
redelijk is en voldoende gemotiveerd is op basis van objectieve 
informatie. 

Een waarderingsspecialist zal beamen dat een 
waarderingsonderzoek in zijn algemeenheid meer behelst dan 
het doorrekenen van spreadsheets en dat het merendeel van 
het werk wordt besteed aan het bevragen van management over 
de onderbouwing van de aannames en veronderstellingen in de 
kasstroomprognose en het daar zelf een visie op vormen. Welke 
factoren zijn doorslaggevend voor de waarde van de onderneming 
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en hoe gevoelig is de uitkomst voor kleine veranderingen in deze 
factoren? Zijn de aannames omtrent deze factoren te objectiveren 
met marktdata of zijn er tegenstrijdige informatiebronnen?

De HD heeft baat bij succesvol stakeholder management. Indien 
de HD (zelfstandig dan wel met assistentie van een specialist) in 
de voorbereiding van het akkoord bij de betrokken partijen input 
verzamelt over hoe men naar de toekomst van de onderneming 
kijkt in het reorganisatie- en het liquidatiescenario, dan stelt 
de HD zichzelf beter in staat een kwalitatief goed onderbouwd 
en gedegen reorganisatieplan (inclusief weerlegging van 
tegenargumenten of andere zienswijzen) op te stellen en om 
daaruit de waardering te laten voortvloeien. 

De inzet van deskundigen in een WHOA-traject, waaronder een 
waarderingsspecialist, door de HD is geen absolute noodzaak, 
maar meer een afweging of de eigen expertise toereikend is en 
of de HD voor zichzelf meer een rol ziet op procesbegeleiding en 
bemiddeling tussen partijen in plaats van op de inhoud van het 
akkoord.

Conclusie en aanbevelingen

De HD heeft als taak om een voorstel voor een akkoord voor 
te bereiden en vervolgens het traject in gang te zetten dat kan 
leiden tot de homologatie van het akkoord voor de rechter. De 
wet bepaalt dat twee waarderingen, de reorganisatiewaarde 
en liquidatiewaarde en de onderliggende gehanteerde 
uitgangspunten en aannames, bij het akkoord gehecht 
moeten worden, zodat de stemgerechtigde schuldeisers en 
aandeelhouders een geïnformeerd oordeel over het akkoord 
kunnen vormen. Hiermee zal de HD het moeten doen; de wet 
geeft geen verdere richtlijnen of kaders voor het uitvoeren van de 
waarderingen.

Een gedegen en goed onderbouwde waardering is belangrijk, 
aangezien op basis daarvan de rechten van schuldeisers en 
aandeelhouders worden aangepast wanneer het akkoord 
gehomologeerd wordt. Indien een waardering in de ogen van één 
of meerdere partijen niet redelijk of eerlijk is, dan kan – indien 
voldoende gemotiveerd – homologatie van het akkoord worden 
tegengehouden.
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Maar, wanneer is een waardering redelijk of eerlijk? In dit artikel 
wordt betoogd dat waarde afhankelijk is van verwachtingen 
ten aanzien van de toekomst en dat deze verwachtingen 
verschillend kunnen zijn, afhankelijk van aan wie je het vraagt. 
Een waarderingsonderzoek dat zich uitsluitend heeft verdiept in 
het reorganisatieplan van het management van de onderneming 
kan daarom te eenzijdig zijn. Het is beter en zorgvuldiger om 
in de analyse ook de andere partijen in het WHOA-traject (de 
stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders) te betrekken 
en zodoende inzicht te krijgen in gedeelde en tegenstrijdige 
verwachtingen. De opsteller van de waardering kan vervolgens 
de argumenten van partijen wegen, zoveel mogelijk gebruik 
makende van objectieve informatiebronnen, en gemotiveerd 
toelichten waarom bepaalde elementen uit de verzameling van 
toekomstverwachtingen wel of niet zijn overgenomen in de 
waardering en waarom de waarderingsuitkomst redelijk is. 

Voor de HD ligt een grote rol in het verbinden van partijen, 
waaronder het luisteren naar hoe zij naar de onderneming en 
de reorganisatie kijken. Het doorlopen van een nauwkeurig 
stakeholderproces zullen het vertrouwen in de waardering (en het 
akkoord) voeden. Wanneer er partijen zijn die zich niet kunnen 
verenigingen met de uitkomst van de waardering (en die zullen 
er ongetwijfeld zijn, b.v. in out-of-the-money situaties), dan lijkt 
het lastiger om bij een rechter te motiveren dat de waardering 
onzorgvuldig is uitgevoerd of op onredelijke aannames is gestoeld.

De wet schrijft niet voor dat er een waarderingsspecialist 
betrokken dient te worden. Indien het een complexe onderneming 
of  reorganisatie betreft, of de HD voor zichzelf afstand wil creëren 
in het waarderingsonderzoek, dan is het toch aan te bevelen om 
een specialist in te schakelen.

Lees Deloitte’s visie op en aandachtspunten bij 
waarderen in WHOA trajecten

In ons discussiedocument over de WHOA introduceren we u 
verder in de WHOA en delen wij onze visie op- en aandachtspunten 
bij waarderen in een WHOA traject. Klik hier om het rapport te 
downloaden.

Meer informatie

Deloitte heeft een ervaren team van herstructurings- en 
waarderingsspecialisten die klaar staan om u te ondersteunen bij 
de mogelijkheden en uitdagingen van herstructureringen en de 
WHOA. Neemt u contact op met Matthijs Wouterse indien u meer 
wilt weten over waarderen, herstructureringen, de WHOA of als u 
benieuwd bent naar hoe Deloitte u kunt assisteren.

Contact
Matthijs Wouterse (director)

Valuations & Modelling 
Deloitte M&A 
mwouterse@deloitte.nl

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/deloitte-nl-de-whoa-en-de-rol-van-waarderingen.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/deloitte-nl-de-whoa-en-de-rol-van-waarderingen.pdf
mailto:mwouterse%40deloitte.nl?subject=
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