Levensvatbaar bedrijf
redden van faillissement
Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie in werking
getreden. Deze regeling is bedoeld om ondernemingen die
levensvatbaar zijn maar door een te zware schuldenlast
failliet dreigen te gaan, de mogelijkheid te bieden hun
schuldenlast te saneren zonder dat een individuele
schuldeiser een stok in het wiel kan steken.
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E

en onderneming heeft een mooie
omzet, maakt goede marges en
voorziet een aantal mensen van
een inkomen. Maar dan komt er
een moeilijke periode waarin een aanzienlijke schuldenlast ontstaat. Deze is
zelfs zodanig dat de onderneming niet
meer kan voldoen aan haar aflossings- en
renteverplichtingen. Een schuldeisersakkoord zou redding kunnen brengen, maar
daarvoor is wel de medewerking van alle
schuldeisers nodig. Weigert één van hen
mee te werken, dan komt er geen minnelijke regeling tot stand en is faillissement
de logische, hoewel niet beste uitkomst.
De Wet homologatie geeft de rechtbank
nu de mogelijkheid herstructurering van
schulden goed te keuren (homologeren)
door een onderhands akkoord te sluiten
tussen een onderneming en een deel van
de schuldeisers en/of aandeelhouders.
Door die rechterlijke goedkeuring zijn alle
betrokken schuldeisers en aandeelhouders
gebonden aan de inhoud van het akkoord,
ook die ene schuldeiser die zijn medewerking onthoudt.

De verwachting is dat ondernemingen
hierdoor op een effectieve wijze geherstructureerd kunnen worden, wat
uiteindelijk zal leiden tot een daling van
het aantal faillissementen en betere uitkomsten voor de betrokkenen. Overigens
voorziet het akkoord niet in vorderingen
en andere rechten van werknemers op
grond van een arbeidsovereenkomst.

DWANGAKKOORD
De nieuwe regeling lijkt op de huidige
dwangakkoordregeling in faillissement.
Die regeling maakt het mogelijk dat de
gefailleerde tijdens zijn faillissement een
akkoord aanbiedt aan zijn schuldeisers.
Het akkoord wordt aangenomen als ten
minste de helft van de schuldeisers instemt onder voorwaarde dat die tezamen
ten minste de helft van de gezamenlijke
schuldenlast vertegenwoordigen. Wordt
het akkoord aangenomen, dan zijn ook
tegenstemmende schuldeisers aan het
akkoord gebonden. De Wet homologatie
maakt het mogelijk dat de schuldenaar
een vergelijkbaar akkoord nu ook buiten
faillissement kan aanbieden.

De regeling geldt voor alle ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm. Voorwaarde is wel dat de schuldenaar in een
toestand verkeert waarin het ‘redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen
voortgaan’.
De ondernemer met schulden is in beginsel vrij om te bepalen wat hij aanbiedt,
hoe hij het akkoord vormgeeft en welke
(groepen) schuldeisers en aandeelhouders
hij bij het akkoord betrekt. Daarbij kan
worden gedacht aan het aanpassen van
rechten van schuldeisers, het saneren van
schulden, het omzetten van schulden in
aandelen, het wijzigen van rechten van
aandeelhouders en/of het wijzigen of beëindigen van lopende overeenkomsten.

AFWIJZING
De rechtbank bepaalt zo spoedig mogelijk
de datum waarop het homologatieverzoek
wordt behandeld. Tot aan de dag van
de zitting kunnen alle stemgerechtigde
schuldeisers en aandeelhouders bij de
rechtbank een schriftelijk verzoek indienen tot afwijzing van het homologatieverzoek. Voor kleine ondernemers geldt een
extra bescherming. Zij kunnen de rechter
verzoeken de homologatie te weigeren
indien zij niet ten minste 20% van hun
vordering betaald krijgen.
De homologatie heeft tot gevolg dat het
akkoord verbindend is voor de schuldenaar en alle schuldeisers en aandeelhouders die bij het akkoord zijn betrokken en
gerechtigd waren daarover te stemmen.
Dit betekent dat ook de schuldeisers of
aandeelhouders die uiteindelijk geen
stem hebben uitgebracht of niet met het
akkoord hebben ingestemd, er toch aan
zijn gebonden.
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