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I
Pizza Illustrazione, een groothandel in biologische  
ingrediënten voor pizzarestaurants, is hard geraakt door 
COVID-19. Als gevolg van de situatie dreigt het in de 
kern levensvatbare bedrijf niet aan zijn verplichtingen te 
kunnen voldoen. Het bedrijf heeft 30 werknemers in dienst, huurt een kantoorpand (resterende looptijd  

van het huurcontract is 7 jaar) en heeft een pand (magazijn) in eigendom. De positie van 
de handelscrediteuren is behoorlijke opgelopen het afgelopen jaar, onder andere als 
gevolg van het oprekken van de betalingstermijnen. Een deel van de handelscrediteuren 
(totaal 26) betreft MKB-bedrijven (10). Als gevolg van de crisis heeft PI uitstel van betaling 
gekregen van de Belastingdienst. De onderneming heeft 100 aandelen uitgegeven aan 
haar 4 aandeelhouders, in de verhouding 30/30/20/20. 

— PI wenst de balans te herstructureren met behulp van de WHOA. Een investeerder  
heeft zich bereid verklaard nieuw eigen vermogen en nieuwe (door zekerheden gedekte) 
schuld in te brengen in de onderneming na homologatie van het eventuele akkoord.

— Als onderdeel van de nieuwe strategie en reorganisatie is besloten het huurcontract te 
beëindigen en afscheid te nemen van 10 werknemers.

— Het plan moet ook rekening houden met verliesfinanciering gedurende het WHOA-proces 
(1,5), reorganisatiekosten (2) en een liquiditeitsbuffer van (totaal) 5 na het WHOA-proces. 

Voorgenomen reorganisatie - Pizza Illustrazione

Reorganisatie

Balans - Pizza Illustratione

Activa €000 Passiva €000

Pand 40 Eigen Vermogen (29)

Verpakkingsmachines 8 Bank 1 40 

Voorraden 10 Bank 2 36 

Debiteuren 20 Handelscrediteuren 26 

Cash 2 Belastingdienst 7 

Totaal 80 Totaal 80 

Zekerheden & verhaal van crediteuren - Pizza Illustrazione 

Crediteur Zekerheden & verhaal 

Zekerheden Bank 1 1e hypotheekrecht op Pand

Zekerheden Bank 2 1e pandrecht op Voorraden en Debiteuren

Belastingdienst Verhaal op Verpakkingsmachines in faillissement
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De relevantie van 
waarderingen  
in het WHOA- 
proces 

II

Om tot een goed plan te komen is het van belang de  
liquidatiewaarde en de reorganisatiewaarde te bepalen. 

De liquidatiewaarde wordt in de wet omschreven als “de 
opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden 
bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar 
in faillissement”. Dit betreft niet zonder meer de liquidatie-
waarde van de afzonderlijke  activa, maar kan ook een 
activatransactie van bedrijfsonderdelen betreffen die 
vervolgens door de koper worden voortgezet. In zo’n geval 

zal de opbrengst vaak hoger zijn dan de liquidatiewaarde 
van de afzonderlijke activa en dient de ‘going concern’ 
(GC)-waarde die bij een dergelijke verkoop kan worden 
gerealiseerd te worden vermeld. 

In dit geval wordt ervan uitgegaan dat een dergelijke koper 
zich niet aandient en worden de liquidatiewaarden van de 
afzonderlijke activa opgenomen. De activa van PI hebben 
een liquidatiewaarde van 61-67, gemiddeld 64.

Liquidatiewaarde vs. reorganisatiewaarde

Boekwaarde

€000

Pand 40 

Verpakkingsmachines 8 

Voorraden 10 

Debiteuren 20 

Cash 2 

Totaal 80 

Relevante waarden in WHOA-proces

Liquidatiewaarde Reorganisatiewaarde

€000 Laag Hoog Gemiddeld Laag Hoog Gemiddeld

Pand 42 44 43 

Verpakkingsmachines 7 7 7 

Voorraden 3 5 4 

Debiteuren 7 9 8 

Cash 2 2 2 

Totaal 61 67 64 86 98 92



4 | Een dreigende faillissementsprocedure voorkomen 

© 2021 KPMG Advisory N.V.

In ieder geval bij een afzonderlijke verkoop liggen de liquidatiewaarden doorgaans lager 
dan de boekwaarde van de activa (de totale boekwaarde is 80) nu de activa niet meer  
GC worden ingezet. In dit geval is het Pand daarop een uitzondering, gezien de huidige 
vastgoedmarkt. Gezien de beperkte houdbaarheid van de Voorraden en de kwetsbare  
kredietwaardigheid van de klanten / Debiteuren van PI, liggen de liquidatiewaarden van  
die activa beduidend onder die van hun boekwaarden.   

De relevantie van waarderingen in het WHOA-proces 
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II
VERVOLG

De reorganisatiewaarde of GC-waarde wordt in de WHOA omschreven als “de waarde 
die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het akkoord tot stand komt”. Het begrip 
verwijst naar de waarde die met de uitvoering van het Akkoord voor de schuldeisers en 
aandeelhouders behouden kan blijven of gerealiseerd kan worden. Er zijn daarbij twee 
scenario’s die uit het Akkoord kunnen voortvloeien: 

1. de ‘going concern’-voortzetting van de activiteiten van de onderneming en 

2. de stopzetting en afwikkeling van de onderneming buiten faillissement. 

Een combinatie van deze scenario’s is ook mogelijk, bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke  
stopzetting en voortzetting van verschillende activiteiten. 

De reorganisatiewaarde ligt in principe hoger dan de liquidatiewaarde, want de onder- 
neming is nog steeds GC, maar is lager dan de GC-waarde van een goed draaiend bedrijf 
nu er nog onzekerheid bestaat ten aanzien van de reorganisatie en het doorzetten van  
het herstel. Vanuit een waarderingsperspectief vertaalt zich dit in een lagere EBITDA en 
EBITDA multiple en/of een hogere disconteringsfactor van de Cash Flows (afhankelijk  
van de waarderingsmethodiek). Een voorwaarde voor het slagen van het plan is dat de 
reorganisatiewaarde hoger is dan de liquidatiewaarde. 

De activa van PI hebben een reorganisatiewaarde van 86-98, gemiddeld 92. Daarmee ligt 
deze waarde in dit geval exact tussen de GC-waarde van een goed presterend bedrijf (120) 
en de liquidatiewaarde van 64. Het belang van het vaststellen van de juiste waardering van 
de activa en onderneming speelt een belangrijke rol in het WHOA-proces, onder andere 
om tot een goed onderbouwd en acceptabel Akkoord te komen. 

GC Value (bij goede 
prestatie

Kapitaal structuur

Liquidatiewaarde

Reorganisatiewaarde

Waarde
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De uitkering aan 
schuldeisers  
in een  
faillissement

Positie schuldeisers met zekerheden dekking/verhaal in faillissement 

€000 Schuldpositie Dekking in faillissement  
o.b.v. gemiddelde liquidatiewaarde

Ongedekte positie in faillissement

Bank 1 40 Pand 43 0

Bank 2 36 Voorraden 4 36 - 12 = 24

Voorraden  Debiteuren 8 

Belastingdienst 7 Verpakkingsmachine 7 0 

Totaal 83 62 24

Ongedekte positie schuldeisers in failissement 

€000 Schuldpositie Te verdelen faillissement Uitkering in faillissement

Bank 2 36 - 12 = 24 Pand na aftrek dekking Bank 1 (43-40) 3 = (5/50) * 24 = 2,40

Handelscrediteuren 26 Cash 2 = (5/50) * 26 = 2,60

Totaal 50 5 5

Om tot invulling van het plan/Akkoord te komen wordt 
eerst gekeken wat de schuldeisers in een faillissements- 
scenario zouden ontvangen. Dit is ook van belang omdat 
later in het proces een toets voor homologatie van het  
Akkoord zal zijn dat dat het aanbod onder het Akkoord  
beter is dan het alternatief van een faillissementsscenario. 

Op basis van de liquidatiewaarden van de activa die tot 
zekerheid of verhaal dienen voor bepaalde schuldeisers,  

in dit geval Bank 1, Bank 2 en de Belastingdienst, wordt de 
betreffende dekking bepaald en (eventueel) welk ongedekt 
deel van de exposure resteert – zie eerste tabel. 

Deze resterende ongedekte exposure tezamen met de 
schuldeisers, die op voorhand zich alleen op de boedel 
kunnen verhalen, leidt tot een totale ongedekte positie  
van 50 zoals uiteengezet in de tweede tabel.  

III
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De uitkering aan schuldeisers in een faillissement  
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De concurrente schuldeisers kunnen zich in een faillisse-
mentsscenario verhalen op een overwaarde van het Pand 
van 3 (i.e. liquidatiewaarde Pand -/- schuld Bank 1) en de 
Cash-positie van 2; tezamen 5. Pro rata wordt deze positie 
verdeeld onder de betreffende (ongedekte) schuldeisers. 

Beide stappen, dekking op basis van zekerheden/verhaal 
en op basis van de boedel, leiden tot een totale dekking in 
faillissement voor de schuldeisers (zowel in absolute bedra-
gen als procentueel ten opzichte van de uitstaande schuld). 

Totale positie schuldeisers/contractspartijen in faillissement

€000 Schuldpositie Totale positie in faillissement % Dekking in faillissement

Bank 1 40 40 100%

Bank 2 36 12 + 2,40 = 14,40 40%

Belastingdienst 7 7 100%

Handelscrediteuren 26 2,6 10%

Verhuurder 7j huurcontract 0 -
Aandeelhouders (29) 0 -

Totaal 80 54

Zoals aangegeven, is het belang hiervan dat deze uitkering 
zal worden afgezet, zowel door schuldeisers als door de 
rechter, tegen hetgeen de schuldeisers wordt aangeboden 
onder het Akkoord. 

Zoals uit het overzicht blijkt, komt de aandeelhouders geen 
uitkering toe in een faillissement gezien hun achtergestel-
de positie. Ook de verhuurder moet het in het faillissement 
stellen zonder compensatie voor het beëindigen van het 
lopende contract.

III
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Het aanbod  
aan schuldeisers 
onder het  
Akkoord  

IV

Positie schuldeisers met zekerheden dekking/verhaal in faillissement 

€000 Schuldpositie Positie in geval van Akkoord % Dekking onder Akkoord

Bank 1 40 40 100%

Bank 2 36 12 (zekerheden) + 17,5% van 24 (4,2) = 16,2 45%

Belastingdienst  7 7 100%

Grote crediteuren 16 17,5% van 16 = 2,80 17,5%

MKB Crediteuren 10 20% van 10 = 2 20%

Verhuurder 7j huurcontract 2 (schadevergoeding beïndigen contract) = 2 Betaling van 2

Aandeelhouders (29) Geen betaling onder het plan / verwatering Geen betaling onder het plan /  
verwatering

Totaal 83 70,0

Aanbod onder Akkoord

Met de kennis van de financiële en juridische positie van 
de schuldeisers, de (bandbreedte van) liquidatiewaarde 
en reorganisatiewaarde, de mate waarin (in dit geval) een 
derde partij bereid is liquide middelen in de onderneming in 
te brengen en de voorwaarden die de wet stelt om tot een 
acceptabel Akkoord te komen (onder andere het respec-
teren van de wettelijke en contractuele rangorde, het niet 
slechter af zijn van schuldeisers dan onder een faillisse-
ment, de minimale vergoeding van MKB Crediteuren), kan 
gewerkt worden aan de invulling van het Akkoord. Dit zal 

— De partijen met zekerheids- en verhaalsrechten 
worden uitgenomen tegen de gemiddelde  
liquidatiewaarde.

— Concurrente schuldeisers wordt een bedrag van 
17,5% in contanten geboden; het restant van de 
schuld wordt kwijtgescholden.

— Conform de wet worden MKB (handels)  
Crediteuren echter 20% in contanten geboden; 
de resterende 80% wordt kwijtgescholden. 

 

— Ter compensatie van het opzeggen van het huurcontract wordt 
een schadevergoeding van 2 geboden aan de verhuurder, welke in 
contanten zal worden voldaan.

— Een investeerder is bereid 76,5 aan vermogen in de onderneming 
te stoppen; 30 als Eigen Vermogen en 46,5 als  Schuld. Voor de 
kapitaalstorting zullen nieuwe aandelen worden uitgegeven. De 
bestaande aandeelhouders blijven betrokken bij de onderneming, 
maar hun belang zal verwateren tot 5% als het tot acceptatie van 
het Akkoord komt. Het bedrag aan nieuwe schuld zal door zeker- 
heden op de activa van de onderneming worden gedekt. 

gedurende het proces getoetst worden met de betreffende 
schuldeisers, onder andere voor het creëren van draagvlak 
(voordat stemming plaatsvindt) en om eventuele gewenste 
aanpassingen in het Akkoord te kunnen aanbrengen om 
het voor partijen acceptabel te maken. 

Met de uitgangspunten zoals verwoord in de bovenste 
tabel (Aanbod onder Akkoord), staat in onderste tabel het 
aanbod uitgewerkt per schuldeiser, inclusief de mate van 
procentuele dekking van de uitstaande schuld per partij.  

€ 
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V
Vergelijking positie schuldeisers in faillissement en in geval van / onder het Akkoord

€000 % Dekking in faillisement % Dekking in geval van / onder Akkoord

Bank 1  100% 100%

Bank 2  40% 45%

Belastingdienst 100% 100%

Grote crediteuren 10% 17,5%

MKB Crediteuren 10% 20%

Verhuurder Geen betaling Betaling van 2

Aandeelhouders Geen betaling Geen betaling / verwatering

Vergelijking positie schuldeisers in faillissement en in geval van / onder het Akkoord

Klasse Rechterlijke goedkeuring

Bank 2 Afkeuring √
Concurrente Schuldeiders (ex-MKB) 70% Akkoord - Goedkeuring √
MKB Crediteuren 75% Akkoord - Goedkeuring √
Verhuurder Afkeuring √
Aandeelhouders 60% Akkoord - Afkeuring √

Uit de tabel blijkt dat de schuldeisers van de wie de rech-
ten worden gewijzigd er onder het Akkoord op vooruitgaan 
of er niet op achteruitgaan (zoals de aandeelhouders); een 
voorwaarde in het proces. 

Stemgerechtigd zijn schuldeisers en aandeelhouders van 
wie de rechten op basis van het Akkoord worden gewij-
zigd. Aangezien Bank 1 en de Belastingdienst volledig 
worden betaald en hun rechten daarmee niet worden 
gewijzigd, stemmen zij niet mee. Een klasse stemt in met 

het akkoord indien 2/3 van het vertegenwoordigde kapitaal 
(schuld of eigen vermogen) voor stemt. Ook operationele 
crediteuren mogen over het Akkoord stemmen als hun 
rechten worden gewijzigd, zoals in dit geval de verhuurder 
over de geboden compensatie ten aanzien van de  
opzegging van de huurovereenkomst. 

In dit geval stemmen 2 van de 5 klassen met voldoende 
meerderheid in met het Akkoord, zoals uit de onderste 
tabel blijkt. 

Stemming door klassen over het Akkoord 
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De stemming over het Akkoord & Goedkeuring van  
het Akkoord door de rechter (homologatie)   
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Als redenen om tegen het akkoord te stemmen kunnen bijvoorbeeld worden genoemd: 
de waarde van de activa/onderneming wordt anders beoordeeld in één of beide scenario’s 
(i.e. faillissement en reorganisatie), governance en/of persoonlijke motieven (bijv. van de 
aandeelhouders, die hun zeggenschap zien verdwijnen) of niet-zakelijke argumenten (bijv. 
het niet gunnen van een succesvolle reorganisatie van de onderneming ten koste van het 
nemen van pijn door de betreffende crediteur). Deze variëteit aan motieven laat het belang 
van goed stakeholdermanagement en procesmanagement zien in een WHOA-proces. 

Goedkeuring van het Akkoord door de 
rechter

Als aan alle voorwaarden is voldaan, waaronder de formele voorwaarden en bijvoorbeeld 
dat één (of meerdere) in the money-klasse(n) voor het Akkoord hebben gestemd met de 
vereiste meerderheid (>2/3), dan zal de rechter het Akkoord goedkeuren of homologeren. 
Daarmee wordt het Akkoord ook bindend voor tegenstemmers binnen een klasse en voor 
tegenstemmende klassen. 

III
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VI

Bron en aanwending van gelden onder het Akkoord - Pizza Illustrazione

Bronnen Toepassingen €000

Eigen Vermogen 30,0 Bank 1 40,0

Nieuwe schuld 46,5 Bank 2 16,2

Concurrente Schuldeisers (ex-MKB) 2,8

MKB Crediteuren 2,0

Belastingdienst 7,0

Verhuurder 2,0

Verliezen gedurende proces 1,5 

 Reorganisatiekosten 2,0

 Extra liquiditeitsbuffer 3,0

Totaal 76,5 76,5

In onderstaand overzicht is de herkomst 
van de liquide middelen opgenomen 
(van investeerder, via eigen vermogen en 
schuld) en de bestemming van de midde-
len (betalen schuldeisers, kosten, etc.).  

De inbreng van de middelen leidt tot 
een sterk verbeterde Equity-positie (zie 
onderstaande tabel) en, tezamen met de 
Cash-positie van 5 na het WHOA-proces, 
voor buffer om het pad naar herstel te 
vervolgen. 

Het aantal werknemers is gedurende het 
proces teruggebracht tot 20; een proces 
waarin de WHOA niet voorziet en dit is 
buiten de regeling om geëffectueerd. 
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De financiële positie van de onderneming na het WHOA-proces  
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IV

Equity-positie en Balans na het WHOA-proces

Balans na WHAO-proces - Pizza Illustrazione

Activa €000 Passiva €000

Activa 40,0 Eigen Vermogen 36,5

Pand 8,0 Schuld 46,5

Verpakkingsmachines 10,0

Voorraden 20,0

Debiteuren 5,0

Cash 83,0 83,0

Balanspositie Equity na WHAO-proces

€000

Oude Equity-positie (29)

Nieuw ingebracht Eigen Vermogen 30

Boekwinst kwijtschelden schulden (109 - 70) 39

Verlies gedurende WHOA (1,5)

Reorganisatiekosten (2)

Nieuwe Equity-positie 36,5

In het algemeen in deze casus en onder andere ten  
aanzien van de vermelde boekwinst in de linkertabel  
wordt opgemerkt dat de fiscale consequenties buiten  
beschouwing zijn gelaten in deze casus; in de praktijk  
zullen deze moeten worden meegenomen.
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