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OBSERVATOR IN DE WHOA

4. De rol van de observator in de 
WHOA: ‘horen, zien en spreken’
MR. B.J. TIDEMAN

 

Debtor in Possession

De WHOA is een preventief herstructureringsstelsel in 
de zin van de Europese Herstructureringsrichtlijn.1 De 
Herstructureringsrichtlijn stipuleert2 dat een schulde-
naar die gebruik wil maken van de WHOA in principe 
de controle over zijn activa en de bedrijfsuitoefening van 
zijn onderneming moet behouden. Het aanstellen van een 
onafhankelijke deskundige om toezicht te houden op de 
activiteiten van een schuldenaar of de controle over de 
dagelijkse bedrijfsvoering gedeeltelijk over te nemen, is niet 
verplicht. Daarover dient per geval over beslist te worden, 
afhankelijk van de omstandigheden van de zaak of van de 
specifieke behoeften van de schuldenaar. 
De WHOA is daarmee gebaseerd op het zogenaamde 
Debtor in Possession (DIP)-principe. Dit heeft de nodige 
voordelen. Er wordt zo geen (hoge) drempel opgeworpen 
voor de procedure en bestuurders behouden de controle 
over de onderneming zonder dat er een grote verstoring 
optreedt in het bedrijfsproces van de schuldenaar. Dit voor-
komt onrust bij afnemers, leveranciers, werknemers en 
andere betrokkenen. De binnen de onderneming aanwezige 
kennis blijft beschikbaar en er hoeven geen kosten gemaakt 
worden voor de inschakeling van een insolventiefunctiona-
ris zoals een bewindvoerder of curator. 
Het DIP-principe heeft volgens sommigen3 ook nadelen. Zo 
zou het vertrouwen in de reorganisatie onder leiding van 
het management ondermijnd kunnen worden door het feit 
dat de financiële moeilijkheden van de onderneming vaak 
(deels) te wijten zijn aan datzelfde management. Als een 
ander nadeel wordt genoemd dat het management belan-
gen heeft die niet noodzakelijkerwijs parallel lopen met het 
belang van de gezamenlijke schuldeisers, zoals het behoud 

1 Richtlijn (EU) 2019/1023 van 20 juni 2019 betreffende preventieve her-
structureringsstelsels en insolventie.

2 Overweging 30 en art. 5 lid 1 van de Herstructureringsrichtlijn.
3  Zie A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement, 

Deventer: Wolters Kluwer 2020, par. 4.8.2. 

van hun baan of het verborgen gehouden van misstanden 
uit het verleden. In de consultatie van het voorontwerp van 
de WHOA is bovendien door diverse partijen4 opgemerkt 
dat het DIP-principe misbruik van de regeling in de hand 
zou kunnen werken en dat daarom passend toezicht nood-
zakelijk is. 

De observator

De wetgever heeft gehoor gegeven aan deze kritische 
opmerkingen.5 Art. 380 Fw geeft de rechtbank thans6 de 
mogelijkheid om een toezichthouder aan te stellen in de 
persoon van de observator. De observator heeft tot taak 
toezicht te houden op de totstandkoming van het akkoord 
en daarbij oog te hebben voor de belangen van de geza-
menlijke schuldeisers. 

De observator moet waken tegen 
benadeling van de belangen van 

de gezamenlijke schuldeisers

De aanstelling van een observator op de voet van art. 380 
Fw is een voorziening in de zin van art.  379 Fw. In dat 
laatste artikel wordt gesproken over voorzieningen ter 
beveiliging van de belangen van de schuldeisers of de 
aandeelhouders. In art.  380 Fw wordt slechts gesproken 

4 VNO-NCW en MKB Nederland, Consultatiereactie WHOA, p. 2 en 11; NVB, 
Consultatiereactie WHOA, p. 6; NVL, Consultatiereactie WHOA, p. 12; 
Eumedion, Consultatiereactie WHOA, p. 5-6. Zie ook B.J. Tideman, ‘Is het 
wetsvoorstel inzake het dwangakkoord buiten faillissement misbruikbe-
stendig?’, NTBR 2015/22.

5 Kamerstukken II 2018/19, 35249, nr. 3, p. 24 (MvT WHOA). 
6  In de toelichting bij het Voorontwerp WHOA werd de mogelijkheid 

genoemd om op grond van de maatwerkbepaling een deskundige te 
benoemen die het akkoordtraject zou monitoren, maar dit was volgens 
de critici onvoldoende uitgewerkt. Vgl. MvT Voorontwerp WHOA, p. 13 en 
35.

Art. 380 Fw geeft de rechtbank de mogelijkheid om een observator aan te stellen. In een enkel geval (bij 
de cross cram down) kan dat zelfs verplicht zijn. Wat is de observator voor figuur en wat zijn diens taken en 
bevoegdheden? \ 


