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Aan de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer,
Op dit moment ligt bij de Tweede Kamer het voorstel Wet Homologatie Onderhands
Akkoord (WHOA) ter behandeling. De Stichting van de Arbeid doet een klemmend beroep op spoedige invoering van de WHOA.
De WHOA is een effectief wetsvoorstel voor deze crisis die bedrijven kan redden van
een faillissement, waardoor onnodig verlies van werkgelegenheid en kapitaal kan worden voorkomen.
Ondanks het goede pakket aan maatregelen van de overheid zullen er situaties zijn waarin ondernemingen verliezen leiden die financiers en/of aandeelhouders niet kunnen delen. Dan is snelheid geboden om te voorkomen dat de onderneming vervolgens in een
faillissement terechtkomt. Via gedwongen schuldsanering kunnen bedrijven in moeilijkheden toch doorgaan.
De ingediende amendementen staan een spoedige invoering van deze wet, die zeker nu
broodnodig is in het kader van de coronacrisis, in de weg. Zij betekenen een grote ingreep in het wetsvoorstel. Dat vraagt onderzoek naar (bedrijfseconomische) effecten van
de amendementen en een uitvoeringstoets of ze kunnen worden uitgevoerd door curatoren en rechters. Inhoudelijk zijn de amendementen de moeite waard: de positie van de
concurrente schuldeiser en de mkb-er wordt duidelijk aan de orde gesteld.
Er zijn echter nu bedrijven in nood die moeten worden geholpen. Dat kan met de
WHOA. Bovendien heeft de rechter de rol het onderhandse akkoord kritisch te beoordelen.
De Stichting van de Arbeid dringt erop aan:
 dat de WHOA met de grootst mogelijke spoed wordt ingevoerd;
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inclusief een bepaling over een snelle evaluatie;
de vier ingediende inhoudelijke amendementen serieus en zo spoedig mogelijk te
onderzoeken;
dit veilig te stellen via de evaluatiebepaling en bijvoorbeeld in een motie. Daarin
kan worden verwoord dat de amendementen worden meegenomen in het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen III. Dat zou dan betekenen dat de daarin
opgenomen bepalingen direct zullen doorwerken in de WHOA;
dat in de toelichting van de evaluatiebepaling op de inhoud van de ingediende
amendementen wordt gewezen.

Op welke wijze dan ook, de Stichting van de Arbeid wenst dat in ieder geval wordt gewaarborgd dat de amendementen niet verloren gaan en dat de stakeholders de mogelijkheid hebben zich over de effecten van de voorstellen te buigen.

Hoogachtend,
STICHTING VAN DE ARBEID

drs. J.M.A. Mooren
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