
Algemene vragenlijst WHOA  

  

Algemene gegevens schuldenaar  

Naam  

Ondernemingsvorm  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Statutaire vestigingsplaats  

Nevenvestigingen  

  

Beschrijving van de activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Aanleiding en actuele situatie  

Zijn er eerdere pogingen ondernomen om 
een schuldeisersakkoord aan te bieden? 
 

 

Zijn de schuldeisers op de hoogte van het 
voornemen om een WHOA-traject te 
starten? 
 

 

Is de startverklaring al gedeponeerd?  

Op welke wijze worden de huidigen kosten 
gefinancierd? 

 

Op welke wijze worden de kosten van de 
WHOA gefinancierd? 

 

Is lopende het WHOA-traject een 
afkoelingsperiode gewenst? 

 

  

Financiering akkoord  

Ligt er een plan voor de financiering van 
het akkoord? 

 

Wordt het plan gedragen door elk van de 
financiers?  

 

  

Administratie  

Is er sprake van een overzichtelijke actuele 
en digitale administratie? 

 

Zijn er veel buitenlandse schuldeisers?  

Is er een conceptindeling van klassen van 
schuldeisers en aandeelhouders 
beschikbaar? 

 



Zijn er activa bezwaard met 
zekerheidsrechten, eigendomsrechten of 
beslagrechten? 

 

  

Voorstel akkoord  

Hebt u een voorstel voor een akkoord in 
gedachten? 

 

Maken de concurrente 
[handels]crediteuren onderdeel uit van het 
voorstel? 

 

Krijgen de concurrente 
[handels]crediteuren een voorstel tot 
betaling van minimaal 20% van de 
vordering? 

 

Maakt de belastingdienst onderdeel uit van 
het voorstel? 

 

Krijgt een hoger gerangschikte schuldeiser 
in het voorstel volledig betaald? 

 

Wat is de positie van de pand- en/of 
hypotheekhouder in het voorstel? 

 

Maken de aandeelhouders onderdeel uit 
van het akkoord? 

 

Bevat het voorstel de beëindiging van 
duurovereenkomsten [zoals huur]? 

 

Zijn de rechten van elke specifieke 
schuldeiser die onderdeel uitmaken van 
het voorstel inzichtelijk? 

 

Is er aanleiding te menen dat een klasse 
[2/3 waarde schuld] niet akkoord zal gaan 
met een voorstel? 

 

Zijn er schuldeisers bij die bij voorbaat al 
hebben aangegeven akkoord te zullen 
gaan? 

 

Is er een deskundige beschikbaar die de 
reorganisatiewaarde bij totstandkoming 
van het akkoord kan bepalen? 

 

Is de liquidatiewaarde van de onderneming 
bepaald door een betrouwbare 
deskundige? 

 

  

Toekomst  

Bestaat de wens om de activiteiten na het 
WHOA-traject voort te zetten? 

 

  

Gelieve de ingevulde vragenlijst te maken 
naar één van onderstaande e-
mailadressen: 
beerens@bg.legal  
school@bg.legal  
schalken@bg.legal  
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