HET ONDERHANDSE CREDITEURENAKKOORD
1. Wat is het?
Als een onderneming een gezonde kern heeft, maar een te zware schuldenlast kan
een onderhands crediteurenakkoord ( verder: OCA ) voor een oplossing zorgen.
Buiten iedere rechter om worden alle crediteuren gevraagd om in te stemmen met
afkoop van hun vordering door bijvoorbeeld 25% er van te betalen (tegen finale
kwijting).
Als alle crediteuren instemmen en de totale afkoopsom gefinancierd kan worden zal
op de balans van de onderneming na sanering geen crediteur meer staan, maar wel
een schuld aan de financier gelijk aan het afkoopbedrag. Het eigen vermogen neemt
toe met het bespaarde bedrag.
2. Hoe werkt het?
Allereerst dient er een onderscheid gemaakt te worden in de rangorde van
crediteuren. Vrij naar George Orwel's Animal Farm zijn alle crediteuren gelijk, maar
sommige wat meer gelijk!
We onderscheiden:
A. separatisten: meestal de financiers met hypotheek- en/of pandrecht. Voor hen
geldt het OCA aanbod niet tot de waarde van hun zekerheden;
B. preferente: meestal alleen de fiscus: zij hebben recht op het dubbele
percentage dan dat wordt aangeboden aan de laatste categorie:
C. concurrente: dit is de grote groep van overige crediteuren, veelal de
handelscrediteuren als leveranciers, maar ook financiers zonder zekerheden.
3. De problemen:
Veel ondernemers denken dat de crediteuren niet akkoord zullen gaan. Dat is
meestal niet het probleem. Na enig masseren blijkt, dat deze groep wel wil
meewerken.
Een veel heikeler punt vormt de financiering van het akkoord. Banken willen hier
zelden aan, omdat er meestal geen zekerheden aan verbonden kunnen worden en
zij onvoldoende vertrouwen in de onderneming hebben. Wij zijn dan aangewezen op
de ondernemer zelf en/of op private investeerders. Vaak kunnen wij daar ook voor
zorgen.
4. Termijnen:
De doorlooptijd van een OCA is variabel en vooral afhankelijk van het aantal te
saneren crediteuren. De termijn varieert van 3 tot 9 maanden. Deze periode kan door
de ondernemer gebruikt worden om vanuit zijn cashflow de afkoopsom te
financieren.
Overigens is de saneringswinst onbelast, maar moet wel in mindering gebracht
worden op eventuele compensabele verliezen.

