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WHOA - Op 6 januari 2022 is een herstructureringsdeskundige aangewezen.
Tevens is een afkoelingsperiode gelast en zijn er voorzieningen getroffen. De
afkoelingsperiode is verstreken en inmiddels is het faillissement van de schuldenares
uitgesproken. Van een WHOA-toestand is dus geen sprake meer, zodoende
intrekking van de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige.
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Uitspraak
Rechtbank NOORD-NEDERLAND
Afdeling Privaatrecht

Locatie: Groningen

intrekking aanwijzing herstructureringsdeskundige

rekestnummer: C/18/210200 / FT RK 21/835

uitspraakdatum: 23 mei 2022

beschikking op het ingekomen verzoekschrift met bijlagen van mr. W.H.M. Cnossen,
herstructureringsdeskundige in de besloten akkoordprocedure van:

Luchtenberg Carosseriebedrijf B.V.
gevestigd te [vestigingsplaats]

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer],
hierna te noemen: Luchtenberg Carosseriebedrijf,
advocaat: mr. D.J. Kap, kantoorhoudende te Groningen

1 De procedure

1.1. Luchtenberg Carosseriebedrijf heeft op 9 december 2021 ter griffie van deze rechtbank een
startverklaring als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw gedeponeerd.
1.2. In de openingsbeslissing d.d. 5 januari 2022 zijn de bevoegdheid van deze rechtbank en de
keuze voor een besloten akkoordprocedure vastgesteld, en is mr. W.H.M. Cnossen aangewezen
als herstructureringsdeskundige. Tevens is op 5 januari 2022 een afkoelingsperiode gelast voor de
duur van vier maanden, onder meer ter schorsing van een aanhangig faillissementsrekest. Tot slot
zijn op 5 januari 2022 door de rechtbank op verzoek van de aanvrager van het faillissement een
aantal voorzieningen getroffen, inhoudende dat alle tijdens het WHOA-traject ontstane
vorderingen worden voldaan en dat de herstructureringsdeskundige de rechtbank periodiek op de
hoogte houdt van de voortgang van de akkoordprocedure.
1.3. Op 4 mei 2022 heeft de herstructureringsdeskundige verslag gedaan en daarbij medegedeeld dat
er geen verlenging van de afkoelingsperiode wordt verzocht.
1.4. Op 5 mei 2022 heeft de herstructureringsdeskundige verzocht om intrekking van zijn aanwijzing,
met vaststelling van zijn salaris.
1.5. Op 10 mei 2022 is het faillissement van Luchtenberg Carosseriebedrijf uitgesproken, waarbij mr.
E. Eshuis tot curator is benoemd.
1.6. Op 16 mei 2022 heeft de rechtbank door middel van een videozitting de betrokkenen in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het verzoek om intrekking van de aanwijzing van
de herstructureringsdeskundige. Op de videozitting zijn gehoord:
- mr. W.H.M. Cnossen, herstructureringsdeskundige;
- mr. E. Eshuis, curator.
1.7. De bestuurder van Luchtenberg Carosseriebedrijf heeft op 16 mei 2022 schriftelijk een zienswijze
gegeven.
1.8. Op 18 mei 2022 heeft de herstructureringsdeskundige een opgave verstrekt van de door hem
gemaakte kosten.

2 De beoordeling

2.1. Uit hetgeen de herstructureringsdeskundige naar voren heeft gebracht wordt naar het oordeel
van de rechtbank voldoende duidelijk dat het niet mogelijk is om een akkoord tot stand te
brengen. Er ontstaan nieuwe schulden, de bestaande financier heeft de financiering opgezegd en
er is geen zicht (meer) op financiering van een onderhands akkoord. Daar komt bij dat de
afkoelingsperiode is afgelopen en (in reactie daarop) inmiddels op verzoek van de verhuurder het
faillissement is uitgesproken van Luchtenberg Carosseriebedrijf. Van de toestand als bedoeld in
art. 370 lid 1 Faillissementswet is derhalve geen sprake meer.

2.2. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank conform het verzoek van de
herstructureringsdeskundige diens aanwijzing intrekken en het salaris vaststellen.

3 De beslissing

De rechtbank:

- trekt in de aanwijzing van mr. W.H.M. Cnossen als herstructureringsdeskundige in de besloten
akkoordprocedure van Luchtenberg Carosseriebedrijf;
- stelt het salaris van de herstructureringsdeskundige vast op [salaris] exclusief BTW;
- bepaalt dat voornoemd salaris ten laste van Luchtenberg Carosseriebedrijf komt.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.J. Idzenga, rechter, en in aanwezigheid van
mr. M. van den Heuvel, griffier, in het openbaar uitgesproken op 23 mei 2022.

