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Mr. drs. R.M. Beltzer 
 
Vereffenen is niet liquideren: het formele doel van de 
insolventieprocedure en Richtlijn 77/187 
 
 
Met het in 1985 door het Hof van Justitie gewezen arrest Abels kwam een einde aan een lange 
discussie omtrent de vraag naar toepasselijkheid van de Richtlijn betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan 
(verder: de richtlijn) in geval van overgang van een failliete onderneming. De arresten D’Urso (1991) 
en Spano Fiat (1995) van het Hof hebben echter bij sommigen twijfel veroorzaakt ten aanzien van de 
absoluutheid van de stelling dat de richtlijn niet van toepassing is op de overgang van een failliete 
onderneming; anderen meenden dat voor twijfel naar aanleiding van die arresten geen plaats was. 
Naar mijn mening geeft een recent arrest van het Hof, waarin de Belgische vereffeningsprocedure 
centraal stond, (opnieuw) reden tot twijfel. 
 
 
1. Inleiding 
 
Al vrij snel na de invoering in 1981 van de op de richtlijn gebaseerde artikelen 7:662 e.v. BW - 
toen nog 7A:1639aa-dd BW - behandelde een groot deel van de commentaren op deze 
artikelen de vraag of zij in geval van surséance van betaling en faillissement van toepassing 
waren en of toepasselijkheid in die situaties wenselijk was.1 Aan deze commentaren kwam 
een abrupt einde nadat het Hof van Justitie EG in 1985 in het arrest Abels2 had bepaald, dat 
de richtlijn toepassing mist bij overgang van een failliete onderneming. Ten aanzien van 
surséance van betaling overwoog het Hof, dat die procedure zich van faillissement 
onderscheidt, doordat zij primair gericht is op het behoud van de boedel en de voortzetting 
van de onderneming en dus niet op liquidatie. De Hoge Raad heeft zich bij het arrest Abels 
aangesloten3; deze rechtspraak is inmiddels gecodificeerd in artikel 7:666, eerste lid BW.  
 Sinds deze uitspraken is men er in Nederland - logischerwijs - van uitgegaan dat de 
artikelen 7:662 e.v. BW niet van toepassing zijn als een failliete onderneming wordt 
overgedragen. De verkrijger die werknemers tezamen met de failliete onderneming wil 
overnemen, is vrij in de keuze van de werknemers - hij hoeft ze niet allemaal in dienst te 
nemen - en in de keuze van het arbeidsvoorwaardenpakket dat hij hun wil aanbieden: nu de 
artikelen 7:662 e.v. BW niet gelden, hebben de overgenomen werknemers immers geen recht 
op behoud van de arbeidsvoorwaarden die zij bij hun voormalige werkgever hadden. 
 
  
2. D’Urso en Spano/Fiat - Nieuwe ontwikkelingen? 
 
Het arrest Abels is in twee latere uitspraken van het Hof gepreciseerd. Op 25 juli 1991 wees 
het Hof een arrest naar aanleiding van twee prejudiciële vragen van de pretore te Milaan.4 
Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag, te weten, of de richtlijn van toepassing is op 
overdrachten van ondernemingen die onder de speciale Italiaanse procedure van bijzonder 
bewind zijn geplaatst, antwoordde het Hof dat het belangrijkste criterium ter beantwoording 

                                                 
1 Zie voor een overzicht van de verschenen het literatuuroverzicht van H.J.M. Scholman, “Het Hof 
van Justitie en de artikelen 1639aa e.v. BW”, NJB 1985, p. 903, noot 1. 
2 HVJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900. 
3 HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 191. 
4 HvJ EG 25 juli 1991, Jur. 1991, I-4105 (D’Urso). 



van de vraag of de richtlijn van toepassing is, het doel is dat met de procedure wordt nagestreefd. 
Er zijn volgens de Italiaanse wetgeving twee varianten van onderbewindstelling mogelijk: 
met en zonder voortzetting van de werkzaamheden. Het Hof overwoog dat de richtlijn van 
toepassing is wanneer een onderneming onder buitengewoon bewind is geplaatst en de 
werkzaamheden worden voortgezet en de onderneming tijdens dit bewind wordt 
overgedragen. Het doel van de procedure in casu is immers de onderneming een rustperiode 
te gunnen om orde op zaken te stellen, zodat haar toekomst beter gewaarborgd kan worden. 
Zouden de werkzaamheden niet zijn voortgezet, dan zou het doel van de procedure 
daarentegen zijn het vermogen van de schuldenaar te vereffenen en de opbrengst van dit 
vermogen te gebruiken om de crediteuren te betalen. Hierbij trok het Hof een vergelijking 
met de Nederlandse procedures van surséance van betaling en faillissement. 
 Het lijkt erop alsof het Hof in dit arrest bij de beantwoording van de vraag of de 
richtlijn van toepassing is op de overgang van een insolvente onderneming louter en alleen 
belang gehecht aan een formeel criterium, te weten: het doel dat met de betreffende 
procedure wordt nagestreefd. Bij de faillissementsprocedure en de ene variant van de 
Italiaanse bijzonder-bewindprocedure is dat doel volgens het Hof het vereffenen van het 
vermogen van de schuldenaar om de opbrengst daarvan aan de schuldeisers te voldoen. De 
richtlijn is dan niet van toepassing. Bij de procedure van de surséance van betaling en de 
andere variant van de Italiaanse bijzonder-bewindprocedure is volgens het Hof het doel het 
voortbestaan van de onderneming veilig te stellen en dus juist niet vereffening van het 
vermogen. De richtlijn is dan onverkort van toepassing. 
 Ruim vier jaar later gaf het Hof - wederom in een Italiaanse casus - opnieuw 
antwoord op een vergelijkbare prejudiciële vraag.5 Ditmaal stond de Italiaanse procedure 
waarin wordt vastgesteld dat een onderneming in moeilijkheden verkeert centraal. Artikel 
2112 van de Italiaanse Codice Civile is een uitwerking van de richtlijn. De Italiaanse 
wetgeving laat een afwijking op dit artikel 2112 onder bepaalde voorwaarden toe. Één van 
die voorwaarden is dat met de vakbonden een akkoord is gesloten over het (gedeeltelijk) 
behoud van werkgelegenheid bij de overgang. Op de vraag van de pretore te Lecce of deze 
afwijking van de richtlijn toegestaan is, antwoordde het Hof in dezelfde bewoordingen als 
die uit het arrest D’Urso: 
 
“De procedure waarbij wordt vastgesteld dat een onderneming in moeilijkheden verkeert, heeft dus 
niet het oog op de liquidatie van die onderneming, maar strekt er integendeel toe de voortzetting van 
haar activiteiten te verzekeren met het oog op latere overname. Anders dan bij faillissementsprocedure 
houdt de procedure waarbij wordt vastgesteld dat de onderneming in moeilijkheden verkeert, niet in 
dat zij onder rechterlijk toezicht wordt geplaatst of dat maatregelen inzake vermogensbeheer worden 
genomen, en voorziet zij niet in uitstel van betaling. Het economisch en sociaal doel van deze 
procedure kan bij volledige of gedeeltelijke overgang van de betrokken onderneming een verklaring 
noch een rechtvaardigingsgrond zijn wanneer de werknemers de rechten worden ontnomen die zij in 
de daarin gepreciseerde omstandigheden aan de richtlijn ontlenen.” 
 
Met deze uitspraak is bevestigd dat het doel van de betreffende procedure bepaalt of de 
richtlijn van toepassing is. Is dat doel vereffening, dan is de richtlijn niet van toepassing; is 
het voortzetting van de onderneming, dan is de richtlijn wel van toepassing.  
 Na deze arresten is in de Nederlandse rechtsliteratuur de vraag gesteld of deze 
uitspraken gevolgen hebben voor de bij Nederlandse curatoren bestaande praktijk de 
onderneming tijdens faillissement voort te zetten met het oog op verkoop ervan. Zij die 
meenden dat de uitspraken inderdaad gevolgen hadden voor deze praktijk en dat zij een 

                                                 
5 HvJ EG 7 december 1995, NJ 1996, 643 (Spano/Fiat). 



uitbreiding van de rechten van werknemers hadden bewerkstelligd6, wezen op het door het 
Hof gemaakte onderscheid tussen wel en niet voortzetten van de activiteiten van de 
onderneming. Ook de Nederlandse faillissementsprocedure kan immers feitelijk gericht zijn 
op sanering en voortzetting van de onderneming door middel van een doorstart, waarbij nog 
niet eens gedacht hoeft te worden aan een regelrecht geval van misbruik zoals het geval 
Ammerlaan.7 Aan de andere kant werd geredeneerd dat regeling van de surséance van 
betaling vaak als voorportaal van faillissement geldt en dat er feitelijk weinig tot geen 
verschil bestaat tussen de twee procedures, zodat een dergelijk belangrijk verschil in 
rechtsgevolgen tussen de twee procedures als de wel- of niet-toepasselijkheid van de richtlijn 
niet te rechtvaardigen is.8 De door het Hof gemaakte vergelijkingen van “procedure gericht 
op vereffening” met de Nederlandse faillissementsprocedure en “procedure tot behoud van 
de onderneming” met de Nederlandse procedure van de surséance van betaling zou dus niet 
juist zijn. 
 Deze argumenten konden worden gepareerd met de stelling dat het het Hof te doen 
is om het formele doel van de procedure. Hierin ligt de opvatting besloten dat het formele 
doel van de Nederlandse faillissementsprocedure vereffening is. En wanneer een curator zijn 
medewerking verleent aan het doorstarten van een failliete onderneming, valt dit nog steeds 
binnen zijn taak zorg te dragen voor de vereffening van het vermogen van de schuldenaar. 
Het is een vraag van een andere orde of men het met het Hof eens moet zijn dat het formele 
doel van de procedure het criterium moet zijn en of de definitie van het formele doel niet 
meer moet worden afgestemd met wat feitelijk in de betreffende procedure geschiedt. 9 Een 
enkele maanden geleden gewezen arrest van het Hof van Justitie brengt de discussie mijns 
inziens opnieuw op gang. 
   
 
3. Dethier/Dassy 
 
Op 12 maart 1998 deed het Hof van Justitie uitspraak in een Belgische zaak waarin de vraag 
centraal stond of de richtlijn van toepassing is op de overgang van een onderneming die in 
de procedure van gerechtelijke vereffening verkeert.10

 De feiten waren de volgende. Dassy was in dienst van Sovam. Op 15 mei 1991 werd 
door de Rechtbank van Koophandel de gerechtelijke vereffening van Sovam uitgesproken en 

                                                 
6 Door persbureau Reuter werd op 7 december 1995 een persbericht uitgegeven met de kop “Court 
extends employees’ rights directive to restructuring”, vgl. T.C.J.M. Broekman, “Artikel 1639aa van 
toepassing in geval van faillissement?”,  ArbeidsRecht 1996, 9. Zij verbindt geen belangrijke 
gevolgen aan de uitspraak wat de toepasselijkheid van de richtlijn op de overgang van failliete 
ondernemingen betreft. 
7 Hof ‘s-Gravenhage 10 januari 1996, JOR 1996, 16. Het Hof vernietigde het faillissement vanwege 
misbruik van bevoegdheid: het faillissement was aangevraagd met als vooropgezet doel afbreuk te 
doen aan de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemers. 
8 M.L. Lennarts & P.M. van Straalen, “Toepassing van artt. 7A:1639aa e.v. BW, ook in faillissement?”, 
TVVS 1997, p. 1-5 en A.M. Luttmer-Kat, “De gevolgen voor werknemers van overgang van een 
(insolvente) onderneming”, TvI 1997, p. 47-53. 
9 Een ministens zo belangrijke vraag als de vraag of het formele doel van de procedure een juist 
criterium moet zijn, is de vraag of het Hof het nog bij het juiste eind heeft wanneer hij stelt dat de 
Nederlandse faillissementsprocedure louter en alleen onder alle omstandigheden als formeel doel de 
liquidatie van het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers heeft. 
Ik ben van mening dat dat na de arresten Sigmacon I & II (HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130 en HR 24 
februari 1995, NJ 1996, 472) en De Leidsche Wolspinnerij (HR 19 april 1996, NJ 1996, 727) niet meer 
kan worden volgehouden, in ieder geval niet ten aanzien van het faillissement van (grote) 
ondernemingen. Deze materie gaat echter het bestek van dit artikel te buiten. 
10 HvJ EG 12 maart 1998, JAR 1998/100 



een vereffenaar benoemd.11 Op 5 juni werd Dassy door de vereffenaar ontslagen. Vervolgens 
droeg de vereffenaar op 27 juni 1991 de activa aan Dethier over ingevolge een door de 
Rechtbank van Koophandel gehomologeerde overeenkomst. Op 22 mei 1992 vorderde Dassy 
voor de Arbeidsrechtbank hoofdelijke veroordeling van Sovam en Dethier tot betaling van 
onder andere een ontslagvergoeding. Hij stelde dat de overdracht door de vereffenaar een 
overgang van onderneming in de zin van de richtlijn had geconstitueerd, zodat Dethier 
aansprakelijk was geworden voor de betaling. De Arbeidsrechtbank stelde Dassy op dat 
punt in het gelijk en veroordeelde Sovam en Dethier op 17 december 1993 tot betaling van 
ruim anderhalf miljoen Belgische franken aan Dassy. De rechtbank overwoog dat 
gerechtelijke vereffening niet op één lijn kon worden gesteld met faillissement “wanneer, zoals 
in casu, de overdracht voortvloeit uit een overnameplan dat tot stand is gekomen voordat de 
onderneming in vereffening is verklaard.”12 Van dit vonnis ging Dethier in beroep bij het 
Arbeidshof in Luik dat het Hof van Justitie onder andere de volgende prejudiciële vraag 
voorlegde: 
 
1) Is de richtlijn 77/187 van de Raad van toepassing, wanneer tot de overdracht wordt overgegaan 
door een vennootschap13 in vrijwillige vereffening, welke procedure ertoe strekt, nu de activiteiten niet 
worden voortgezet, de activa te gelde te maken en tot de vereffening van de goederen over te gaan? 
Geldt dit antwoord evenzeer wanneer de vervreemder een vennootschap in gerechtelijke vereffening is? 
(…) 
 
Het Hof beperkt zich bij zijn antwoord tot de gerechtelijke vereffening, nu dat geval zich 
voordoet: het Hof beantwoordt slechts vragen die verband houden met een reëel geschil. 

Na een samenvatting van de arresten Abels, D’Urso en Spano/Fiat te hebben 
gegeven, concludeert het Hof dat uit deze rechtspraak volgt, dat om te bepalen of de 
overgang van een onderneming die het voorwerp uitmaakt van een administratieve of 
gerechtelijke procedure binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt, het beslissende 
criterium het doel is dat met de betrokken procedure wordt beoogd. Tot zover zegt het Hof 
niets nieuws. Maar daarmee is de kous niet af. Volgens het Hof moet “ook rekening worden 
gehouden met de modaliteiten van de procedure, met name de vraag in hoeverre de werkzaamheid van 
de onderneming wordt voortgezet dan wel wordt gestaakt, alsook met de doelstelling van de richtlijn.” 
Dit is naar mijn mening een uitbreiding van eerdere rechtspraak: van een nadruk op louter 
en alleen het formele doel van de procedure verschuift het accent naar een benadering 
waarin het formele doel één van de factoren is waar rekening mee moet worden gehouden. 
 Vervolgens stelt het Hof vast dat het doel van de Belgische vereffeningsprocedure 
niet eenduidig kan worden vastgesteld. Dat lijkt vreemd, nu het formele doel van de 
procedure door de verwijzende rechter toch duidelijk was geformuleerd. Ook het Hof noemt 
het doel nog eens: “In casu blijkt uit de door de verwijzende rechter verstrekte inlichtingen, dat het 
in de Belgische procedure van gerechtelijke vereffening gaat om de tegeldemaking van de activa ten 
bate van de vennootschap zelf en, in tweede instantie, van haar schuldeisers, zo deze er zijn.” Hoe 

                                                 
11 Deze procedure van gerechtelijke vereffening is in grote lijnen vergelijkbaar met de Nederlandse 
vereffeningsregeling van de artikelen 2:23 e.v. BW. Het woord “gerechtelijke” ziet hierop, dat indien 
de algemene vergadering van vennoten geen overeenstemming bereikt over de te benoemen 
vereffenaar(s), de rechtbank tot benoeming overgaat. Wordt die overeenstemming wel bereikt, dan is 
sprake van een zogenaamde vrijwillige vereffening. 
12 Hier kan een interessante parallel worden getrokken met de Nederlandse faillissementspraktijk: 
doorstartscenario’s liggen geregeld reeds klaar vóór de faillietverklaring van een onderneming. 
13 In dit artikel wordt de term “vennootschap” gereserveerd voor de situatie dat wordt gesproken 
over de Belgische vereffeningsprocedure, waarvan de wettelijke regeling zelf ook over 
“vennootschap” spreekt. Met de term “onderneming” wordt steeds gedoeld op het specifieke - zeer 
ruime - ondernemingsbegrip van de richtlijn en van de artikelen 7:662-666 BW. 



komt het Hof na deze constatering - die op basis van de tot dan toe in de jurisprudentie 
gevolgde lijn naar mijn mening tot de conclusie zou moeten leiden dat de richtlijn toepassing 
mist, nu het formele doel liquidatie van het vermogen en niet voortzetting van de activiteiten is - nu 
tot de conclusie dat het doel van de Belgische procedure niet eenduidig kan worden 
vastgesteld? Het Hof baseert die stelling in feite op één verschil met de 
faillissementsprocedure: gerechtelijke vereffening kan soms weliswaar verwant zijn aan dat 
van faillissement, maar dit behoeft niet zo te zijn, aangezien deze procedure ook kan worden 
toegepast in alle gevallen waarin men de werkzaamheid van de vennootschap wenst te 
beëindigen, ongeacht de redenen voor die keuze. Deze redenering is merkwaardig. Het lijkt 
alsof het Hof wil zeggen, dat uit het feit dat de vereffeningsprocedure niet gelijk staat aan de 
faillissementsprocedure, voortvloeit dat het doel van de vereffeningsprocedure niet duidelijk 
is. Dat doel is mijns inziens wel duidelijk: vereffening, precies zoals de verwijzende rechter 
en het Hof zelf al hadden aangegeven. 
 Hoe dan ook, het Hof meent dat het doel niet duidelijk is en vervolgt met de 
opmerking dat dan naar de modaliteiten van de procedure moet worden gekeken. Welnu: 
het Hof komt op basis van een tiental verschillen met de faillissementsprocedure tot de 
conclusie dat de modaliteiten van de vereffeningsprocedure zozeer afwijken van de 
faillissementsprocedure, dat indien de werkzaamheden van de onderneming gedurende die 
procedure worden voortgezet, er aldus sprake is van “continuïteit van exploitatie”, zodat er 
geen reden is de werknemers de rechten te ontnemen die zij aan de richtlijn kunnen 
ontlenen. Het is de moeite waard de eerste drie opgesomde verschillen - mijns inziens de 
verschillen waar het Hof het meeste belang aan hecht - hier te noemen:14

• Het besluit tot vereffening over te gaan is een interne aangelegenheid; het faillissement 
kan door de vennootschap zelf alsook door schuldeisers worden aangevraagd. 

• De vennootschap blijft voortbestaan voor haar vereffening, wat niet het geval is bij 
faillissement van de vennootschap. 

• De vennootschap behoudt gedurende de gehele duur van de vereffening haar 
handelskarakter; indien later de toestand intreedt dat zij heeft opgehouden te betalen en 
haar krediet wordt opgezegd, is de vereffening dus een procedure die aan het 
faillissement voorafgaat. 

 
Het Hof concludeert dat richtlijn van toepassing is bij overgang van een onderneming die 
zich in de procedure van gerechtelijke vereffening bevindt indien de werkzaamheden tijdens 
die procedure worden voortgezet. 
 
 
4. Gevolgen 
 
Welke conclusies kunnen nu uit deze uitspraak worden getrokken? In ieder geval deze: het 
formele doel van de procedure is niet onder alle omstandigheden de enige factor die een rol 

                                                 
14 De overige zeven verschillen vloeien alle voort uit het feit dat (het besluit tot) vereffening een 
interne aangelegenheid is en het faillissement niet: het faillissement biedt grotere garanties aan 
schuldeisers vanwege speciale procedures en vanwege toezicht door curator en rechter-commissaris. 
Twee door het Hof genoemde voorbeelden: 
• De curator maakt activa te gelde onder toezicht van de rechter-commissaris en in bepaalde 

gevallen met goedkeuring van de rechtbank, terwijl op de vervulling van de opdracht van de 
vereffenaar wordt toegezien door de algemene vergadering, zonder dat voor de overgang van de 
onderneming de goedkeuring van de rechter nodig is. 

• In geval van faillissement kan de schuldeiser zijn schuldvordering slechts in het faillissement 
indienen; in geval van vereffening daarentegen kan de schuldeiser de vennootschap in vereffening 
doen veroordelen. 



speelt bij het antwoord op de vraag of de richtlijn bij een overgang van een onderneming van 
toepassing is. Immers: met de modaliteiten van de betreffende procedure, alsmede met het 
doel van de richtlijn dient rekening te worden gehouden. Het is natuurlijk mogelijk dat het 
Hof dit reeds eerder vond, maar dit is dan niet duidelijk gebleken uit eerder rechtspraak; wie 
in het arrest de conclusie na de samenvatting door het Hof zelf van eerdere rechtspraak leest, 
zal de conclusie trekken dat het aan het formele doel wel degelijk doorslaggevende betekenis 
toekomt. 

Maar wat is nu de verhouding tussen de factoren: “het formele doel” en “de 
modaliteiten” (en: “het doel van de richtlijn”)? Uit het arrest kan men opmaken dat de 
modaliteiten van de procedure pas een rol gaan spelen indien het formele doel geen 
uitsluitsel geeft. Dit volgt ook uit de samenvatting die het Hof van eerdere rechtspraak geeft. 
Maar om tot de conclusie te komen dat het doel van de Belgische vereffeningsprocedure niet 
eenduidig kan worden vastgesteld, volgt het Hof een mijns inziens vreemde redenering: 
naast verwantschap met de faillissementsprocedure zijn er toch ook verschillen, dus is het 
doel niet eenduidig vast te stellen. Terwijl dat doel mijns inziens toch overduidelijk is: 
vereffening. Vervolgens ziet het Hof zoveel verschillen tussen de twee procedures wat de 
modaliteiten betreft, dat hij het niet juist acht de richtlijn niet van toepassing te verklaren op 
de overgang van een overneming die in gerechtelijke vereffening verkeert en die zijn 
werkzaamheden feitelijk voortzet.  
 Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de uitspraak van het Hof voornamelijk is 
ingegeven door het feit dat in de Belgische vereffeningsprocedure de werkzaamheden 
feitelijk werden voortgezet. Bij het aangeven van de verschillen in modaliteiten tussen de 
twee procedures en op andere plaatsen in het arrest neemt dat aspect een prominente plaats 
in. Het is voorstelbaar dat de modaliteiten van de procedure voor het Hof doorslaggevend 
zijn geweest voor zijn conclusie dat het doel van de procedure niet eenduidig is vast te 
stellen. 
 Indien deze indruk juist blijkt te zijn, kan deze uitspraak belangrijke gevolgen hebben 
voor de Nederlandse faillissementspraktijk. Of men nu wel of niet vindt dat het formele doel 
van de Nederlandse faillissementsprocedure duidelijk is - liquidatie van het vermogen van 
de schuldenaar ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers dan wel het slaan van een 
juiste balans tussen de belangen van de bij het faillissement betrokken partijen15 - feit is dat 
de praktijk bij failliete ondernemingen - in de woorden van het Hof: de “modaliteiten” - sterk 
overeenkomt met die bij een failliete onderneming in de Belgische vereffeningsprocedure. De 
activiteiten van ondernemingen worden tijdens faillissement veelal feitelijk voortgezet, met 
het oog op een doorstart of verkoop aan een derde. Het is niet ondenkbaar dat het Hof na het 
arrest Dethier/Dassy tot de conclusie komt dat ook het doel van de Nederlandse 
faillissementsprocedure waar het om het faillissement van ondernemingen gaat “niet 
eenduidig kan worden vastgesteld” en dat de modaliteiten van de procedure dienen te 
worden bekeken. Kent het Hof dan net zo veel gewicht toe aan de feitelijk voortzetting van 
werkzaamheden als het ten aanzien van de Belgische vereffeningsprocedure heeft gedaan, 
dan kan dat uiteindelijk belangrijke gevolgen hebben voor bijvoorbeeld ons artikel 7:666 BW. 
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