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Rubriek (overgang van onderneming) 
Uitspraak Ktg. Rotterdam 9 februari 2000, JAR 2000/143 
  Pres. Rb. Amsterdam 30 maart 2000, JAR 2000/114 
  HR 26 mei 2000, JAR 2000/151 
 
 
1. Inleiding 
 
De eerste uitspraak betreft de positie van een werknemer, gedetacheerd bij een 
dochtermaatschappij binnen een groep, indien de dochter overgaat naar een onderneming 
buiten de groep. De tweede uitspraak ziet op het lot van een relatiebeding nadat een 
overgang van onderneming heeft plaatsgevonden. In het arrest van de Hoge Raad ten slotte 
worden de gevolgen behandeld voor de werknemer die niet naar de verkrijger wil overgaan. 
 
2. De uitspraken 
 
2.1 Kantongerecht Rotterdam 
 
De Groot sloot in 1994 een arbeidsovereenkomst met Shell Nederland Raffinaderij BV (SNR). 
In zijn functie als manager werd hij eerst gedetacheerd bij Shell Nederland Chemie BV (SNC) 
en later bij ROVIN v.o.f., een joint venture van SNC en Akzo Nobel. Op 1 januari 2000 werd 
ROVIN overgedragen aan Shin-Etsu PVC BV. Twee dagen daarvoor, op 30 december 1999, 
had SNR aan De Groot per brief medegedeeld dat hij vanaf 1 januari 2000 bij Shin-Etsu in 
dienst zou zijn, daarbij verwijzend naar het feit dat de onderneming waar De Groot zijn 
werkzaamheden feitelijk uitoefende vanaf die datum aan Shin-Etsu zou toebehoren. De 
Groot maakte hiertegen bezwaar. Dat de overgang van ROVIN naar Shin-Etsu een overgang 
van onderneming in de zin van de artikelen 7:662 e.v. BW bewerkstelligde stond tussen 
partijen niet ter discussie. De Groot stelde zich echter op het standpunt niet met ROVIN, 
maar met SNR een arbeidsovereenkomst te hebben, zodat hij ook niet kon zijn overgegaan 
naar Shin-Etsu. De Groot wendde zich vervolgens tot de kantonrechter voor een voorlopige 
voorziening, hieruit bestaande dat hem het loon door SNR – volgens hem immers zijn 
werkgever – zou worden doorbetaald. 
De kantonrechter stelde vast dat tussen SNC of ROVIN en de Groot geen 
arbeidsovereenkomst bestond: die bestond slechts met SNR. De kantonrechter was met De 
Groot van mening dat de artikelen 7:662 e.v. BW beogen de belangen te beschermen van die 
werknemer die formeel bij de vervreemder in dienst is: “Met andere woorden: beschermd 
worden die werknemers met wie de vervreemdende onderneming een arbeidsovereenkomst 
heeft.” Dat zou blijken uit de bewoordingen van artikel 7:663 BW dat spreekt over de 
overgang van “de aldaar werkzame personen”. Daarbij was volgens de kantonrechter niet 
van belang of deze regel ten voordele of juist ten nadele van gedetacheerden en 
uitzendkrachten zou uitvallen; relevant is slechts dat de regel duidelijk is. De Groot was dus 
niet met ROVIN mee overgegaan en de kantonrechter wees de vordering aan De Groot toe. 
 
2.2 Pres. Rb. Amsterdam 
 
Van Wegen, Janssen en Klok waren tot 31 december in dienst geweest van Randstad 
Opleidingen Beheer BV (ROB) in de functie van trainer. Zij werkten feitelijk bij 
dochtermaatschappij Randstad Opleidingen Centrum BV (ROC). In hun 
arbeidsovereenkomsten was een concurrentiebeding opgenomen, kortweg inhoudende dat 
het hun verboden was tot achttien maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst zelf 
een zaak te drijven die op enigerlei wijze gelijk of aanverwant is aan de zaken waarin ROB 



deelneemt. Bovendien waren zij gebonden aan een relatiebeding met een duur van twee 
jaren. Op 1 januari 2000 droeg ROC haar opleidingsactiviteiten over aan Lan-Alyst holding 
BV, die deze activiteiten onderbracht bij haar dochter Mind-It BV. In de overeenkomst tussen 
ROC en Lan-Alyst stond onder meer de volgende bepaling opgenomen:  
 
“5.4. Verkoper is gehouden zich naar vermogen in te spannen om haar werknemers en ex-
werknemers, voor zover niet in dienst getreden bij Koper, te houden aan de met de 
betreffende werknemer gesloten relatiebedingen, tot 1 januari 2001, voor zover betrekking 
hebbend op de over te nemen activiteiten.” 
 
Van Wegen c.s. zijn met ingang van 1 januari gaan werken voor Qualogy Training BV, dat 
trainingen organiseert en geeft in opdracht van vooral bedrijven. Tussen Van Wegen c.s en 
Qualogy enerzijds en ROB anderzijds ontstond een geschil over het voortduren van de 
concurrentie- en het relatiebedingen. Van Wegen c.s. en Qualogy vorderden bij de President 
van de Rechtbank primair vernietiging van de concurrentie- en relatiebedingen vanaf 1 
januari 2000 (dus vanaf een dag na hun uitdiensttreden) en subsidiair schorsing van de 
werking ervan. Meer subsidiair vorderden zij matiging van de bedingen tot een periode van 
drie maanden (of een andere, redelijke termijn) gedurende welke periode ROB aan Qualogy 
een vergoeding zou dienen te betalen. ROB zou geen belang meer hebben bij handhaving 
van de bedingen, nu ROC zijn opleidingsactiviteiten per 1 januari 2000 had gestaakt. 
ROB gaf aan Van Wegen c.s. niet aan de concurrentiebedingen, maar wel aan de 
relatiebedingen te willen houden. ROB hield immers belang bij handhaving daarvan, gezien 
de hierboven genoemde passage in de overnameovereenkomst tussen ROB en Lan-Alyst. 
De president ging op het concurrentiebeding niet meer in, nu ROB daar niet aan wilde 
vasthouden. Wat het relatiebeding betrof stelde de president voorop dat ROB’s belang bij het 
relatiebeding door Van Wegen c.s. en Qualogy niet voldoende was betwist, zodat van het 
bestaan daarvan moest worden uitgegaan. Voorts hechtte de president belang aan het feit 
dat voorafgaand aan de overname van ROC door Lan-Alyst, Van Wegen c.s. zonder succes 
hadden geprobeerd de opleidingsactiviteiten van ROC te verkrijgen. In daaropvolgend 
overleg met ROB – waarin hun overstap naar Qualogy werd besproken – hadden zij reeds 
over het relatiebeding gesproken. Hoewel over de matiging van dat beding geen 
overeenstemming werd bereikt, bleek uit een concept-vaststellingsovereenkomst dat ROB tot 
21 november 2000 had willen vasthouden aan het relatiebeding. 
De daaropvolgende overweging van de president is wat merkwaardig en daarom citeer ik 
haar: “Daarnaast is voorshands niet gebleken dat (ROB) voorafgaande aan de overname (…) 
ondubbelzinnig aan van Wegen c.s. heeft kenbaar gemaakt dat de rechten en verplichtingen 
uit de arbeidsovereenkomsten door de overname van rechtswege van (ROB) zouden 
overgaan op Lan-Alyst/Mind-It. Onder deze omstandigheden is voldoende aannemelijk dat 
de kantonrechter in een bodemprocedure zal oordelen dat een onverkort beroep van (ROB) 
op het relatiebeding jegens Van Wegen c.s. in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en 
dat de kantonrechter het relatiebeding deswege zal matigen door de werkingsduur ervan te 
beperken tot 22 november 2000.” De president schorste vervolgens het relatiebeding vanaf 21 
november 2000. 
 
2.3 Hoge Raad 
 
Feiten en procedureverloop 
In 1986 trad Veenendaal in dienst van Bak Driebergen BV (Bak). Op 1 november 1998 droeg 
Bak het bedrijfsonderdeel waar Veenendaal werkzaam was over aan Van Vuuren Deuren 
BV. Hierdoor moest dit bedrijfsonderdeel verhuizen van Driebergen naar het Friese Grouw. 
Per brief van 18 augustus had Bak Veenendaal van de ophanden zijnde overgang op de 



hoogte gesteld. Als hij wilde, kon hij zijn arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden 
voortzetten bij Van Vuuren. Daarbij deed Bak voorstellen over de vergoeding voor reis-, 
verblijfs- en verhuiskosten. Mondeling deelde Bak aan Veenendaal mede dat zijn WW-
uitkering gevaar kon lopen als hij niet mee zou overgaan. Veenendaal reageerde per brief 
van 2 oktober 1998 waarin hij aangaf zijn arbeidsovereenkomst niet te willen voortzetten op 
de nieuwe locatie. Hierop reageerde Bak per brief van 22 oktober: “Daar u reeds 
uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat U geen prijs stelt op de U aangeboden voortzetting 
van Uw arbeidsovereenkomst met Van Vuuren Deuren B.V. houdt dit in dat de 
arbeidsovereenkomst met Bak per 1 november eindigt.” Veenendaal heeft niet op deze brief 
gereageerd en is vanaf 2 november 1998 niet verschenen bij Van Vuuren in Grouw.  
Op 18 november stelde Veenendaal zich in contact met Bak (kennelijk in de veronderstelling 
daar nog te werken) en pas anderhalve maand na de overgang, op 18 januari 1999, nam 
Veenendaal voor het eerst contact op met Van Vuuren, en wel in verband met de indiening 
van zijn verzoekschrift aan het Kantongerecht Utrecht tot ontbinding van zijn 
arbeidsovereenkomst met Van Vuuren op de voet van artikel 7:685 BW onder toekenning 
van een vergoeding van ƒ 50.000,--. Door de verhuizing zouden de omstandigheden 
dusdanig zijn gewijzigd dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst van hem 
redelijkerwijs niet kon worden gevergd. Volgens Veenendaal had het op de weg van de 
werkgever gelegen het initiatief tot ontbinding te nemen. Van Vuuren stelde dat het verzoek 
niet-ontvankelijk moest worden verklaard, nu de arbeidsovereenkomst tussen Veenendaal 
en Bak reeds met wederzijds goedvinden was geëindigd. Daarbij was Veenendaal, gezien de 
hierboven genoemde briefwisseling, genoegzaam gewezen op de gevolgen van zijn 
weigering mee over te gaan. De kantonrechter verklaarde Veenendaal niet-ontvankelijk. 
Veenendaal ging in hoger beroep bij de Rechtbank Utrecht, stellende dat de kantonrechter 
ten onrechte artikel 7:685 BW buiten toepassing had gelaten. Met zijn brief van 2 oktober 
1998 aan Bak had hij niet willen aangeven zijn arbeidsovereenkomst niet met Van Vuuren te 
willen voortzetten, maar had hij slechts aangegeven niet in Grouw te willen werken. 
Bovendien had Bak Veenendaal moeten wijzen op de mogelijkheid een beroep te doen op 
artikel 7:665 BW, dan wel als goed werkgever de arbeidsovereenkomst moeten laten 
ontbinden. De rechtbank verwierp Veenendaals beroep en bekrachtigde de beschikking van 
de kantonrechter. Veenendaal stelde beroep in cassatie in. 
 
Overwegingen van de Hoge Raad 
Voor de beoordeling van de klachten was volgens de Hoge Raad het volgende van belang. 
De rechtbank had overwogen dat bij de beantwoording van de vraag of de 
arbeidsovereenkomst per 1 november 1998 was geëindigd, van belang is of Van Vuuren uit 
de verklaring van Veenendaal had mogen opmaken dat Veenendaal de arbeidsovereenkomst 
wilde beëindigen, waartoe een “duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van Veenendaal 
vereist is.” De rechtbank had hiermee het oog op de verklaring van 2 oktober 1998 die echter 
niet tot Van Vuuren, maar tot Bak was gericht. Kennelijk moest de gedachtegang van de 
rechtbank zo worden verstaan dat het vereiste van een duidelijke en ondubbelzinnige 
verklaring zowel voor de verhouding tussen Veenendaal en Bak, als die tussen Veenendaal 
en Van Vuuren gold. Daarmee had de rechtbank, oordelende dat de uitlatingen van 
Veenendaal van 2 oktober 1998 als zodanig konden worden gekwalificeerd,  volgens de 
Hoge Raad een juiste maatstaf gehanteerd. De Hoge Raad verwierp het beroep. 
 
3. Commentaar 
 
3.1 In dienst van de onderneming die overgaat 
 



Deze uitspraak laat zien tot welke ongemakkelijke gevolgen de allocatie van werknemers 
binnen een groepsstructuur kunnen leiden. Het komt regelmatig voor dat alle werknemers 
binnen een groep, ongeacht waar zij feitelijk werken, in dienst zijn van een der 
rechtspersonen binnen de groep. Soms is dat de moedermaatschappij, soms een aparte 
personeels-B.V. Zo was De Groot in dienst van moedermaatschappij SNR. De werkelijke 
activiteiten worden ontplooid in de dochters/werkmaatschappijen van de groep, waarnaar 
de werknemers van de groep gedetacheerd worden en waar zij hun werkzaamheden 
verrichten. Er bestaat dan geen arbeidsovereenkomst tussen de gedetacheerde werknemer en 
de werkmaatschappij. Wat gebeurt er nu met de werknemers als zo’n werkmaatschappij 
overgaat? Gaan alle werknemers die feitelijk bij die werkmaatschappij werken mee over – 
wat redelijk lijkt - ongeacht of zij in dienst van die werkmaatschappij zijn, of gaan alleen die 
werknemers over die een arbeidsovereenkomst hebben met de betreffende 
werkmaatschappij? Dat zou betekenen dat wanneer alle werknemers een 
arbeidsovereenkomst met de moeder hebben gesloten, geen van hen met de 
werkmaatschappij zou overgaan. De verkrijger krijgt dan dus een onderneming zonder 
werknemers, iets wat waarschijnlijk niet zijn bedoeling is. Toch is dit wel hoe de artikelen 
7:662 e.v. BW uitwerken, zoals ook deze casus laat zien. De feitelijk in de werkmaatschappij – 
in casu: ROVIN - werkzame werknemers gaan slechts over naar de verkrijger indien de 
onderneming van hun juridische werkgever overgaat. Voor De Groot betekende dit dat hij 
slechts zou overgaan als SNR zou overgaan. 
Na de overgang van ROVIN naar Shin-Etsu vloeit De Groot als het ware weer terug naar 
SNR. SNR zal andere werkzaamheden voor hem moeten verzinnen of hem, bij gebleken 
overtolligheid, moeten ontslaan. Dat laatste gebeurde in de beruchte Heidemijzaak.1 De 
gezonde dochterondernemingen werden uit het concern gelicht en in een nieuw concern 
ondergebracht, terwijl de zwakke ondernemingen – inclusief de (oude) moeder waar alle 
werknemers in dienst waren - in het sterfhuis achterbleven. Dat vele van die werknemers 
feitelijk bij de gezonde dochters waren gedetacheerd gaf hun geen aanspraak op 
tewerkstelling in het nieuwe concern. 
 
 
3.2 Relatiebeding 
 
Door de overgang van de onderneming gaan ingevolge artikel 7:663 BW alle rechten en 
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst op de verkrijger over. Daar horen dus ook 
eventuele concurrentie- en relatiebedingen bij.2 Het concurrentiebeding verliest alsnog zijn 
werking indien het na die overgang als gevolg van een ingrijpende wijziging in de 
arbeidsverhouding zwaarder op de werknemer is gaan drukken.3 De feitelijke situatie moet 
dan dus voor de werknemer gewijzigd zijn. Een ingrijpende wijziging waardoor het beding 
zwaarder is gaan drukken wordt aangenomen wanneer de arbeidsovereenkomst na de 
overgang een wezenlijk andere inhoud heeft gekregen of het concurrentiebeding na de 
overgang een wezenlijk ander bereik heeft gekregen.4

Dit alles deed in het kort geding voor de president echter niet ter zake: Van Wegen c.s. waren 
nooit bij Lan-Alyst of Mind-It in dienst getreden. Niet alleen blijkt uit de casus dat zij ten 
tijde van de overgang (1 januari 2000) niet meer bij ROC werkten, zij hadden bovenal geen 
arbeidsovereenkomst met ROC, maar met ROB: een vergelijkbare situatie dus als in de 
zojuist behandelde zaak SNR/De Groot. Niet de onderneming van hún werkgever, maar die 

                                                      
1 Pres. Rb. Arnhem 29 oktober 1982, NJ 1982, 619. 
2 Zie voor het concurrentiebeding HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 235. 
3 HR 9 maart 1979, NJ 1979, 467. 
4 Vgl. F.B.J. Grapperhaus, Werknemersconcurrentie (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1995, p. 23. 



van een ander, waar zij weliswaar feitelijk werkten, ging over. De overweging van de 
president dat de kantonrechter in een bodemprocedure het relatiebeding toch wel zou 
matigen omdat ROB voorafgaande aan de overname niet “ondubbelzinnig aan van Wegen 
c.s. heeft kenbaar gemaakt dat de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten 
door de overname van rechtswege zouden overgaan op Lan-Alyst/Mind-It” lijkt dus een 
misslag. Die deelnemingsplicht had ROB in het geheel niet; het is ook moeilijk voor te stellen 
welk belang Van Wegen c.s. bij die mededeling zouden hebben nu zij nooit op grond van de 
artikelen 7:662 e.v. BW met de onderneming van ROC zouden overgaan naar Lan-Alyst. 
De president schorste vervolgens het relatiebeding vanaf 21 november 2000. Dat was immers 
de datum waar ROB al in een eerder stadium mee akkoord was gegaan. De president 
twijfelde er niet aan dat ROB, ofschoon alle opleidingsactiviteiten inmiddels waren 
overgedragen, belang had gehouden bij het relatiebeding: dat belang bleek immers uit het 
met Lan-Alyst gesloten overnamecontract, waarin ROB had beloofd zich in te spannen dat 
ex-werknemers als van Wegen c.s. zich aan hun relatiebedingen zouden houden. Mij dunkt 
dat ook hier iets wringt. Concurrentie- en relatiebedingen worden gesloten ten behoeve van 
(een onderdeel van) het bedrijfsdebiet van de werkgever, in casu de opleidingsactiviteiten 
van de Randstadgroep. Verdwijnt dat debiet, dan heeft de werkgever mijns inziens zijn 
belang bij deze bedingen verloren. Werknemers zouden niet mogen lijden onder het feit dat 
een derde die de onderneming overneemt een belang bij behoud van de bedingen zou 
kunnen hebben. Het “afgeleide belang” van ROB had dus niet mogen opwegen tegen de 
belangen van Van Wegen c.s. Dit past ook bij de rechtspraak van de Hoge Raad waarin hij 
heeft uitgemaakt dat zelfs opvolgende werkgevers geen rechten kunnen ontlenen aan 
concurrentiebedingen, tenzij zich de situatie van de artikelen 7:662 e.v. BW voordoet.5 Dat 
was hier niet het geval, Van Wegen c.s. traden niet eens in dienst van Lan-Alyst. 
 
 
3.3 De onwillige werknemer 
 
Een werknemer die zich te passief opstelt en blijkbaar meent dat de werkgever telkens 
opnieuw aan zet is wanneer hij stilzit, brandt zijn billen en moet dus op de blaren zitten. 
Deze uitspraak is daar een voorbeeld van; de zaak is bijzonder omdat de gevolgen voor de 
werknemer, in het licht van het normale ontslagrecht, nogal onverwacht waren: Veenendaal 
raakte door zijn weigering over te gaan naar Van Vuuren zonder enige vergoeding van 
rechtswege zijn arbeidsovereenkomst kwijt. 
Naast het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de dood van de 
werknemer is de weigering van de werknemer met de onderneming over te gaan naar de 
verkrijger door de Hoge Raad aanvaard als derde manier waarop een arbeidsovereenkomst 
van rechtswege kan eindigen.6 De werknemer die niet wil overgaan kan er geen aanspraak 
op maken na zijn weigering bij de vervreemder in dienst te zijn gebleven. Wij kennen, in 
tegenstelling tot het Duitse recht, immers niet de figuur van het “Widerspruchsrecht”: de 
werknemer die niet mee wil overgaan, “weerspreekt” als het ware te zijnen aanzien de 
overgang en blijft dus bij de vervreemder in dienst. Voor Veenendaal betekende dit 
weerspreken echter dat hij na de overgang van het bedrijfsonderdeel van Bak werkloos was: 
Bak noch Van Vuuren had werkgeversverplichtingen jegens hem, er viel dus met geen van 
beiden een arbeidsovereenkomst te ontbinden. 
 

                                                      
5 HR 31 maart 1978, NJ 1978, 325 en HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 234. Ook indien een 
contractsovername in de zin van artikel 6:159 BW heeft plaatsgevonden moet het concurrentiebeding 
opnieuw worden overeengekomen. Zie Grapperhaus, t.a.p., p. 229. 
6 HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 240, dit in navolging van HvJEG 5 mei 1988, NJ 1989, 712. 



Dát de werknemer de arbeidsovereenkomst uit vrije wil niet voortzet met de verkrijger, moet 
natuurlijk wel ondubbelzinnig blijken. In een geval waarin de werknemer voor de overgang 
van de onderneming waar hij werkzaam was wegens een verstoorde verhouding met die 
werkgever bij een andere werkgever in dienst trad en een verzoek tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst bij het kantongerecht had gedaan (welk verzoek werd toegewezen), 
besloot de Hoge Raad dat toch niet gesproken kon worden van een ondubbelzinnige wens 
van de werknemer de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten tot het tijdstip dat de 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot stand zou zijn gekomen (de datum van 
ontbinding lag na de overgang).7 De Hoge Raad wees erop dat ook indien voor de overgang 
van een onderneming een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is gedaan, de 
in artikel 7:663 BW neergelegde bescherming van de werknemer kan meebrengen dat de 
verplichtingen die voor de werkgever uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien, zoals de 
verplichtingen tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld, op de verkrijger van de 
onderneming overgaan. Het stond namelijk vast dat het verzoek van de werknemer tot 
ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst niets te maken had met de overgang van de 
onderneming; hij was zelfs niet eens op de hoogte van de op handen zijnde overgang. Onder 
die omstandigheden kon moeilijk van een “ondubbelzinnige verklaring” of “ondubbelzinnig 
handelen” van de werknemer worden gesproken.8 Veenendaal was echter volgens de Hoge 
Raad nu juist wel duidelijk en ondubbelzinnig geweest; zijn verweer dat hij alleen had 
bedoeld niet in Grouw te willen werken kon hem begrijpelijkerwijs niet baten. 
Wat had Veenendaal kunnen doen om een vergoeding in de wacht te slepen? Hij had ofwel 
vóór de overgang ontbinding moeten verzoeken, ófwel mee over moeten gaan en vervolgens 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Van Vuuren moeten verzoeken. In dat laatste 
geval had hij nog het voordeel van artikel 7:665 BW gehad. Dit artikel zegt dat indien de 
overgang van een onderneming een wijziging van de omstandigheden ten nadele van de 
werknemer tot gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst deswege wordt ontbonden 
ingevolge artikel 7:685 BW, zij met het oog op toepassing van lid 8 van dat artikel 
(toekenning vergoeding) beschouwd moet worden als ontbonden wegens een reden die voor 
rekening van de werkgever komt. Bij een voor de werknemer nadelige wijziging van 
omstandigheden kan gedacht worden aan een heel scala van omstandigheden, waaronder 
Veenendaals geval, te weten het moeten afleggen van een grotere reisafstand voor het 
woon/werkverkeer.9

 
Beltzer 
 

                                                      
7 HR 24 december 1993, NJ 1994, 419. 
8 Dat van de werknemer ook de nodige zorgvuldigheid mag worden verwacht waar het gaat om het 
duidelijk maken van zijn keuze en dat een eenmaal gedane keuze in principe na de overgang niet kan 
worden herroepen, blijkt uit Ktg. ‘s-Gravenhage 3 februari 1998, JAR 1998/61. 
9 Kamerstukken II 1980/1981, 15 940, nr. 3, p. 10. 
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