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Insolvente ondernemingen en werknemers in transitie 
 
 
 
Ronald Beltzer 
 
 
1. Inleiding 
 
Ondernemingen veranderen in toenemende mate van karakter: fusies, overnames en het vestigen van 
strategische allianties zijn aan de orde van de dag. Voor die karakterverandering worden verschillende 
redenen opgegeven, waarbij meestal wordt gewezen op de voordelen van synergie: grotere 
afzetgebieden met grotere winstmogelijkheden, meer kennis en specialisme in eigen huis, enzovoort.  
Ik zal niet ingaan op de motieven voor structuurverandering, noch op de gevolgen daarvan vanuit een 
economisch oogpunt. In mijn bijdrage hanteer ik een sociaal-juridische invalshoek. Centraal staan 
enkele juridische gevolgen van structuurveranderingen - transities van werkgevers - voor werknemers 
indien daarbij een onderneming in financiële problemen betrokken is. Voor ondernemingen in 
financiële problemen kan een karakterverandering het verschil uitmaken tussen voortbestaan en 
ondergang, voor werknemers het verschil tussen behoud en verlies van hun baan. Een recent voorbeeld 
van een dergelijke transitie is de overname van enkele onderdelen van het failliete Fokker door Stork. 

Voor werknemers bevatten de artikelen 7:662 e.v. BW bepalingen die hen beogen te 
beschermen tegen mogelijk negatieve gevolgen van een transitie van hun werkgever, op voorwaarde 
dat deze transitie als een “overgang van een onderneming” is te kwalificeren. De wel of niet 
toepasselijkheid van deze artikelen bij overgang van een insolvente onderneming zal onder de loep 
worden genomen De keuze voor juist dit onderwerp vloeit voort uit het gegeven dat het - met 
tussenpozen - al jaren in de belangstelling staat, waarschijnlijk vooral vanwege het feit dat het een 
goed voorbeeld biedt van de spanningen die kunnen ontstaan tussen wat ik maar gemakshalve “het 
ondernemersbelang” enerzijds en het “werknemersbelang” anderzijds noem. Recente ontwikkelingen 
tonen aan dat dit onderwerp zelf ook “in transitie” is. Daarbij kunnen belangrijke parallelen worden 
getrokken naar de door Van der Heijden in het begin van dit boek getrokken conclusies. 

De opzet van deze bijdrage is als volgt. Na een korte uitleg van de Europese richtlijn en de 
artikelen 7:662 e.v. BW die de overgang van onderneming regelen, zal ik stilstaan bij de regels 
omtrent overgang van een insolvente onderneming. Daarbij zal veel aandacht worden geschonken aan 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG, te beginnen bij het arrest Abels uit 1985,1 waarin het 
Hof bepaalde dat de regels omtrent overgang van een onderneming niet van toepassing zijn op de 
overgang van een failliete onderneming, maar wel op de overgang van een onderneming die in 
surséance van betaling verkeert.  

Veranderingen in de (opvattingen over de) Nederlandse insolventieprocedures - en dan met 
name de faillissementsprocedure - zullen mij tot de conclusie leiden dat een discussie over de 
toepasselijkheid van de richtlijn overgang van ondernemingen in geval van overgang van een 
insolvente onderneming niet los gezien kan worden van een discussie over het insolventierecht in het 
algemeen. Ik hoop duidelijk te maken dat bij die discussie deels dezelfde noties kunnen worden 
betrokken als die, die reeds in het arbeidsrecht zijn gesignaleerd. 
 
 
2. De Richtlijn en de Wet overgang van ondernemingen 
 
Sinds 27 juli 1981 heeft Nederland een wettelijke regeling die de overgang van onderneming vanuit 
een arbeidsrechtelijke invalshoek regelt. Op die datum traden de artikelen 7A:1639aa-dd BW in 
werking.2 Per 1 april 1997 zijn deze artikelen omgenummerd tot 7:662-665 BW, waarbij tevens een 
nieuw artikel 7:666 BW werd geïntroduceerd. Dit laatste artikel bepaalt in navolging van het arrest 

                                                 
1 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900. 
2 Staatsblad 1981, 400. 
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Abels van het Hof van Justitie van de EG dat de artikelen 7:662-665 BW niet van toepassing zijn op 
de overgang van een failliete onderneming. 
 De artikelen zijn een uitwerking van Richtlijn 77/187 van 14 februari 1977 inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (verder: de 
richtlijn). Deze richtlijn is onlangs gewijzigd.3 Afdeling I van deze richtlijn en artikel 7:662 BW 
regelen de werkingssfeer en bevatten enkele definities, zoals de defintie van “onderneming” en 
“overgang”. Afdeling II van de richtlijn gaat over het behoud van rechten van de werknemers. Van 
deze afdeling vormt artikel 3 de kernbepaling. Dit artikel - en in navolging daarvan artikel 7:663 BW - 
bepaalt, kort gezegd, dat bij overgang van een onderneming de verkrijger de rechten en de 
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhouding4 van de op het moment van 
overgang aan de onderneming verbonden werknemers handhaaft. Met andere woorden: met de 
overgang van de onderneming gaan de werknemers met behoud van arbeidsvoorwaarden5 mee over, 
mits die werknemers op het moment van overgang bij de vervreemder in dienst waren. Ook reeds 
opgezegde werknemers van wie de arbeidsovereenkomst nog niet is geëindigd gaan voor de duur van 
de resterende opzegtermijn over naar de verkrijger. Volgens de richtlijn kunnen nationale wetgevingen 
bepalen dat de vervreemder naast de verkrijger ook na het tijdstip van de overgang aansprakelijk is 
voor de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding. De Nederlandse wetgever 
heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt: de tweede zin van artikel 7:663 BW bepaalt dat de 
verkrijger gedurende een jaar na de overgang medeaansprakelijk blijft voor verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan vóór de overgang. Verder bepaalt artikel 7:664 BW in 
overeenstemming met het vierde lid van artikel 3 van de richtlijn dat de automatische overgang van 
rechten en verplichtingen niet van toepassing is op pensioentoezeggingen in de zin van de Pensioen- 
en spaarfondsenwet. Artikel 7:665 BW biedt de werknemer een belangrijk bewijsvoordeel: wordt de 
arbeidsovereenkomst door de verkrijger ontbonden wegens gewichtige redenen ex artikel 7:685 BW, 
dan geldt zij voor de toepassing van het achtste lid van dat artikel, op grond waarvan de rechter een 
billijke vergoeding kan toekennen, als ontbonden wegens een reden die voor rekening van de 
werkgever komt. Deze bepaling is een uitwerking van het tweede lid van artikel 4 van de richtlijn. Het 
eerste lid van dit artikel 4 is niet geïncorporeerd. Dit lid bepaalt dat de enkele overgang voor 
vervreemder noch verkrijger reden kan zijn tot ontslag van een werknemer over te gaan, maar dit 
neemt niet weg dat ontslag wegens economische, technische of organisatorische redenen (ook wel 
“ETO-redenen” genoemd) toegestaan is. De Nederlandse wetgeving lijkt op dit punt echter in 
overeenstemming met de richtlijn, daar de enkele overgang noch voor de kantonrechter een gewichtige 
reden, noch voor de RDA een grond voor het verlenen van een ontslagvergunning is.6 In navolging 
van een uitspraak van het Hof van Justitie heeft de Hoge Raad bepaald dat een ontslag wegens de 
overgang nietig is.7

Een voor dit hoofdstuk belangrijke bepaling is het bij de wijziging van de richtlijn dit jaar 
opgenomen artikel 4 bis. Een deel van dit artikel kan beschouwd worden als een codificatie van 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG (waarover meer in de paragrafen 2.1 en 2.2). Het eerste 
lid van dit artikel bepaalt dat de bepalingen van de richtlijn die de automatische overgang van rechten 
en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst regelen (de artikelen 3 en 4), niet van toepassing zijn op 
de overgang van een onderneming die is verwikkeld in een faillissementsprocedure of soortgelijke 
procedure met het oog op liquidatie van het vermogen onder toezicht van een bevoegde 

                                                 
3 Pb. EG 5 maart 1977, L 61/26, gewijzigd bij Richtlijn 98/50/EG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 
77/187/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen (Pb. 17 
juli 1998, L 201). 
4 Artikel 7:663 BW noemt “arbeidsverhouding” niet. 
5 De overgang ziet op rechten én verplichtingen. Een met de vervreemder overeengekomen concurrentiebeding 
gaat dus ook over op de verkrijger. 
6 Zie ook de brief van 8 mei 1981 van de Minister van Sociale Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, 
Kamerstukken II 1980/1981, 15 940, nr. 13, p. 2. 
7 HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork) en HR 29 december 1995, JAR 1996/29 (Buyck/Bonte). 
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overheidsinstantie, welke instantie een door de overheid gemachtigde curator mag zijn.8 Het tweede 
lid opent de mogelijkheid dat de scherpe kantjes van het “alles of niets-karakter”9 van de richtlijn bij 
insolventieprocedures worden afgehaald. Bevindt een onderneming zich in een insolventieprocedure 
en staat die onderneming onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie (het doet er niet toe of 
het doel van die procedure liquidatie is) dan kunnen lidstaten in hun wetgevingen bepalen dat: 

 
• De verkrijger niet aansprakelijk wordt voor schulden van de vervreemder uit een 

arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan vóór de overgang, mits de lidstaten een bescherming bieden 
die ten minste gelijkwaardig is aan die welke wordt voorgeschreven in situaties die vallen onder 
Richtlijn 90/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de 
werkgever.10 

 
en/of 
 
• De verkrijger, vervreemder of persoon die de functies van de vervreemder uitoefenen enerzijds en 

de vertegenwoordigers van de werknemers anderzijds kunnen overeenkomen - voor zover de 
geldende wetgeving of de praktijk dat mogelijk maakt - in de arbeidsvoorwaarden wijzigingen aan 
te brengen die bedoeld zijn om de werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van de 
onderneming te verzekeren. 

 
Voor het kunnen toepassen van deze laatste maatregel is volgens het derde lid vereist dat de 
onderneming “overeenkomstig de nationale wetgeving in ernstige financiële moeilijkheden verkeert”, 
welke situatie door een bevoegde overheidsinstantie moet zijn erkend en onder voorbehoud van 
rechterlijke toetsing. De laatste zin van het lid sluit uit dat Nederland deze maatregel zal kunnen 
toepassen: vereist is namelijk dat deze bepalingen op 17 juli 1998 reeds in de nationale wetgeving 
bestaan. Wel zou Nederland van de eerste maatregel gebruik kunnen maken door bijvoorbeeld een 
bepaling op te nemen die inhoudt dat bij overgang van een onderneming die in surséance van betaling 
verkeert de verkrijger niet aansprakelijk is voor “oude” schulden.  

Ik heb twee bezwaren tegen deze beperking. Allereerst ontgaat mij de ratio van de beperking. 
Wat wordt bewerkstelligd is dat lidstaten die – let wel: in strijd met de richtlijn! - reeds dergelijke 
bepalingen in hun wetgeving hadden opgenomen, hiervoor worden beloond, terwijl lidstaten die 
dergelijke bepalingen niet hadden – maar daar wel degelijk behoefte aan kunnen hebben - en zich aan 
de richtlijn hielden niet kunnen profiteren van de regeling. Italië kent bijvoorbeeld wel dergelijke 
bepalingen. De twee in paragraaf 2.2 te behandelen door het Hof gewezen Italiaanse zaken gingen in 
feite over de vraag of deze bepalingen strijdig waren met de oude richtlijn, hetgeen toen inderdaad het 
geval was. 

Ten tweede is de regeling nu juist een uitstekend middel om de nodige flexibiliteit in de 
regeling te introduceren en werkgevers en werknemers(vertegenwoordigers) de mogelijkheid te bieden 
pragmatische oplossingen te kiezen die voor beide partijen gunstiger zijn. Dit past prima bij de door 
Van der Heijden gesignaleerde tendens dat arbeidsrecht meer op ondernemingsniveau dan op andere 
niveaus wordt geschapen. Hier kom ik later op terug. 
 
Ten slotte merk ik op dat de richtlijn een minimumregeling is. Dit komt tot uiting in artikel 7, dat de 
lidstaten toestaat wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen toe te passen of in te voeren die 
gunstiger zijn voor de werknemers dan de bepalingen van de richtlijn. Zo zou een lidstaat kunnen 
bepalen dat de gehele richtlijn onverkort van toepassing is op de overgang van een failliete 
onderneming. 
                                                 
8 Een interessante vraag is of de cursief weergegeven zinsnede alleen op “soortgelijke procedure” ziet - waarmee 
de niet-toepasselijkheid voor de faillissementsprocedure, ongeacht het doel daarvan, een gegeven lijkt - , of  dat 
die ziet op “faillissementsprocedure of soortgelijke procedure”. 
9 Met “alles of niets” doel ik op het volgende: is er sprake van een overgang van een onderneming, dan is de 
richtlijn integraal van toepassing; is daar geen sprake van, dan is de richtlijn in haar geheel niet van toepassing. 
10 Pb. 20 oktober 1980, L 283, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/164/EEG, Pb. 11 maart 1987, L 66. 
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Overigens is er nog een Afdeling III van de richtlijn, die betrekking heeft op informatie en 
overleg met de werknemersvertegenwoordigers; het is een regeling die ziet op medezeggenschap bij 
overgang van een onderneming. Volgens de wetgever was implementatie van die regeling niet 
noodzakelijk, nu de Wet op de Ondernemingsraden en het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975 reeds 
in de door de richtlijn aangegeven medezeggenschapsbehoefte voorzien.11

 
 
2. Transitie bij insolventie 
 
Vrijwel direct na de invoering van de 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 overgang 
van een onderneming die in surséance van betaling verkeert of failliet is verklaard van toepassing zijn 
en of toepasselijkheid in die situaties wenselijk is.12 Tegenstanders van toepasselijkheid wezen vooral 
op de volgende bezwaren. 
 Allereerst zouden potentiële verkrijgers van een insolvente onderneming worden afgeschrikt 
door de plicht alle veelal al vóór het intreden van de toestand van insolventie bij de vervreemder 
overtollig geworden werknemers over te nemen. Overname van een insolvente onderneming is slechts 
economisch te rechtvaardigen, indien deze onderneming in afgeslankte vorm kan worden voortgezet. 
Het teveel aan lasten vormt immers vaak de reden dat de onderneming financieel in de problemen 
komt en/of blijft. Zoals we net gezien hebben sluit de richtlijn ontslag wegens een ETO-reden niet uit 
en kan de verkrijger (of de vervreemder), indien hem blijkt dat er te veel werknemers in de 
overgenomen onderneming werkzaam zijn, tot ontslag van enkelen van hen overgaan, maar dat neemt 
niet weg dat het nog maar de vraag is welk prijskaartje daaraan hangt.13 Het is natuurlijk altijd 
mogelijk dat de RDA ontslagvergunningen weigert, bijvoorbeeld met een beroep op de werking van 
de richtlijn.14

 Ten tweede wordt de verkrijger voor alle oude schulden van de vervreemder aan diens 
werknemers ingevolge artikel 7:663 BW aansprakelijk, ongeacht of deze schulden voor of na de 
overgang zijn ontstaan. De verkrijger kan zo verplicht worden gesteld oude loonvorderingen van de 
overgenomen werknemers te voldoen, zonder dat een regresmogelijkheid op de vervreemder enig 
soelaas zal kunnen bieden: de vervreemder is immers op het moment van overgang insolvent. Ook 
indien werknemers vóór de overgang met een vergunning van de RDA worden ontslagen, kan dit 
complicaties oproepen. Worden de ontslagvergunningen vóór de overgang verleend, dan treden de 
opgezegde werknemers voor de resterende opzegtermijn in dienst bij de verkrijger, gedurende welke 
termijn de verkrijger het loon dient te betalen. Daarnaast is, zoals gezegd, de verkrijger ingevolge 
datzelfde artikel aansprakelijk voor door de vervreemder aan die werknemers nog niet voldane 
loonverplichtingen. Neemt de verkrijger de onderneming vóór afgifte van de ontslagvergunningen 
over, dan loopt hij het risico dat de RDA de ontslagvergunningen weigert met een beroep op de 
overgang. De verkrijger zal dan opnieuw ontslagverzoeken moeten indienen, met het risico dat de 
RDA opnieuw weigert. Vanzelfsprekend lopen gedurende de gehele RBA-procedure de verplichtingen 
tot loondoorbetaling door.15

                                                 
11 Kamerstukken II 1979/1980, 15 940, nr. 3, p. 4. 
12 Zie voor een overzicht van de hierover verschenen literatuur het overzicht van Scholman 1985, p. 903, noot 1. 
13 Een onderwerp dat zijn actualiteitswaarde niet heeft verloren, gezien de nadien in het Nederlandse 
ontslagrecht binnengeslopen norm dat vrijwel iedere werknemer bij ontslag een vergoeding mee dient te krijgen. 
Is de richtlijn in surséance- en faillissementssituaties niet van toepassing, dan kan de vervreemder de overtollige 
werknemers ontslaan; een verzoek van de ontslagen werknemers om een vergoeding zal mijns inziens dan veelal 
behoren af te stuiten op de zogenaamde Habenichts-exceptie van de vervreemder. Is de richtlijn wel van 
toepassing, dan gaan de werknemers over naar de verkrijger en zal de verkrijger de overtollige werknemers 
moeten zien kwijt te raken. Een beroep op de Habenichts-exceptie ligt dan minder voor de hand, nu de 
verkrijger zich meestal niet in een staat van insolventie zal bevinden. 
14 Voorheen moest de curator voor het ontslag van werknemers een vergunning aanvragen. Deze plicht is bij wet 
van 1 december 1988, Staatsblad 1988, 573 vervallen. 
15 Dit probleem speelt natuurlijk tevens voor de overgang van een onderneming buiten faillissement en 
surséance van betaling met dit belangrijke verschil, dat de vervreemder voor de verkrijger in deze gevallen 
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 Vanwege met name deze knelpunten werd gezocht naar juridische argumenten om de 
conclusie te ondersteunen dat de richtlijn niet zag op de overgang in surséance- en 
faillissementssituaties. De belangrijkste van deze argumenten, waarbij de nadruk steeds lag op de 
faillissementssituatie, waren de volgende: 
 
• De richtlijn ziet op overgang van een onderneming als gevolg van een overeenkomst die vrijwillig 

is afgesloten. Bij overgang tijdens faillissement en tijdens surséance van betaling is van die 
vrijwilligheid geen sprake. Daarmee samenhangend: 

• Overgang tijdens faillissement is een liquidatiehandeling en geen overeenkomst.16 
• Het faillissementsrecht neemt een heel aparte positie in de Nederlandse rechtsorde in. 

Toepasselijkheid van de richtlijn is in strijd met het systeem en de strekking van dit recht. Die 
strekking is de vaak tegenstrijdige belangen van de verschillende bij faillissement betrokken 
personen met elkaar in evenwicht te brengen. In de praktijk betekent dit dat de curator een zo hoog 
mogelijke opbrengst voor de failliete boedel probeert te krijgen ter voldoening van de 
schuldeisers.17 De hoogste opbrengst kan worden verkregen indien de onderneming als een “going 
concern” kan worden verkocht. De kansen op een dergelijke verkoop worden sterk verkleind 
indien de koper verplicht wordt alle werknemers mee over te nemen. 

 
 
2.1 Het arrest Abels 
 
Aan deze commentaren kwam plotseling een einde toen het Hof van Justitie EG in 1985 in het arrest 
Abels18 bepaalde dat de richtlijn niet van toepassing is bij overgang van een failliete onderneming. De 
richtlijn is wel van toepassing bij overgang van een onderneming die in surséance van betaling 
verkeert. Die procedure is volgens het Hof immers primair gericht op het behoud van de onderneming 
en niet op liquidatie, zoals het faillissement.19 Het is verhelderend de redenen aan te geven die het Hof 
gaf voor niet-toepasselijkheid van de richtlijn op de overgang van een failliete onderneming heeft 
gehanteerd. Het Hof overwoog het volgende: 
 
• Gezien de verschillen in terminologie van het begrip “overgang ten gevolge van overdracht” in de 

lidstaten en de verschillende inhoud die de lidstaten aan de overdracht krachtens overeenkomst in 
een faillissementssituatie geven, kan de strekking van de richtlijn niet uitsluitend op basis van een 
letterlijke uitlegging worden beoordeeld. Bij het zoeken naar de betekenis moet worden gelet op 
het doel van de richtlijn en haar plaats ten opzichte van het gemeenschappelijke 
faillissementsrecht. 

• Het faillissementsrecht neemt een bijzondere plaats in het gemeenschapsrecht in. Deze bijzondere 
aard blijkt uit het gegeven dat bij toepassing van de faillissementsregels soms afgeweken wordt 
van algemene regels, waaronder die van het sociale recht. 

• Deze bijzondere plaats is in het gemeenschapsrecht onder andere erkend in Richtlijn nr. 75/129 
van de Raad van 17 februari 1975 betreffende de aanpassing van wetgevingen van de lidstaten 
inzake collectief ontslag en Richtlijn nr. 80/987 van de Raad van 20 december 1980 betreffende de 
aanpassing van wetgevingen van de lidstaten inzake de bescherming van werknemers bij 
insolventie van de werkgever.20 

                                                                                                                                                         
(vrijwel) geen verhaal biedt indien de verkrijger aan de werknemer een vordering heeft betaald waarvoor de 
vervreemder draagplichtig was. 
16 Zie bijvoorbeeld Ktg. Eindhoven 2 december 1982, Praktijkgids 1982, 1882 en Rb. Arnhem 14 januari 1983, 
KG 1983, 55. 
17 In de discussie werden werknemers overigens nooit als schuldeisers beschouwd. Zie over de strekking van de 
Faillissementswet paragraaf 2.3. 
18 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900. 
19 Voor de goede orde: een aan artikel 4 bis gelijke bepaling bestond toen nog niet. De richtlijn kon dus alleen óf 
integraal óf in het geheel niet van toepassing zijn. 
20 PB 1975, L 48, p. 29 en PB 1980, L 283, p. 23. 
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• Daarbij komt, dat de regels inzake faillissement en overeenkomstige procedures in de diverse 
lidstaten zeer verschillend van aard zijn. Tezamen met het feit, dat het faillissementsrecht zowel in 
de rechtsstelsels van de lidstaten als in de communautaire rechtsorde bijzondere regels kent, laat 
dit de slotsom toe dat de richtlijn, indien zij ook van toepassing had moeten zijn op de overgang 
van ondernemingen in het kader van dergelijke procedures, een uitdrukkelijke bepaling van die 
strekking zou hebben bevat. 

• Eén en ander wordt versterkt door het feit, dat veel onzekerheid bestaat over het antwoord op de 
vraag welke invloed de overgang van een onderneming bij insolventie van de werkgever op de 
arbeidsmarkt heeft en welke de juiste maatregelen zijn om de belangen van de werknemers zo veel 
mogelijk veilig te stellen, in aanmerking nemende dat het doel van de richtlijn nu juist is door deze 
bescherming te bieden verbetering van de levensstandaard en van de arbeidsvoorwaarden van de 
werknemer te bevorderen. 

 
Overigens meende het Hof dat het de lidstaten vrij staat “de beginselen van deze richtlijn naar eigen 
keuze en uitsluitend op grond van hun nationale wetgeving geheel of gedeeltelijk toe te passen.”21 De 
Hoge Raad heeft zich bij het arrest Abels aangesloten.22 Het in 1997 ingevoerde artikel 7:666, eerste 
lid BW is de codificatie van deze uitspraken. 
 De voordelen van niet-toepasselijkheid van de richtlijn voor een potentiële verkrijger van een 
failliete onderneming zijn evident: hij is vrij in de keuze van de werknemers die hij wil overnemen - 
hij hoeft ze niet allemaal in dienst te nemen, maar kan zich beperken tot bijvoorbeeld de meest 
productieve - en in de keuze van het arbeidsvoorwaardenpakket dat hij hun wil aanbieden. Daarnaast 
draait hij niet op voor oude schulden van de vervreemder aan de werknemers. 

Over de uitspraak van het Hof in het arrest Abels valt trouwens nog wel wat op te merken. De 
redenering van het Hof dat de richtlijn niet van toepassing is, nu de richtlijn niet rept van 
toepasselijkheid in faillissement, lijkt de omgekeerde wereld: het zou meer in overeenstemming zijn 
met het dwingende karakter van de richtlijn indien het omgekeerde als principe zou gelden: daar waar 
de werking van de richtlijn niet is uitgesloten, is zij van toepassing. Het Hof wees ter ondersteuning 
van zijn stellingen op mogelijke negatieve sociale gevolgen voor werknemers indien de richtlijn in 
faillissementssituaties van toepassing zou zijn: 
 
“(Er) bestaat bij de huidige stand van de economische ontwikkeling veel onzekerheid over de vraag 
welke invloed de overgang van een onderneming bij insolventie van de werkgever op de arbeidsmarkt 
heeft en welke de juiste maatregelen zijn om de belangen van de werknemers zo veilig mogelijk te 
stellen. Een ernstig risico van een tegen de sociale doelstellingen van het Verdrag ingaande algemene 
verslechtering van de levens- en arbeidsomstandigheden van de werknemers valt derhalve niet uit te 
sluiten. Men kan dus niet concluderen dat Richtlijn nr. 77/187 de lidstaten verplicht haar voorschriften 
ook toe te passen bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, die 
plaatsvinden in het kader van een faillissement, dat gericht is op een vereffening van het vermogen van 
de vervreemder onder toezicht van een rechterlijke instantie.” 
 
Mogelijke gevolgen zijn blijkbaar al voldoende om te concluderen, dat het maar beter is de richtlijn 
niet van toepassing te verklaren in faillissementssituaties. Maar kan het tegenovergestelde niet net zo 
goed worden betoogd? De redenering is dan dat de richtlijn ook in faillissementssituaties van 
toepassing dient te zijn tot op enig moment uit gedegen onderzoek duidelijk zou zijn geworden, dat 
door deze toepasselijkheid het “ernstig risico van een tegen de sociale doelstellingen van het Verdrag 
ingaande algemene verslechtering van de levens- en arbeidsomstandigheden van de werknemers” zich 
daadwerkelijk verwezenlijkt.23

 Voorts deed het Hof een beroep op artikel 1, tweede lid, onder d van Richtlijn nr. 75/129 van 
de Raad van 17 februari 1975 betreffende de aanpassing van wetgevingen van de lidstaten inzake 
collectief ontslag, een richtlijn die eveneens is gebaseerd op artikel 177 EEG-verdrag. Volgens dit 

                                                 
21 Ofwel: het staat de lidstaten vrij de richtlijn alsnog in faillissementssituaties van toepassing te verklaren. 
22 HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 191. 
23 Vgl. Lennarts & Van Straalen 1997, p. 5. 
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artikel is deze richtlijn niet van toepassing op werknemers die worden getroffen door het beëindigen 
van de werkzaamheden van de plaatselijke eenheid, welke beëindiging voortvloeit uit een rechterlijke 
beslissing. Weliswaar gaf het Hof hiermee aan dat er blijkbaar een precedent is voor de bijzondere 
positie van het faillissementsrecht ten opzichte van op artikel 177 EEG-verdrag gebaseerde richtlijnen, 
maar daarmee is niet gezegd dat het faillissementsrecht altijd een voorkeurspositie inneemt ten 
opzichte van dergelijke richtlijnen. Wat was makkelijker geweest dan een aan artikel 1, tweede lid, 
onder d vergelijkbare bepaling in de richtlijn op te nemen om aan elke onduidelijkheid een einde te 
maken? Bij gebreke van een dergelijke bepaling ligt het voor de hand de redenering van het Hof om te 
draaien: nu Richtlijn 75/129 over niet-toepasselijkheid in een faillissementssituatie spreekt en Richtlijn 
77/187 dat niet doet, terwijl beide richtlijnen op artikel 177 EEG-verdrag zijn gebaseerd, moet worden 
aangenomen dat laatstgenoemde richtlijn - die van recenter datum is dan de eerstgenoemde - wél van 
toepassing is in een faillissementssituatie. 
 Ten slotte is vreemd de zinsnede die bepaalt dat het de lidstaten vrijstaat de richtlijn alsnog 
van toepassing te verklaren in faillissementssituaties, die in wezen afbreuk doet aan de stelling van het 
Hof dat het faillissementsrecht een aparte positie inneemt. Is toepassing dan toch niet zo gevaarlijk 
voor de belangen van werknemers?24

  
  
2.2 Latere rechtspraak - breuk met Abels? 
 
In latere uitspraken van het Hof is wederom de toepasselijkheid van de richtlijn in insolventiesituaties 
aan de orde geweest. Op 25 juli 1991 wees het Hof van Justitie EG arrest in een Italiaanse zaak.25 Het 
ging om de vraag of de richtlijn van toepassing is op de overdracht van een ondernemingen die onder 
de speciale Italiaanse procedure van bijzonder bewind zijn geplaatst. Het Hof overwoog dat het 
belangrijkste criterium ter beantwoording van die vraag is wat het doel is dat met de procedure wordt 
nagestreefd. Na een analyse te hebben gemaakt van de voorliggende procedure concludeerde het Hof 
dat de richtlijn van toepassing is wanneer een onderneming onder de Italiaanse procedure van het  
buitengewoon bewind is geplaatst en de werkzaamheden worden voortgezet en de onderneming 
tijdens dit bewind wordt overgedragen. Het doel van de procedure is dan immers de onderneming een 
rustperiode te gunnen om orde op zaken te stellen, zodat haar toekomst beter gewaarborgd kan 
worden: voortzetting is het doel, niet liquidatie. Zouden de werkzaamheden niet zijn voortgezet, dan 
zou het doel van de procedure 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 procedure wordt nagestreefd. Is dat doel liquidatie van 
het vermogen van de schuldenaar om de opbrengst daarvan aan de schuldeisers te voldoen, dan is de 
richtlijn niet van toepassing. Is het doel het voortbestaan van de onderneming veilig te stellen, dan is 
dus niet liquidatie van het vermogen het doel en is de richtlijn onverkort van toepassing. 
 Ruim vier jaar later gaf het Hof - wederom in een Italiaanse casus - opnieuw antwoord op een 
vergelijkbare prejudiciële vraag.26 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 - en dus 
op de regel dat alle werknemers met de onderneming overgaan - 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 of deze afwijking van de richtlijn toegestaan is, 
antwoordde het Hof in dezelfde bewoordingen als die uit het eerdere arrest: 
 
“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 
                                                 
24 Zie ook Luttmer-Kat 1997, p. 51. 
25 HvJ EG 25 juli 1991, Jur. 1991, I-4105 (D’Urso). 
26 HvJ EG 7 december 1995, NJ 1996, 643 (Spano/Fiat) 
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haar activiteiten te verzekeren met het oog op latere overname. Anders dan bij de faillissements-
procedure 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 werd bevestigd dat het doel van de 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. De tijd was nog niet rijp voor de genuanceerdere 
aanpak die de Italiaanse wetgeving bood (en artikel 4 bis nu wel biedt), of meer voor de hand liggend: 
de richtlijn bood die ruimte simpelweg niet. 
 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 uitbreiding van de rechten van 
werknemers hadden bewerkstelligd,27 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 van 
bevoegdheid zoals het geval Ammerlaan.28 Aan de andere kant werd geredeneerd dat regeling van de 
surséance van betaling vaak feitelijk als voorportaal van faillissement geldt en dat er daarom weinig 
tot geen verschil bestaat tussen de twee procedures, zodat een belangrijk verschil in rechtsgevolgen 
tussen de twee procedures als de wel- of niet-toepasselijkheid van de richtlijn niet te rechtvaardigen 
is.29 De door het Hof gemaakte vergelijkingen van “procedure gericht op vereffening” met de 
Nederlandse faillissementsprocedure en “procedure gericht op behoud van de onderneming” met de 
Nederlandse procedure van de surséance van betaling zou dus niet juist zijn. 
 Deze argumenten konden steeds worden gepareerd met de stelling dat het het Hof  te doen is 
om het formele doel van de procedure. 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 is en of niet moet worden gekeken 
naar wat feitelijk in de procedures geschiedt.30 Het enkele maanden geleden door het Hof van Justitie 
gewezen arrest Dethier/Dassy31 heeft in mijn optiek aanleiding gegeven de discussie opnieuw op gang 
te brengen. 
 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. De feiten waren de volgende. Op 15 mei 1991 werd 
door de Belgische Rechtbank van Koophandel de gerechtelijke vereffening van het bedrijf Sovam 
uitgesproken en werd een vereffenaar benoemd.32 Op 5 mei werd de werknemer Dassy door deze 
vereffenaar ontslagen. Op 27 juni 1991 werden de activa van Sovam  aan Dethier overgedragen op 
grond van een door de rechtbank gehomologeerde overeenkomst. Dassy vorderde vervolgens voor de 
                                                 
27 Door persbureau Reuter werd op 7 december 1995 een persbericht uitgegeven met de kop “Court extends 
employees’ rights directive to restructuring”, vgl. Broekman 1996. 
28 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. 
29 Lennarts & Van Straalen 1997, p. 1-5 en Luttmer-Kat 1997, p. 47-53. 
30 Een eveneens belangrijke vraag is of het Hof het nog bij het rechte eind heeft wanneer hij stelt dat de 
Nederlandse faillissementsprocedure onder alle omstandigheden als (enig) formeel doel de liquidatie van het 
vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers heeft. Zie hierover paragraaf 2.3. 
31 HvJ EG 12 maart 1998, JAR 1998/100. Deze uitspraak dateert dus van voor de wijziging van de richtlijn. 
32 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. 
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Arbeidsrechtbank hoofdelijke veroordeling van Sovam en Dethier tot betaling van onder andere een 
ontslagvergoeding. Hij stelde dat de vereffenaar een overgang van onderneming had bewerkstelligd, 
zodat Dethier aansprakelijk was geworden voor de betaling. De Arbeidsrechtbank stelde Dassy in het 
gelijk en veroordeelde Sovam en Dethier 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.”33 Van dit vonnis ging Dethier in 
beroep bij het Arbeidshof in Luik dat het Hof van Justitie onder andere de prejudiciële vraag 
voorlegde, of de richtlijn van toepassing is wanneer tot de overdracht wordt overgegaan door een 
vennootschap in gerechtelijke 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”. 

Het Hof stelde voorop dat uit zijn eigen eerdere rechtspraak volgde, 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. Dat was reeds bekend. Maar daarna voegde het Hof mijns 
inziens een nieuw element toe: volgens het Hof moet immers “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 lijkt op een 
uitbreiding ten opzichte van de hiervoor behandelde uitspraken: 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 waarmee rekening moet worden gehouden. 
 Volgens het Hof kon het doel van de Belgische vereffeningsprocedure niet eenduidig worden 
vastgesteld. Dat is merkwaardig, nu het formele doel van de procedure zowel door de verwijzende 
rechter als door het Hof zelf duidelijk was geformuleerd: het gaat om “de tegeldemaking van de activa 
ten bate van de vennootschap zelf en, in tweede instantie, van haar schuldeisers, zo deze er zijn.” 
 Op basis van de hiervoor behandelde eerdere rechtspraak van het Hof zou dan de conclusie 
moeten zijn dat de richtlijn toepassing mist: het gaat immers formeel om tegeldemaking van het 
vermogen, niet om continuïteit van de onderneming. Hoe dit ook zij, het Hof meende dat het doel niet 
duidelijk was en dat daardoor vervolgens naar de modaliteiten van de procedure moest worden 
gekeken. Op basis van een aantal verschillen met de faillissementsprocedure kwam het Hof 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 sprake is van “continuïteit van exploitatie”; met andere woorden: de richtlijn 
hoort dan van toepassing te zijn. Het is de moeite waard de eerste drie opgesomde verschillen - mijns 
inziens de verschillen waar het Hof het meeste belang aan hechtte - hier te noemen:34

 
• 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. 

 
De conclusie die uit deze uitspraak kan worden getrokken, is dat het formele doel van de procedure 
niet onder alle omstandigheden de enige factor is die een rol 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 
procedure, alsmede met het doel van de richtlijn dient rekening te worden gehouden. Uit het arrest valt 
tevens op te maken dat de modaliteiten van de procedure pas een rol gaan spelen indien het formele 
                                                 
33 Hier kan een interessante parallel worden getrokken met de Nederlandse faillissementspraktijk: 
doorstartscenario’s liggen geregeld reeds klaar vóór de faillietverklaring van een onderneming. 
34 De overige 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. 
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doel van de procedure geen uitsluitsel geeft. Maar om tot de conclusie te komen dat het doel van de 
Belgische vereffeningsprocedure niet eenduidig kan worden vastgesteld, volgde het Hof een mijns 
inziens merkwaardige redenering. Het Hof leek het volgende te hebben gezegd: naast overeenkomsten 
met de faillissementsprocedure zijn er toch ook verschillen, dús is het doel niet eenduidig vast te 
stellen. Terwijl dat doel toch duidelijk “vereffening” is, de naam verraadt het al. De tweede stap die 
het Hof nam was het kijken naar de modaliteiten van de procedure. Het Hof zag zoveel verschillen 
tussen de faillissementsprocedure en de gerechtelijke vereffeningsprocedure wat de modaliteiten 
betreft, dat hij het niet juist achtte de richtlijn niet van toepassing te verklaren op de overgang van een 
overneming die in gerechtelijke vereffening verkeert en die zijn werkzaamheden feitelijk voortzet. 
 Als ik het arrest secuur lees, komt bij mij gedachte op dat de beslissing van het Hof 
voornamelijk is ingegeven door het feit dat in casu de werkzaamheden werden voortgezet. Het is 
voorstelbaar dat de modaliteiten van de procedure - en dan dus vooral het feit dat tijdens die procedure 
de werkzaamheden doorgaan - voor het Hof doorslaggevend zijn geweest voor zijn conclusie dat het 
doel van de procedure niet eenduidig is vast te stellen. Indien ik hierin gelijk heb - en ik moet toegeven 
dat het moeilijk te achterhalen is wat het Hof nu precies heeft bedoeld - , dan zou deze uitspraak 
gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse faillissementspraktijk. Het is immers een feit dat de 
Nederlandse praktijk ten aanzien van failliete ondernemingen - in de woorden van het Hof: de 
“modaliteiten” - sterke overeenkomsten vertoont met die van de Belgische vereffeningsprocedure: de 
activiteiten van ondernemingen worden tijdens faillissement veelal feitelijk voortgezet, met het oog op 
een doorstart of verkoop aan een derde. En geregeld liggen reeds vóór de faillietverklaring scenario’s 
tot behoud van de onderneming klaar. Het is niet ondenkbaar dat het Hof na het arrest Dethier/Dassy 
op een kwade dag tot de conclusie komt dat ook het doel van de Nederlandse faillissementsprocedure - 
in ieder geval waar het om het faillissement van ondernemingen gaat - “niet (meer) 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 ons artikel 7:666 BW. 
 Zo ver zal in het veel gevallen overigens niet zo snel komen: het nieuwe artikel 4 bis van de 
richtlijn geeft achteraf een wettelijke basis voor het zo juist behandelde arrest Dethier/Dassy: of bij de 
Belgische vereffening sprake is van liquidatie en wat het formele doel van de procedure is doet niet 
eens ter zake, nu die vereffening in principe35 niet door een bevoegde overheidsinstantie geschiedt en 
de toepasselijkheid van de richtlijn daarmee vaststaat. Wellicht was het Hof reeds op de hoogte van de 
plannen om in de richtlijn een onderscheid aan te brengen tussen procedures die onder toezicht van 
een overheidsinstantie staan en procedures waarbij dat niet het geval is. 
 
 
2.3 Het doel van de Nederlandse insolventieprocedures 
 
Vormt het voorgaande wellicht een “caveat” voor de Nederlandse faillissementspraktijk indien het Hof 
in het arrest Dethier/Dassy daadwerkelijk doorslaggevende betekenis heeft toegekend aan de 
voortzetting van de werkzaamheden om de vraag te beantwoorden of de richtlijn van toepassing 
behoort te zijn, ook indien dit niet het geval is en het Hof bijvoorbeeld alleen vooruit heeft willen 
lopen op het in artikel 4 bis van de richtlijn genoemde vereisten van een bij de procedure betrokken 
bevoegde overheidsinstantie, past voorzichtigheid. Ook indien het Hof bij de faillissementsprocedure - 
in mijn optiek dus in tegenstelling tot de (Belgische) vereffeningsprocedure - alleen belang hecht en 
blijft hechten aan het formele doel van deze procedure, is het immers de vraag of nog kan worden 
volgehouden dat de Nederlandse faillissementsprocedure formeel onder alle omstandigheden louter en 
alleen ziet op liquidatie. Ik ben van mening dat dat niet kan worden volgehouden. 

Om die stelling te onderbouwen zal ik in deze paragraaf stilstaan bij de strekking van de twee 
Nederlandse insolventieprocedures: de faillissementsprocedure en de procedure van surséance van 
betaling. Ik spits die strekking toe op de ondernemer/werkgever. 
                                                 
35 Bij een gerechtelijke vereffening heeft de rechtbank een vereffenaar benoemd. Dit geschiedt indien de  
algemene vergadering van vennoten geen overeenstemming bereikt over de te benoemen vereffenaar(s). Wordt 
die overeenstemming wel bereikt, dan is sprake van een zogenaamde vrijwillige vereffening. 

 10



 Het oorspronkelijke doel van de faillissementsprocedure, zoals dat uit de tekst en het systeem 
van de Faillissementswet voortvloeit, is het vermogen van de failliete ondernemer/werkgever uit te 
winnen - behoudens faillissementsakkoord - ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. De 
ondernemer wordt daartoe vervangen door een curator die de activa van de onderneming te gelde zal 
maken ter voldoening van de gezamenlijke schuldeisers.36 Om tot een zo hoog mogelijke opbrengst 
voor de gezamenlijke schuldeisers te komen, is voortzetting van de onderneming tijdens faillissement 
met het oog op een zo spoedig mogelijke overdracht daarvan vaak de aangewezen weg. De 
mogelijkheid van verdiscontering van goodwill in de verkoopprijs is daarbij een belangrijk motief 
voor de curator. De curator heeft echter slechts een korte beoordelingsperiode37 en staat onder grote 
tijdsdruk: spoed is geboden om desintegratie van de onderneming te voorkomen. Leveranciers zullen 
immers vaak niet meer willen leveren en werknemers - de beste het eerst - zullen op zoek gaan naar 
een andere werkgever.  
 Gezien deze door de curatoren gevolgde praktijk zou de gedachte kunnen opkomen dat 
daarmee het doel van de faillissementsprocedure in geval van faillissement van een onderneming 
feitelijk is gewijzigd van het genereren van een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke 
schuldeisers naar het in stand houden van de onderneming met het oog op de verkoop ervan. In mijn 
optiek is dit laatste echter niet het klassieke doel van de procedure, maar een middel om dat doel - een 
zo hoog mogelijke opbrengst voor de schuldeisers - te bereiken. Doel en middel dienen niet te worden 
verward. 
  Surséance van betaling daarentegen is bedoeld om een in betalingsmoeilijkheden verkerende 
werkgever de gelegenheid te geven orde op zaken te stellen binnen de onderneming. Hiertoe wordt 
naast de werkgever een bewindvoerder aangesteld. De procedure is gericht op behoud van de 
onderneming. Voor dit behoud kan het noodzakelijk zijn onderdelen van de onderneming af te stoten 
en/of werknemers te ontslaan. 
 Wordt een onderdeel van een onderneming tijdens surséance van betaling respectievelijk 
tijdens faillissement tegen een zo hoog mogelijke opbrengst verkocht, dan is derhalve - geredeneerd 
vanuit de oorspronkelijke doelen van de procedures - sprake van twee dezelfde handelingen met twee 
verschillende doelen: aan de verkoop van het onderdeel van de onderneming tijdens surséance van 
betaling ligt de gedachte ten grondslag dat die verkoop bijdraagt aan het uiteindelijk behoud van de in 
moeilijkheden verkerende onderneming; bij de verkoop tijdens faillissement overheerst de gedachte 
dat de verkoop bijdraagt aan een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers. 
 Zo bezien heeft het Hof van Justitie het bij het rechte eind wanneer het de 
faillissementsprocedure beschouwt als een procedure, gericht op vereffening van het vermogen van de 
schuldenaar en de procedure van surséance van betaling als een procedure die het behoud van de 
onderneming beoogt. Recente rechtspraak in Nederland werpt echter een nieuw licht op de vraag naar 
het doel van de faillissementsprocedure. 
 

                                                 
36 Zie bijvoorbeeld HR 22 maart 1985, NJ 1985, 548 en HR 22 juli 1988, NJ 1988, 912. Uit de vele voorbeelden 
uit de literatuur noem ik Polak 1935, p. 490: “Faillissement is een beslag en een executie van het geheele 
vermogen van den schuldenaar ten behoeve van zijne gezamenlijke schuldeischers. Het dient om afzonderlijke 
beslagen en executies van een of meer schuldeischers te voorkomen of daaraan een eind te maken en om, in 
plaats daarvan, door middel van een gezamenlijk beslag, te zorgen dat alle baten van den boedel onder de 
schuldeischers worden verdeeld met inachtneming van ieders recht” en Van Buchem-Spapens 1992, p. 1: “Het 
uiteindelijk doel van het faillissement is het gehele vermogen van de schuldenaar te gelde te maken en de 
opbrengst onder de schuldeisers te verdelen. Op deze wijze wordt getracht alle schuldeisers die op het moment 
van faillietverklaring een vordering op de schuldenaar hebben, voor zover mogelijk verhaal te bieden.” en ten 
slotte Schimmelpenninck e.a. 1990, p.1: “Het faillissement is te beschouwen als een algemeen gerechtelijk 
beslag op de bezittingen van de gefailleerde (...), gevolgd door liquidatie ten behoeve van alle crediteuren.” 
Even verder schrijft hij evenwel: “Vroeger werd de curator louter gezien als de vertegenwoordiger van de 
crediteuren. Volgens de moderne taakopvatting dient hij tevens rekening te houden met alle betrokken belangen, 
waaronder die van de gefailleerde, van werknemers e.d.”. 
37 Weliswaar kan de curator sinds 1992 gebruik maken van een zogenaamde afkoelingsperiode (art. 63a FW.), 
maar deze periode duurt slechts maximaal twee maanden en kan daardoor in het algemeen niet worden gezien 
als een periode die lang genoeg is om de curator een weloverwogen beslissing te laten nemen omtrent al of niet 
voortzetting van de onderneming. 
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2.3.1 Sigmacon I & II en De Leidsche Wolspinnerij 
 
In de arresten Sigamacon I en II38 en De Leidsche Wolspinnerij39 heeft de Hoge Raad aangegeven dat 
andere belangen dan dat van een zo hoog mogelijke liquidatieopbrengst ten behoeve van de 
gezamenlijke schuldeisers voor de curator evenzeer een rol kunnen spelen en zelfs kunnen prevaleren 
boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. 
 In het Sigmacon II-arrest (een voortzetting van het Sigmacon I-arrest) speelde in cassatie een 
geschil tussen de Ontvanger enerzijds en de curator van enkele failliete ondernemingen - waaronder 
Sigmacon -, een onderneming/koper en twee banken/fiduciaire eigenaren anderzijds. Het geschil 
betrof, kort gezegd, de vraag of de door de curator, de koper en enige banken opgezette constructie 
jegens de Ontvanger onrechtmatig was, nu deze daardoor zijn bodembeslag kwijtraakte. Één van de 
klachten van de Ontvanger was dat de gekozen constructie voor hem nadeliger was geweest dan een 
door de Ontvanger aan de curator zelf aangeboden alternatieve oplossing. De Hoge Raad bevestigde 
hetgeen het Hof Arnhem in deze zaak had overwogen, namelijk dat het enkele feit dat de Ontvanger 
alternatieve oplossingen had bepleit die per saldo voor de boedel - en zeker voor de Ontvanger - 
voordeliger waren dan de door de curator feitelijk gerealiseerde oplossing, de keuze van de curator 
niet onrechtmatig maakte. Met de ”andere belangen” waarmee de curator ook rekening heeft te 
houden, doelde het Hof volgens de Hoge Raad kennelijk op belangen van maatschappelijke aard, zoals 
de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid voor de werknemers die in het bedrijf van 
de gefailleerde Sigmacon werkzaam waren en van wie er 200 tezamen met het bedrijf van de 
gefailleerde waren overgenomen. Het Hof had geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven 
door te oordelen dat de curator ook dit belang in zijn beleidsafweging heeft te betrekken. 
 In zijn noot onder het arrest maakt Kleijn een opmerking die ik interessant vind, omdat de 
inhoud ervan past in de hierna te behandelen “forumgedachte”, die hierop neer komt dat bij een 
faillissement met alle betrokken belangen rekening wordt gehouden: 
 
“Het is in het algemeen waard te onderzoeken na hoeveel tijd het bedrag van de sociale voorzieningen 
benodigd voor de ± 200 ontslagen werknemers, ingeval deze ontslagen hadden moeten worden, het 
bedrag dat de ontvanger thans ontglipt, zou overtreffen; van dat moment af is de gemeenschap als 
totaal ook gebaat door een sterfhuiskeuze als de onderhavige. Het zou goed zijn, dat ook aan 
dergelijke overwegingen meer aandacht wordt besteed, los van de menselijke kanten van een ontslag 
bij het kiezen voor liquidatie.” 
 
In dit arrest wordt duidelijk gebroken met de gedachte dat de curator slechts rekening heeft te houden 
met het belang van een zo hoog mogelijk opbrengst voor de schuldeisers: ook andere belangen van 
maatschappelijke aard, zoals het belang van continuïteit van de onderneming en het behoud van 
werkgelegenheid, dienen de curator te leiden bij zijn besluitvorming. 
 Heeft de Hoge Raad in de Sigmacon-arresten aangegeven dat de curator ook met andere 
belangen dan die van de gezamenlijke schuldeisers rekening moet houden, in het ruim een jaar later 
gewezen arrest De Leidsche Wolspinnerij is de Hoge Raad nog een stapje verder gegaan. De twee 
eisers in cassatie hadden betoogd dat zij als schuldeisers in het faillissement terstond, althans vóór de 
overgave van hun toebehorende goederen aan een koper in het faillissement, door de curatoren van het 
faillissement op de hoogte hadden moeten worden gebracht. Daarnaast zouden de curatoren de aan de 
twee schuldeisers toebehorende goederen überhaupt niet hebben mogen overdragen, althans niet 
zonder van de koper voldoende voorzieningen en/of financiële garanties te bedingen en te 
verkrijgen.40 In het antwoord op de vraag of, en zo ja, wanneer bewindvoerders en curatoren 
individuele schuldeisers op de hoogte moeten brengen van respectievelijk een surséance van betaling 
en een faillissement, overwoog de Hoge Raad, dat de opvatting van de eisers dat bewindvoerders en 
curatoren steeds verplicht zijn onmiddellijk na hun benoeming alle schuldeisers schriftelijk te 
                                                 
38 HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130 en HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472. Alleen het Sigmacon II-arrest wordt 
hier besproken. 
39 HR 19 april 1996, NJ 1996, 727. 
40 De koper was inmiddels ook failliet gegaan. 
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benaderen om hun eventuele eigendommen in de boedel te verifiëren, te inventariseren en hun rechten 
geldend te maken, onjuist is. Wel kan een behoorlijke taakvervulling meebrengen dat bewindvoerders 
en curatoren individuele schuldeisers na hun benoeming benaderen om hen in die gelegenheid te 
stellen. Maar of, en zo ja, wanneer zij dat behoren te doen, hangt af van de bijzonderheden van het 
geval, “waarbij mede in aanmerking valt te nemen dat aan de bij de wijze van beheren en vereffenen 
van de boedel betrokken belangen van maatschappelijke aard onder omstandigheden voorrang kan 
toekomen boven die van de individuele schuldeisers.” 
  
 
2.3.2 Naar een ander doel van het faillissementsrecht? 
 
Moet uit deze arresten nu worden afgeleid dat het formele doel van de faillissementsprocedure niet 
langer is het vereffenen van het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de gezamenlijke 
schuldeisers, maar het vinden van een balans tussen de verschillende bij het faillissement betrokken 
belangen? Of, minder verstrekkend, dat dit het doel van de faillissementsprocedure is in geval van het 
faillissement van (grote) ondernemingen?41 Als het antwoord op één van deze twee of beide vragen 
“ja” luidt, kan dat gevolgen hebben voor artikel 7:666 BW. Indien immers ons hoogste rechtscollege 
aangeeft dat de faillissementsprocedure wel degelijk tevens op andere belangen ziet dan die van de 
schuldeisers, zoals het behoud van continuïteit van de onderneming, dan is het een kleine en logische 
stap om hetgeen hiervoor “middel” werd genoemd (mede) tot formeel doel te maken. Het gevolg 
hiervan is dat onder omstandigheden werknemers er aanspraak op zouden kunnen maken dat zij bij de 
verkrijger van de failliete onderneming in dienst zijn getreden. 
 In de literatuur zijn naar aanleiding van deze arresten twee stromingen te ontwaren: de ene 
stroming - de “schuldeisersbenadering” - leest de arresten Sigmacon en De Leidsche Wolspinnerij 
beperkt en wil geen vergaande conclusies aan de uitspraken verbinden: zij houdt vast aan het 
traditionele doel van de Faillissementswet.42 Dat biedt de curator immers een duidelijk handvat; de 
curator is niet uitgerust om verschillende maatschappelijke belangen te wegen. Overigens kunnen 
volgens de aanhangers van de schuldeisersbenadering de belangen van alle betrokkenen gediend zijn 
wanneer voor schuldeisers een zo hoog mogelijke opbrengst wordt gerealiseerd bij verkoop van de 
onderneming als lopend bedrijf. 
 De andere stroming kiest voor de zogenaamde “forumbenadering”: de uitspraken van de Hoge 
Raad geven aan dat het faillissementsrecht een forum dient te scheppen waarbij alle betrokken 
belangen worden gehoord en gewogen. Uitkomst hiervan kan zijn dat de onderneming dient te worden 
geliquideerd of dat belanghebbenden dienen mee te werken aan een reddingsplan.43 Winter trekt een 
parallel met het vennootschapsrecht: de norm van het vennootschappelijk belang vervult volgens hem 
een vergelijkbare forumfunctie. Bestuur en commissarissen van een onderneming moeten zich volgens 
moderne opvattingen bij hun taakvervulling niet slechts richten naar het belang van de 
aandeelhouders, maar dienen ook de belangen van andere belanghebbenden, zoals werknemers en 
schuldeisers, bij hun besluitvorming te betrekken.44  
                                                 
41 Vergelijk de verschillende voorstellen voor nieuwe insolventiewetgeving die in de tachtiger jaren het licht 
zagen, zoals de rapporten van de Commissies Maas (1985) en Mijnssen (1989). In deze rapporten wordt een 
onderscheid gemaakt tussen insolventie van particulieren en kleine ondernemingen aan de ene kant en grote 
ondernemingen aan de andere kant. In de voorgestelde regelingen ten aanzien van een grote onderneming wordt 
naast de schuldeisers ook uitdrukkelijk aan de werknemers en de aandeelhouders een plaats toebedeeld. Zie voor 
een bespreking van deze rapporten Joosen, 1998, p. 11-20. 
42 Onder andere Ophof 1997, De Ranitz 1996 en Vriesendorp 1995 en 1996. 
43 Winter 1997, p. 210. De auteur staat zelf niet afwijzend tegenover de forumbenadering. Hij pleit voor een 
onderzoek naar de veronderstelde economische gevolgen van voortzetting van een in moeilijkheden verkerende 
onderneming. Zie ook Winter 1998. Voorstanders van de forumbenadering zijn Joosen (1998, o.a. p.28-29) en 
Roelvink (zie Joosen 1998, p. 27-28). 
44 Winter 1997, p. 210. Bij een vergelijking tussen het vennootschappelijk belang en de te behartigen belangen 
bij faillissement dient men zich mijns inziens bewust te zijn van enige duidelijke verschillen tussen deze 
belangen. De algemene vergadering van aandeelhouders die ruimte moet maken voor belangen van anderen is 
een orgaan van de onderneming; schuldeisers die ruimte moeten maken voor belangen van anderen zijn dat niet. 
Verder hebben aandeelhouders bij vereffening van het vermogen van de vennootschap een achtergestelde 
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 Naar mijn mening is het na de Sigmacon-arresten en het arrest De Leidsche Wolspinnerij niet 
meer vol te houden dat het doel van het Nederlandse faillissementsrecht onder alle omstandigheden 
louter en alleen ziet op het te gelde maken van het vermogen van de schuldenaar om de opbrengst 
daarvan onder de schuldeisers te verdelen. Ten aanzien van het faillissement van (grote) 
ondernemingen heeft de Hoge Raad namelijk in ieder geval anders beslist: maatschappelijke belangen 
- zoals het behoud van de onderneming en de werkgelegenheid - spelen een rol naast de belangen van 
de schuldeisers en kunnen die onder omstandigheden zelfs opzij zetten. Het klassieke doel heeft hier 
plaats gemaakt voor een moderner opvatting die beweerdelijk beter past in de huidige rechtsorde. Ik 
stel mij daarom voor dat de discussie naar aanleiding van deze arresten niet zozeer ziet op de vraag of 
het “klassieke” doel van het faillissementsrecht nog onverkort geldt - want dat is niet het geval -, maar 
veeleer op de vraag wat het doel van het faillissementsrecht zou móéten zijn. In dat licht moeten de 
termen “schuldeisersbenadering” en “forumbenadering” begrepen worden: deze termen geven de 
gerichtheid aan van hen die zich door de betreffende benadering aangesproken voelen. 
 Waar het gaat om welke benadering het meest overeenkomt met het geldend recht lijkt het 
pleit na de uitspraken van de Hoge Raad gewonnen door de voorstanders van de forumbenadering.  
Bij deze benadering valt een belangrijke parallel te trekken met de door Van der Heijden gesignaleerde 
erosie van de oude paradigmata in het arbeidsrecht: de rechtsvorming vindt plaats op het niveau van de 
failliete onderneming en niet op wetgeversniveau; pluralisme wint het van eenheid; er is meer ruimte 
voor een gevalsgebonden benadering dan voorheen. Hieruit vloeit voort dat in zowel het 
faillissements- als het arbeidsrecht meer plaats is voor een afweging van alle betrokken belangen. 
 De forumbenadering laat natuurlijk nog veel vragen open. Zo zal bijvoorbeeld het antwoord 
op de belangrijkste vraag, te weten: “onder welke omstandigheden moet de curator aan welke 
belangen het meeste gewicht toekennen?” uitgewerkt moeten worden. Mijn bijdrage is niet bedoeld 
om uitgebreid in te gaan op de vraag hoe de omschrijving van het doel van het Nederlandse 
faillissementsrecht - inclusief de regeling van de surséance van betaling - zou moeten luiden.45 Waar 
ik de aandacht op wil vestigen, is dat door de rechtspraak ten aanzien van het faillissementsrecht een 
lijn is uitgezet waarin wordt gebroken met een klassieke benadering. De politiek lijkt niet 
onwelwillend ten opzichte van deze lijn te staan.46 Dat bij het denken over een nieuw paradigma wel 
goed de door het Hof van Justitie gedane uitspraken uitgezette lijnen in de gaten moeten worden 
gehouden om ongewenste situaties te voorkomen, heb ik hiervoor aangetoond. 
 Het voorgaande leidt mij tot de volgende gedachten. 
 
 
3. Toekomst: “de derde weg” 
 
In de literatuur zijn verschillende voorstellen gedaan voor een nieuwe vormgeving van de regels ten 
aanzien van de overgang van insolvente ondernemingen, waarbij is aangehaakt bij de hiervoor 
behandelde forumgedachte.47 Enkele jaren geleden diende de Europese Commissie een voorstel in tot 
wijziging van de richtlijn overgang van ondernemingen. Deze wijzigingsvoorstellen hadden voor een 
deel betrekking op de overgang van een in moeilijkheden verkerende onderneming.48 Dit jaar zag 
                                                                                                                                                         
vordering (artikel 2:23b BW); wellicht een voorbeeld van een situatie waarin met hun belangen duidelijk minder 
rekening moet worden gehouden dan met de belangen van de schuldeisers. Overigens is artikel 2:23b BW niet 
van toepassing in faillissement, zie artikel 2:23a, vijfde lid BW. 
45 Ik verwijs hiervoor graag naar de vele bijdragen in het Tijdschrift voor Insolventierecht. 
46 De demissionaire Minister van Justitie Korthals sprak zich onlangs uit voor een flexibeler faillissementsrecht, 
met meer ruimte voor de afweging van de verschillende in het geding zijn de belangen. Hij deed in zijn 
openingstoespraak voor het congres “Privaatrecht in de 21e eeuw” op 4 en 5 februari jl. in Den Haag. De 
wetgever heeft zich overigens tamelijk recent uitgesproken vóór de stelling dat het faillissement kan dienen om 
behoud van de onderneming te waarborgen: artikel 2:334b BW maakt splitsing van rechtspersonen in 
faillissement mogelijk. De bedoeling van die regeling is om reorganisaties in faillissement mogelijk te maken 
met het oog op voortzetting van de onderneming na de splitsing.  
47 Luttmer-Kat 1997, p. 51-52, Lennarts & Van Straalen 1997, Joosen 1998, in het bijzonder p. 237-244 (proeve 
voor een wetvoorstel). 
48 COM (94) 300 def., Brussel, 8 september 1994. Dit voorstel werd op 15 februari 1996 ingetrokken toen bleek 
dat geen overeenstemming kon worden bereikt. 
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artikel 4 bis van de richtlijn het licht, welk artikel ook, zoals we al zagen, nieuwe mogelijkheden biedt 
voor de overgang van insolvente ondernemingen. 

In al deze voorstellen - en in artikel 4 bis - ruimen de “klassieke” belangen tijdens 
faillissement plaats in voor andere belangen, met name voor het belang van de werkgelegenheid: de 
voorstellen voorzien alle in invloed voor werknemersvertegenwoordigers die voor het behoud van 
werkgelegenheid waken; zij krijgen een stem in de door de bewindvoerder/curator te volgen 
procedure.49 Zo wordt het mogelijk in plaats van voor een “alles of niets-weg” een tussenweg, of, 
zoals dat tegenwoordig vaak wordt gezegd: “een derde weg” te vinden,50 die ruimte laat voor 
maatwerk doordat met de specifieke belangen van verschillende partijen rekening wordt gehouden. In 
sommige gevallen zal het voor alle betrokkenen het beste zijn wanneer de onderneming in haar geheel 
wordt geliquideerd; in andere gevallen zal de onderneming kunnen worden voortgezet met een 
afgeslankt personeelsbestand; in weer andere gevallen zal de conclusie zijn dat (vrijwel) het gehele 
personeelsbestand met de onderneming over kan gaan, mits iedere werknemer wat aan 
arbeidsvoorwaarden inlevert. 

Deze tendens in het recht betreffende de overgang van ondernemingen staat niet op zichzelf. 
Zoals al is aangegeven, is deze tendens in het algemeen in het faillissementsrecht en in het 
arbeidsrecht waarneembaar. Wat het arbeidsrecht betreft wijs ik nog op de Arbowet en de 
Arbeidstijdenwet, waarin ook mogelijkheden zijn opgenomen af te wijken van de basisregels die de 
wet biedt, mits deze afwijkingen zijn overeengekomen tussen de werkgever en 
werknemersvertegenwoordigers. Dit idee van een derde weg wordt gereflecteerd door de termen die de 
laatste jaren worden gebruikt om ons klimaat van arbeidsverhoudingen te benoemen. Voor termen als 
“volwassen arbeidsverhoudingen” die voortvloeien uit ons “overlegmodel” dan wel “poldermodel” 
waaruit bijvoorbeeld “raam-cao’s” voortvloeien is een belangrijke plaats in de discussie ingeruimd. 
 Recht - en dus ook privaatrecht - behoort zich aan te passen aan veranderde maatschappelijke 
opvattingen.51 De wetgever die zich daar niet aan houdt, miskent zijn belangrijkste functie en handelt 
niet “politiek correct.” In dit verband is het aardig te wijzen op een citaat van prof. mr. N.J.H. Huls uit 
de door hem uitgesproken inaugurele rede over een rechtssociologische herwaardering van 
faillissementswaarden, waarin hij pleit voor een  
 
“politiek correct privaatrecht, waarbij niet wordt volstaan met het tamboureren op adagia van gisteren, 
maar wordt gezocht naar antwoorden voor de maatschappij van morgen.”52

 
Het is niet overdreven te stellen dat het recht ten aanzien van de overgang van insolvente 
ondernemingen door de rechtspraak van het Hof van Justitie en de introductie van artikel 4 bis in de 
richtlijn inmiddels op zoek is naar antwoorden, in ieder geval voor de maatschappij van vandaag. Dat 
is een ontwikkeling die ik zeer toejuich. Ik pleit daarom voor een recht ten aanzien van overgang van 
insolvente ondernemingen waarin aan de forumgedachte inhoud kan worden gegeven, waarin 
bewindvoerder en curator verplicht worden alle betrokken partijen te horen en alle belangen af te 
wegen. De eerste stap daartoe is het aanpassen van artikel 4 bis, zodat ook de Nederlandse wetgever 
ten volle gebruik kan maken van de mogelijkheden die dit artikel biedt.

                                                 
49 Zoals gezegd opent artikel 4 bis van de richtlijn die mogelijkheid voor Nederland helaas niet. 
50 De eerste en de tweede weg zijn dan de wegen die werkgevers- respectievelijk het werknemersbelang 
vooropstellen. 
51 Voor het privaatrecht kan die plicht gelezen worden in artikel 3:12 BW, dat bepaalt dat bij het antwoord op de 
vraag wat redelijk en billijk is, rekening moet worden gehouden met onder andere de in Nederland levende 
rechtsovertuigingen. 
52 Huls 1999, p. 21. 
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