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1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking 

getreden.1 De overheid heeft door middel van de WHOA voor een nieuw 

herstructureringsmechanisme gezorgd, namelijk een dwangakkoord buiten faillissement en 

surseance (hierna: pre-insolventieprocedure2). Het is hierdoor voor een schuldenaar3 die in 

financiële problemen verkeert mogelijk geworden om zijn schuldeisers buiten een formele 

insolventieprocedure4 een akkoord aan te bieden waarbij tegenstemmende schuldeisers aan 

het akkoord gebonden kunnen worden.5  

De pre-insolventieprocedure is door de wetgever opgenomen in artikel 369 e.v. 

Faillissementswet. Om de schuldenaar in staat te stellen om het akkoord tot stand te kunnen 

brengen heeft de wetgever de pre-insolventieprocedure van ondersteunende voorzieningen 

voorzien.6 Eén van deze voorzieningen is de afkoelingsperiode.7 De afkondiging van een 

afkoelingsperiode heeft tot gevolg dat schuldeisers zich niet zonder toestemming van de 

rechtbank kunnen verhalen op het vermogen van de schuldenaar.8 Ook mag een leverancier 

die aan de schuldenaar goederen heeft geleverd waarbij hij het eigendomsrecht heeft 

voorbehouden9 (hierna: EVB-leverancier), zijn goederen niet opeisen zonder toestemming 

van de rechtbank.10 Daarnaast is het voor de schuldenaar mogelijk om deze goederen 

gedurende de afkoelingsperiode (onder voorwaarden) te blijven gebruiken, verbruiken of 

vervreemden (hierna: gebruiksrecht).11 Hierdoor is de kans aanwezig dat de EVB-leverancier 

zijn (voorbehouden) eigendomsrecht verloren ziet gaan, aangezien door verbruik en 

vervreemding van de goederen het eigendomsrecht van de EVB-leverancier komt te 

vervallen.12  

 
1 Zie Besluit van 26 oktober tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord 
(Stb. 2020, 415).  
2 Onder de term pre-insolventieprocedure wordt naast het dwangakkoordmechanisme zelf, ook de ondersteunende 
voorzieningen begrepen zoals opgenomen in artikel 369 Fw e.v.. Hiermee wordt aangesloten bij de uitleg van Tollenaar, zie 
Tollenaar 2016, p. 20. 
3 Met schuldenaar wordt in dit onderzoek een onderneming in de vorm van een rechtspersoon bedoeld. 
4 Lees: faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen. 
5 Artikel 385 Fw. Zie ook Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 4, p. 15-18 en p. 70-71. 
6 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 20-21. 
7 Artikel 376 Fw. 
8 Artikel 376 lid 2 sub a Fw. 
9 Oftewel: een eigendomsvoorbehoud. 
10 Artikel 376 lid 2 sub a Fw. 
11 Artikel 377 Fw. De memorie van toelichting spreekt over ‘gebruiksrecht’, zie Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 56. 
Omwille van praktische redenen wordt in dit onderzoek de gebruiks-, verbruiks- en vervreemdingsbevoegdheid ook als 
gebruiksrecht aangehaald, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze bevoegdheid dus verder reikt dan alleen het gebruik van 
de goederen. 
12 Partijen spreken doorgaans af dat de schuldenaar bevoegd is de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te 
verbruiken en te vervreemden in de normale bedrijfsuitoefening. Wanneer de schuldenaar in dit geval de goederen 
doorverkoopt dan is er sprake van levering door een beschikkingsbevoegde zodat er een geldige overdracht van het 
(voorbehouden) eigendomsrecht heeft plaatsgevonden o.g.v. artikel 3:84 BW. De EVB-leverancier heeft hierdoor zijn 
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De vraag dringt zich op of de EVB-leverancier wel voldoende eigendomsbescherming wordt 

geboden gedurende de afkoelingsperiode in de pre-insolventieprocedure. Het recht op het 

ongestoord genot van eigendom dient namelijk door de staat te worden beschermd op grond 

van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: artikel 1 EP EVRM). De staat 

dient zich te onthouden van inbreuken op dit recht; hij heeft ook een positieve verplichting 

om dit recht ten opzichte van zijn onderdanen te verzekeren.13 Indien de EVB-leverancier in 

de WHOA van onvoldoende eigendomsbescherming wordt voorzien, kan dit een schending 

van artikel 1 EP EVRM opleveren. Het onderzoek richt zich daarom op de positie van de 

EVB-leverancier gedurende de afkoelingsperiode in de pre-insolventieprocedure.  

Er is reeds wetenschappelijk onderzoek verricht naar de pre-insolventieprocedure uit de 

WHOA, maar nog niet specifiek naar de positie van de EVB-leverancier tijdens de 

afkoelingsperiode.14 Met dit onderzoek wordt allereerst getracht inzicht te verschaffen in de 

eigendomsbescherming die de EVB-leverancier wordt geboden gedurende de 

afkoelingsperiode in de pre-insolventieprocedure. Daarnaast wordt er een oordeel gegeven 

omtrent de eventuele strijdigheid van de afkoelingsperiode in de WHOA met artikel 1 EP 

EVRM.  

 

1.2 Centrale onderzoeksvraag 

De volgende vraag staat in dit onderzoek centraal: 

“In hoeverre biedt de WHOA gelet op artikel 1 EP EVRM voldoende bescherming tegen 

inbreuken op een voorbehouden eigendomsrecht van een leverancier gedurende de 

afkoelingskoelingsperiode in een pre-insolventieprocedure ex artikel 369 Fw e.v.?” 

 

1.3 Verantwoording en afbakening 

Het onderzoek betreft een vorm van normatieve rechtswetenschap. Er wordt namelijk een 

oordeel gegeven met betrekking tot het recht, in dit geval de WHOA. Om tot een gedegen 

beantwoording van de centrale vraag te komen wordt relevante wetgeving, jurisprudentie en 

vakliteratuur onderzocht. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de totstandkoming van 

 
eigendomsrecht verloren. Indien de goederen worden verbruikt leidt dit veelal tot natrekking, vermenging en zaaksvorming 
waardoor het eigendomsrecht verloren gaat. Zie Reehuis 2013, p. 36-37 en p. 57-60. 
13 Zie bijvoorbeeld EHRM 25 juli 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0725JUD004855399, EHRC 2002/89, m.nt. A.W. Heringa 
(Sovtransavto Holding/Oekraïne). Zie Sanderink 2015, p. 33-34. 
14 Mennens besteedt één paragraaf in haar proefschrift specifiek aan de afkoelingsperiode in de WHOA zie Mennens 2020, par. 
5.8.; Nieuwenhuis en Tollenaar belichten (voornamelijk) de positie van de financier in de afkoelingsperiode naar huidig recht en 
de WHOA zie Nieuwenhuis & Tollenaar, TvI 2019/8.; Moulen Janssen belicht (voornamelijk) de positie van de aandeelhouder in 
de afkoelingsperiode van de WHOA zie Moulen Janssen 2020.; Zie ook Tollenaar 2016 omtrent het pre-insolventieakkoord.     
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bepaalde normen en bevoegdheden die betrekking hebben op de afkoelingsperiode in 

faillissement, surseance van betaling en met name de WHOA.  

De opbouw van dit onderzoek is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt het juridische toetsingskader 

van het onderzoek uiteengezet, te weten artikel 1 EP EVRM. Er wordt in dit hoofdstuk 

antwoord gegeven op de vraag wanneer ingevolge artikel 1 EP EVRM het eigendomsrecht 

voldoende wordt beschermd. Om inzicht te kunnen krijgen in hoe de afkoelingsperiode in de 

WHOA zich verhoudt tot de (veel gebruikte) afkoelingsperiode in faillissement en surseance, 

worden in hoofdstuk 3 de afkoelingsperiode en de eigendomsbescherming van de EVB-

leverancier in faillissement en surseance geschetst. In hoofdstuk 4 worden de kaders van de 

pre-insolventieprocedure uit de WHOA uiteengezet waarbij de focus ligt op de 

eigendomsbescherming die de EVB-leverancier wordt geboden gedurende de 

afkoelingsperiode. In hoofdstuk 5 vindt er op basis van de informatie uit hoofdstuk 2 en 4 een 

toetsing plaats van de WHOA aan artikel 1 EP EVRM. Met deze toetsing wordt een oordeel 

gegeven of de EVB-leverancier voldoende eigendomsbescherming wordt geboden gelet op 

artikel 1 EP EVRM. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de conclusie gegeven op de centrale 

onderzoeksvraag. 

Het onderzoek beperkt zich tot de positie van de leverancier die voor de afkondiging van de 

afkoelingsperiode goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd aan de 

schuldenaar. De positie van aandeelhouders en andere schuldeisers vallen buiten het bereik 

van dit onderzoek.15 Gelet op de omvang van dit onderzoek vormt alleen artikel 1 EP EVRM 

het toetsingskader van dit onderzoek en niet óók het bijna gelijkluidende artikel 17 van het 

Handvest van grondrechten van de Europese Unie.16 Daarnaast is bij de uitvoering van het 

jurisprudentieonderzoek met betrekking tot de afkoelingsperiode in de WHOA gekeken naar 

de beschikkingen die gepubliceerd zijn vanaf de datum van publicatie van de WHOA tot en 

met de datum van afronding van dit onderzoek, te weten 27 maart 2022. Verdere 

verantwoording met betrekking tot de afbakening wordt - waar nodig - in dit onderzoek 

vermeld. 

 

 

 

 

 
15 Zie bijvoorbeeld Moulen Janssen 2020 voor de positie van de aandeelhouder in de WHOA.  
16 De inhoud en reikwijdte van deze artikelen zijn hetzelfde ingevolge artikel 52 lid 3 Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de daarbij behorende toelichting. Zie Maatman & Huijzer, TPV 2015/32 voor een vergelijking tussen artikel 1 
EP EVRM en artikel 17 van het Handvest van grondrechten van de Europese Unie.  
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2. Artikel 1 EP EVRM 

 

2.1 Inleiding 

Eenieder17 heeft het recht op ongestoord genot van zijn of haar eigendom. Dit uitgangspunt 

vloeit voort uit artikel 1 EP EVRM. De ratio van artikel 1 EP EVRM is dat het belang van allen 

vereist dat het recht op eigendom door de staat wordt beschermd. De staat, als hoeder van 

het algemeen belang, moet de eigendomsrechten van zijn onderdanen beschermen en 

eigendomsrechten zelf ook respecteren.18  

Om in dit onderzoek antwoord te kunnen geven op de vraag of de EVB-leverancier 

gedurende de afkoelingsperiode waarin de WHOA voorziet, voldoende 

eigendomsbescherming heeft verkregen, dient eerst duidelijk te zijn wanneer er sprake is 

van voldoende bescherming. Hierbij wordt in dit onderzoek artikel 1 EP EVRM als 

ondergrens genomen, aangezien het ongestoord genot van eigendom een fundamenteel 

recht is en het artikel minimumnormen stelt aan de verdragsstaten.19 In dit hoofdstuk zal 

daarom antwoord worden gegeven op de vraag wanneer het recht op ongestoord genot van 

eigendom op grond van artikel 1 EP EVRM voldoende wordt beschermd. 

Allereerst zal er worden stilgestaan bij de werking van artikel 1 EP EVRM. Vervolgens zal de 

inhoud van artikel 1 EP EVRM geanalyseerd worden. Het antwoord op deze deelvraag vormt 

het toetsingskader van het onderzoek aangezien de inbreuk op en de bescherming met 

betrekking tot het voorbehouden eigendomsrecht gedurende de afkoelingsperiode van de 

WHOA aan artikel 1 EP EVRM zal worden getoetst.  

 

2.2 Werking van artikel 1 EP EVRM 

In 1954 is voor Nederland het EVRM en het daarbij behorende Eerste Protocol in werking 

getreden.20 Hoewel niet opgenomen in het EVRM wordt artikel 1 EP EVRM geacht deel uit te 

maken van het EVRM zelf.21 Verdragsluitende staten zijn op grond van artikel 1 EVRM 

verplicht de in het EVRM en de bijbehorende protocollen neergelegde rechten en vrijheden 

te verzekeren voor eenieder die ressorteert22 onder haar rechtsmacht. Deze 

‘verzekeringsplicht’ kan zowel bestaan uit een plicht tot nalaten als uit een plicht tot het actief 

 
17 Hieronder wordt in het kader van artikel 1 EP EVRM verstaan: ‘iedere natuurlijke of rechtspersoon’. 
18 Schild 2012, p. 119. 
19 Op grond van artikel 53 EVRM mogen verdragsstaten verdergaande bescherming bieden, zie ook Barkhuysen, Van Emmerik 
& Ploeger 2005, p. 11. 
20 Trb. 1990, 157. 
21 Van Apeldoorn 2009, p. 223. 
22 Volgens de Van Dale wordt onder ressorteren verstaan: “behoren tot, vallen onder”. Hierbij maakt het niet uit of een persoon 
de nationaliteit van de betreffende verdragsstaat heeft, daar legaal verblijf of woonplaats heeft, zie Barkhuysen Van Emmerik & 
Ploeger 2005, p. 15.  
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optreden van een staat.23 Het actief treffen van maatregelen die nodig zijn om in een 

effectieve bescherming van de EVRM-rechten te voorzien wordt ook wel de ‘positieve 

verplichting’ genoemd.24 Met betrekking tot artikel 1 EP EVRM heeft het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) ook een positieve verplichting voor verdragsstaten 

aangenomen.25 

In Nederland is het uitgangspunt dat het EVRM interne werking heeft en daardoor 

automatisch doorwerkt in de nationale rechtsorde. Dit betekent dat de wetgever, rechter en 

bestuursorganen aan het EVRM gebonden zijn en daarmee niet in strijd mogen handelen.26 

Het EHRM beoordeelt of het overheidshandelen in overeenstemming is met het EVRM.  

De fundamentele rechten uit het EVRM spelen in eerste instantie een rol in verticale 

verhoudingen. Zij normeren het handelen van de overheid ten opzichte van de burgers.27 

Nieuwe wetgeving mag bijvoorbeeld niet een grotere inbreuk op het eigendomsrecht maken 

dan door het nagestreefde belang kan worden gerechtvaardigd.28 De verdragsbepalingen 

hebben geen directe horizontale werking, dus in rechtsverhoudingen tussen particulieren.     

Dit wil echter niet zeggen dat de verdragsbepalingen geen invloed hebben op de 

rechtsverhoudingen tussen particulieren.29 Die is er soms wel en wordt ook wel indirecte 

horizontale werking genoemd. Zij openbaart zich bijvoorbeeld in de positieve verplichting die 

een verdragsstaat heeft. De staat dient ervoor te zorgen dat ook tussen private partijen 

voldoende bescherming van de EVRM bepalingen wordt verzekerd. De staat kan aan deze 

positieve verplichting voldoen door bijvoorbeeld wetgeving tot stand te brengen of 

handhavend op te treden.30 Indien de staat onvoldoende bescherming biedt, is het aan de 

nationale rechter om dit te corrigeren en naar zijn oordeel alsnog in deze bescherming te 

voorzien. Dit kan hij doen door het nationale recht verdragsconform te interpreteren31 en/of in 

te vullen of de nationale wetgeving buiten toepassing te laten32.33 Zo normeert artikel 1 EP 

EVRM dus ook het handelen van private (rechts)personen nu de rechter acht dient te slaan 

op het EVRM en de jurisprudentie daaromtrent.34 Daarnaast is het mogelijk om een nationale 

rechterlijke uitspraak in een privaatrechtelijk geschil aan het EHRM voor te leggen om te 

beoordelen of deze uitspraak de toetsing aan het EVRM doorstaat. De nationale rechter is 

 
23 Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 13. 
24 Schild 2012, p. 34.  
25 Zie bijvoorbeeld EHRM 25 juli 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0725JUD004855399, EHRC 2002/89, m.nt. A.W. Heringa 
(Sovtransavto Holding/Oekraïne). 
26 Zie artikel 93 jo. 94 Gw.; Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 30. 
27 Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 48.; Asser/Hartkamp 3-I 2019/226. 
28 Schild 2012, p. 32. 
29 Asser/Hartkamp 3-I 2019/221. 
30 Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 18 en p. 42.; Schild 2012, p. 30-31. 
31 Asser/Hartkamp 3-I 2019/222 
32 Artikel 94 Gw. 
33 Zie ook Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 42 en Mennens 2020, p. 138. 
34 Schild 2012, p. 33 en p. 227. 
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net als de wetgever en andere bestuursorganen gebonden aan het EVRM.35  

 

2.3 Het eigendomsrecht  

2.3.1 Ongestoord genot van eigendom 

Artikel 1 EP EVRM luidt als volgt: 

“Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. 

Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder 

de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.  

De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat 

heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van 

eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van 

belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.”36 

 

Artikel 1 EP EVRM is door het EHRM verduidelijkt in de zaak Sporrong & Lönnroth / 

Zweden37 en bevat volgens het EHRM drie met elkaar samenhangende regels: 

1. Het recht op ongestoord genot van eigendom (eerste zin van de eerste alinea). 

2. De regel dat ontneming van eigendomsrechten is onderworpen aan zekere voorwaarden 

(tweede zin eerste alinea). 

3. Het recht van de staat tot regulering van het eigendomsrechten in het algemeen belang 

(tweede alinea).38 

Uit het artikel kan geconcludeerd worden dat het ongestoord genot van eigendom niet 

absoluut is. Het recht kan worden beperkt maar inbreuken daarop dienen te worden 

gerechtvaardigd.39 De bescherming van het recht op ongestoord genot van eigendom vloeit 

allereerst voort uit de positieve verplichting die de overheid heeft om dit recht verzekeren (zie 

paragraaf 2.2). Daarnaast dient de overheid zich in beginsel te onthouden van aantastingen 

van het door artikel 1 EP EVRM beschermd belang (negatieve verplichting).40 Een inbreuk op 

het recht is slechts toelaatbaar indien deze gerechtvaardigd is waarbij er voldaan moet 

worden aan drie vereisten. Deze vereisten worden in paragraaf 2.4 uiteengezet. Alvorens het 

EHRM aan deze ‘toetsingscriteria’ toekomt is het van belang om vast te stellen of er sprake 

is van eigendom.  

 

 
35 Asser/Hartkamp 3-I 2019/221. 
36 Dit betreft de officiële Nederlandse vertaling van het verdragsartikel.  
37 EHRM 23 september 1982, ECLI:NL:XX:1982:AC7724, NJ 1988, 290, m.nt. E.A. Alkema (Sporrong en Lönnroth/Zweden), 
par. 61. 
38 Zie ook: Schild 2012 p. 121. 
39 Mennens 2020, p. 140. 
40 Sanderink 2015, p. 63-64.; Van Apeldoorn 2009, p. 15. 
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2.3.2 Eigendomsbegrip 

Het eigendomsbegrip zoals in de officiële Engelse tekst van artikel 1 EP EVRM opgenomen, 

te weten ‘possessions’41, wordt door het EHRM autonoom uitgelegd. Dit betekent dat het niet 

van belang is wat er naar nationaal recht onder het begrip eigendom wordt verstaan.42 Het 

eigendomsbegrip onder het EVRM heeft een ruimere betekenis dan het nationale 

eigendomsbegrip uit artikel 5:1 BW.43  

Wat precies onder het eigendomsbegrip dient te worden verstaan, is door het EHRM niet 

duidelijk omlijnd.44 Voor het hier behandelde onderwerp is met name van belang dat onder 

de reikwijdte van artikel 1 EP EVRM onder meer kunnen worden gebracht: aandelen, 

contractuele rechtsposities, vorderingen en zakelijke zekerheidsrechten.45 Daarnaast heeft 

het EHRM zich in de zaak Gasus Dosier- und Fördertechnik /Nederland uitgelaten over de 

kwalificatie van het eigendomsrecht in een constructie van het eigendomsvoorbehoud.46 

Volgens het EHRM is er in de situatie wanneer een zaak is overgedragen onder 

eigendomsvoorbehoud aan de zijde van de leverancier sprake van eigendom in de zin van 

artikel 1 EP EVRM.47  

 

2.3.3 Inbreuk  

Nadat er is vastgesteld dat sprake is van eigendom en de zaak binnen het bereik van artikel 

1 EP EVRM valt, wordt door het EHRM in de aan hem voorgelegde kwesties doorgaans 

bekeken of er sprake is van een inbreuk op het eigendomsrecht. Een inbreuk kan worden 

onderverdeeld in twee categorieën. Zo kan er sprake zijn van regulering of ontneming van 

het eigendomsrecht. In de tweede alinea van artikel 1 EP EVRM wordt gesproken over de 

regulering van eigendom. Van regulering is sprake wanneer de gebruiksmogelijkheden van 

de eigendom worden beperkt, zonder dat het beschikkingsrecht daarover verloren gaat.48 De 

meeste inbreuken op het eigendomsrecht worden veroorzaakt door overheidsmaatregelen 

die het beschikken over en het gebruik van eigendom reguleren.49 In de tweede zin van de 

eerste alinea van artikel 1 EP EVRM wordt er gesproken over ontneming van eigendom. Dit 

is een verdergaande inbreuk op het eigendomsrecht dan regulering. Van ontneming van 

eigendom is sprake bij een eigendomsoverdracht in juridische dan wel in feitelijke zin, 

waarbij het recht om te beschikken over de eigendom verloren gaat. Het onderscheid tussen 

 
41 In de officiële Franse verdragstekst is dit ‘biens’. 
42 Schild 2012, p. 122. 
43 Schild 2012, p. 121-122.; Van Apeldoorn 2009, p. 225. 
44 Zie Asser/Hartkamp 3-I 2019/211 voor een overzicht van uitspraken waaruit blijkt wat er zoal onder het eigendomsbegrip valt. 
45 Zie Asser/Hartkamp 3-I 2019/211 en de aldaar genoemde jurisprudentie.; Zie ook Mennens 2020, p. 140. 
46 EHRM 23 februari 1995, ECLI:NL:XX:1995:AV7914, BNB 1995/262, m.nt. M.W.C. Feteris (Gasus Dosier- und Fördertechnik 
GmbH / Nederland), par. 53.; Zie hierover ook: Van Apeldoorn 2009, p. 232. 
47 EHRM 23 februari 1995, ECLI:NL:XX:1995:AV7914, BNB 1995/262, m.nt. M.W.C. Feteris (Gasus Dosier- und Fördertechnik 
GmbH / Nederland), par. 53.; Vgl. Van der Steur 2003, p. 101.  
48 Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 61. 
49 Sanderink 2015, p. 319-320. 
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regulering en ontneming is niet altijd goed te maken.50 Daarbij is het onderscheid tussen 

regulering en ontneming niet van groot belang bij de beoordeling of er sprake is van een 

inbreuk, omdat de hierna te bespreken vereisten voor een toegelaten inmenging in beide 

gevallen hetzelfde zijn.51 Het onderscheid kan wel van belang zijn bij de beoordeling of er 

een ‘fair balance’ is (zie daarover verder paragraaf 2.4.3).52  

Met betrekking tot de afkondiging van een afkoelingsperiode in de WHOA, waarbij 

schuldeisers gedurende deze periode niet mogen overgaan tot verhaal, kan mijns inziens 

gesteld worden dat sprake is van een inbreuk op het eigendomsrecht. Specifiek genomen 

gaat door de afkondiging van een afkoelingsperiode het beschikkingsrecht over de eigendom 

- in beginsel - niet verloren maar wordt de schuldeiser wel beperkt in zijn 

opeisingsbevoegdheid. Wanneer een EVB-leverancier zijn goederen gedurende de 

afkoelingsperiode niet zomaar kan opeisen, en dus wordt beperkt in zijn ongestoord genot 

van eigendom, is er naar mijn mening sprake van ‘regulering’ van eigendom zoals 

opgenomen in de tweede alinea van artikel 1 EP EVRM.53 De inbreuk op het eigendomsrecht 

levert geen ‘ontneming’ van eigendom op nu hij ‘slechts’ wordt beperkt in zijn 

opeisingsbevoegdheid en zijn beschikkingsrecht daarover niet verliest. Het gebruiksrecht van 

de schuldenaar gedurende de afkoelingsperiode maakt dit niet anders. Hij mag op grond van 

artikel 377 Fw de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen alleen verbruiken of 

vervreemden voor zover hij dit voor de afkoelingsperiode ook al mocht, dus wanneer partijen 

dit zijn overeengekomen. Aanvullende voorwaarden zijn wel dat deze bevoegdheid past 

binnen de normale voortzetting van de onderneming en de belangen van de EVB-leverancier 

voldoende zijn gewaarborgd.54  

 

2.4 Rechtvaardiging van een inbreuk op eigendomsrechten 

Indien is vastgesteld dat er sprake is van eigendom en een inbreuk daarop, komt het EHRM 

toe aan de vraag of deze inbreuk gerechtvaardigd is op grond van artikel 1 EP EVRM. Een 

inbreuk op het eigendomsrecht is gerechtvaardigd indien zij bij wet is voorzien, een legitieme 

doelstelling in het algemeen belang heeft en proportioneel is. Deze vereisten zijn cumulatief 

zodat aan alle vereisten voldaan dient te worden wil er sprake zijn van een gerechtvaardigde 

inbreuk.55 Indien er sprake is van een gerechtvaardigde inbreuk kan mijns inziens worden 

gesteld dat er ingevolge artikel 1 EP EVRM voldoende eigendomsbescherming wordt 

 
50 Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 61. 
51 Sanderink 2015, p. 318. 
52 Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 63. 
53 Zo ook volgens Mennens 2020, p. 146.; Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 61. 
54 Artikel 377 lid 1 en 2 Fw. 
55 Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 62-65.; Schild 2012, p. 126 ev. 
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geboden.  

 

2.4.1 Voorzien bij wet 

Het eerste vereiste dat gesteld wordt, is dat er een wettelijke basis moet zijn voor de inbreuk 

op het eigendomsrecht (lawfullness).56 Dit vereiste is terug te voeren op de rule of law en is 

volgens het EHRM het belangrijkste vereiste dat artikel 1 EP EVRM stelt. Indien er niet aan 

wordt voldaan, dient er geen verdere toetsing plaats te vinden en is er sprake van een 

ongerechtvaardigde inbreuk.57  

De wettelijke basis moet voldoen aan toegankelijkheid, voorzienbaarheid en preciesheid 

(accessibility, foreseeability and precision).58 Aan het toegankelijkheidsvereiste (accessibility) 

wordt voldaan wanneer het voor een ieder mogelijk is om de toepasselijke regels in een 

bepaald geval te kennen.59 Hierbij is het van belang dat bekendmaking van de regels op een 

effectieve manier gebeurt. Niet alleen de formele publicatie is hierbij van belang, maar ook 

de materiële maatstaf of men de regeling kon kennen. Het EHRM toetst marginaal en kijkt of 

de nationale regeling voldoet aan nationale voorschriften.60 Met betrekking tot voldoende 

toegankelijkheid van een Nederlandse wet wordt hier mijns inziens in ieder geval aan 

voldaan wanneer de wet gepubliceerd is in de Staatscourant. De publicatie van een 

wettelijke regeling in de Staatscourant is immers een nationaal voorschrift voor 

inwerkingtreding van een wet en zorgt het ervoor dat het voor een ieder mogelijk is om de 

desbetreffende regels te kennen.61 Aan het voorzienbaarheidsvereiste en het vereiste van 

preciesheid (foreseeability and precision) wordt voldaan indien de regel voldoende 

nauwkeurig is geformuleerd en de burger in staat stelt – zo nodig met gepast advies – de 

gevolgen van de maatregel te voorzien en zijn gedrag hierop kan afstemmen.62  

Tot slot omvat het vereiste van lawfulness dat de justitiabele een redelijke mogelijkheid wordt 

geboden om de rechtmatigheid van de maatregel te betwisten. De maatregel dient te worden 

voorzien van procedurele waarborgen.63 Deze eis vertoont overeenstemming met artikel 6 

EVRM dat het recht op een eerlijk proces regelt. De afbakening tussen de artikelen is niet 

altijd helder en het EHRM toetst de vraag of sprake is van voldoende procedurele 

 
56 Zie ook Schild 2012, p. 127; Sanderink noemt het ook wel het wetmatigheidsvereiste, zie Sanderink 2015, p. 321. 
57 EHRM 25 maart 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:0325JUD003110796, JB 1999, 163 m.nt. AWH (Iatridis/Griekenland), par. 58.; 
zie ook EHRM 14 oktober 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1014JUD002375903 (Shchokin/Oekraïne), par. 50. 
58 EHRM 5 januari 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0105JUD003320296, EHRC 2000/18 m.nt. A.W. Heringa (Beyeler/Italië), par. 
109. 
59 EHRM 26 april 1979, ECLI:NL:XX:1979:AC6568, NJ 1980/146 (Times/Verenigd Koninkrijk), par. 49. 
60 EHRM 9 november 1999, ECLI:CE:ECHR:1999:1109JUD002644995, EHRC 1999/8 m.nt. A.W. Heringa (Spacek 
s.r.o/Tsjechië), par. 56-57 en de noot.  
61 Zie art. 88 Gw.  
62 EHRM 22 september 1994, ECLI:NL:XX:1994:BG7871, FED 1994/762 (Hentrich/Frankrijk), par. 42.; zie ook EHRM 20 
december 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1220JUD005863011 (Ljaskay/Kroatië), par. 65. 
63 EHRM 24 mei 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0521JUD002885695, EHRC 2002/56 (Jokela/Finland), par. 45.; Zie ook EHRM 24 
november 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1124JUD004942999 (Capital Bank AD/Bulgarije), par. 134.; EHRM 14 februari 2017, 
ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD003648007 (Lekic/Slovenië), par. 87. 
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waarborgen soms aan artikel 1 EP EVRM en artikel 6 EVRM gezamenlijk.64  

 

2.4.2 Algemeen belang 

Naast het vereiste dat een inbreuk op het eigendomsrecht bij wet voorzien moet zijn, dient 

de inbreuk ook noodzakelijk te zijn in het algemeen belang (public interest-test).65 Dit vereiste 

is letterlijk in artikel 1 EP EVRM terug te vinden, namelijk ‘behalve in het algemeen belang’66 

en ‘in overeenstemming met het algemeen belang’67. Bij de beoordeling van de vraag of de 

inbreuk noodzakelijk is in het algemeen belang, respecteert het EHRM veelal het oordeel 

van de nationale wetgever wat hij in het algemeen belang noodzakelijk acht, tenzij dit 

oordeel zonder redelijke grond is.68 Hierbij heeft de verdragsstaat een ruime 

beoordelingsvrijheid (margin of appreciation) en komt het zelden voor dat het EHRM oordeelt 

dat de inbreuk geen algemeen belang dient.69  

 

2.4.3 Proportionaliteit 

Tot slot dient de inbreuk proportioneel te zijn (fair balance-test).70 Dit vereiste houdt in dat er 

een rechtvaardig evenwicht moet bestaan tussen het met de maatregel gediende algemene 

belang en de bescherming van het recht op ongestoord genot van eigendom. Hierbij mag er 

geen sprake zijn van een individuele en onevenredige zware last voor de eigenaar.71 Zo zal 

de wetgever een zorgvuldige belangenafweging moeten maken bij het opstellen van 

wetgeving waarbij er een inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht van een 

(rechts)persoon. Bij deze belangenafweging heeft de wetgever, net als bij de beoordeling 

van het algemeen belang, een ruime beoordelingsvrijheid.72  

Daarnaast kan het ontbreken van procedurele waarborgen, zoals ook van belang bij het 

vereiste ‘voorzien bij wet’ (zie paragraaf 2.4.1), ertoe bijdragen dat er geen sprake is van een 

fair balance.73 In dit kader moet de rechter in een nationale procedure ook blijk geven van 

een belangenafweging tussen de individuele belangen en het aan de orde zijnde algemeen 

belang.74 

 
64 Schild 2012, p. 131-133. 
65 Schild 2012, p. 134.; Sanderink 2015, p. 322. 
66 Artikel 1 EP EVRM eerste alinea. 
67 Artikel 1 EP EVRM tweede alinea.  
68 EHRM 21 februari 1986, ECLI:CE:ECHR:1986:0221JUD000879379 (James/Verenigd Koninkrijk), par. 46.; Zie ook EHRM 28 
januari 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0128JUD003025509, EHRC 2014/83 (Bittó e.a./Slowakije), par. 96.  
69 Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 63-67.  
70 Zie ook Schild 2012, p. 136; Sanderink 2015, p. 323. 
71 EHRM 23 september 1982, ECLI:NL:XX:1982:AC7724, NJ 1988, 290, m.nt. E.A. Alkema (Sporrong en Lönnroth/Zweden), 
par. 69 en 73.; Zie ook EHRM 20 juli 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0720JUD003759897 (Bäck/Finland), par. 55. 
72 Schild 2012, p. 137. 
73 Schild 2012, p. 139. 
74 Zie bijvoorbeeld EHRM 13 mei 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0513JUD000621908, EHRC 2014/171 (Paulet/Verenigd 
Koninkrijk), par. 67-69. Zie Leijten 2015, par. 2.6.  



 

15 
 

Bij de beoordeling of sprake is van een fair balance kan het ook van belang zijn of er sprake 

is van ontneming of regulering. Naarmate de inbreuk zwaardere negatieve gevolgen heeft, 

bijvoorbeeld bij ontneming, dient er een ruimere compensatie te worden geboden wil er 

sprake zijn van een fair balance.75 Voor de hoogte van deze compensatie sluit het EHRM in 

principe aan bij de marktwaarde van het eigendom. Het algemeen belang kan er echter in 

sommige gevallen voor zorgen dat een voldoende compensatie lager ligt dan de 

marktwaarde.76 

 

2.5 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk is artikel 1 EP EVRM onderzocht. Het artikel ziet op het recht van ongestoord 

genot van eigendom dat aan natuurlijke personen en rechtspersonen toekomt. 

Geconcludeerd kan worden dat de staat zich dient te onthouden van inbreuken op dit recht; 

hij heeft ook een positieve verplichting om dit recht ten opzichte van zijn onderdanen te 

verzekeren. Om te kunnen beoordelen of er in een bepaald geval voldoende 

eigendomsbescherming wordt geboden moet eerst onderzocht worden of er sprake is van 

eigendom conform het eigendomsbegrip van artikel 1 EP EVRM en of daar een inbreuk op 

wordt gemaakt. Met betrekking tot de EVB-leverancier is door het EHRM geoordeeld dat de 

voorbehouden eigendom onder de reikwijdte valt van het eigendomsbegrip van artikel 1 EP 

EVRM.  

Voor de beantwoording van de vraag of een eigendomsrecht voldoende is beschermd, is 

bovendien van belang of er sprake is van een al dan niet gerechtvaardigde inbreuk op het 

eigendomsrecht. De afkondiging van een afkoelingsperiode houdt mijns inziens een inbreuk 

in op het eigendomsrecht van de EVB-leverancier. Of deze inbreuk vervolgens 

gerechtvaardigd is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de door art. 1 EP EVRM 

gestelde vereisten. Zo dient de inbreuk bij wet te zijn voorzien, een algemeen 

gerechtvaardigd belang te dienen en proportioneel te zijn. Indien hier aan is voldaan is de 

inbreuk op het eigendomsrecht gerechtvaardigd en wordt er voldoende 

eigendomsbescherming geboden. Deze kwestie komt aan de orde in hoofdstuk 5. 

 

 

 

 
75 Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 63. 
76 EHRM 24 mei 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0521JUD002885695, EHRC 2002/56 (Jokela/Finland), par. 53. 
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3. Afkoelingsperiode in faillissement en surseance 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de vraag hoe een EVB-leverancier wordt 

beschermd tegen inbreuken op het eigendomsrecht gedurende een afkoelingsperiode in 

faillissement en surseance. Omwille van praktische redenen zal, behalve waar er tussen de 

afkoelingsperiode in faillissement en surseance van betaling relevante verschillen bestaan, 

de werking van de afkoelingsperiode in faillissement besproken worden. De artikelen die 

betrekking hebben op de afkoelingsperiode in faillissement en surseance van betaling zijn 

namelijk nagenoeg hetzelfde.77   

Allereerst wordt beschreven wat een afkoelingsperiode in faillissement en surseance inhoudt 

en wat de werking ervan is. Hierbij zal uiteengezet worden wat de grondslag, doelstelling en 

strekking van de afkoelingsperiode is. Daarnaast zal worden ingegaan op de positie van de 

EVB-leverancier en welke bescherming hem toekomt tegen inbreuken op zijn 

eigendomsrecht in de afkoelingsperiode. 

 

3.2 Afkoelingsperiode 

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken verliest de gefailleerde op grond van artikel 

23 Fw van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend 

vermogen.78 De curator wordt op dat moment belast met het beheer en de vereffening van 

de failliete boedel en zal onderzoek moeten doen naar de (omvang van) de boedel.79 De 

schuldeisers zullen zich kort na faillietverklaring bij de curator melden om hun rechten veilig 

te stellen, bijvoorbeeld door opeising van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

goederen. De gefailleerde onderneming kan hierdoor stil komen te liggen. Dit bemoeilijkt de 

curator wanneer hij een doorstart wil realiseren. Het is daarom op grond van artikel 63a Fw 

mogelijk dat de curator (of een andere belanghebbende) de rechter-commissaris verzoekt 

om een afkoelingsperiode af te kondigen.80 De rechter-commissaris kan dit ook ambtshalve 

doen.81 Een afkoelingsperiode kan ook worden afgekondigd door de rechter die de 

faillietverklaring uitspreekt. Dit kan hij niet ambtshalve doen, maar alleen op verlangen van 

de aanvrager van het faillissement of de schuldenaar. De afkoelingsperiode wordt in dat 

geval tegelijkertijd afgekondigd met de faillietverklaring.82 Gedurende de afkoelingsperiode, 

 
77 Nieuwenhuis & Tollenaar, TvI 2019/8, p. 59.  
78 In surseance is de schuldenaar alleen bevoegd om beschikkingshandelingen te verrichten met toestemming van de 
bewindvoerder, zie artikel 228 Fw.  
79 Zie artikel 68 Fw. 
80 Kortmann & Faber 1995, p. 203-204.; Van der Aa 2007, p. 35. 
81 Artikel 63a lid 1 Fw. 
82 Artikel 63a lid 4 Fw. Zie artikel 241a – 241d Fw voor de afkoelingsperiode in surseance. In surseance is het uitsluitend de 
rechtbank die een afkoelingsperiode afkondigt. 
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die in beginsel maximaal twee maanden bedraagt,83 mogen derden niet zonder machtiging 

van de rechter-commissaris overgaan tot verhaal op de tot de boedel behorende goederen of 

tot opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde bevinden.84 Dit geldt ook 

voor de EVB-leverancier. 

De wetgever heeft de afkoelingsperiode in faillissement en surseance omwille van twee 

redenen ingevoerd.85 Allereerst moet een afkoelingsperiode de curator de tijd geven om zich 

een oordeel te kunnen vormen over de vraag welke zaken in de boedel vallen. Daarnaast 

moet zij de curator tijd geven zodat hij kan beoordelen welke zaken hij voor de boedel wil 

behouden in verband met een mogelijke voortzetting van de onderneming.86 Het is dus tijd 

die de curator door afkondiging van een afkoelingsperiode wordt gegund.87  

Wanneer er geen afkoelingsperiode is afgekondigd kan de EVB-leverancier in principe zijn 

goederen opeisen. Een overdracht onder eigendomsvoorbehoud wordt door de Hoge Raad - 

kortgezegd - aangemerkt als een overdracht onder opschortende voorwaarde waarbij de 

verkrijger een voorwaardelijk eigendomsrecht verkrijgt.88 Indien de opschortende voorwaarde 

niet is vervuld, wat veelal neerkomt op het betalen van de geleverde goederen, blijven de 

goederen eigendom van de EVB-leverancier en vallen de goederen niet in de 

faillissementsboedel.89 Het voorgaande brengt mee dat de EVB-leverancier net als buiten 

faillissement zijn goederen kan opeisen, wanneer deze zich als zodanig (er is dus geen 

sprake van vermenging) nog in de macht van de gefailleerde bevinden, op grond van artikel 

5:2 BW jo. 3:92 BW.90  

Vóór faillissement hebben partijen doorgaans afgesproken dat de koper bevoegd is om de 

onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden of te verbruiken in de 

normale bedrijfsuitoefening. Bij gebreke van expliciete afspraken, inhoudende dat bij 

faillissement van de koper/schuldenaar de curator niet meer bevoegd is om de goederen 

door te verkopen, is het de heersende opvatting dat ook een redelijke uitleg van een 

eigendomsvoorbehoud meebrengt dat door faillissement de bevoegdheid om de goederen 

door te verkopen voor de curator eindigt.91 Of de curator desondanks zonder toestemming 

van de EVB-leverancier over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mag 

beschikken bestaat in de literatuur discussie (zie verder paragraaf 3.3.2). Indien de curator 

 
83 De rechter-commissaris kan deze periode eenmaal verlengen met een periode van ten hoogste twee maanden. 
84 Artikel 63a Fw.  
85 Het doel van de afkoelingsperiode in surseance en faillissement is hetzelfde, zie Van der Aa 2007, p. 199. 
86 Kortmann & Faber 1995, p. 203-204.; Van der Aa 2007, p. 35. 
87 Vlg. Van der Aa 2007, p. 35. 
88 HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290, m.nt. F.M.J. Verstijlen, r.o. 4.2.2 (Rabobank/ Reuser).; Zie ook Van 
Overloop, TvCu 2018, p. 113. 
89 De curator kan door betaling van de openstaande vorderingen het volle eigendomsrecht verkrijgen en vallen de goederen 
alsnog in de boedel. Door betaling wordt immers de opschortende voorwaarde voor overdracht van het eigendomsrecht vervuld.  
90 Van der Aa 2007, p. 35. 
91 Zie Van Hoof, TvI 2018/10, p. 56-57 en verdere bronverwijzing in de noot. Zie ook: Verheul, TvI 2016/19, p. 141-142. 
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de goederen toch wenst te verbruiken of vervreemden zal hij daarom in beginsel in overleg 

met de EVB-leverancier moeten treden over bijvoorbeeld een vergoeding die de leverancier 

krijgt.  

 

3.3 Positie EVB-leverancier 

De sterke positie die de EVB-leverancier zich verschaft door een eigendomsvoorbehoud 

wordt aldus beperkt door de afkondiging van een afkoelingsperiode nu hij zijn goederen niet 

zonder toestemming van de rechter-commissaris mag opeisen. Een EVB-leverancier staat 

echter niet geheel met lege handen wanneer hij geconfronteerd wordt met een 

afkoelingsperiode.  

 

3.3.1 Bescherming tegen afkondiging afkoelingsperiode 

Op het moment dat de rechter-commissaris een afkoelingsperiode heeft afgekondigd, kan hij 

op grond van artikel 63a lid 2 Fw zijn ‘beschikking’ beperken tot bepaalde schuldeisers en 

voorwaarden verbinden aan zijn beschikking. De EVB-leverancier kan bij de rechter-

commissaris erop aandringen om bijvoorbeeld aan de (verlengde) afkoelingsperiode een 

voorwaarde te verbinden ter beperking of tot vergoeding van de schade die de leverancier 

ten gevolge van de afkoelingsperiode lijdt of zal lijden.92  

Daarnaast is het voor de EVB-leverancier mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen de 

afkondiging van een (verlengde) afkoelingsperiode. De rechter-commissaris kondigt een 

afkoelingsperiode af door middel van een beschikking.93 Tegen deze beschikking staat 

ingevolge artikel 67 Fw hoger beroep open gedurende vijf dagen vanaf de dag waarop de 

beschikking is gegeven.94  

Indien de EVB-leverancier zijn goederen in de afkoelingsperiode wil opeisen, dan kan hij op 

grond van artikel 63a lid 1 Fw de rechter-commissaris om een machtiging vragen. Of deze 

machtiging wordt verleend is afhankelijk van een afweging tussen de belangen van de 

boedel en die van de individuele crediteur.95 Tegen een weigering van de machtiging staat 

voor de EVB-leverancier hoger beroep open op grond van artikel 67 Fw. 

Met de bovengenoemde bevoegdheden speelt de rechter-commissaris een belangrijke rol bij 

de bescherming van de EVB-leverancier tegen (ongeoorloofde) inbreuken op zijn 

 
92 Van der Aa 2007, p. 129. 
93 Zie artikel 63a Fw. 
94 Alhoewel er in de rechtspraak enige verdeeldheid bestaat, is de heersende opvatting dat er geen hoger beroep open staat in 
surseance, zie Verstijlen, in: GS Faillissementswet, art. 241a Fw, aant. 3 (online, bijgewerkt 23 oktober 2020).; Polak & 
Pannevis 2017, p. 429.  
95 Molhuysen 2015, p. 282-284.; Harmsen, JOR 2017/273, punt 4.  
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eigendomsrecht.96  

 

3.3.2 Verbruiks- en vervreemdingsbevoegdheid curator 

Wanneer er een afkoelingsperiode is afgekondigd kan het voor de curator wenselijk zijn, in 

verband met bijvoorbeeld het realiseren van een doorstart, om (zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de EVB-leverancier) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen 

te verbruiken of te vervreemden.97 De Faillissementswet geeft echter geen duidelijkheid 

omtrent een verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid van de curator.98 De vraag is of de 

curator over deze bevoegdheid beschikt en op grond waarvan. Een aantal auteurs meent dat 

de curator ook zonder contractuele grondslag bevoegd is om de goederen te verbruiken of te 

vervreemden, zij het soms onder voorwaarden. Deze bevoegdheid zou volgens deze auteurs 

– kort gezegd – blijken uit de strekking van de afkoelingsperiode, die inhoudt dat de curator 

in de gelegenheid wordt gesteld om de boedel te inventariseren en zijn beleid te bepalen ten 

aanzien van de vraag welke zaken hij wil behouden, bijvoorbeeld in het geval hij een 

doorstart wil realiseren.99 Een voorwaarde die hierbij doorgaans wel door genoemde auteurs 

wordt gesteld, is dat de verbruikte of vervreemde goederen door de curator moeten worden 

betaald.100 Anders dan dat de bevoegdheid uit de strekking van de afkoelingsperiode zou 

voortvloeien, vindt Loesberg dat de bevoegdheid voortvloeit uit de overeenkomst die 

gesloten is tussen de schuldenaar en de EVB-leverancier, wanneer de schuldenaar (de 

latere failliet) op grond van de overeenkomst reeds bevoegd was om de zaken in de normale 

bedrijfsuitoefening te vervreemden.101 

Er zijn ook auteurs die menen dat de curator in beginsel niet over een verbruiks- of 

vervreemdingsbevoegdheid beschikt.102 Dit heeft onder andere te maken met twee 

uitspraken van de Hoge Raad waarin de curator geen expliciete verbruiks- of 

vervreemdingsbevoegdheid is toegekend.103 Advocaat-Generaal Timmerman is ook van 

mening dat de curator in beginsel niet daartoe bevoegd is. Hij concludeert echter wel dat 

door de meeste auteurs wordt aangenomen dat verbruik of vervreemding van de goederen 

geoorloofd is wanneer dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening geschiedt en de 

curator voldoende zekerheid heeft dat hij de waarde van de goederen kan vergoeden aan de 

 
96 Van der Aa 2007, p. 189.; Molhuysen 2015, p. 282-284. 
97 In dit onderzoek zal alleen worden ingegaan op het verbruik en vervreemding van goederen. Het gebruik van goederen, 
bijvoorbeeld het gebruik van een machine, leidt niet (direct) tot verlies van het eigendomsrecht.  
98 Het Voorontwerp Insolventiewet 2007 dat deze bevoegdheid wettelijk heeft willen regelen is niet doorgevoerd. Het 
wetsvoorstel zou volgens de minister te controversieel zijn, zie aanhangsel Handelingen II 2010/11, nr. 1014. 
99 Kortmann 1994, p. 153 e.v.; Vermeeren & Van Voorts, TvCu 2017, p. 22.; Boeve & De Ruijter, FIP 2014/172, p. 146.; Reehuis 
2013, p. 75-76. 
100 Zie Boeve & De Ruijter, FIP 2014/172, p. 146 en Reehuis 2013, p. 75-76. 
101 Loesberg, FIP 2014/274, p. 220-222. Het begrip normale bedrijfsuitoefening dient volgens hem te worden uitgelegd naar 
objectieve maatstaven met inachtneming van de Haviltexmaatstaf. 
102 Zoals bijvoorbeeld Van der Aa 2007, p. 46 en p. 76-77 en Nieuwenhuis & Tollenaar, TvI 2019/8, p. 59-60.  
103 Zie HR 16 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2741, JOR 1999/17, r.o. 3.7 (Van der Hel q.q./Edon Twente) en HR 19 
december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7817, NJ 2004/293, m.nt. P. van Schilfgaarde (Mobell/Interplan). 
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EVB-leverancier.104 Kortom een eenduidig standpunt in de literatuur omtrent een verbruiks- 

of vervreemdingsbevoegdheid van de curator is er niet. Evenwel wordt mijns inziens door de 

auteurs over het algemeen de mening gedeeld dat verbruik of vervreemding van de 

goederen geoorloofd is wanneer deze goederen worden vergoed aan de EVB-leverancier.  

De lagere rechter heeft zich wel uitdrukkelijk uitgelaten over de verbruiks- en 

vervreemdingsbevoegdheid. Zo heeft de rechtbank Den Haag onder andere geoordeeld dat 

over het algemeen wordt aangenomen dat de curator tijdens de afkoelingsperiode 

eigendommen van de EVB-leverancier mag vervreemden indien er sprake is van 

zwaarwegende belangen, zoals de continuïteit van de onderneming en werkgelegenheid, die 

prevaleren boven de belangen van individuele schuldeisers.105 Het nastreven van een 

doorstart wordt in de rechtspraak gezien als een zwaarwegend belang dat prevaleert boven 

het belang van de EVB-leverancier.106 In dat geval moeten de rechten van de EVB-

leverancier wel voldoende zijn gewaarborgd.107  

Hoewel er in de wet geen duidelijkheid wordt verschaft en de meningen in de literatuur 

uiteenlopen, meen ik uit de strekking van de afkoelingsperiode geen verbruiks- of 

vervreemdingsbevoegdheid te kunnen destilleren. De curator wordt (slechts) tijd verschaft 

om een oordeel te kunnen vormen over wat er in de boedel valt en om te kunnen beoordelen 

welke zaken hij in de boedel wil behouden in verband met een mogelijke doorstart.108 Dat 

verbruik of vervreemding in de praktijk wel plaatsvindt en ook wenselijk kan zijn in verband 

met zwaarwegende belangen zoals voornoemd geeft de curator nog geen bevoegdheid om 

goederen van derden te verbruiken of vervreemden. Mocht (achteraf) blijken dat er toch 

goederen van de EVB-leverancier zijn verbruikt of vervreemd zonder dat hij hier een 

vergoeding voor heeft ontvangen, dan zal de curator in zijn hoedanigheid dan wel persoonlijk 

aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de schade die daardoor geleden wordt door de 

EVB-leverancier (zie paragraaf hierna).  

 

3.3.3 Bescherming tegen verbruik of vervreemding van de goederen 

In aansluiting op de vraag of de curator over een verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid 

beschikt is de vraag van belang welke bescherming de EVB-leverancier toekomt indien de 

curator de goederen heeft verbruikt of vervreemd. Kan de curator bijvoorbeeld aansprakelijk 

worden gesteld voor de schade die de EVB-leverancier lijdt wanneer hij (zonder 

 
104 Concl. A-G L. Timmerman, ECLI:NL:PHR:2003:AN7817, bij HR 19 december 2003, NJ 2004, 293, m.nt. P. van Schilfgaarde, 
par. 2.12. (Curatoren Mobell/Interplan). 
105 Rb. Den Haag 20 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9398, r.o. 4.3 (Stitch/Etam). 
106 Rb. Den Haag 20 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9398, r.o. 4.4 (Stitch/Etam).; Rb. Middelburg 31 augustus 2011, 
ECLI:NL:RBMID:2011:BU9774, r.o. 4.2 (Electronic/Den Hollander). 
107 Rb. Den Haag 20 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9398, r.o. 4.5 (Stitch/Etam). 
108 Kortmann & Faber 1995, p. 203-204.; Van der Aa 2007, p. 35. 
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toestemming) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft verbruikt of 

vervreemd? 

Deze vraag dient bevestigend te worden beantwoord. Een curator is in principe in zijn 

hoedanigheid (qualitate qua) aansprakelijk wanneer hij zonder toestemming de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verbruikt of vervreemdt.109 Hij maakt in dat geval 

in hoedanigheid een inbreuk op het eigendomsrecht van de EVB-leverancier en pleegt 

daarmee een onrechtmatige daad.110 In de literatuur wordt verdedigd dat wanneer de curator 

de schade van de EVB-leverancier compenseert hij rechtmatig handelt.111 Daarnaast kan 

een schadevergoedingsplicht ook gelegen zijn in de ongerechtvaardigde verrijking van de 

boedel.112 De opbrengst of de waarde van de goederen komt ten gunste van de boedel zodat 

hij wordt verrijkt ten koste van de EVB-leverancier.113 Voor deze verrijking is in de wet geen 

rechtvaardiging te vinden. 

Door het verbruik of vervreemding van de goederen door de curator verkrijgt de EVB-

leverancier een vordering op de boedel, een zogenoemde concurrente boedelvordering.114 

Mijns inziens is het de vraag of een (concurrente) boedelvordering in de praktijk wel 

voldoende is.115 Zo gaat het salaris van de curator in rang voor de boedelvordering van de 

EVB-leverancier. De curator zou daardoor kunnen profiteren van een onrechtmatige daad, 

namelijk door eerst zijn salaris te voldoen ten koste van de EVB-leverancier. Daarnaast moet 

de concurrente boedelschuld naar evenredigheid concurreren met andere 

boedelschulden.116 Indien de boedel onvoldoende middelen bevat om de boedelvordering 

van de EVB-leverancier te voldoen vist hij achter het net. Een aantal auteurs is dan ook van 

mening dat de boedelvordering een vordering met voorrang dient te zijn, waarbij de 

opbrengst van de goederen direct aan de leverancier dient te worden voldaan, zonder dat in 

de faillissementskosten hoeft te worden bijgedragen (een zogenaamde superpreferente 

boedelvordering).117 Andere auteurs stellen dat er geen sprake is van een superpreferente 

maar slechts van een concurrente boedelvordering, omdat noch de wet noch de rechtspraak 

 
109 Zie bijvoorbeeld HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7817, NJ 2004/293, m.nt. P. van Schilfgaarde 
(Mobell/Interplan). 
110 Van der Aa 2007, p. 147.; Verheul, TvI 2016/19, p. 141-142.; Boeve & De Ruijter, FIP 2014/172, p. 144.; Van Hoof, TvI 
2018/10, p. 58.  
111 Van Hoof, TvI 2018/10, p. 57. 
112 Rb. Den Haag 20 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9398 (Stitch/Etam).; Hierbij wordt wel een andere wijze van berekening 
van schade gehanteerd dan bij een onrechtmatige daad vordering, aangezien bij ongerechtvaardigde verrijking wordt gekeken 
naar de verarming van de leverancier en de verrijking van de boedel. Bij een onrechtmatige daad vordering heeft de leverancier 
recht op de schade die hij daadwerkelijk lijdt, dit kan dus hoger liggen dan de schadeberekening bij een ongerechtvaardigde 
verrijking. 
113 Zie artikel 6:212 BW. 
114 Hof Den Haag 13 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1609 r.o. 7 (curator AOH/Nidera).; Zie Geurts 2019, p. 318.  
115 Zo ook Boeve & De Ruijter, FIP 2014/172, p. 145.; Reehuis 2013, p. 75. 
116 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 13 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1609 r.o. 8 (curator AOH/Nidera). 
117 Faber & Vermunt 2017, p. 163-165.; Loesberg, FIP 2014/274, p. 222. Loesberg baseert dit op het arrest van HR 5 september 
1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2419, NJ 1998/437 m.nt. P. van Schilfgaarde (Ontvanger/Hamm q.q.). 
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preferentie toekent aan een boedelvordering uit hoofde van een onrechtmatige daad wegens 

een inbreuk op het eigendomsrecht.118 

Het gerechtshof Den Haag heeft in 2018 geoordeeld dat er in het geval van een 

onrechtmatige daad door de curator wegens een inbreuk op het eigendomsrecht geen 

sprake is van superpreferentie nu dit recht van voorrang niet door de wet wordt toegekend 

en er geen sprake is van een situatie zoals in Ontvanger/Hamm q.q.119 Volgens het hof is het 

uitgangspunt dat een door de curator in hoedanigheid gepleegde onrechtmatige daad een 

concurrente boedelvordering is. Daarnaast heeft het hof geoordeeld dat de EVB-leverancier 

wel een preferente boedelvordering heeft, in die zin dat hij voorrang heeft op de opbrengst 

die met de schending van het eigendomsrecht is verkregen. Hiermee wordt door het hof een 

gelijkschakeling gemaakt met de ‘pandboedelvordering’ van de pandhouder, wanneer de 

curator een inbreuk heeft gemaakt op het pandrecht door verpande vorderingen onterecht te 

incasseren en de opbrengst aan de boedel toe te voegen.120 De preferente boedelvordering 

van de EVB-leverancier komt, anders dan een superpreferente boedelvordering, wel in rang 

na de kosten van executie en vereffening, inclusief het salaris van de curator.121 Wanneer de 

boedel na deze kosten geen verhaal meer biedt om de vordering van de EVB-leverancier te 

kunnen voldoen ontvangt de leverancier dus niets. 

Mijns inziens is het een goede ontwikkeling dat door het gerechtshof122 een gelijkschakeling 

wordt gemaakt met de ‘pandboedelvordering’ van de pandhouder, zodat de EVB-leverancier 

voorrang heeft op de opbrengst van de vervreemding. Zou geen gelijkschakeling worden 

gemaakt, dan brengt dit het ongerijmde resultaat met zich mee dat een eigenaar met het 

meest omvattende recht, te weten dat van eigendom (artikel 5:1 BW), minder wordt 

beschermd dan een pandhouder met een beperkt recht (artikel 3:8 BW).123 Daarnaast ben ik 

het met Loesberg, Faber en Vermunt eens dat wanneer een curator de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft vervreemd, hij de opbrengst van deze 

goederen meteen aan de EVB-leverancier zou moeten afdragen.124 Een preferente 

boedelvordering is in mijn ogen onvoldoende nu eerst de faillissementskosten dienen te 

worden voldaan met het risico dat de EVB-leverancier zijn boedelvordering niet voldaan 

krijgt. Dit brengt tevens het onwenselijke gevolg met zich mee dat een curator zou (kunnen) 

profiteren van een onrechtmatige daad jegens de EVB-leverancier door eerst zijn salaris uit 

 
118 Geurts, JOR 2015/14, punt 7-9.; Zie ook Van Geel, JOR 2016/137, punt 3-4. 
119 Hof Den Haag 13 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1609 r.o. 7 (curator AOH/Nidera). In het geval van Ontvanger/Hamm 
q.q. was er sprake van een onverschuldigde betaling aan de boedel waarbij er bij hoge uitzondering wel een superpreferente 
boedelvordering werd toegekend, zie HR 5 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2419, NJ 1998/437 m.nt. P. van Schilfgaarde 
(Ontvanger/Hamm q.q.). 
120 Hof Den Haag 13 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1609 r.o. 7-8 (curator AOH/Nidera). Zie ook HR 5 februari 2016, JOR 
2016/83 m.nt. S.C.J.J. Kortmann (Rabobank/Verdonk q.q.).  
121 Hof Den Haag 13 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1609 r.o. 8 (curator AOH/Nidera). 
122 Hof Den Haag 13 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1609 (curator AOH/Nidera). 
123 Zie ook Faber & Vermunt 2017, p. 164. 
124 Faber & Vermunt 2017, p. 163-165.; Loesberg, FIP 2014/274, p. 222. 
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de opbrengst te voldoen ten koste van de leverancier. Zonder de onrechtmatige 

handelswijze van de curator zouden deze salariskosten niet laste van de EVB-leverancier 

zijn gekomen.  

De EVB-leverancier waarvan de boedelvordering niet voldaan kan worden, beschikt over nog 

een instrument waar hij gebruik van kan maken om zijn schade te verhalen. Het is onder 

omstandigheden ook mogelijk om de curator persoonlijk aansprakelijk te stellen (pro se). Een 

curator kan persoonlijk aansprakelijk worden gehouden wanneer hij niet heeft gehandeld 

zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring 

beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.125 Hierbij moet hem 

een persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt.126 Daarvoor is vereist dat hij gehandeld 

heeft terwijl hij het onjuiste van zijn handelen inzag dan wel redelijkerwijze behoorde in te 

zien.127 Alle omstandigheden van het geval zijn hierbij van belang zodat niet steeds op 

voorhand duidelijk is of de curator persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden.  

Wel is duidelijk dat van een curator mag worden verlangd dat wanneer hij de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verbruikt of vervreemdt, hij maatregelen treft om 

te zorgen dat de EVB-leverancier zijn schadevergoeding daadwerkelijk ontvangt, 

bijvoorbeeld door de benodigde middelen (zoals de opbrengst van de vervreemding) 

afgescheiden te houden van de boedel.128 Uit de rechtspraak volgt dat wanneer hij dit niet 

doet en/of de boedel onvoldoende verhaal blijkt te bieden voor betaling van de 

boedelvordering van de EVB-leverancier, dat de curator dan een persoonlijk verwijt kan 

worden gemaakt en persoonlijk aansprakelijk is.129 Gezien de omvang van het onderzoek 

worden verdere aansprakelijkheidsvraagstukken ten aanzien van de curator onbesproken 

gelaten.130 

 

3.4 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk is de afkoelingsperiode in faillissement en surseance onderzocht. De 

afkoelingsperiode heeft als doel de curator tijd te geven om zich een oordeel te kunnen 

vormen over de vraag welke goederen in de boedel vallen en over welke goederen hij wil 

behouden in verband met een mogelijke voortzetting van de onderneming. Geconcludeerd 

kan worden dat de bescherming van de EVB-leverancier allereerst gelegen ligt in de 

waarborgen met betrekking tot de afkondiging van een afkoelingsperiode. Zo kan de EVB-

 
125 HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, r.o. 3.6 (Maclou). 
126 HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047 (Maclou) en HR 16 december 2011 ECLI:NL:HR:2011:BU4204, JOR 2012/65, 
m.nt. Spinath (Prakke/Gips).; Vriesendorp TvI 2018/49, p. 317-318. 
127 HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204, JOR 2012/65, m.nt. Spinath, r.o. 3.4.3 (Prakke/Gips). 
128 Verheul, TvI 2018/30, p. 196. 
129 Hof Amsterdam 10 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:747, r.o. 3.27 (Euretco/Geene q.q.). 
130 Voor een actuele weergave van de ontwikkeling van dit leerstuk zie Verstijlen, TvI 2020/20. 
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leverancier hoger beroep instellen tegen de afkondiging van een afkoelingsperiode en de 

rechter-commissaris verzoeken om voorwaarden te verbinden aan de beschikking ter 

beperking of vergoeding van de schade die de EVB-leverancier lijdt of mogelijk zou kunnen 

lijden. Ook kan de EVB-leverancier de rechter-commissaris om een machtiging vragen om 

zo zijn goederen te kunnen opeisen. Daarnaast ligt de bescherming van de EVB-leverancier 

in de omstandigheid dat de curator ingevolge de heersende opvatting in zijn hoedanigheid 

aansprakelijk kan worden gehouden wanneer hij de goederen verbruikt of vervreemd zonder 

toestemming van de EVB-leverancier. Dit is een boedelvordering waarbij de EVB-

leverancier, in ieder geval volgens het gerechtshof Den Haag, voorrang heeft op opbrengst 

van verkoop, welk recht in rang komt na de kosten van executie en vereffening, inclusief 

het salaris van de curator. Tot slot staat de EVB-leverancier een vordering tot persoonlijke 

aansprakelijkheid van de curator ten dienste, indien de boedel onvoldoende verhaal biedt 

voor de voldoening van zijn boedelvordering.  
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4. WHOA  

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de WHOA uiteengezet worden waarbij er specifiek zal worden ingegaan 

op de afkoelingsperiode.131 Er zal antwoord worden gegeven op de vraag welke 

bescherming de WHOA biedt gedurende de afkoelingsperiode in een pre-

insolventieprocedure tegen inbreuken op het eigendomsrecht van de EVB-leverancier. Het 

antwoord op deze vraag is voor dit onderzoek van belang, omdat met deze informatie een 

toetsing aan de vereisten van artikel 1 EP EVRM kan plaatsvinden. 

 

4.2 Achtergrond 

Een schuldenaar die buiten een formele insolventieprocedure132 zijn schulden wil 

herstructureren beschikte tot de inwerkingtreding van de WHOA alleen over het 

herstructureringsmechanisme van een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord.133 Bij de 

totstandkoming van dit akkoord gelden de gewone vermogensrechtelijke regels en kunnen 

tegenstemmende schuldeisers in beginsel niet worden gebonden aan het akkoord nu bij een 

akkoord, dat een meerpartijenovereenkomst is, sprake moet zijn van aanbod en 

aanvaarding.134 Dwarsliggende schuldeisers kunnen ervoor zorgen dat de onderneming 

alsnog failleert door niet in te stemmen met het akkoord.135 Dit maakt het sluiten van een 

akkoord buiten een formele insolventieprocedure lastig. De overheid beoogt met de invoering 

van de WHOA een oplossing voor dit probleem te bieden.136 Als gevolg van de 

inwerkingtreding van de WHOA is het nu wel mogelijk om tegenstemmende schuldeisers 

buiten een formele insolventieprocedure te binden aan een schuldeisersakkoord.137  

De WHOA ziet allereerst op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast 

insolvent dreigen te raken maar waarvan er nog bedrijfsactiviteiten zijn die nog wel 

levensvatbaar zijn. De ondernemer kan zijn schuldeisers in dat geval een akkoord aanbieden 

om zo een dreigend faillissement te voorkomen.138 Hier sluit het eerste doel van de WHOA 

bij aan, namelijk het versterken van het reorganiserend vermogen van ondernemingen.139 

Daarnaast staat de WHOA ook open voor ondernemers die geen overlevingskansen meer 

 
131 Er zal geen uitputtende uiteenzetting volgen van de totstandkomingsprocedure van het akkoord nu het onderzoek zich 
specifiek richt op de nieuwe artikelen 376 Fw en 377 Fw die zien op de afkoelingsperiode en het gebruiksrecht van de 
schuldenaar gedurende de afkoelingsperiode.  
132 Lees: faillissement, surseance van betaling en Wsnp. 
133 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 1. 
134 Zie Mennens 2020, p. 69-71. 
135 Weigering van instemming door een schuldeiser is mogelijk, tenzij er sprake is van misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW), 
zie bijv. HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7799, NJ 2006, 230, m.nt. P. van Schilfgaarde (Groenemeijer/Payroll). 
136 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 1-4. 
137 Artikel 385 Fw. 
138 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 5.  
139 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 1.  
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hebben en door middel van een akkoord de onderneming wil afwikkelen (liquidatie-akkoord). 

Hierbij worden niet-levensvatbare onderdelen van de onderneming stopgezet en buiten 

faillissement afgewikkeld, terwijl levensvatbare onderdelen kunnen worden voortgezet. 

Voorwaarde is wel dat een beter resultaat kan worden behaald dan met een afwikkeling van 

de onderneming in faillissement.140  

Een pre-insolventieprocedure beoogt de totstandkoming van akkoorden te faciliteren in 

gevallen waarin een akkoord tot meerwaarde voor de gezamenlijke schuldeisers leidt ten 

opzichte van het scenario dat zou volgen wanneer het akkoord niet tot stand zou komen. 

Mennens kwalificeert dit uitgangspunt als ‘waardemaximalisatie’.141 Een WHOA-akkoord 

wordt als redelijk gezien wanneer de schuldeisers die bij het akkoord betrokken worden, bij 

het akkoord gebaat zijn of er in ieder geval niet op achteruit gaan wanneer het akkoord tot 

stand komt ten opzichte van een faillissementsscenario.142 De schuldenaar dient ervoor te 

zorgen dat de spreekwoordelijk te verdelen ‘taart’143 groter wordt en de schuldeisers ervan te 

overtuigen dat hun stuk uit ‘de taart’ in het akkoord groter dan het in een faillissement zou 

zijn.144 Een faillissement leidt veelal tot waardevermindering van de onderneming. Hierdoor is 

het mogelijk dat in het faillissement niet de hoogst mogelijke waarde voor de schuldeisers 

wordt gerealiseerd.145  

De afkoelingsperiode is een belangrijk instrument voor de schuldenaar om de meerwaarde 

die gerealiseerd kan worden met een pre-insolventieakkoord te kunnen blijven behouden 

gedurende de totstandkoming van het akkoord (zie verder paragraaf 4.4). Wanneer 

leveranciers overgaan tot opeising van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

goederen, kan dat de bedrijfsvoering van de schuldenaar onmogelijk maken. Hierdoor zal de 

waarde van de onderneming dalen.146 Dit kan weer ertoe leiden dat met het akkoord geen 

meerwaarde voor de gezamenlijke schuldeisers wordt gerealiseerd. 

 

4.3 Pre-insolventieprocedure 

Ondanks dat de schuldenaar veel ruimte krijgt bij de totstandbrenging van het akkoord zijn er 

in de WHOA kaders vormgegeven waartussen de schuldenaar zich dient te bewegen.147 

Hierna zullen de belangrijkste kaders van de WHOA worden geschetst, zodat de regeling op 

 
140 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 1-3, 23 en 50. 
141 Mennens 2020, p. 153-163. 
142 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 5.; Zie ook artikel 384 lid 3 Fw. 
143 In de WHOA ook wel omschreven als reorganisatiewaarde: de waarde die met het akkoord behouden kan blijven of 
gerealiseerd kan worden, zie Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 5.  
144 Aarts & Jansen 2021, p. 157. 
145 Tollenaar 2016, p. 75.  
146 Mennens 2020, p. 222-223. 
147 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 6 en 29.; Renssen 2021, p. 19. 
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hoofdlijnen inzichtelijk is en de afkoelingsperiode binnen de pre-insolventieprocedure geduid 

kan worden.  

Om van een pre-insolventieprocedure gebruik te kunnen maken dient de schuldenaar in een 

toestand te verkeren waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent148 zal raken.149 

De schuldenaar zelf of een herstructureringsdeskundige, die op verzoek van de schuldenaar 

of bijvoorbeeld een schuldeiser kan worden benoemd door de rechtbank, kan het akkoord 

voorbereiden.150 Het formele traject begint doorgaans wanneer een 

herstructureringsdeskundige wordt benoemd of doordat de schuldenaar een startverklaring 

bij de rechtbank deponeert waaruit blijkt dat hij gestart is met de voorbereiding van het 

akkoord.151 Gedurende de pre-insolventieprocedure verliest de schuldenaar, anders dan in 

faillissement of surseance, niet de beschikking of het beheer over zijn vermogen, ook niet 

indien een herstructureringsdeskundige is aangewezen. Hij behoudt zelf de controle over zijn 

vermogen en kan zijn onderneming blijven voortzetten (hij is debtor-in-possession).152  

Een akkoord kan worden voorbereid en aangeboden in een openbare akkoordprocedure of 

een besloten akkoordprocedure buiten faillissement.153 Welke procedure wordt gekozen, is 

onder andere van invloed op het publiekelijk kenbaar maken van de procedure, de 

rechtsmacht en de buitenlandse erkenning van de beslissingen in het kader van de 

procedure.154 Wanneer de schuldenaar de startverklaring heeft gedeponeerd krijgt hij 

toegang tot verschillende voorzieningen die hem helpen een akkoord tot stand te brengen, 

zoals het gelasten van een afkoelingsperiode.155  

Alvorens de rechtbank het akkoord kan homologeren, oftewel goedkeuren, moet daarover 

door de schuldeisers die in het akkoord worden betrokken, worden gestemd. Daartoe dient 

de schuldenaar de schuldeisers die hij in het akkoord wil betrekken onder te verdelen in 

klassen. Bij deze klassenindeling dienen de schuldeisers die een verschillende rang hebben 

bij het verhaal op het vermogen van de schuldenaar in verschillende klassen te worden 

ingedeeld.156 De schuldenaar of herstructureringsdeskundige kan wanneer ten minste één 

klasse schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd157 het akkoord aan de rechter 

voorleggen die dit vervolgens kan homologeren. Wanneer het akkoord rechten wijzigt van 

 
148 Dit houdt in dat de schuldenaar zijn schulden niet meer kan betalen.   
149 Artikel 370 Fw. Uit de memorie van toelichting blijkt dat hiermee wordt bedoeld dat de schuldenaar nog in staat is om zijn 
lopende verplichtingen te voldoen maar dat er geen realistisch perspectief bestaat om een toekomstige insolventie af te wenden 
wanneer zijn schulden niet worden geherstructureerd, zie Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 33. 
150 Artikel 370 lid 1 Fw en artikel 371 lid 1 Fw. 
151 Artikel 370 lid 3 en 371 lid 1 Fw. 
152 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 27, 38 en 60. 
153 Artikel 369 lid 6 Fw. 
154 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 31-32.; Zie ook Hoogenboezem, FIP 2019/127, p. 39 en Tollenaar, TvI 2019/32, p. 
221-223. 
155 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 36.; Tollenaar, TvI 2019/32, p. 219.; Zie verder Verstijlen, TvI 2020/4, p. 20-21. 
156 Artikel 374 Fw.; Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 48-49. 
157 Een klasse schuldeisers heeft met het akkoord ingestemd wanneer er is ingestemd door een groep schuldeisers die samen 
ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen in die klasse, zie artikel 381 lid 7 Fw.  
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schuldeisers met een vordering die bij een faillissement van de schuldenaar naar 

verwachting geheel of gedeeltelijk kan worden voldaan, dient de vereiste voorstemmende 

klasse te bestaan uit deze categorie schuldeisers.158 De rechter toetst of het akkoord voldoet 

aan de vereisten uit artikel 384 Fw. Het verzoek wordt ambtshalve afgewezen als één van de 

algemene afwijzingsgronden in artikel 384 lid 2 Fw zich voordoet. Het verzoek kan ook 

worden afgewezen wanneer een tegenstemmende schuldeiser bij de rechter een beroep 

doet op een aanvullende afwijzingsgrond uit artikel 384 lid 3 en 4 Fw.159 Wanneer het 

akkoord door de rechter wordt gehomologeerd, is het akkoord verbindend voor alle bij het 

akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders; ook degene die hebben tegengestemd 

of geen stem hebben uitgebracht.160 

 

4.4 Afkoelingsperiode 

4.4.1 Doel 

De wetgever wil met de invoering van de afkoelingsperiode in het kader van de pre-

insolventieprocedure middels de WHOA voorkomen dat schuldeisers of aandeelhouders die 

niet willen meewerken aan het akkoord overgaan tot verhaalsacties of een 

faillissementsverzoek indienen om zo het totstandkomingsproces van het akkoord te 

blokkeren of vertragen. De afkoelingsperiode is erop gericht om de schuldenaar of 

herstructureringsdeskundige de kans te geven een akkoord tot stand te brengen.161 De 

afkoelingsperiode bewerkstelligt dat de schuldenaar kan blijven beschikken over de 

goederen om zo de onderneming voort te kunnen zetten en de waarde van de onderneming 

behouden blijft.162  

De wetgever heeft echter ook het risico van misbruik van de afkoelingsperiode door de 

schuldenaar onder ogen gezien. Het is niet de bedoeling dat de afkoelingsperiode wordt 

ingezet om schuldeisers van verhaal af te houden zonder dat dit gebeurt met het doel om 

aan een oplossing te werken waarmee de schuldeisers het beste gediend zijn.163 Daarom 

worden er voorwaarden gesteld aan de afkondiging van de afkoelingsperiode.164  

 

4.4.2 Voorwaarden afkoelingsperiode 

Alvorens de schuldenaar om een afkoelingsperiode kan verzoeken dient hij allereerst een 

zogenoemde startverklaring te hebben gedeponeerd zoals bedoeld in artikel 370 Fw. 

 
158 Artikel 383 lid 1 Fw.; Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 66. 
159 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 15-17. 
160 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 1 en 18. 
161 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 20, 21 en 52. 
162 Verstijlen, TvI 2020/4, p. 21.; Zie ook Mennens 2020, p. 222.  
163 Zoals ook al de reden is geweest voor de afwijzing van een verzoek afkoelingsperiode, zie bijvoorbeeld Rb. Oost-Brabant 20 
april 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:4316, r.o. 4.9 en Rb. Overijssel 16 juli 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:2907, r.o. 3.6. 
164 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 52.; Schreurs, MvV 2021, p. 166-177.  
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Daarnaast moet hij reeds een WHOA-akkoord aan de schuldeisers hebben aangeboden of 

toezeggen dat hij dit binnen twee maanden zal doen.165 Deze toezegging dient voldoende te 

worden onderbouwd.166  

Artikel 376 Fw biedt naast de schuldenaar de herstructureringsdeskundige (wanneer die is 

aangewezen) de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een afkoelingsperiode af te 

kondigen. Die periode kan gericht zijn tegen alle schuldeisers (algemene afkoelingsperiode) 

of een aantal van hen (beperkte afkoelingsperiode).167 Het gevolg is onder meer dat 

schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud, gedurende een termijn van ten hoogste vier 

maanden,168 niet zomaar mogen overgaan tot opeising.169 De afkoelingsperiode werkt echter 

wel alleen jegens hen wanneer zij geïnformeerd zijn over de afkondiging van de 

afkoelingsperiode of op de hoogte zijn van het feit dat er een akkoord wordt voorbereid.170 

Deze voorwaarde wordt in faillissement en surseance niet gesteld om het gevolg van niet 

opeising te doen intreden. Mijns inziens worden met deze voorwaarde de belangen van de 

EVB-leverancier beschermd nu hij op de hoogte gebracht dient te worden en hij eventuele 

stappen kan ondernemen ter veiligstelling van zijn belangen. Zo kan hij bijvoorbeeld een 

machtiging aan de rechtbank vragen om zijn goederen op te mogen eisen.171  

Een verzoek tot afkondiging van een afkoelingsperiode wordt door de rechter toegewezen 

wanneer summierlijk blijkt dat: (I) de afkoelingsperiode noodzakelijk is voor de voortzetting 

van de onderneming gedurende de voorbereiding van het akkoord,172 (II) redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers gediend zijn bij de 

afkondiging van de afkoelingsperiode173 en (III) de derden die door de afkoelingsperiode 

worden geraakt niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad174.  

I. Noodzakelijk 

De afkondiging van een afkoelingsperiode wordt allereerst noodzakelijk geacht wanneer het 

voor de schuldenaar noodzakelijk is om zijn onderneming gedurende de voorbereiding van 

 
165 Artikel 376 lid 1 Fw. 
166 Rb. Overijssel 16 juli 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:2907. De rechtbank kon in deze zaak op basis van de aangedragen 
informatie niet beoordelen of de aangedragen termijn realistisch was zodat niet kon worden vastgesteld dat het afkondigen op 
dat moment in het belang van de gezamenlijke schuldeisers was. De rechter heeft het verzoek tot afkondiging van de 
afkoelingsperiode afgewezen. 
167 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 53.; Dat een schuldenaar keuze heeft tussen een beperkte en algemene 
afkoelingsperiode komt doordat artikel 241a lid 1 Fw van overeenkomstige toepassing is verklaard op de afkoelingsperiode in 
de WHOA zie artikel 376 lid 8 Fw. 
168 Deze termijn kan op grond van artikel 376 lid 5 Fw worden verlengd, indien de totale termijn niet meer bedraagt dan 8 
maanden. 
169 Daarnaast zorgt de afkondiging van een afkoelingsperiode ervoor dat de schuldenaar of herstructureringsdeskundige de 
rechtbank kan verzoeken om beslagen op te heffen en worden faillissements- surseanceverzoeken geschorst. Hier zal niet 
verder op worden ingegaan nu het onderzoek zich richt op het niet kunnen opeisen van de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde goederen.   
170 Artikel 376 lid 2 sub a Fw.; Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 53. 
171 Artikel 376 lid 2 sub a Fw. 
172 Artikel 376 lid 4 sub a Fw. 
173 Artikel 376 lid 4 sub b Fw.  
174 Artikel 376 lid 4 sub b Fw. 
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en de onderhandelingen over een akkoord te kunnen blijven voortzetten.175 Daarnaast wordt 

in de rechtspraak aangenomen dat de afkoelingsperiode niet alleen ziet op de situatie dat de 

onderneming wordt voortgezet na het akkoord. Zo heeft (onder andere) Rechtbank 

Rotterdam bepaald dat een redelijke wetsuitleg meebrengt dat onder de noodzaak om de 

onderneming voort te blijven zetten ook moet worden verstaan voortzetting van de 

onderneming in het kader van een gecontroleerde afwikkeling (liquidatie-akkoord).176 Om te 

verduidelijken dat ook in deze situatie gebruik kan worden gemaakt van de afkoelingsperiode 

wordt in het conceptvoorstel Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie aan 

artikel 376 lid 4 sub a Fw toegevoegd dat het verzoek ook wordt toegewezen als summierlijk 

blijkt dat dit noodzakelijk is om de door de schuldenaar gedreven onderneming door middel 

van een akkoord gecontroleerd af te kunnen wikkelen.177  

II. Belangen gezamenlijke schuldeisers 

Naast de eis dat afkondiging van de afkoelingsperiode noodzakelijk moet zijn, dienen de 

belangen van de gezamenlijke schuldeisers hiermee te worden gediend. Wanneer hiervan 

sprake is blijkt niet direct uit de wettekst of de toelichting, maar uit de tot op heden gewezen 

beschikkingen is op te maken dat de rechter bij de beoordeling van dit vereiste kijkt of ten 

tijde van de beslissing over de afkoelingsperiode redelijkerwijs valt aan te nemen dat met 

een akkoord buiten faillissement een beter resultaat kan worden behaald dan met de 

afwikkeling in faillissement.178 Deze toetsing komt mijns inziens overeen met het 

uitgangspunt in een pre-insolventieprocedure dat er een meerwaarde voor de gezamenlijke 

schuldeisers dient te worden gerealiseerd ten opzichte van de situatie in faillissement. Bij de 

beoordeling van het verzoek tot afkondiging van een afkoelingsperiode wordt hier door de 

rechtbank dus alvast een summierlijk oordeel over gegeven.179 Wanneer op het moment van 

afkondiging duidelijk is dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers daarmee worden 

gediend kan dit voor een rechtvaardiging zorgen met betrekking tot de inbreuk op het 

eigendomsrecht van de EVB-leverancier die door de afkondiging van de afkoelingsperiode 

wordt gemaakt.180  

III. Belangen derden 

Onder derden dient hier te worden begrepen de schuldeiser die geen verhaal kan nemen op 

 
175 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 21. 
176 Rb. Rotterdam 8 maart 2021, ECLl:NL:RBROT:2021:1887, r.o 4.5. Zie ook Rb Amsterdam 15 januari 2021 
ECLI:NLRBAMS:2021:84, r.o. 4.4.; Rb. Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3331, r.o. 4.6.; Rb. Midden-
Nederland 6 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1901, r.o. 3.2. 
177 Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie van 2 april 2021, p. 8 (concept regeling), www.internetconsultatie.nl. 
178 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3331, r.o. 4.6.; Rb. Den Haag 25 mei 2021, 
ECLI:NL:RBDHA:2021:5316, r.o. 4.8.; Rb. Amsterdam 26 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2815, r.o. 4.7. 
179 Zie ook de homologatie weigeringsgrond artikel 384 lid 3 Fw ‘best-interest-of-creditors test’. 
180 De wetgever en rechter lijken hier mijns inziens aan te haken bij het vereiste ‘noodzakelijk in het algemeen belang’ uit artikel 
1 EP EVRM, zie verder paragraaf 5.2.2 



 

31 
 

de goederen van de schuldenaar en de schuldeiser die zijn goederen niet kan opeisen bij de 

schuldenaar (in casu de EVB-leverancier).181  

De inbreuk is volgens het laatst genoemde vereiste alleen gerechtvaardigd wanneer de EVB-

leverancier op het moment van de afkondiging niet wezenlijk in zijn belangen wordt 

geschaad.182 In de toelichting wordt niet verduidelijkt wanneer hier sprake van is. Dit wordt 

klaarblijkelijk aan het oordeel van de rechter overgelaten. Uit de reeds gewezen rechtspraak 

kan al wel worden afgeleid dat van een wezenlijke schending geen sprake is wanneer de 

schuldeiser niet in een slechtere positie komt te verkeren dan die waarin hij zou hebben 

verkeerd bij een vereffening in faillissement. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang of lopende 

verplichtingen door de schuldenaar kunnen worden voldaan.183 Daarnaast kan het ook van 

belang zijn dat de waarde van het actief van de schuldenaar niet wezenlijk zal wijzigen.184 

Volgens de rechtbank Midden-Nederland is er bovendien een rol weggelegd voor de 

herstructuringsdeskundige (indien deze is aangewezen). Hij zal ervoor moeten zorgen dat 

het voor verhaal vatbare actief gedurende de afkoelingsperiode niet zal verminderen.185 Het 

vereiste dat de EVB-leverancier niet wezenlijk in zijn belangen mag worden geschaad draagt 

mijns inziens bij aan de bescherming van de belangen van de EVB-leverancier. Toch blijft 

het een afweging tussen de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en de individuele 

schuldeiser wiens rechten worden aangetast. Nu de wetgever de hiervoor genoemde 

vereisten open heeft gelaten, is het aan de rechter om hier de juiste balans in te vinden. Dat 

de juiste balans moet worden gevonden is mijns inziens onder andere van belang gezien het 

vereiste van ‘fair-balance’ uit artikel 1 EP EVRM (zie verder paragraaf 5.2.3).  

Als niet langer aan de vereisten uit artikel 376 lid 1 en 4 Fw wordt voldaan, dan moet de 

rechter ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, herstructureringsdeskundige of 

getroffen derde186 de afkoelingsperiode opheffen.187 Een EVB-leverancier die door de 

afkoelingsperiode zijn onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet kan opeisen, 

kan de rechtbank dus verzoeken om de afkoelingsperiode op te heffen wanneer hij 

bijvoorbeeld van mening is dat hij door de voortdurende afkondiging wezenlijk in zijn 

belangen wordt geschaad.188 Ook kan hij aan de rechtbank een machtiging vragen om zijn 

 
181 Artikel 376 lid 4 sub b Fw jo. artikel 376 lid 2 sub a Fw. 
182 Artikel 376 lid 4 sub b Fw. 
183 Rb. Den Haag 25 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5316, r.o. 4.8.; Rb. Den Haag 9 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:7143, 
r.o. 4.8.; Rb. Oost-Brabant 17 september 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:5058, r.o. 3.7. 
184 Rb. Gelderland 4 maart 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1126, r.o. 3.12. Ik meen dat de rechtbank met ‘wijzigen’ voornamelijk 
bedoelt in ‘waarde dalen’ nu slechts een daling van het actief de belangen van de betrokken individuele schuldeiser schaadt. 
Zie ook Rb. Midden-Nederland 6 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1901, r.o. 3.4 waarin de rechter spreekt over ‘verminderen’. 
185 Rb. Midden-Nederland 6 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1901, r.o. 3.4. In de uitspraak wordt geen verdere invulling 
gegeven aan deze rol, zodat het onduidelijk is op welke wijze hij ervoor dient te zorgen dat het voor verhaal vatbare actief niet 
zal verminderen gedurende de afkoelingsperiode. 
186 Met getroffen derden wordt in dit onderzoek bedoeld de derden die ‘geraakt’ worden door de afkoelingsperiode, zoals 
bedoeld in artikel 376 lid 2 sub a Fw. Ook wel ‘de schuldeisers op wie de afkoelingsperiode van toepassing is’, zie 
Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 55. 
187 Artikel 376 lid 10 Fw.  
188 Zie artikel 376 lid 4 sub b Fw jo. 376 lid 10 Fw. 
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goederen op te eisen.189 In de wet is nog niet expliciet geregeld op welke grond dit kan. In 

het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie wordt dit 

verduidelijkt en kan de rechter dit doen wanneer redelijkerwijs valt aan te nemen dat de 

derde door het niet kunnen opeisen wezenlijk in zijn belangen wordt geschaad.190 Hiermee 

wordt mijns inziens terecht aangesloten bij de criteria voor afwijzing en opheffing van de 

afkoelingsperiode.191 Voornoemde waarborgen voorzien de EVB-leverancier aldus van 

bescherming nu de EVB-leverancier kan opkomen tegen de inbreuk op zijn eigendomsrecht. 

Daarnaast is er nog een waarborg in de WHOA opgenomen die mijns inziens de EVB-

leverancier bescherming kan bieden. De rechter kan ingevolge artikel 376 lid 9 Fw ter 

beveiliging van de belangen van de schuldeisers bij de afkondiging van of gedurende de 

afkoelingsperiode voorzieningen treffen als bedoeld in artikel 379 Fw. Dit kan hij doen op 

verzoek van de getroffen derden, beslaglegger en de schuldeiser die het 

faillissementsverzoek heeft ingediend. Wanneer er een algemene afkoelingsperiode is 

afgekondigd ‘kan’ de rechtbank een observator aanstellen als zij dit nodig oordeelt ter 

beveiliging van de belangen van de schuldeisers.192 De observator heeft een 

toezichthoudende taak bij de totstandkoming van het akkoord en dient daarbij oog te hebben 

voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Wanneer het de observator duidelijk 

wordt dat het de schuldenaar niet gaat lukken om het akkoord tot stand te brengen of 

wanneer de belangen van de gezamenlijke schuldeisers worden geschaad stelt hij de 

rechtbank op de hoogte.193 Naar mijn mening is de bevoegdheid van de rechter om een 

observator bij de afkondiging van de afkoelingsperiode aan te stellen nog te vrijblijvend 

geformuleerd, aangezien hij volgens artikel 376 lid 9 Fw een observator ‘kan’ aanstellen. Nu 

er met de afkondiging van de afkoelingsperiode een inbreuk wordt gemaakt op de rechten 

van derden is het mijns inziens wenselijk dat er een observator wordt aangesteld wanneer er 

nog geen herstructureringsdeskundige is aangesteld,194 zodat er toezicht wordt gehouden 

gedurende de afkoelingsperiode. 

Vanaf het moment dat de pre-insolventieprocedure formeel is gestart195 kan de rechter 

ingevolge artikel 379 Fw ook ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar of 

 
189 Artikel 376 lid 2 sub a Fw.  
190 Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie van 2 april 2021, p. 8 (concept regeling), www.internetconsultatie.nl. 
Dit criterium sluit aan bij dat voor de afwijzing en opheffing van een afkoelingsperiode (artikel 376 lid 4 en 10 Fw), zie 
Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie van 2 april 2021, p. 56 en 57 (MvT), www.internetconsultatie.nl.   
191 Artikel 376 lid 4 en 10 Fw, zie ook Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie van 2 april 2021, p. 56 en 57 
(MvT), www.internetconsultatie.nl.   
192 Alleen als er op dat moment nog geen herstructureringsdeskundige is aangewezen zie Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, 
p. 59. 
193 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 55.; Zie ook artikel 380 lid 1 en 2 Fw. 
194 Een observator en herstructureringsdeskundige kunnen niet tegelijkertijd in functie zijn. De wetgever is van mening dat als er 
al een herstructureringsdeskundige is aangesteld sprake is van een onafhankelijk deskundige die optreedt voor de 
gezamenlijke schuldeisers, zie Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 59. 
195 Wanneer een startverklaring is gedeponeerd (artikel 370 Fw) of een herstructureringsdeskundige is aangewezen (artikel 371 
Fw). 
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herstructureringsdeskundige voorzieningen treffen ter beveiliging van de belangen van de 

schuldeisers. Dit draagt mijns inziens bij aan de bescherming van de belangen van de 

getroffen schuldeisers.  

De mogelijkheid voor de rechter tot het aanstellen van een observator is niet beperkt tot de 

situatie wanneer er een algemene afkoelingsperiode wordt afgekondigd zoals op het eerste 

gezicht door de tekst van artikel 376 lid 9 Fw wordt gesuggereerd.196 Uit de toelichting blijkt 

dat de wetgever heeft willen benadrukken dat de rechter in ieder geval de aanstelling van 

een observator moet overwegen wanneer er een algemene afkoelingsperiode wordt 

afgekondigd.197 De mogelijkheid tot het aanstellen van een observator wordt, met betrekking 

tot een beperkte dan wel algemene afkoelingsperiode, ook geboden door artikel 379 Fw op 

basis waarvan de rechter voorzieningen kan treffen.198  

Tot slot dient de rechter de getroffen derde(n) in de gelegenheid te stellen om een zienswijze 

te geven voordat hij een beslissing neemt met betrekking tot het treffen van voorzieningen,199 

het opheffen van de afkoelingsperiode,200 het geven van een machtiging tot opeising van 

goederen,201 of verlenging van de afkoelingsperiode202.203  

 

4.5 Voorwaarden gebruiksrecht schuldenaar 

Naast het gevolg dat afkondiging van de afkoelingsperiode ervoor zorgt dat schuldeisers niet 

tot opeising kunnen overgegaan, heeft afkondiging ook tot gevolg dat de schuldenaar 

ingevolge artikel 377 Fw de goederen mag blijven gebruiken, verbruiken en vervreemden.204 

De grondslag van het gebruiksrecht is het kunnen voortzetten van de onderneming.205 De 

schuldenaar mag alleen van het gebruiksrecht gebruik maken wanneer hij: (I) voor de 

afkondiging van de afkoelingsperiode de bevoegdheid had tot gebruik, verbruik of 

vervreemding van goederen en dit plaatsvindt binnen de normale voortzetting van de 

onderneming en (II) de belangen van de betrokken derden voldoende zijn gewaarborgd.206 

 

 
196 Mennens 2020, p. 353. 
197 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 55. De wetgever licht niet toe waarom de rechter in ieder geval bij een algemene 
afkoelingsperiode de aanstelling van een observator moet overwegen.  
198 Mennens 2020, p. 353. 
199 Artikel 376 lid 9 Fw. 
200 Artikel 376 lid 10 Fw. 
201 Artikel 376 lid 2 sub a Fw. 
202 Artikel 376 lid 5 Fw. 
203 Artikel 376 lid 11 Fw.  
204 In faillissement eindigt deze bevoegdheid wanneer het faillissement wordt uitgesproken, zie paragraaf 3.2. 
205 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 21. 
206 Artikel 377 lid 1 en 2 Fw. 
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4.5.1 Bevoegdheid gebruiksrecht / normale voortzetting van onderneming 

Allereerst moet de schuldenaar al voor de afkondiging van de afkoelingsperiode over de 

bevoegdheid beschikken tot gebruik, verbruik en vervreemding van de goederen. Nu een 

geldig eigendomsvoorbehoud moet worden overeengekomen tussen de schuldenaar en 

EVB-leverancier zal deze bevoegdheid uit de bewoordingen van de 

eigendomsvoorbehoudclausule moeten blijken. Wanneer de bevoegdheid niet expliciet is 

overeengekomen kan de bevoegdheid ook impliciet volgen uit de tussen de verkoper en 

koper bestaande rechtsverhouding.207 Hoe hier in het kader van de pre-insolventieprocedure 

mee om wordt gegaan is onduidelijk nu jurisprudentie met betrekking tot artikel 377 Fw tot de 

datum van afronding van dit onderzoek ontbreekt. Daarnaast mag het gebruiksrecht alleen 

worden uitgeoefend wanneer dit past binnen de normale voortzetting van de onderneming.208 

Er wordt met het gebruiksrecht aldus geen nieuwe bevoegdheid gecreëerd maar enkel 

vastgelegd dat de schuldenaar de bevoegdheid blijft behouden gedurende de 

afkoelingsperiode, mits de belangen van de betrokken derden daarbij voldoende zijn 

gewaarborgd. Tot slot vinden contractuele beperkingen aan het gebruiksrecht wanneer de 

schuldenaar bijvoorbeeld start met de voorbereiding van het akkoord, geen toepassing. Deze 

zogeheten ipso facto-clausules, die automatisch contractuele gevolgen verbinden aan het 

starten van een pre-insolventieprocedure, worden op grond van artikel 373 lid 3 Fw buiten 

werking gesteld.209  

 

4.5.2 Belangen voldoende gewaarborgd 

De tweede voorwaarde die gesteld wordt aan het gebruiksrecht van de schuldenaar is dat de 

belangen van de betrokken derden voldoende moeten zijn gewaarborgd.210 De wetgever 

heeft onder ogen gezien dat door uitoefening van het gebruiksrecht de rechten van derden 

op de goederen doorgaans komen te vervallen en dat daarmee zekerheidsgerechtigden, 

waaronder de EVB-leverancier, in hun belangen worden geschaad.211 De toelichting geeft 

echter weinig houvast met betrekking tot de invulling van de norm ‘voldoende waarborg’, 

maar er wordt volgens de wetgever wel aan de norm voldaan wanneer er vervangende 

zekerheid wordt verschaft.212 Wat er zoal als vervangende zekerheid kan dienen, wordt niet 

verder toegelicht en wordt klaarblijkelijk aan het oordeel van de rechter overgelaten. 

Mijns inziens is het belang van de EVB-leverancier niet perse (het behoud van) het recht op 

eigendom, nu dit bovenal een zekerheidskarakter heeft, maar het belang is dat de geleverde 

 
207 Zie verder Reehuis 2013, p. 55-56. 
208 Artikel 377 lid 1 Fw. 
209 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 44, en 46-47.  
210 Artikel 377 lid 2 Fw. 
211 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 21 en 56. 
212 Hoving 2021, p. 224. Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 21 en 56. 
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goederen betaald zullen worden. Zoals Mennens terecht stelt zal ten minste contante 

betaling van de goederen aan de norm van ‘voldoende waarborg’ voldoen.213 Mijns inziens 

dient bij het bepalen van de hoogte van de ‘waarborg’, anders dan wat Hoving stelt,214 

aangesloten te worden bij de factuurwaarde en niet bij de kostprijs van de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen die op het moment van afkondiging van de 

afkoelingsperiode nog bij de schuldenaar aanwezig zijn. Het belang van de EVB-leverancier, 

namelijk betaling van de geleverde goederen, wordt in mijn ogen alleen voldoende 

gewaarborgd wanneer aangesloten wordt bij de factuurwaarde en niet bij de kostprijs (die 

lager is dan de factuurwaarde) van de geleverde goederen. 

Eventuele zekerheden die in verband met het verschaffen van vervangende zekerheid door 

een schuldenaar verstrekt zouden kunnen worden, bijvoorbeeld een pandrecht op 

vorderingen of goederen, kunnen de EVB-leverancier veelal niet baten.215 De vorderingen en 

goederen van de schuldenaar zijn vaak al bij voorbaat verpand aan de bank. Dit brengt met 

zich mee dat wanneer alle activa van de onderneming zijn verpand en de schuldenaar 

onvoldoende middelen heeft om de EVB-leverancier contant te betalen hij afhankelijk is van 

de bereidheid van een financier (de bank) die betaling van de goederen wil financieren.216  

Daarbij zij opgemerkt dat een pandhouder (veelal de bank) tijdens de afkoelingsperiode niet 

bevoegd is om mededeling te doen van een pandrecht op een vordering, betalingen in 

ontvangst te nemen dan wel te verrekenen met een vordering op de schuldenaar, mits de 

schuldenaar op toereikende wijze vervangende zekerheid stelt voor het verhaal van de 

pandhouder krachtens dat pandrecht.217 De schuldenaar blijft inningsbevoegd en moet in het 

kader van de normale bedrijfsuitoefening over het geïnde bedrag kunnen beschikken. Hierbij 

geeft de wetgever aan dat de vervangende zekerheid in dit geval veelal automatisch 

ontstaat.218 De nieuwe vorderingen die ontstaan uit de voortzetting van de onderneming 

vallen onder het (bij voorbaat gevestigde) pandrecht.219 De pandhouder profiteert aldus van 

het feit dat de EVB-leverancier niet tot opeising kan overgaan en de schuldenaar de 

onderneming met de goederen van de EVB-leverancier mag voortzetten. De belangen van 

de EVB-leverancier moeten hierbij weliswaar voldoende door de schuldenaar zijn 

gewaarborgd, maar wanneer de schuldenaar dit nalaat staat de EVB-leverancier met lege 

handen. De EVB-leverancier wordt in de pre-insolventieprocedure niet zoals in faillissement 

 
213 Mennens 2020, p. 363 
214 Hoving 2021, p. 238. 
215 Bij het verstrekken van vervangende zekerheid in de pre-insolventieprocedure kan art. 42a Fw ook nog relevant zijn. Door 
het verstrekken van vervangende zekerheid kunnen andere schuldeisers worden benadeeld. Het risico is dat in een opvolgend 
faillissement deze rechtshandeling vernietigd kan worden op grond van faillissementspauliana (art. 42 Fw). Dit kan voorkomen 
worden door de rechter om een machtiging te verzoeken o.g.v. art. 42a Fw. Zie Hoogenboezem, FIP 2019/127, p. 40. 
216 Mennens 2020, p. 363.; Hoogenboezem, FIP 2019/127, p. 43. 
217 Op grond van artikel 376 lid 7 Fw. 
218 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 54. 
219 Hoogenboezem, FIP 2019/127, p. 41 e.v.; Verstijlen, TvI 2020/4, p. 21. 
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voorzien van een preferente boedelvordering waarmee voorrang wordt verkregen op de 

opbrengst van de vervreemding noch van een ‘automatische’ vervangende zekerheid. Hij zal 

in de gaten moeten houden dat hij daadwerkelijk wordt voorzien van vervangende zekerheid. 

Hieruit concludeer ik dat de pandhouder zich in de afkoelingsperiode van een pre-

insolventieprocedure in een comfortabelere positie bevindt dan de EVB-leverancier.220  

Door Verstijlen wordt aangedragen dat de EVB-leverancier van rechtswege een eerste 

pandrecht dient te krijgen op het nieuwe product of vorderingen die door 

verbruik/vervreemding worden verkregen.221 Hier valt naar mijn mening wat voor te zeggen 

nu de EVB-leverancier niet automatisch vervangende zekerheid verkrijgt en de waarde van 

de onderneming (onder andere) behouden kan blijven door de goederen van de EVB-

leverancier. Zoals Verstijlen terecht concludeert: als de spullen weg zijn, zijn ze weg.222 Hoe 

dit wettelijk vormgegeven dient te worden is mijns inziens nog maar de vraag, ook nu 

toekenning van een eerste pandrecht aan de EVB-leverancier ingrijpt in de rechten van de 

(huidige) eerste pandhouder.  

Wanneer op enig moment de belangen van de betrokken derden niet voldoende worden 

gewaarborgd dient de rechter het gebruiksrecht, wanneer daar door één of meer betrokken 

derden om is verzocht, op te heffen of te beperken.223 In de memorie van toelichting wordt dit 

geconcretiseerd als ‘niet langer kan worden gegarandeerd dat de belangen van de derden 

voldoende zijn gewaarborgd’.224 Dit is naar mijn mening een belangrijke waarborg nu deze 

mogelijkheid bijdraagt aan de bescherming van de EVB-leverancier omdat de EVB-

leverancier kan opkomen tegen de inbreuk op zijn eigendomsrecht. Op het moment dat het 

gebruiksrecht wordt opgeheven staat de EVB-leverancier mogelijk wel met lege handen 

wanneer zijn goederen reeds zijn verbruikt of vervreemd en hij geen vervangende zekerheid 

heeft verkregen.  

Naast de opheffing of beperking van het gebruiksrecht verbindt de wetgever geen gevolgen 

aan het niet voldoen aan de voorwaarde van voldoende waarborg.225 Dit terwijl de gevolgen 

voor de EVB-leverancier groot kunnen zijn, aangezien het voorbehouden eigendomsrecht 

door verbruik of vervreemding mogelijk is komen te vervallen. Mocht de EVB-leverancier in 

het voorgelegde akkoord niet gecompenseerd worden voor de schade die hij hierdoor heeft 

geleden dan kan dit mogelijk wel een omstandigheid zijn waarop de rechter een 

homologatieverzoek kan afwijzen. De rechter kan immers op verzoek van de EVB-

 
220 Een interessante onderzoeksvraag zou mijn inziens kunnen zijn in hoeverre het wenselijk is de positie van de EVB-
leverancier gedurende de pre-insolventieprocedure te versterken ten opzichte van de pandhouder.  
221 Verstijlen, TvI 2020/4, p. 21.  
222 Verstijlen, TvI 2020/4, p. 21.  
223 Artikel 377 lid 3 Fw. 
224 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 56 
225 Hoving stelt dat een schending van de regels omtrent het gebruiksrecht in ieder geval leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid, 
zie Hoving 2021, p. 225. 
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leverancier een homologatieverzoek afwijzen wanneer de EVB-leverancier op basis van het 

akkoord slechter af is dan in een faillissement en hij niet met het akkoord heeft ingestemd of 

ten onrechte niet tot de stemming is toegelaten.226  

De voorwaarde dat de belangen van de betrokken derden voldoende moeten worden 

gewaarborgd is kortom een open norm. De invulling hiervan zal verder verduidelijkt moeten 

worden in de jurisprudentie.   

 

4.6 Deelconclusie  

Geconcludeerd kan worden dat de bescherming van de EVB-leverancier allereerst gelegen 

ligt in de waarborgen die betrekking hebben op de afkondiging van een afkoelingsperiode. 

Wil de afkoelingsperiode van invloed kunnen zijn op de opeisingsbevoegdheid van de EVB-

leverancier dan dient de schuldenaar de EVB-leverancier allereerst op de hoogte te hebben 

gebracht van de afkoelingsperiode of van het feit dat een akkoord wordt voorbereid. 

Daarnaast mag de afkondiging van de afkoelingsperiode de EVB-leverancier niet wezenlijk in 

zijn belangen schaden. Hierbij zal de rechter een belangenafweging moeten maken tussen 

het belang van de gezamenlijke schuldeisers en het individuele belang van de EVB-

leverancier. Ook kan de rechter ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers 

voorlopige voorzieningen treffen bij of na de afkondiging van de afkoelingsperiode, wat onder 

andere kan bestaan uit het aanstellen van een observator. Een observator houdt toezicht op 

de totstandkoming van het akkoord en daarbij oog te hebben voor de belangen van de 

schuldeisers. Daarnaast wordt de EVB-leverancier bescherming geboden gelet op de 

mogelijkheid die hij heeft tot het indienen van een verzoek tot opheffing van de 

afkoelingsperiode. Voorts kan de EVB-leverancier om een machtiging vragen aan de 

rechtbank om de goederen op te mogen eisen. Ook dient de EVB-leverancier in de 

gelegenheid te worden gesteld bij een aantal beoordelingsmomenten in de pre-

insolventieprocedure zijn zienswijze naar voren te brengen alvorens er door de rechter een 

beslissing wordt genomen.  

Op het moment dat de schuldenaar gedurende de afkoelingsperiode overgaat tot gebruik, 

verbruik of vervreemding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn er 

nog een aantal waarborgen die de EVB-leverancier toekomt. De schuldenaar mag alleen van 

het gebruiksrecht gebruik maken indien hem dit recht ook al voor de afkoelingsperiode 

toekwam en de uitoefening daarvan past binnen de normale voortzetting van de 

onderneming. Daarnaast moeten volgens de wetgever de belangen van de EVB-leverancier 

voldoende worden gewaarborgd door het verschaffen van vervangende zekerheid aan de 

 
226 Artikel 384 lid 3 Fw.  
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EVB-leverancier. Wanneer hier aan wordt voldaan en waar deze zekerheid uit dient te 

bestaan is onduidelijk. Tot slot beschikt de EVB-leverancier over de mogelijkheid om de 

rechter te verzoeken het gebruiksrecht van de schuldenaar op te heffen of te beperken.   
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5. Beoordeling WHOA 

 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de inbreuk op en de bescherming met betrekking tot het voorbehouden 

eigendomsrecht in de afkoelingsperiode van de WHOA aan artikel 1 EP EVRM getoetst.227 

Zoals eerder in dit onderzoek geconcludeerd valt een eigendomsvoorbehoud onder het 

eigendomsbegrip als bedoeld in artikel 1 EP EVRM.228 Daarnaast is geconcludeerd dat de 

afkondiging van een afkoelingsperiode in de WHOA inbreuk maakt op het voorbehouden 

eigendomsrecht van de EVB-leverancier.229 Een inbreuk op dit recht dient te worden 

gerechtvaardigd waarbij voldaan moet worden aan de vereisten: voorzien bij wet, algemeen 

belang en proportionaliteit.230 Aan de hand van de hiervoor genoemde vereisten wordt in dit 

hoofdstuk beoordeeld of de EVB-leverancier in de WHOA gedurende de afkoelingsperiode 

voldoende wordt beschermd tegen inbreuken op zijn eigendomsrecht. Hiermee bouw ik voort 

op hetgeen ik in de vorige hoofdstukken heb besproken.  

 

5.2 Voldoende bescherming voor de EVB-leverancier gedurende de afkoelingsperiode in de 

WHOA? 

5.2.1 Voorzien bij wet 

Een inbreuk op het eigendomsrecht dient, zoals in paragraaf 2.4.1 uiteengezet, een 

wettelijke grondslag te hebben. Deze wettelijke grondslag moet voldoende toegankelijk, 

precies en voorzienbaar zijn.231  

Allereerst wordt er mijns inziens voldaan aan het toegankelijkheidsvereiste. De inbreuk die 

door de afkondiging van een afkoelingsperiode wordt gemaakt op het eigendomsrecht van 

de EVB-leverancier vindt haar wettelijke grondslag in artikel 376 Fw. De (inwerkingtreding 

van de) WHOA is bekendgemaakt en gepubliceerd in de Staatscourant.232 Daarnaast is de 

WHOA opgenomen in de nationale wetgeving (Faillissementswet). Hierdoor kan iedereen de 

regeling raadplegen en kunnen de in voorkomend geval de toepasselijke regels worden 

gekend; in dit geval de afkondiging van een afkoelingsperiode en het gebruiksrecht van de 

schuldenaar in een pre-insolventieprocedure welke specifiek zijn vastgelegd in artikel 376 en 

377 Fw.  

 
227 Tot op heden heeft het EHRM zich nog niet uitgelaten over een afkoelingsperiode in een pre-insolventieprocedure. 
228 Zie paragraaf 2.3.2.  
229 Zie paragraaf 2.3.3. 
230 Zie paragraaf 2.4. 
231 EHRM 5 januari 2000, ECLI:CE:ECHR:2000:0105JUD003320296, EHRC 2000/18 m.nt. A.W. Heringa (Beyeler/Italië), par. 
109. 
232 Stb. 2020, 414 en Stb. 2020, 415. 
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Daarnaast wil ik betogen dat er met betrekking tot voornoemde artikelen wordt voldaan aan 

het voorzienbaarheidsvereiste en het vereiste van voldoende preciesheid. De EVB-

leverancier kan uit de artikelen afleiden wat de gevolgen voor hem zijn en zijn gedrag daarop 

afstemmen.233 Uit artikel 376 lid 2 sub a Fw blijkt mijns inziens duidelijk dat bij afkondiging 

van de afkoelingsperiode het rechtsgevolg is dat de EVB-leverancier niet zomaar kan 

overgaan tot opeising van zijn goederen.234 Ook wordt uit artikel 377 Fw duidelijk dat het 

rechtsgevolg van afkondiging van de afkoelingsperiode is dat de schuldenaar - onder 

voorwaarden - bevoegd blijft de goederen te verbruiken of vervreemden. 

Tot slot moet de EVB-leverancier, in verband met het vereiste van voldoende procedurele 

waarborgen,235 een redelijke mogelijkheid worden geboden om zich te kunnen verzetten 

tegen de inbreuk op het eigendomsrecht. Alhoewel er geen rechtsmiddel (bijvoorbeeld hoger 

beroep)236 openstaat tegen de afkondiging van de afkoelingsperiode, wordt de EVB-

leverancier in mijn ogen voorzien van voldoende processuele waarborgen om zich te kunnen 

verzetten tegen de inbreuk.237 Allereerst kan de EVB-leverancier de rechtbank verzoeken om 

hem een machtiging te verlenen zijn goederen op te eisen ondanks de afgekondigde 

afkoelingsperiode.238 Daarnaast kan hij de rechtbank verzoeken om de afkoelingsperiode of 

het gebruiksrecht van de schuldenaar op te heffen.239 Daarbij zij opgemerkt dat de 

schuldenaar de EVB-leverancier moet informeren over het feit dat een afkoelingsperiode is 

afgekondigd of dat een akkoord wordt voorbereid wil de afkoelingsperiode van invloed zijn op 

de opeisingsbevoegdheid van de EVB-leverancier.240 Deze informatieverplichting draagt bij 

aan het daadwerkelijk kunnen uitoefenen van de procedurele waarborgen die de leverancier 

ter beschikking staan.241  

 

5.2.2 Algemeen belang 

Daarnaast dient, zoals in paragraaf 2.4.2 besproken, de inbreuk ingevolge artikel 1 EP 

EVRM noodzakelijk te zijn in het algemeen belang. Het algemeen belang dat met het 

WHOA-akkoord wordt gediend is voornamelijk terug te voeren op het kunnen herstructureren 

 
233 EHRM 22 september 1994, ECLI:NL:XX:1994:BG7871, FED 1994/762 (Hentrich/Frankrijk), par. 42.; zie ook EHRM 20 
december 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1220JUD005863011 (Ljaskay/Kroatië), par. 65. 
234 Dit leidt ik af uit de woorden: “2. Tijdens de afkoelingsperiode, […] kan elke bevoegdheid van derden […] tot opeising van 
goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden niet worden uitgeoefend dan met machtiging van de rechtbank 
[…]”. 
235 EHRM 24 mei 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0521JUD002885695, EHRC 2002/56 (Jokela/Finland), par. 45.; Zie ook EHRM 24 
november 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1124JUD004942999 (Capital Bank AD/Bulgarije), par. 134.; EHRM 14 februari 2017, 
ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD003648007 (Lekic/Slovenië), par. 87. 
236 Zie artikel 369 lid 10 Fw. In faillissement staat wel hoger beroep open tegen de afkoelingsperiode, zie artikel 67 Fw. 
237 Het bestaan van onvoldoende rechtswaarborgen leidt overigens niet per definitie tot een schending van artikel 1 EP EVRM 
zie EHRM 24 november 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1124JUD004942999 (Capital Bank AD/Bulgarije), par. 134. 
238 Artikel 376 lid 2 sub a Fw. 
239 Artikel 376 lid 10 Fw jo. artikel 377 lid 3 Fw. 
240 Artikel 376 lid 2 sub a Fw.  
241 Nu uit de literatuur en jurisprudentie niet duidelijk blijkt of en in hoeverre er bij de beoordeling wordt getoetst aan artikel 6 
EVRM, zal er niet (verder) worden ingegaan op dit artikel en wordt er in het kader van dit onderzoek volstaan met het hiervoor 
geconcludeerde. Zie voor de verhouding tussen artikel 6 EVRM en de WHOA Mennens 2020, p. 147-153. 
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van (levensvatbare) ondernemingen. De wetgever tracht door middel van de WHOA het 

reorganiserend vermogen van ondernemingen te versterken.242 Hiermee kunnen – onnodige 

– faillissementen worden voorkomen. Dit zorgt er onder andere weer voor dat 

arbeidsplaatsen behouden kunnen blijven,243 kapitaalvernietiging wordt tegengegaan en de 

economische gevolgen voor schuldeisers worden beperkt. 

Allereerst wil ik betogen dat de opname van de afkoelingsperiode in de WHOA door de 

wetgever noodzakelijk is in het algemeen belang. Om als schuldenaar tot een WHOA-

akkoord te kunnen komen, is opname van de afkoelingsperiode als voorziening in de wet 

essentieel. Het ontbreken van een afkoelingsperiode zou ertoe bijdragen dat het 

totstandkomingsproces van het akkoord geblokkeerd kan worden door verhaalsacties of 

faillissementsaanvragen van schuldeisers.244 Het niet kunnen bereiken van een akkoord zou 

de WHOA tot een lege huls maken.245  

Daarnaast zorgt het kunnen blijven voortzetten van de onderneming gedurende de 

afkoelingsperiode ervoor dat de meerwaarde voor de gezamenlijke schuldeisers behouden 

kan worden.246 Dit zorgt er weer voor dat het uitgangspunt van waardemaximalisatie ten 

behoeve van de gezamenlijke schuldeisers wordt nagestreefd.247 De opname van de  

afkoelingsperiode als voorziening in de WHOA draagt hiermee direct en indirect bij aan het 

algemeen belang dat met de WHOA wordt nagestreefd. Daarbij zij opgemerkt dat de staat bij 

de invulling van het algemeen belang veel beoordelingsvrijheid heeft en het EHRM in 

beginsel het oordeel over het algemeen belang van de wetgever overneemt, tenzij een 

redelijke grond ontbreekt.248 Het is mijns inziens, mede gezien de ruime beoordelingsvrijheid 

van de staat, hoogst onwaarschijnlijk dat het EHRM in casu zou oordelen dat een redelijke 

grond ontbreekt, nu de wetgever, zoals hiervoor geconcludeerd, met de doelstelling van de 

WHOA (versterken van reorganiserend vermogen van ondernemingen) het algemeen belang 

dient.  

Alhoewel het EHRM mijns inziens in algemene zin, op wetgevingsniveau, toetst of de 

invoering van de maatregel noodzakelijk is in het algemeen belang, blijkt uit de literatuur dat 

er ook auteurs zijn die veronderstellen dat de maatregel in elk individueel geval ‘noodzakelijk 

 
242 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 1. 
243 Zoals door de wetgever in de consultatieversie van de memorie van toelichting is beschreven, zorgt het voortbestaan van de 
onderneming ervoor dat arbeidsplaatsen behouden kunnen blijven, zie Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming 
van faillissement van 5 september 2017, p. 66-67 (MvT), www.internetconsultatie.nl. 
244 Artikel 376 lid 2 sub a en c Fw.; Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 21 en 52. 
245 Het niet kunnen bereiken van een akkoord door dwarsliggende schuldeisers is juist hetgeen de wetgever met de WHOA wil 
voorkomen, zie Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 1-4. 
246 Mennens 2020, p. 222-223.   
247 Mennens 2020, p. 153-163.  
248 EHRM 21 februari 1986, ECLI:CE:ECHR:1986:0221JUD000879379 (James/Verenigd Koninkrijk), par. 46.; Zie ook EHRM 28 
januari 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0128JUD003025509, EHRC 2014/83 (Bittó e.a./Slowakije), par. 96.; Barkhuysen, Van 
Emmerik & Ploeger 2005, p. 63-67.   
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in het algemeen belang’ moet zijn.249 Naar mijn mening valt deze invalshoek niet te 

destilleren uit artikel 1 EP EVRM dan wel uit de toetsingscriteria van het EHRM. Het EHRM 

heeft juist de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid toegekend bij de invulling van het 

algemeen belang,250 zodat op wetgevingsniveau (marginaal) beoordeeld dient te worden of 

met de opname van de afkoelingsperiode in de WHOA een algemeen belang wordt gediend. 

Overigens ben ik van mening dat de toetsing in elk individueel geval niet tot problemen leidt, 

omdat de rechter steeds bij de afkondiging van de afkoelingsperiode dient te beoordelen of 

de afkoelingsperiode overeenstemt met het door de wetgever ingevulde algemeen belang. 

De rechter dient immers te beoordelen of de afkoelingsperiode noodzakelijk is om de 

onderneming voort te kunnen blijven zetten en de belangen van de gezamenlijke 

schuldeisers hierbij gediend zijn.251 Hierdoor zal de afkoelingsperiode steeds in elk 

individueel geval in overeenstemming zijn met het algemeen belang dat door de wetgever 

wordt nagestreefd.252  

 

5.2.3 Proportionaliteit 

Het laatste vereiste dat uit artikel 1 EP EVRM voortvloeit is dat er een rechtvaardig 

evenwicht (fair balance) dient te bestaan tussen het met de afkoelingsperiode gediende 

algemeen belang en de bescherming van het recht op ongestoord genot van eigendom.253 

Een inbreuk op het eigendomsrecht moet proportioneel zijn waarbij er geen sprake mag zijn 

van een individuele en onevenredige zware last voor de eigenaar.254  

Op het moment dat de rechter wordt verzocht om een afkoelingsperiode af te kondigen zal 

hij moeten beoordelen of de afkoelingsperiode noodzakelijk is voor de voortzetting van de 

onderneming, de belangen van de gezamenlijke schuldeisers bij de afkoelingsperiode 

worden gediend en de EVB-leverancier op het moment van de afkondiging niet wezenlijk in 

zijn belangen wordt geschaad.255 Deze voorwaarden dwingen de rechter mijns inziens om 

zich in een concreet geval uit te laten over de proportionaliteit van de afkoelingsperiode en 

de inbreuk die hiermee wordt gemaakt op het eigendomsrecht. In het kader van een 

machtigings-256 en opheffingsverzoek257 dient de rechter ook een dergelijke 

 
249 Eikelboom 2017, p. 168 en de aldaar aangehaalde literatuur/jurisprudentie. Specifiek genomen veronderstellen de auteurs dit 
in het kader van een (onmiddellijke) voorziening in een enquêteprocedure.  
250 EHRM 21 februari 1986, ECLI:CE:ECHR:1986:0221JUD000879379 (James/Verenigd Koninkrijk), par. 46. 
251 Artikel 376 lid 4 Fw. 
252 Het is overigens de vraag in hoeverre de nationale rechter bij een toetsing van een maatregel aan artikel 1 EP EVRM 
gehouden is om beoordelingsvrijheid van de wetgever te respecteren, zie Barkhuysen, Van Emmerik & Ploeger 2005, p. 68 en 
Jak & Vermont, NJCM-Bulletin 2007, p. 138. 
253 Zie paragraaf 2.4.3. 
254 EHRM 23 september 1982, ECLI:NL:XX:1982:AC7724, NJ 1988, 290, m.nt. E.A. Alkema (Sporrong en Lönnroth/Zweden), 
par. 69 en 73.; Zie ook EHRM 20 juli 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0720JUD003759897 (Bäck/Finland), par. 55. 
255 Zie artikel 376 lid 4 Fw. 
256 Artikel 376 lid 1 Fw. 
257 Artikel 376 lid 10 Fw. 
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belangenafweging te maken.258 Het oordeel of er sprake is van een fair balance uit artikel 1 

EP EVRM wordt hiermee, naar ik meen, grotendeels ingekleurd. Dit zal ik hierna verder 

toelichten. 

Zo dient de rechtbank alvorens de afkondiging van de afkoelingsperiode op grond van artikel 

376 lid 4 sub b Fw de belangen van de gezamenlijke schuldeisers af te wegen tegen de 

belangen van de EVB-leverancier. In mijn ogen wordt door deze belangenafweging in zekere 

zin steeds opnieuw bezien of er in een concreet geval sprake is van een fair balance. 

Weliswaar worden in artikel 376 lid 4 sub b Fw en artikel 1 EP EVRM niet ‘letterlijk’ dezelfde 

belangen getoetst (belangen gezamenlijke schuldeisers versus algemeen belang), maar 

komt de belangenafweging in mijn ogen wel op hetzelfde neer. Ik zou willen stellen dat 

wanneer de belangen van de gezamenlijke schuldeisers worden gediend het algemeen 

belang wordt gediend. Indien het belang van de gezamenlijke schuldeisers wordt gediend, 

dan zal sprake zijn van meerwaarde voor de gezamenlijke schuldeisers en is de kans dat het 

akkoord tot stand komt waarschijnlijk groter. Immers, het welslagen van het akkoord, 

waarmee het algemeen belang wordt gediend, is afhankelijk van het feit of er sprake is van 

meerwaarde voor de gezamenlijke schuldeisers, zodanig dat zij met het akkoord willen 

instemmen.259 De wijze waarop de rechter invulling geeft aan deze belangenafweging is 

aldus van fundamenteel belang voor de beantwoording van de vraag of de juiste balans is 

gevonden in de zin van artikel 1 EP EVRM. 

De rechter heeft in recente jurisprudentie de norm ‘belangen van gezamenlijke schuldeisers’ 

verder ingevuld. Er wordt aangenomen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers 

worden gediend indien ten tijde van de beslissing over de afkoelingsperiode redelijkerwijs 

valt aan te nemen dat met een akkoord buiten faillissement een beter resultaat voor de 

gezamenlijke schuldeisers kan worden behaald dan met de afwikkeling in faillissement.260 Dit 

onderstreept mijns inziens niet alleen dat een afkoelingsperiode moet leiden tot 

waardemaximalisatie voor de gezamenlijke schuldeisers, maar ook de noodzakelijkheid van 

de inbreuk die door de afkoelingsperiode wordt veroorzaakt. Een afkoelingsperiode kan 

weliswaar noodzakelijk zijn om de onderneming voort te zetten,261 maar moet zoals Mennens 

terecht stelt de continuïteit van de onderneming geen doel op zich worden.262 De afkondiging 

van een afkoelingsperiode om ‘slechts’ de noodlijdende onderneming voort te kunnen zetten 

zou alleen het individuele belang van de schuldenaar dienen en niet het belang van de 

gezamenlijke schuldeisers, dat zoals ik in paragraaf 5.2.2 heb aangegeven bijdraagt aan het 

 
258 Zie paragraaf 4.4.2. 
259 Kamerstukken II 2018/19, 35249, 3, p. 5.; Zie ook artikel 384 lid 3 Fw en Mennens 2020, p. 147. 
260 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3331, r.o. 4.6.; Rb. Den Haag 25 mei 2021, 
ECLI:NL:RBDHA:2021:5316, r.o. 4.8.; Rb. Amsterdam 26 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2815, r.o. 4.7. 
261 Zoals ook wordt vereist in artikel 376 lid 4 sub a Fw.  
262 Mennens 2020, p. 365.  
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dienen van het algemeen belang.263 Wanneer op het moment van afkondiging niet óók 

aannemelijk kan worden gemaakt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers worden 

gediend, ontbreekt zo bezien de noodzakelijkheid van de afkoelingsperiode en is daarmee 

een inbreuk op het eigendomsrecht van de EVB-leverancier (één van de schuldeisers) niet 

proportioneel. In mijn ogen is er op dat moment geen sprake van een fair balance en dient 

de afkoelingsperiode niet te worden afgekondigd. Het feit dat de rechter moet beoordelen of 

de belangen van de gezamenlijke schuldeisers worden gediend, biedt de EVB-leverancier 

bescherming tegen niet-noodzakelijke inbreuken op zijn eigendomsrecht. Eventuele 

strijdigheid op dit punt met artikel 1 EP EVRM wordt hierdoor mijns inziens voorkomen. 

Daarnaast mag als onderdeel van de fair balance-test uit artikel 1 EP EVRM de inbreuk op 

het eigendomsrecht van de EVB-leverancier niet leiden tot een individuele en onevenredig 

zware last voor de EVB-leverancier.264 De voorwaarde van artikel 376 lid 4 sub b Fw, 

namelijk dat op het moment van afkondiging de betrokken derde niet wezenlijk in zijn 

belangen mag worden geschaad, sluit mijns inziens aan bij artikel 1 EP EVRM. De 

rechterlijke toets uit artikel 376 lid 4 Fw kan, naar ik meen, voorkomen dat de EVB-

leverancier door de afkondiging van de afkoelingsperiode een individuele en onevenredig 

zware last krijgt opgelegd. Voorts draagt de maximering van de duur van de 

afkoelingsperiode (maximaal 8 maanden) en de toets die opnieuw moet wordt aangelegd bij 

de verlenging van de afkoelingsperiode (te weten dat er belangrijke voortgang dient te zijn 

geboekt in de totstandkoming van het akkoord) hier naar mijn mening ook aan bij.265 Het 

voorkomt immers dat de inbreuk onevenredig lang kan voortduren. 

De last die de EVB-leverancier door de afkoelingsperiode krijgt opgelegd kan mijns inziens 

wel worden verzwaard gedurende de afkoelingsperiode, namelijk wanneer de schuldenaar 

zijn gebruiksrecht uitoefent.266 Naast het feit dat hij niet tot opeising mag overgaan, verliest 

hij door verbruik of vervreemding zijn voorbehouden eigendomsrecht. De gevolgen die de 

inbreuk met zich meebrengt kunnen voor de EVB-leverancier zwaarder worden nu hij niet 

‘automatisch’ vervangende zekerheid verkrijgt en het mogelijk is dat de schuldenaar niet 

voldoet aan de eisen uit artikel 377 lid 1 en lid 2 Fw.267 Daarnaast vindt er met betrekking tot 

het gebruiksrecht van de schuldenaar geen voorafgaande rechterlijke toetsing plaats.268 Bij 

de afkondiging van de afkoelingsperiode vindt daarentegen wel een rechterlijke toetsing 

 
263 De wetgever geeft hieromtrent aan dat het niet de bedoeling is dat de schuldeiser van verhaal wordt afgehouden zonder dat 
dit geschiedt met het doel om aan een oplossing te werken waarmee de schuldeisers het best gediend zijn, zie Kamerstukken II 
2018/19, 35249, 3, p. 52. 
264 EHRM 23 september 1982, ECLI:NL:XX:1982:AC7724, NJ 1988, 290, m.nt. E.A. Alkema (Sporrong en Lönnroth/Zweden), 
par. 69 en 73.; Zie ook EHRM 20 juli 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0720JUD003759897 (Bäck/Finland), par. 55. 
265 Zie artikel 376 lid 5 Fw. 
266 Op grond van artikel 377 Fw. 
267 Zoals bijvoorbeeld de pandhouder door verpanding van de vorderingen wel automatisch vervangende zekerheid verkrijgt, zie 
paragraaf 4.5. 
268 Zie artikel 377 Fw. 
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plaats (zie paragraaf 4.4.2). Het is mijns inziens onduidelijk of er bij de beoordeling van de 

voorwaarde uit artikel 376 lid 4 sub b Fw, dat betrokken schuldeisers door afkondiging van 

de afkoelingsperiode niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad, ook beoordeeld wordt 

of de belangen van de EVB-leverancier voldoende zijn gewaarborgd269 wanneer het op dat 

moment duidelijk is dat de schuldenaar zijn gebruiksrecht zal uitoefenen gedurende de 

afkoelingsperiode. Enerzijds zou naar mijn mening een voorafgaande rechterlijke toetsing 

niet noodzakelijk zijn nu er met het gebruiksrecht geen nieuwe bevoegdheid voor de 

schuldenaar wordt gecreëerd ten laste van de EVB-leverancier. In artikel 377 lid 1 Fw wordt 

namelijk vereist dat de schuldenaar reeds over de (contractuele) bevoegdheid moet 

beschikken om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verbruiken of 

vervreemden. Anderzijds is een voorafgaande rechterlijke toetsing wenselijk nu het 

schijnbaar aan het oordeel van de schuldenaar wordt overgelaten of hij over deze 

bevoegdheid beschikt(e) en of de belangen van betrokken derden voldoende zijn 

gewaarborgd.270  

Een rechterlijke toetsing achteraf, bijvoorbeeld in het kader van een verzoek tot opheffing 

van de afkoelingsperiode of het gebruiksrecht,271 komt voor de EVB-leverancier veelal te 

laat. Hij kan zijn (voorbehouden) eigendomsrecht kwijt zijn door het verbruik of vervreemding 

van de goederen door de schuldenaar, zonder dat hij (automatische) vervangende zekerheid 

heeft verkregen. Ook is er in de WHOA geen duidelijke schadevergoedingsplicht voor de 

schuldenaar. Mijns inziens kan deze last voor de EVB-leverancier onevenredig zijn, en de 

inbreuk daarmee disproportioneel, wanneer de goederen gedurende de afkoelingsperiode 

worden verbruikt of vervreemd, maar er geen vervangende zekerheid wordt gesteld en/of 

deze goederen (uiteindelijk) niet door de schuldenaar (in verband met een mislukt akkoord) 

worden afgerekend.  

Het is naar mijn mening de vraag of deze situatie zich in de praktijk vaak zal voordoen 

aangezien de schuldenaar belang heeft bij de homologatie van het akkoord. Het niet 

verschaffen van vervangende zekerheid of niet vergoeden van de goederen zou de 

homologatie van het akkoord in de weg kunnen staan.272 Maar omdat de situatie niet geheel 

ondenkbaar is, is het belangrijk dat de EVB-leverancier ook op dit punt voldoende 

bescherming wordt geboden gelet op de positieve verplichting van de staat om tussen 

(rechts)personen het recht op ongestoord genot van eigendom te verzekeren.273  

 
269 In de zin van artikel 377 lid 2 Fw. 
270 Zie artikel 377 lid 1 en 2 Fw. 
271 Zie artikel 376 lid 10 Fw en 377 lid 3 Fw 
272 De schuldenaar loopt het risico dat de afkoelingsperiode of het gebruiksrecht wordt opgeheven (artikel 376 lid 10 jo. artikel 
377 lid 3 Fw) en/of het akkoord wordt niet gehomologeerd gezien de best-interest-test uit artikel 384 lid 3 Fw. 
273 Artikel 1 EP EVRM. Zie ook EHRM 25 juli 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0725JUD004855399, EHRC 2002/89, m.nt. A.W. 
Heringa (Sovtransavto Holding/Oekraïne).  
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Ik meen daarom dat ter voorkoming van een mogelijk disproportionele inbreuk op het 

eigendomsrecht van de EVB-leverancier het wenselijk is dat de rechter bij de afkondiging 

van de afkoelingsperiode zal moeten beoordelen of de belangen van de EVB-leverancier 

voldoende zijn gewaarborgd indien op dat moment duidelijk is dat de schuldenaar zijn 

gebruiksrecht zal uitoefenen. Wanneer dit niet duidelijk uit de informatie blijkt die de 

schuldenaar dient aan te dragen in het kader van het verzoek om een afkoelingsperiode,274 

zou de rechter mijns inziens ambtshalve kunnen zorgen voor voldoende bescherming 

gedurende de afkoelingsperiode, zodat een individuele en onevenredig zware last voor de 

EVB-leverancier voorkomen wordt. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door bij de afkondiging van 

de afkoelingsperiode ambtshalve voorzieningen te treffen ter bescherming van de belangen 

van de EVB-leverancier.275 Welke voorzieningen dit kunnen zijn zal door de rechter per geval 

moeten worden bezien. Wanneer de rechter effectief gebruik maakt van de middelen die 

hem ter beschikking staan, zoals het ambtshalve treffen van voorzieningen,276 kunnen 

disproportionele negatieve gevolgen voor de EVB-leverancier voorkomen worden. Mijns 

inziens worden de rechter voldoende vrijheid en middelen geboden om de EVB-leverancier 

te voorzien van bescherming tegen ongerechtvaardigde inbreuken op het eigendomsrecht 

gedurende de afkoelingsperiode.  

Tot slot kan het ontbreken van procedurele waarborgen ertoe bijdragen dat er geen sprake is 

van een fair balance. In paragraaf 5.2.1 is reeds geconcludeerd dat de EVB-leverancier 

wordt voorzien van voldoende procedurele waarborgen, zodat hij zich kan verzetten tegen de 

inbreuk die veroorzaakt wordt door de afkondiging van de afkoelingsperiode uit artikel 376 

Fw.277 Ik voorzie daarom op dit punt geen problemen met betrekking tot de fair-balancetest. 

 

5.3 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk heeft er een toetsing plaatsgevonden tussen artikel 1 EP EVRM en de 

WHOA.  

Er is geconcludeerd dat de wetgever met het oog op artikel 1 EP EVRM voldoende 

waarborgen heeft opgenomen in de WHOA die het eigendomsrecht van de EVB-leverancier 

beschermen. De inbreuk die door afkondiging van de afkoelingsperiode wordt gemaakt op 

het eigendomsrecht van de leverancier is allereerst bij wet voorzien. De EVB-leverancier 

wordt hierbij voorzien van voldoende procedurele waarborgen, zodat hem een redelijke 

 
274 Artikel 376 lid 4 Fw. 
275 Op grond van artikel 379 Fw. 
276 Artikel 379 Fw. 
277 De EVB-leverancier kan ook opkomen tegen de uitoefening van het gebruiksrecht van de schuldenaar o.g.v. artikel 377 lid 3 
Fw. Het gebruiksrecht uit artikel 377 Fw vormt echter niet de inbreukmakende maatregel. De inbreuk wordt veroorzaakt door de 
afkondiging van de afkoelingsperiode in artikel 376 Fw. Zoals in deze paragraaf is geconcludeerd kan de uitoefening van het 
gebruiksrecht onder omstandigheden wel de individuele last voor de EVB-leverancier verzwaren. 
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mogelijkheid wordt geboden zich tegen de inbreuk te kunnen verzetten. Daarnaast is er 

geconcludeerd dat opname van de afkoelingsperiode in de WHOA noodzakelijk is in het 

algemeen belang. De voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 376 lid 4 Fw moeten ervoor 

zorgen dat de inbreuk in een specifiek geval in overeenstemming is met het algemeen 

belang dat door de wetgever wordt nagestreefd en daarnaast proportioneel is. De rechter 

vervult een belangrijke rol met betrekking tot de bescherming van het eigendomsrecht van 

de EVB-leverancier. Of in een specifiek geval voldoende bescherming wordt geboden is 

(grotendeels) afhankelijk van de wijze waarop de rechter omgaat met de verzoeken tot 

afkondigen van de afkoelingsperiode, machtigings- en opheffingsverzoeken. De rechter dient 

bij de behandeling van deze verzoeken voor een juiste balans te zorgen tussen de belangen 

van de gezamenlijke schuldeisers, oftewel het algemeen belang, en het individuele belang 

van de EVB-leverancier. Met het oog op het voorkomen van een onevenredig zware last 

voor de EVB-leverancier die door het gebruiksrecht van de schuldenaar kan ontstaan, zou 

de rechter aan de EVB-leverancier voldoende bescherming gedurende de afkoelingsperiode 

moeten kunnen bieden met de vrijheid en middelen die rechter ter beschikking staan. 
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6. Conclusie 

In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de vraag: 

“In hoeverre biedt de WHOA gelet op artikel 1 EP EVRM voldoende bescherming tegen 

inbreuken op een voorbehouden eigendomsrecht van een leverancier gedurende de 

afkoelingskoelingsperiode in een pre-insolventieprocedure ex artikel 369 Fw e.v.?”. 

Allereerst is geconcludeerd dat met de afkondiging van een afkoelingsperiode in de WHOA 

inbreuk wordt gemaakt op het voorbehouden eigendomsrecht van de EVB-leverancier. 

Specifiek genomen is de inbreuk te kwalificeren als regulering van het eigendomsrecht, 

aangezien de EVB-leverancier door de afkondiging van de afkoelingsperiode wordt beperkt 

in zijn opeisingsbevoegdheid. Het recht op ongestoord genot van eigendom is echter niet 

absoluut en kan worden beperkt wanneer de inbreuk op dit recht wordt gerechtvaardigd. Een 

inbreuk is ingevolge artikel 1 EP EVRM gerechtvaardigd wanneer de inbreuk op het 

eigendomsrecht voorzien is bij wet, een algemeen belang dient en proportioneel is. 

Geconcludeerd is dat wanneer aan deze vereisten wordt voldaan er gelet op artikel 1 EP 

EVRM voldoende eigendomsbescherming wordt geboden. 

In de afkoelingsperiode in faillissement wordt de EVB-leverancier eigendomsbescherming 

geboden door de wettelijke (procedurele) waarborgen uit de Faillissementswet. Zo kan hij 

bijvoorbeeld hoger beroep instellen tegen de afkondiging van de afkoelingsperiode of de 

rechter om een machtiging verzoeken zodat hij zijn goederen alsnog kan opeisen. Er is 

geconstateerd dat er geen wettelijke verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid voor de 

curator is opgenomen. Voorts is er in de literatuur discussie omtrent deze bevoegdheid, 

maar wordt over het algemeen aangenomen dat verbruik of vervreemding geoorloofd is 

wanneer de verbruikte of vervreemde goederen aan de EVB-leverancier worden vergoed. De 

eigendomsbescherming van de EVB-leverancier tegen onbevoegd verbruik of vervreemding 

door de curator ligt allereerst gelegen in de toekenning van een boedelvordering waarmee er 

voorrang wordt verkregen op de opbrengst van de goederen. Afhankelijk van de 

omstandigheden kan de curator in zijn hoedanigheid of persoonlijk aansprakelijk worden 

gehouden voor de schade van de EVB-leverancier.  

Daarnaast is er onderzocht welke bescherming de EVB-leverancier in de WHOA wordt 

geboden tegen inbreuken op het eigendomsrecht gedurende de afkoelingsperiode. 

Geconcludeerd is dat er waarborgen in de WHOA zijn opgenomen die betrekking hebben op 

de afkondiging van de afkoelingsperiode en het gebruiksrecht van de schuldenaar. De 

rechterlijke toetsing vormt (net als bij de rechter-commissaris in faillissement en surseance) 

een belangrijke waarborg met betrekking tot de eigendomsbescherming van de EVB-

leverancier. De rechter dient namelijk het verzoek tot afkondiging van de afkoelingsperiode 
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ingevolge artikel 376 lid 4 Fw te beoordelen. Daarnaast is gebleken dat aan de uitoefening 

van het gebruiksrecht ook voorwaarden zijn verbonden ingevolge artikel 377 Fw. Zo dient de 

schuldenaar reeds voor de afkondiging van de afkoelingsperiode over het gebruiksrecht te 

beschikken en de uitoefening ervan passend te zijn binnen de normale voortzetting van de 

onderneming. Hierbij moeten de belangen van de EVB-leverancier voldoende worden 

gewaarborgd. Hieromtrent vindt er echter geen voorafgaande rechterlijke toetsing plaats.  

Uit de toetsing die heeft plaatsgevonden van de WHOA aan de vereisten uit artikel 1 EP 

EVRM is gebleken dat de wetgever voldoende waarborgen in de WHOA heeft opgenomen 

die het eigendomsrecht van de EVB-leverancier beschermen. De inbreuk die door de 

afkondiging van de afkoelingsperiode wordt gemaakt op het eigendomsrecht van de EVB-

leverancier voldoet naar mijn mening namelijk aan de vereisten zoals gesteld in artikel 1 EP 

EVRM. Zo voldoet de inbreuk allereerst aan het vereiste bij wet voorzien, aangezien de 

inbreuk een wettelijke grondslag heeft welke voldoende toegankelijk, precies en 

voorzienbaar is. Daarnaast is er geconcludeerd dat de opname van de afkoelingsperiode in 

de WHOA noodzakelijk is in het algemeen belang. De afkoelingsperiode draagt immers bij 

aan de totstandkoming van het akkoord waarmee het algemeen belang wordt gediend, want 

het voorkomt dat het totstandkomingsproces van het akkoord geblokkeerd kan worden door 

individuele verhaalsacties van schuldeisers en zorgt ervoor dat de meerwaarde voor de 

gezamenlijke schuldeisers behouden kan worden. Ook zorgen de voorwaarden in artikel 376 

lid 4 Fw ervoor dat een rechterlijke toetsing dient plaats te vinden alvorens er door middel 

van de afkoelingsperiode een inbreuk kan worden gemaakt op het eigendomsrecht van EVB-

leverancier. De rechter moet beoordelen of de afkoelingsperiode noodzakelijk is voor de 

voortzetting van de onderneming, de belangen van de gezamenlijke schuldeisers met de 

afkoelingsperiode worden gediend en de EVB-leverancier op het moment van de afkondiging 

niet wezenlijk in zijn belangen wordt geschaad. Deze voorwaarden vertonen mijns inziens 

overeenstemming met de vereisten uit artikel 1 EP EVRM en moeten voorkomen dat de 

inbreuk niet het door de wetgever nagestreefde algemeen belang dient of disproportioneel is. 

Daarbij zij opgemerkt dat de EVB-leverancier in mijn ogen wordt voorzien van voldoende 

procedurele waarborgen, zoals het opheffingsverzoek in artikel 376 lid 10 Fw en het 

machtigingsverzoek in artikel 376 lid 2 sub a Fw. Hierdoor wordt hem een redelijke 

mogelijkheid geboden om zich tegen de inbreuk te kunnen verzetten.   

Of de EVB-leverancier in een specifiek geval voldoende eigendomsbescherming wordt 

geboden is mijns inziens (grotendeels) afhankelijk hoe de rechter omgaat met de verzoeken 

tot het afkondigen van de afkoelingsperiode, machtigings- en opheffingsverzoeken. De 

rechter dient bij de behandeling van deze verzoeken voor een juiste balans te zorgen tussen 

de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, waarmee het algemeen belang wordt 
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gediend, en het individuele belang van de EVB-leverancier. Daarnaast is geconstateerd dat 

er een onevenredig zware last voor de EVB-leverancier kan ontstaan wanneer de goederen 

gedurende de afkoelingsperiode worden verbruikt of vervreemd, maar er door de 

schuldenaar geen vervangende zekerheid wordt gesteld en/of deze goederen niet door de 

schuldenaar worden afgerekend. Temeer nu er voorafgaand aan de uitoefening van het 

gebruiksrecht geen rechterlijke toetsing plaatsvindt. Met het oog op het voorkomen van een 

disproportionele inbreuk op het eigendomsrecht van de EVB-leverancier, zal de rechter op 

het moment van afkondiging van de afkoelingsperiode de hem geboden vrijheid en middelen 

kunnen aanwenden om de EVB-leverancier van voldoende eigendomsbescherming te 

voorzien gedurende de afkoelingsperiode. Hierbij dient mijns inziens te worden gedacht aan 

bijvoorbeeld: 

- het beoordelen of de belangen van de EVB-leverancier voldoende zijn gewaarborgd (in de 

zin van artikel 377 lid 2 Fw) wanneer op het moment van afkondigen van de 

afkoelingsperiode duidelijk is dat de schuldenaar zijn gebruiksrecht zal uitoefenen;   

- het ambtshalve treffen van voorzieningen bij de afkondiging van de afkoelingsperiode 

(artikel 379 Fw), zodat de EVB-leverancier voldoende eigendomsbescherming wordt 

geboden gedurende de afkoelingsperiode.  

Al met al vind ik dat de wetgever erin geslaagd is om een evenwichtige pre-

insolventieprocedure te ontwerpen die voorziet in voldoende eigendomsbescherming voor de 

EVB-leverancier. Ook is er een stap in de goede richting gezet met betrekking tot de opname 

van het gebruiksrecht van de schuldenaar in de wet; dit schept duidelijkheid voor de 

schuldenaar en EVB-leverancier. Of de rechter in een specifiek geval voldoende oog heeft 

voor de belangen van de EVB-leverancier waarvan (mogelijk) de goederen gedurende de 

afkoelingsperiode worden verbruikt of vervreemd zal uit de jurisprudentie moeten blijken.  
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