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1 Inleiding

1 Kredietverlening, schulden en schuldsanering

1.1 Een maatschappij op krediet

1. Krediet oliet onze economie. Maatschappelijke actoren – ondernemers, overheden
en consumenten – kunnen niet meer zonder. Commercie en kredietverlening gaan
reeds van oudsher hand in hand. Nationale overheden financieren de moderne wel-
vaartsstaat door een almaar groeiend beroep op de kapitaalmarkten.1 Consumenten
hebben lang geen of nauwelijks toegang gehad tot de kredietmarkten. Eerst in de
crisisjaren dertig van de twintigste eeuw kwam het volkskrediet van de grond.2 De
opkomende welvaart na de Tweede Wereldoorlog maakte de consumptieve kredietver-
lening op grotere schaal mogelijk.3 In 1941 bedroeg het totale volkskrediet, exclusief
afbetalingskrediet verstrekt door leveranciers, nog geen twaalf miljoen gulden, gemid-
deld ƒ 1,35 per inwoner.4 In 1955 was dit bedrag verzesvoudigd tot ƒ 79 miljoen,
gemiddeld ƒ 7,40 per inwoner, terwijl het inkomen slechts driemaal zo groot was

1 Na de bezuinigingsronden in de jaren tachtig van de vorige eeuw lenen Westerse overheden weer
steeds meer. De duurzaamheid van de grootschalige financiering van onder andere de VS is twijfel-
achtig. Zie bijvoorbeeld IMF Working Paper, WP/06/112, ‘Fiscal Policy and Interest Rates: How
Sustainable Is The New Economy”?’, Hauner en Kumar, mei 2006. In de G-7 landen is de verhouding
(ratio) tussen overheidsschuld en bruto nationaal product in vijftien jaar met 40% gestegen c.q.
verslechterd (Figure 6, p. 9 van het aangehaalde rapport). De rente die de westerse overheden moeten
betalen is (nu nog) relatief laag, aldus de onderzoekers, dankzij de wens van ontwikkelingslanden
c.q. ‘emerging markets’ om te beleggen in vreemde, westerse valuta.

2 Evaluatie NVVK (2002), p. 6.
3 Direct na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland een groot gebrek aan duurzame gebruiks-

goederen. De Wet op het consumentenkrediet van 17 juli 1946, Staatsblad G 184, beoogde de
aanschaf van gebruiksgoederen voor de lagere inkomensgroepen mogelijk te maken. Een ieder met
een laag inkomen kon een krediet van maximaal honderd gulden krijgen, elk gezin kreeg een extra
bedrag van honderd gulden. Per honderd gulden diende maximaal één gulden per week te worden
afbetaald. Het voorgaande is ontleend aan www.nationaalarchief.nl/images/3_8111.pdf. Zie ook Huls
(1993), p. 8. Volgens Van der Valk (1986), p. 54 ging de consumptieve kredietverlening in de
oplevende Nederlandse economie een functie vervullen, naast de armenzorg.

4 Schoonderbeek (1957), p. 394. Dit volkskrediet omvatte de kredietverlening door particuliere en
gemeentelijke geldschietbanken en de betaalzegelkassen. Betrouwbare historische cijfers van het
consumptieve afbetalingskrediet (koop op afbetaling) zijn niet bekend. Vergoor becijferde het totale
afbetalingskrediet op ƒ 33 miljoen in 1939, zie Schoonderbeek (1957), p. 305. Het gemiddelde
inkomen van natuurlijke personen met belast inkomens bedroeg in 1941 bruto ƒ 1500 per jaar.
Diverse gegevens zijn ontleend aan CBS StatLine, de inkomensgegevens zijn gebaseerd op de
gegevens van de belastingdienst.
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geworden.5 In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw is de consumptieve
kredietverlening explosief gestegen.6 Ruim tachtig percent van de kredietverlening
door financiële instellingen aan particuliere huishoudens in Nederland gaat gepaard
met de vestiging van een hypotheekrecht ter meerdere zekerheid van verhaal, voor
het geval de debiteur in gebreke blijft met betaling van rente of terugbetaling van
de geleende hoofdsom.7 Het consumptieve krediet vormt een relatief klein percentage
van de totale schuld van particuliere huishoudens, circa 4,5% in het voorjaar van
2006.8 De consumptieve kredietverlening kenmerkt zich onder andere door het onge-
dekte risico dat de schuldenaar zijn verplichtingen voortvloeiend uit de kredietovereen-
komst niet nakomt.9

2. De verstrekking van krediet aan ondernemingen, overheden en consumenten brengt
niet alleen economische groeikansen maar ook verhoogde insolventierisico’s met zich
mee.10 Terwijl consumptieve besteding vaak beschouwd wordt als een van de belang-

5 Het gemiddelde jaarinkomen van natuurlijke personen (met een inkomen) was inmiddels opgelopen
tot bruto ƒ 4400, CBS StatLine.

6 Zie hoofdstuk 2, par. 1.1 en par. 2.
7 De bij de banken in Nederland uitstaande hypotheekschuld bedroeg voorjaar 2006 circa C= 400 mil-

jard, begin 2004 was dat C= 300 miljard, eind 1996 was dit nog maar C= 100 miljard. De totale schuld
van Nederlandse huishoudens in vorm van consumptief krediet bedroeg begin 2004 circa C= 23 miljard
en was eind 2005 opgelopen naar C= 25 miljard. Zie DNB (2006), p. 36 en DNB/Statistisch Bulletin
september 2004, p. 8.

8 DNB (2006), p. 36.
9 Bij kredietverstrekking aan consumenten verbiedt de Wck de vestiging van pandrecht of eigendoms-

voorbehoud anders dan pandrecht op zaken die met het geleende geld worden aangeschaft of waarvan
het genot bij de krediettransactie wordt verschaft, art. 40 Wck. De kredietverstrekker mag evenmin
bedingen dat de kredietnemer zijn aanspraken op inkomen of uitkering aan de kredietverlener cedeert
of verpandt, art. 33 onder d Wck.

10 De Verenigde Staten (VS) vormen het voorbeeld bij uitstek van een op krediet expanderende
economie. Deze credit economy is aldaar zichtbaar bij consumenten, bedrijven en de overheid en
heeft een internationale dimensie. De VS lenen circa US $ 800 miljard per jaar (ofwel 6 ¼ percent
van hun bruto nationaal product en 1,5% van de bruto wereldproductie) van de rest van de wereld
resulterend in een enorm tekort op de handels- en betalingsbalans, gefinancierd door onder andere
olie-exporterende landen zoals Rusland en Saoedi-Arabië, maar ook door Japan, China en andere
opkomende landen in het Verre Oosten. Het IMF schat het begrotingstekort van de VS per ultimo
2006 op US $ 337 biljoen en wijst op de grote gevaren voor de wereldeconomie en de stabiliteit
van financiële markten indien de rest van de wereld de VS niet langer zouden wensen te financieren.
Rajan, research directeur van het IMF, ziet als mogelijke oplossing binnen de reële economie (naast
oplossingen binnen de financiële, monetaire economie) de geleidelijke terugdringing van consumptie,
mogelijk in samenhang met een verminderde waardestijging van onroerend goed, waardoor consumen-
ten minder kunnen lenen op basis van een hypotheek: ‘U.S. consumption growth has to slow because
the negative household savings rate is unsustainable. It will slow, perhaps on the back of slowing
house price growth. The worry is that it will slow abruptly, taking away a major support from world
demand before other supports are in place.’ Zie: ‘Perspectives on Global Imbalances’ speech d.d.
23 januari 2006; zie ook: De Rato (directeur IMF), ‘Shared Responsibilities: Solving the Problem
of Global Imbalances’ d.d. 3 februari 2006. Beide te raadplegen via http://ww.imf.org.
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rijkste motoren van de westerse economieën,11 kunnen overmatige kredietverlening
en de insolventie van natuurlijke personen ook bijdragen aan een economische reces-
sie.12 Volgens Amerikaans onderzoek wordt 6% à 7% van het totaal verstrekte con-
sumptieve krediet nooit terugbetaald als gevolg van faillissementen.13 Aangenomen
dat een bepaald percentage van schulden nimmer terugbetaald wordt, mag verwacht
worden dat het percentage insolvente huishoudens stijgt naarmate het aantal huishou-
dens dat op krediet leeft, toeneemt. Gezien de relatief geringe omvang van consumen-
tenkrediet op het balanstotaal van Nederlandse financiële instellingen is hun kredietrisi-
co relatief gering, aldus DNB in 2006.14 Voor het huishouden van een insolvente
schuldenaar zijn de gevolgen des te ingrijpender.

Oog voor de problematiek van de consument die is overladen met schulden heeft
geleid tot de ontwikkeling van wettelijke schuldsaneringsregelingen in vele rechtssyste-
men wereldwijd. In diverse EU-lidstaten zijn wettelijke schuldsaneringsregelingen
eerst in de laatste twee decennia in de (nationale) wetgeving opgenomen. In Nederland
kunnen natuurlijke personen in een problematische schuldensituatie sinds 1 december
1998 verzoeken om toepassing van de Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke per-
sonen (Wsnp). De Nederlandse rechter kan een Wsnp-verzoek onder meer afwijzen
indien aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald
laten van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest.15 Met de inwerkingtreding
van de wijzigingen van de Wsnp, per 1 januari 2008, transformeert deze afwijzings-
grond in een toelatingsvereiste.16 Volgens de nieuwe wettelijke regeling wordt een

11 Zie bijvoorbeeld de Toelichting uit 1997 op de Belgische collectieve schuldenregeling: ‘Het krediet
aan particulieren is een belangrijk instrument voor de economische en sociale ontwikkeling van
onze westerse maatschappijen.’ Zie http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/1073/49K1073001.pdf.

12 Denk bijvoorbeeld aan de recessie in het Verenigde Koninkrijk aan het eind van de jaren tachtig
van de twintigste eeuw verergerd door de toename van gedwongen ontruimingen wegens achterstallige
hypotheekbetalingen. Zie Davies (2003), p. 190. Volgens de door Davies aangehaalde uitspraken
eind 2002 van de accountant Steve Hill van PricewaterhouseCoopers zou de versoepeling van het
Engelse recht (Enterprise Act 2002) met een verwachte toename van faillissementen (bankruptcies)
zelfs de oorzaak kunnen zijn van de volgende recessie, Davies (2003), p. 194.

13 Li en Sarte (2002), p. 16. Deze onderzoekers verbonden aan de Federal Reserve Bank of Philidelphia
berekenden een percentage van 6% in een calibrated model economy, een wiskundig model waarbij
aangenomen wordt dat huishoudens streven naar levenslange welvaartsmaximalisatie. De kalibratie
van de parameters in hun model vond plaats op basis van statistische gegevens uit de VS en het
insolventierecht in de VS met een keuzemogelijkheid tussen een faillissement volgens Chapter 7
(liquidatie) en Chapter 13 (spaarfaillissement zonder liquidatie). Li en Sarte, t.a.p. verwijzen voorts
naar een schatting van de WEFA-onderzoeksgroep (Warton Econometric Forecasting Associates
and Chase Econometrics) eveneens in de VS, dat 7% van consumentenschulden werd afgeschreven
door bankruptcy discharge.

14 Aldus DNB (2006), p. 41. Het verstrekte consumptieve krediet vormt minder dan 1% van het
balanstotaal van Nederlandse banken, aldus dezelfde publicatie, p. 36. De faillissementen van
hypotheekbanken in de VS, begin 2007, laten overigens zien dat kredietverstrekkers bepaald niet
gevrijwaard zijn van risico’s van overkreditering van consumenten.

15 Art. 288 lid 2 aanhef en onder b Faillissementswet (Fw).
16 Zie de Wet van 24 mei 2007 houdende wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening

van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, Stb. 2007, 192. De inwerkingtreding per 1
januari 2008 is vastgesteld bij KB 18 juni 2007, Stb. 2007, 222. Art IV van voornoemde Wet van
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Wsnp-verzoek slechts toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar
ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar
voorafgaand aan de dag waarop het verzoek is ingediend te goeder trouw is geweest.
Maar ondanks een gebrek aan goede trouw kan de rechter een Wsnp-verzoek ook
ná 1 januari 2008 toewijzen indien de schuldenaar de oorzaken van de schulden ‘onder
controle’ heeft gekregen.

Dit boek verslaat een onderzoek naar de rol van de ‘goede trouw’ van de schulde-
naar bij de sanering van zijn schulden.17 De wettelijke schuldsaneringsregeling in
de Wsnp heeft een centrale plaats in dit onderzoek. Dit inleidende hoofdstuk formuleert
de vragen en methoden van onderzoek en licht de indeling van het onderzoeksverslag
toe. Paragraaf 2 van deze inleiding bespreekt de hoofdlijnen van de Wsnp. Ter verdere
oriëntatie op het onderzoeksonderwerp en preluderend op de formulering van de
onderzoeksvragen in paragraaf 3 bespreek ik in paragraaf 1.2 eerst het ontstaan en
het tenietgaan van verbintenissen. In paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk ga ik nader in
op de dynamiek tussen schuldenaar en schuldeisers bij het ontstaan en tenietgaan van
verbintenissen alsmede op de gevolgen van insolventie voor het recht van de schuld-
eiser op nakoming.

1.2 Ontstaan en tenietgaan van schulden

3. Schulden ontstaan niet alleen door kredietverlening. Ons Burgerlijk Wetboek
benoemt vijf bronnen van verbintenissen.18 Daarnaast ontstaan vele schulden op grond
van publiekrechtelijke regels, zoals bijvoorbeeld de fiscale wetgeving.19 Iedere schulde-
naar kan zich uiteraard van zijn geldschuld bevrijden door zijn schuldeiser te beta-
len.20 De verbintenis van een schuldenaar – althans het recht van de schuldeiser zijn
recht op nakoming van een verbintenis in rechte af te dwingen21 – kan ook zonder
betaling tenietgaan, onder andere door:

24 mei 2007 bevat een overgangsregeling. Over de wetswijzigingen zie nader par. 5.6 van dit
hoofdstuk en hoofdstuk 7 geheel gewijd aan de evaluatie van de Wsnp (1998) en de wijzigingen
volgens de Wsnp (2008).

17 Het onderzoek beperkt zich tot natuurlijke personen, de insolventie van rechtspersonen maakt geen
onderdeel uit van dit onderzoek.

18 Art. 6:1 BW bepaalt dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan indien hun ontstaan uit de wet
voortvloeit. Het BW noemt de volgende bronnen: 1. onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), 2. overeen-
komst (art. 6:213 BW), 3. zaakwaarneming (art. 6:198 BW), 4. onverschuldigde betaling (art. 6:203
BW), en 5. ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:213 BW).

19 Voor een verhandeling over het ontstaan van verbintenissen verwijs ik naar Asser-Hartkamp 4-I
(2004), eerste hoofdstuk.

20 Daaronder begrepen betaling na tenuitvoerlegging door de schuldeiser van een executoriale titel,
zie art. 6:111 e.v. BW en art. 3:297 BW. Vergelijk art. 6:33 BW voor betaling aan een onbevoegde
schuldeiser en art. 6:34 e.v. BW voor betaling aan een onbevoegde ontvanger in het algemeen.

21 Indien alleen de afdwingbaarheid (ofwel de rechtsvordering) tenietgaat resteert nog een natuurlijke
verbintenis van de schuldenaar, zie art. 6:3 lid 1 BW. Zie Wessels (1988), p. 144 over de ‘zwakke
werking’ van verjaring en de resterende natuurlijke verbintenis.
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1 Verrekening van een schuld van een schuldenaar aan zijn schuldeiser, met een
vordering van dezelfde schuldenaar op de schuldeiser (art. 6:127 e.v. BW).

2 Een beroep door een schuldenaar op verjaring van zijn schuld (art. 3:306 e.v. BW).
3 Verval van een schuld door enkel tijdsverloop, bijvoorbeeld betreffende een

alimentatieplicht (art. 1:403 BW).
4 Kwijtschelding door de schuldeiser (afstand van vorderingsrecht; art. 6:160

BW).22

5 De rechterlijke matiging van een vordering. Ook deze zou men als een gedeeltelijk
tenietgaan van een verbintenis kunnen beschouwen (bijvoorbeeld matiging van
een contractuele boete, art. 6:94 BW, of matiging door de rechter van een vast-
gestelde verplichting tot vergoeding van schade, art. 6:109 BW).2324

4. Een schuld kan, in theorie, oneindig voortbestaan. Ons recht kent wel vervaltermij-
nen in bijzondere gevallen maar geen algemene vervaltermijnen voor alle schulden.
Indien verval van rechtswege niet aan de orde is, kan het tenietgaan van schulden
door enkel tijdsverloop (extinctieve verjaring) steeds door de schuldeiser gestuit
worden. Slechts bepaalde schulden gaan door het overlijden van de schuldenaar
teniet.25 De overige schulden gaan van rechtswege over op de erfgenamen, zonder
dat aanvaarding van de erfenis is vereist.26 Indien de erfgenamen beneficiair aanvaar-
den kunnen de schuldeisers hun vorderingen, in beginsel, slechts op de goederen der
nalatenschap verhalen.27 Na beneficiaire aanvaarding transformeren de resterende

22 Te onderscheiden van de afstand van een vorderingsrecht is de afstand van een rechtsvordering ofwel
het prijsgeven van de afdwingbaarheid. In dat laatste geval rest nog een natuurlijke verbintenis jegens
de schuldeiser, zie art. 6:3 lid 2 onder a BW.

23 Wessels (1988), p. 198 stelt zich op het standpunt dat de rechterlijke matiging zo vorm gegeven
kan worden dat na de matiging nog een natuurlijke verbintenis resteert.

24 Andere wijzen van tenietgaan van een afdwingbare verplichting tot betaling zijn, kort aangeduid:
(6) vermenging van de hoedanigheid van schuldeiser en schuldenaar; (7) schuldvernieuwing (afstand
om baat); en (8) vernietiging van rechtshandelingen, waarna weer nieuwe verbintenissen kunnen
ontstaan. Het oude Burgerlijke Wetboek kende een aparte regeling voor het tenietgaan van verbinte-
nissen, in art. 1417-1492 OBW. Een dergelijke regeling kent het huidige BW niet. Zie nader Asser-
Hartkamp 4-I (2004), p. 33 e.v.

25 Zie voor een opsomming van de schulden van de nalatenschap art. 4:7 lid 1 onder a BW. Boek 4
BW bepaalt niet welke schulden met de dood teniet gaan. Het tenietgaan van een verbintenis bij
overlijden van de schuldenaar kan volgen uit de inhoud van de verbintenis, uit de (hoogstpersoonlijke)
aard van de verbintenis of uit de wet, Kolkman (2006), p. 9. Zie bijvoorbeeld art. 7:409 lid 1 (einde
opdracht met het oog op de persoon verleend) en art. 7:674 lid 1 BW (einde arbeidsovereenkomst
door werknemer).

26 Art. 4:182 lid 2 BW.
27 Art. 4:184 lid 1 BW. Deze bepaling geldt zowel bij zuivere als bij beneficiaire aanvaarding. Bij

zuivere aanvaarding staat de erfgenaam met zijn gehele vermogen in voor de schulden van de erflater,
aldus art. 4:182 lid 2 onder a BW. Blijkens laatstgenoemd wetsartikel geldt die volledige verhaals-
aansprakelijkheid, zelfs na zuivere aanvaarding, in sommige gevallen weer niet. Ook na beneficiaire
aanvaarding kan in bepaalde gevallen toch verhaal op het gehele vermogen van beneficiaire erfgena-
men plaatsvinden, namelijk indien de beneficiair voldoening van schulden verhindert en hem daarvan
een verwijt kan worden gemaakt of indien de beneficiair opzettelijk goederen aan het verhaal van
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vorderingen in natuurlijke verbintenissen van de erfgenamen.28 Sinds de inwerkingtre-
ding van de Wsnp kent ons recht een nieuwe wijze van tenietgaan van afdwingbare
verbintenissen.29 Volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp is het
hoofddoel van de Wsnp tegen te gaan dat een natuurlijk persoon, die in een problema-
tische financiële situatie is terechtgekomen, tot in lengte van jaren met zijn schulden
achtervolgd kan worden.30 Voorts is beoogd het aantal faillissementen van natuurlijke
personen terug te dringen en de bereidheid van schuldeisers om een minnelijke
schuldenregeling (crediteurenakkoord) met de schuldenaar aan te gaan, te bevorderen.
Een voor de schuldenaar succesvolle toepassing van de Wsnp resulteert weliswaar
niet in een volledig tenietgaan van diens schulden, maar bewerkstelligt wel dat schuld-
eisers hun vorderingen niet langer in rechte kunnen afdwingen. De schuldenaar weet
zich daarmee feitelijk van zijn schuldenlast bevrijd: slechts een natuurlijke verbintenis
tot betaling resteert.31

1.3 Schulden: looptijd, risico, zekerheid, vertrouwen en insolventie

5. Bij verrekening met een tegenvordering kan het ontstaan en tenietgaan van schulden
samenvallen, bijvoorbeeld bij verrekening van geldschulden in rekening-courant.
Ontstaan en tenietgaan van verbintenissen over en weer vallen nagenoeg samen indien
een koper zijn aankoop direct contant voldoet: denk aan de consument die over de
toonbank bestelt, geleverd krijgt en betaalt. Bij dergelijke transacties speelt het vertrou-
wen van de crediteur in zijn debiteur nauwelijks een rol.32 Ook indien de crediteur
zekerheid bedingt zal zijn vertrouwen in de debiteur, mede afhankelijk van de dekking
die de zekerheid biedt, geen prominente rol spelen.33 Bij verreweg de meeste overeen-
komsten – in het bedrijfsleven, maar ook bij een almaar groeiend deel van de consu-
mententransacties – vindt de betaling niet gelijktijdig plaats en bedingt of verkrijgt
de crediteur geen of onvoldoende zakelijke zekerheid om betaling van zijn vordering

schuldeisers der nalatenschap onttrekt, zie art. 4:184 lid 2 onder b en c BW. Zie over deze materie
Kolkman (2006), p. 186 e.v.

28 Zie Wessels (1988), p. 163 en Kolkman (2006), p. 200.
29 De Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp), opgenomen in Titel III Faillissements-

wet (Fw), Stb. 1998, 447, in werking getreden op 1 december 1998.
30 Zie de MvT bij de Wsnp, Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 6.
31 Zie art. 358 lid 1 Fw jo. art. 6:3 lid 2 onder a BW.
32 Het enige risico dat de crediteur ter zake van de betaling nog lijkt te lopen, is dat het gebezigde

betaalmiddel niet wettig is, of dat de (elektronisch) bevestigde betaling nog ongedaan gemaakt wordt
c.q. de bevestiging onjuist zal blijken te zijn. In die laatste twee gevallen is bovendien nog verhaal
op de bank denkbaar.

33 De waarde van de zekerheid zal mogelijk in de tijd veranderen, met een navenant risico van de
crediteur. Het vertrouwen van de crediteur in zijn debiteur blijft bij een van oorsprong volledige
verzekerde vordering een aanvullende rol spelen. Bij een kredietovereenkomst zijn risico, zekerheid
en vertrouwen, in een wiskundige benadering en in hun onderlinge verhouding, te beschouwen als
variabelen als functie van de looptijd van de schuld. De vergelijking is weer te geven (met dank
aan Bart Noordam) als Vt = Rt – Zt, waarbij V staat voor vertrouwen, R voor risico en Z voor
zekerheid.
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veilig te stellen. De schuldenaar verplicht zich te betalen op enig moment in de
toekomst. De schuldeiser die een vordering uit overeenkomst verkrijgt, zonder enige
zakelijke zekerheid van zijn schuldenaar te verlangen of een persoonlijke of zakelijke
zekerheid van een derde te bedingen, vertrouwt er kennelijk op, althans op het moment
van ontstaan van de vordering, dat de schuldenaar zijn verplichting tijdig zal nakomen
of dat de schuldeiser zijn vordering desnoods op het vermogen van de schuldenaar
kan verhalen. Die schuldeiser neemt een risico op zich dat de schuldenaar niet eigener
beweging, tijdig en volledig zal betalen, dan wel niet in staat blijkt te kunnen betalen.
De vraag rijst of de rechtsgevolgen van (impliciete) acceptatie van debiteurenrisico
afhankelijk zijn, of zouden moeten zijn, van bijvoorbeeld een plicht van de crediteur
om de kredietwaardigheid van zijn wederpartij te onderzoeken. Kan de afdwingbaar-
heid van de vordering van de crediteur worden aangetast als hij dat onderzoek nalaat?
Komt daarbij betekenis toe aan de hoogte van contractuele rente of risico-opslag,
mogelijk bedongen ter compensatie van insolventierisico’s? Het vertrouwen dat de
schuldeiser in zijn schuldenaar stelt, hangt samen met het door de schuldenaar opge-
wekte vertrouwen dat hij zijn verplichting zal nakomen. De schuldeiser die geen
vordering verkrijgt uit overeenkomst, maar bijvoorbeeld een vordering tot schadever-
goeding uit hoofde van een onrechtmatige daad van de schuldenaar jegens de schuld-
eiser gepleegd, zal veelal geen enkel vertrouwen in zijn schuldenaar hebben gesteld.34

Tegenover de eventuele onderzoeksplicht van de schuldeiser staat mogelijk een plicht
van de schuldenaar te onderzoeken of en in hoeverre zijn (toekomstig) inkomen en
vermogen toereikend zijn om aangegane of ontstane verplichtingen tijdig en volledig
na te komen. Toegespitst op het onderwerp van dit onderzoek luiden de corresponde-
rende vragen: indien de schuldenaar een beroep wil doen op het rechtens tenietgaan
van een of meer schulden, maakt het dan verschil of de schuldenaar wist of behoorde
te weten dat hij zijn verplichtingen in de toekomst niet zou kunnen nakomen? Maakt
mogelijk ook de aard van de verplichting (een verplichting tot betaling van een
koopsom versus de verplichting tot vergoeding van uit onrechtmatige daad) nog een
verschil? Voor het onderhavige onderzoek is met name van belang of en in hoeverre
de aard of oorsprong van schulden en de bedoelde onderzoeksplichten van schuldeiser
en schuldenaar relevantie behouden zodra de schuldenaar in een insolvente toestand
komt te verkeren.

6. Ongeacht de aard van de verbintenis (tot levering van een goed of dienst, tot
vergoeding van schade, etc.) is de schuldenaar in beginsel verplicht zijn verbintenissen
jegens schuldeisers na te komen. Het corresponderende recht van de schuldeiser op
nakoming is niet beperkt tot verbintenissen tot betaling van een geldsom. Ook ten
aanzien van andersoortige verbintenissen (niet zijnde verbintenissen tot betalingen
van een geldsom) heeft de schuldeiser, onder Nederlands recht, in beginsel het recht

34 Afgezien van de mogelijke samenloop tussen onrechtmatige daad en wanprestatie. De bedoelde
schuldeiser uit OD zal bovendien, in verreweg de meeste gevallen, iedere zekerheid van betaling
door zijn schuldeiser moeten ontberen; het gaat veelal om een risico dat hooguit met een verzekering
is af te dekken.
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om nakoming in rechte af te dwingen en eventueel door reële executie te verwezenlij-
ken.35 Een beperking van dit recht op nakoming van een verbintenis iets te geven,
te doen of na te laten is evenwel gelegen in de objectieve onmogelijkheid nakoming
te realiseren. Indien nakoming door de schuldenaar (objectief) onmogelijk is geworden,
lossen alle verbintenissen zich op in geldschulden. Omnis obligatio est pecuniaria,
zo leerden ons reeds de Romeinen.36 Ook in faillissement, bij een samenloop van
crediteuren die geen volledige nakoming meer kunnen verkrijgen van hun oorspronke-
lijke vorderingsrechten op de schuldenaar, lossen verbintenissen van de schuldenaar
zich op in geldschulden. Die ‘oplossing’ in faillissement geldt overigens niet voor
alle verplichtingen of rechtsplichten van de schuldenaar. Ten eerste kent de faillisse-
mentswet een uitzonderingspositie toe aan de verplichtingen van de schuldenaar jegens
hypotheek- en pandhouders (zogenoemde separatisten, art. 57 lid 1 Fw) en de zakelijk
rechthebbenden (zoals eigenaren van goederen uitgezonderd vorderingen). Separatisten
kunnen hun met een zakelijk zekerheidsrecht versterkte rechten executeren alsof er
geen faillissement is; rechthebbenden kunnen hun eigendommen bij de curator of
bewindvoerder opvorderen. Ten tweede kent de faillissementswet geen regeling ten
aanzien van de verplichtingen van de schuldenaar die betrekking hebben op ver-
mogensrechten die niet tot de boedel behoren (zie de goederen bedoeld in art. 21
Fw).37 Ter derde bestrijkt de faillissementswet niet de zogenoemde objectieve rechts-
plichten die niet op de curator/bewindvoerder maar op de schuldenaar zelf rusten.38

Daarbij gaat het om allerlei verplichtingen van publiekrechtelijke aard zoals een verbod
om door rood licht te rijden of een administratiefrechtelijke verplichting om aan
vergunningvoorwaarden te voldoen, en ook om familierechtelijke verplichtingen van
de schuldenaar zoals de verplichting van een ouder om zijn minderjarige kind te
verzorgen en op te voeden (art. 1:247 lid 1 BW).

2 De wettelijke schuldsaneringsregeling

2.1 De doctrine van de schone lei

7. De verplichting van een schuldenaar zijn schulden na te komen is – of moet ik
zeggen, was – één van de meest onwrikbare beginselen van het Nederlandse privaat-
recht. De verplichting tot nakoming van (contractuele) schulden was reeds onder het

35 Zie de mogelijkheid de schuldenaar daartoe te laten veroordelen in art. 3:296 BW en de reële executie
in art. 3:297 BW. Uit de wet, de aard der verplichting of een rechtshandeling kan volgen dat, bij
uitzondering, veroordeling tot nakoming niet mogelijk is.

36 Ik ontleen deze Romeinse spreuk en deels ook de overwegingen aan Snijders (2004).
37 Vgl. Smelt (2006), p. 106.
38 Zie Smelt (2006), p. 110 e.v. Ook op de curator/bewindvoerder kunnen objectieve rechtsplichten

rusten, zoals bijvoorbeeld (a) de verplichtingen van de curator voortvloeiend uit de voorwaarden
van een horecavergunning (zoals sluitingstijden) bij voorzetting van de exploitatie of (b) de verplich-
ting van de curator het gehuurde te ontruimen indien de curator de huurovereenkomst opzegt, zie
HR 18 juni 2004, NJ 2004, 617.
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Romeinse recht een grondbeginsel (pacta sunt servanda) en is sindsdien in talloze
rechtsstelsels geïncorporeerd. Voor het geval de schuldenaar niet nakomt, kent art.
3:276 BW aan de schuldeiser verhaalsrecht toe op het gehele vermogen van zijn
schuldenaar, tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt.39 Ingeval van insol-
ventie van de schuldenaar zal de verwezenlijking van het verhaalsrecht veelal illusoir
zijn.40 De idee van een gerechtelijke discharge van de schuldenaar is in Europa
waarschijnlijk voor het eerst vastgelegd in een Engelse wet van Queen Anne uit
1705.41 Kennelijk zag deze discharge vooral op het belang van de schuldeisers (pro-
creditor) en kon de discharge ook alleen met toestemming van de schuldeisers verleend
worden.42 De ‘fresh-start-doctrine’ ten gunste van de schuldenaar kwam eerst tot
wasdom in de Verenigde Staten met de federale Bankruptcy Act van 1898; de doctrine
kreeg een nieuwe impuls met de federale Bankruptcy Reform Act van 1978.43 Deze
doctrine is met name gebaseerd op de idee dat een persoon, bevrijd van zijn schulden,
gestimuleerd wordt eigen inkomsten te verdienen zonder verplicht te zijn deze af te
staan aan zijn crediteuren. De schuldenaar kan dan weer een positieve bijdrage aan
de economie leveren, zo is de gedachte. In de continentale Europese rechtsstelsels
heeft de idee dat een schuldenaar in een problematische schuldensituatie, rechtens
van zijn schulden bevrijd zou moeten kunnen worden eerst in het laatste decennium
van de twintigste eeuw postgevat.44 De fresh-start-doctrine ligt ook ten grondslag

39 Een wettelijke beperking is onder andere gelegen in de zogenoemde beslagvrije voet, art. 475d Rv.
40 De fiscus krijgt in een faillissement van een natuurlijk persoon gemiddeld 7,7 % van zijn vordering

door de boedel uitgekeerd, UWV niet meer dan 4,4 %. Overige preferente schuldeisers ontvangen
5,2 %, de concurrente crediteuren slechts 1,5% van hun oorspronkelijke vordering. Bron CBS en
Luttikhuis, zie Luttikhuis (2006), p. 48.

41 Zie Tabb (1995), par. I.A.3 en Dalhuisen (1986), p. 65.
42 Zie over de Statute of Anne, Tabb (1995), par. I.A.3. Tabb wijst er op dat het Engelse insolventierecht

pro-creditor was en niet bepaald mals voor debiteuren: ‘Early English law had a distinctly pro-creditor
orientation, and was noteworthy for its harsh treatment of defaulting debtors. Imprisonment for debt
was the order of the day, from the time of the Statute of Merchants in 1285 until Dickens’ time
in the mid-nineteenth century.’ Alleen de handelaar kon failliet (bankrupt) verklaard worden en
slechts op verzoek van zijn crediteuren. De discharge was bedoeld om de debiteur te bewegen
openheid van zaken te geven ten behoeve van zijn crediteuren. In 1706 bepaalde Queen Anne
bovendien dat de discharge slechts verleend kon worden met toestemming van de crediteuren. Voor
de oncoöperatieve, frauduleuze debiteur voorzag de Statute of Anne in de doodstraf.

43 De wet van 1898 voorzag slechts in een liquidatieprocedure. Na de liquidatie verkreeg de ‘honest
debtor’ een discharge zonder dat enige betaling aan crediteuren of toestemming van crediteuren
vereist was, zie Huls et al. (1994), p. 126. De Chandler Act van 1938 introduceerde de mogelijkheid
van discharge zonder vermogensliquidatie. Het (toekomstige) inkomen van de schuldenaar werd
aangewend voor een spaarplan ter (gedeeltelijke) aflossing van schulden (the wage earner plan).
Zie over de historie van het faillissementsrecht van de Verenigde Staten voorts: Tabb (1995) en
Boraine & Roestoff (2000).

44 In Europa kennen vele landen inmiddels een schuldsaneringsregeling, waaronder België, Denemarken,
Duitsland, Engeland en Wales, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk
en Zweden. Ook buiten Europa en de VS kennen vele landen schuldsaneringsregelingen, bijvoorbeeld
Israël en Canada. Zie nader par. 5.7 van dit inleidende hoofdstuk en hoofdstuk 8 geheel gewijd aan
rechtsvergelijking. Voor een bespreking van diverse doctrines en rechtssystemen zie Niemi-Kiesi-
läinen, Ramsay & Whitford (2003).
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aan de Nederlandse Wsnp (1998).45 Een succesvolle saneringsprocedure volgens
de Wsnp biedt de schuldenaar uitzicht op een ‘schone lei’. In de volgende paragraaf
licht ik de hoofdlijnen van de Wsnp toe.46

2.2 Het Wsnp-traject in vogelvlucht

8. De Wsnp geldt voor alle natuurlijke personen (schuldenaren) met woonplaats in
Nederland, al dan niet een beroep of bedrijf uitoefenend.47 De toepassing van de
wettelijke schuldsaneringsregeling op grond van de Wsnp vereist een beslissing van
de rechter op het daartoe strekkende verzoek van de schuldenaar.48 Schuldeisers zijn
niet bevoegd toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verzoeken. De
materiële vereisten voor toepassing zijn dat (a) redelijkerwijs is te voorzien dat de
schuldenaar niet kan voortgaan met betaling van zijn schulden, of (b) de schuldenaar
(reeds) in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.49 Naast deze
alternatieve toelatingsvereisten geeft art. 288 Fw een vijftal afwijzingsgronden.50

De wet bevat drie imperatieve gronden waarop de rechter een Wsnp-verzoek moet
afwijzen, alsmede twee facultatieve gronden waarop de rechter het verzoek kan
afwijzen. Volgens één van die facultatieve gronden kan de rechter een verzoek tot
toepassing van de wettelijke saneringsregeling afwijzen indien aannemelijk is dat de
schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden niet te goeder
trouw is geweest (art. 288 lid 2 onder b Fw). De rol van de crediteuren bij de opening
van de saneringsprocedure is ondergeschikt. Besluit de rechter het verzoek van de
schuldenaar te honoreren dan benoemt hij een bewindvoerder. De bewindvoeder staat

45 Huls behoorde tot de eerste, fervente pleitbezorgers in Europa en Nederland. Zie onder andere Huls
et al. (1994).

46 Voor een bespreking van de inhoud en toepassing van de gehele Wsnp zij met name verwezen naar
de volgende literatuur: (1) Polak-Wessels IX; (2) Verschoof (1998); en van recenter datum (3)
Dethmers (2005) en Praktijkboek Insolventierecht, Deel 9 (2006). Een overzicht van diverse (tijd-
schrift)commentaren op en onderzoeken naar de werking van de Wsnp en aanverwante onderwerpen
is te vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch, http://www.wsnp.rvr.
org.

47 Alle natuurlijke personen die een woonplaats in Nederland hebben of hebben gehad – zie art. 2
Fw, waarover in dit verband A.J. Berends, Internationale aspecten van sanering van schulden van
natuurlijke personen, http://www.wsnp.rvr.org – kunnen verzoeken om toepassing van de wettelijke
saneringsregeling, ook zij die zelf een onderneming drijven of hebben gedreven (in een eenmanszaak,
v.o.f., cv) of een vrij beroep uitoefenen (al dan niet in maatschapverband). De Wsnp geldt niet voor
Nederlandse rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie) of een in Nederland gevestigde
rechtspersoon naar vreemd recht (bijvoorbeeld een Limited, S.A., etc. met een vestiging in Nederland).
Schulden van rechtspersonen kunnen niet via de Wsnp gesaneerd worden.

48 Art. 284 Fw. Ten behoeve van de schuldenaar hebben ook burgemeester en wethouders van de
gemeente waar de schuldenaar woon- of verblijfplaats heeft die bevoegdheid (art. 284 lid 1 en 4
Fw). In de praktijk maken B&W van die bevoegdheid nauwelijks gebruik.

49 Art. 284 lid 1 Fw.
50 Zie de afwijzingsgronden in art. 288 lid 1 en 2.
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onder het toezicht van de benoemde rechter-commissaris.51 Voorts dient de rechter,
in het saneringsplan, de duur van de sanering vast te stellen, in beginsel op drie jaar
en maximaal op vijf jaar.52 De periode kan worden verkort indien de bewindvoerder
verklaart dat redelijkerwijs niet de verwachting bestaat dat de schuldenaar aan betaling
van de boedelkosten en/of (gedeeltelijke) aflossing van zijn schulden toekomt.53 De
sanering betreft, kort gezegd, de schulden die bestaan ten tijde van de uitspraak van
de rechter tot toepassing van de wettelijke saneringsregeling, alsmede de schulden
die voortvloeien uit een op dat moment reeds bestaande rechtsverhouding.54 Nieuwe
schulden, ontstaan tijdens de saneringsperiode, vallen niet onder de sanering. De
meeste studieschulden zijn van de werking van de schone lei uitgezonderd, maar voor
het overige werkt de schone lei ongeacht de aard en omvang van de schulden.55 Pand-
en hypotheekhouders kunnen echter hun rechten uitoefenen alsof er geen saneringsrege-
ling van toepassing is voorzover hun vorderingen door onderpand zijn gedekt.56 Voor
toepassing van de schuldsaneringsregeling noch voor het verkrijgen van die schone
lei is vereist dat de schuldenaar daadwerkelijk schulden aflost.57 Voorwaarde voor
de schone lei is wel dat de schuldenaar tijdens de saneringsprocedure zijn verplichtin-
gen nakomt.58 De schuldenaar is onder andere verplicht zich in te spannen om zijn
schulden af te lossen door de verwerving van actief en inkomsten.59 Voor zover het
inkomen van de schuldenaar niet is vrijgesteld ter voorziening in zijn levensonderhoud,
dient de schuldenaar zijn inkomen tijdens de sanering af te staan aan de boedel.60

De bewindvoerder houdt toezicht op de naleving door de schuldenaar van diens

51 Art. 314 lid 1 Fw.
52 Art. 343 Fw.
53 Zie art. 352 lid 2 Fw. De rechter kan op voordracht van de rechter-commissaris de saneringsperiode

verkorten op verzoek van de schuldenaar of de bewindvoerder indien het verzoek vergezeld gaat
van een beredeneerde verklaring houdende dat redelijkerwijs niet de verwachting bestaat dat de
schuldenaar geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen. De wet doelt op aflossing
van vorderingen bedoeld in art. 299 Fw, niet op verplichtingen die uit de Wsnp voortvloeien, zie
hoofdstuk 4 randnr. 259. Art. 20 van de Recofa-richtlijn (2005) geeft twee andere gevallen aan waarin
de duur verkort zou kunnen worden, namelijk indien (1e) de schuldenaar in een aan de sanering
voorafgaande surseance of faillissement inkomenssurplus heeft afgedragen, of indien (2e) weliswaar
een boedelsaldo is gespaard maar verwacht wordt dat het inkomenssurplus in de resterende periode
slechts voldoende zal zijn om de toekomstige boedelkosten te dekken.

54 Zie art. 299 Fw.
55 Uitgezonderd zijn de studieschulden waarop hoofdstuk 6 van de Wet studiefinanciering 2000 van

toepassing is; de sanering werkt overigens wel ten aanzien van achterstallige studieschulden bedoeld
in art. 6.8 WSF 2000 (art. 299a Fw). Zie nader hoofdstuk 4, par. 5.3.4.

56 Zie art. 299 lid 3 Fw en hoofdstuk 4, par. 5.3.3.
57 Zie 288 lid 3 Fw.
58 Zie de verdere toelichting aan het slot van dit randnr.
59 Deze inspanningsverplichting wordt overigens niet in de wet zelf maar wel in de MvT genoemd,

Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 6. Ook in de jurisprudentie wordt algemeen aangenomen
dat op de schuldenaar de verplichting rust inkomen te genereren om zijn schuldeisers af te lossen,
zie nader par. 2.7 van hoofdstuk 4. Zie ook Recofa-richtlijn 14 (2005) die handelt over arbeids-
en sollicitatieplichten, met een uitzondering voor arbeidsongeschikten.

60 Art. 295 lid 2 Fw.
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verplichtingen, liquideert het vermogen van de schuldenaar en beheert de boedel.61

Het geliquideerde vermogen, vermeerderd met het tijdens de sanering gespaarde
inkomenssurplus en verminderd met de boedelkosten, vormt het boedelsaldo. Na de
verificatie van de schuldvorderingen van de schuldeisers en het verbindend worden
van de slotuitdelingslijst deelt de bewindvoerder het boedelsaldo aan de schuldeisers
uit.62 Na het verstrijken van de saneringsperiode dient de rechter te beslissen over
de vraag of de schuldenaar tijdens de sanering toerekenbaar tekort is geschoten in
zijn verplichtingen.63 Beslist de rechter dat de schuldenaar niet (ernstig) tekort is
geschoten dan is de schuldenaar, krachtens de wet, bevrijd van zijn schulden.64

Schuldeisers kunnen althans betaling van hun vorderingen op de schuldenaar niet meer
afdwingen.65 Behoudens het bijzondere geval dat de rechter de schone lei later terug-
draait wegens achteraf geconstateerde benadeling van schuldeisers.66

2.3 De rol van de goede trouw van de schuldenaar in de Wsnp

9. Alle natuurlijke personen die in een insolvente toestand verkeren kunnen in aanmer-
king komen voor de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De Wsnp
sluit niet bij voorbaat bepaalde categorieën schuldenaren uit. Wel heeft de wetgever
aan de rechter de bevoegdheid gegeven Wsnp-verzoeken af te wijzen, onder andere
indien de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest. Preciezer gezegd: de rechter
kan een verzoek tot toepassing van de wettelijke saneringsregeling afwijzen indien
aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van
zijn schulden niet te goeder trouw is geweest (art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw).
Volgens de MvT beoogt deze afwijzingsgrond misbruik van de Wsnp tegen te gaan.

61 Art. 316 Fw.
62 Indien er geen saldo is kan de verificatie achterwege blijven. Volgens Recofa-richtlijn 24 kan een

‘informele uitdeling’ plaatsvinden indien het saldo minder dan C= 500 bedraagt. De uitdeling vindt
dan plaats op basis van een lijst die voor de beëindigingszitting (ex art. 352 lid 1 Fw) aan de
crediteuren wordt toegezonden. Crediteuren kunnen hun bezwaren bij de rechter indienen.

63 Na het verstrijken van de in het saneringsplan vastgestelde duur van de sanering (art. 343 lid 2 Fw),
dient een beëindigingszitting plaats te vinden (art. 352 lid 1 Fw). Op de zitting, dan wel binnen
acht dagen nadien, dient de rechtbank uit te spreken of de schuldenaar in de nakoming van een of
meer uit de wsr voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten, en zo ja, of deze toerekenbaar
is (art. 354 lid 1 Fw). De rechtbank kan daarbij bepalen dat de tekortkoming wegens haar bijzondere
aard of geringe betekenis buiten beschouwing blijft (art. 354 lid 2 Fw).

64 Spreekt de rechtbank uit dat de schuldenaar niet toerekenbaar tekort is geschoten of dat de tekort-
koming buiten beschouwing kan blijven, dan zijn de vorderingen op de schuldenaar niet langer
afdwingbaar nadat de toepassing van de schuldsaneringsregeling is geëindigd. Zie de artt. 356 lid
2 en art. 358 lid 1 en lid 2. De toepassing eindigt van rechtswege (a) na het verbindend worden
van de slotuitdelingslijst, of (b) bij het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak van de rechtbank
waarbij de sanering is beëindigd op de voet van art. 354 lid 3 Fw.

65 De artt. 299 en 358 Fw spreken van ‘vorderingen’ op de schuldenaar, doelend op de te saneren
schulden van de saniet op wie de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
Nieuwe schulden die tijdens de saneringsperiode ontstaan vallen niet onder de schone lei.

66 Zie art. 358a Fw en hoofdstuk 4, par. 3.3.
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De wetgever heeft de termen niet te goeder trouw niet gedefinieerd, de toelichting
spreekt van een ‘gedragsmaatstaf’. Rechters worstelen met de reikwijdte en toepassing
van deze facultatieve afwijzingsgrond.67 De Hoge Raad geeft mondjesmaat aanwijzin-
gen, maar laat, zo lijkt het, de invulling van de maatstaf aan de feitenrechters over.
De ontwikkelingen in de lagere rechtspraak zijn bepaald niet eenduidig en aan een
schijnbare golfbeweging onderhevig. Rechtbanken begonnen eind 1998 met een strenge
toetsing van de goede trouw. De gerechtshoven toonden meer barmhartigheid tegenover
de schuldenaar in een problematische schuldensituatie. Bovendien maakte de HR het
de feitenrechter lastig door aan een afwijzing van een Wsnp-verzoek motiveringeisen
te stellen. Mogelijk mede onder invloed van de toename van zowel het aantal aanvra-
gers als het aantal afvallers tijdens de saneringsprocedure lijkt de gerechtelijke toetsing
aan de poort van het wettelijk traject weer strenger geworden sinds 2001/2002. Volgens
de MvT speelt de goede trouw van de schuldenaar overigens niet alleen een rol bij
de toelating tot de sanering, maar ook gedurende de saneringsperiode, bij de beslissing
van de rechter over de schone lei na ommekomst van de saneringsperiode en zelfs
na afloop van de toepassing van de saneringsregeling.68

3 Onderwerp en vragen van onderzoek

10. Insolventieprocedures hebben gemeen dat zij betrekking hebben op schuldenaren
die hun schulden niet betalen.69 Zolang een schuldenaar nog aantoonbaar in staat
is en bereid is zijn schulden te voldoen, zal een rechter geen grond hebben een
insolventieprocedure in te luiden. Aangenomen dat een schuldenaar, al dan niet door
schuldeisers daartoe gedwongen, wel bereid is vaststaande schulden te voldoen, is
het financiële onvermogen van de schuldenaar uiteindelijk de doorslaggevende factor.
Het insolventierecht is er op gericht het definitieve onvermogen van de schuldenaar
te voorkomen c.q. de consequenties van het onvermogen voor de schuldenaar en de
schuldeisers te reguleren.70

11. Onderwerp van dit onderzoek is de goede trouw van de schuldenaar (natuurlijke
persoon) bij toepassing van een insolventieprocedure.71 De twee centrale onderzoeks-
vragen zijn de volgende:

67 Zie hoofdstuk 5 voor een bespreking van de jurisprudentie van de HR en de lagere feitenrechters.
68 Zie Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 13 en Kamerstukken I 1997/98, 22 969 en 23 429,

nr. 297, p. 8. Zie nader hoofdstuk 4, par. 5.
69 Vgl. art. 1 Faillissementswet: ‘De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden

te betalen, wordt […] in staat van faillissement verklaard.’
70 Zie Polak-Wessels I, par. 1.
71 De insolventie van rechtspersonen maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek. Hoofdstuk 6 trekt

wel een parallel tussen de aansprakelijkheid van een bestuurder van een insolvente rechtspersoon
en de ondernemer (natuurlijk persoon) in de Wsnp.
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- Ten eerste, welke betekenis komt toe aan en welke rol speelt het al dan niet ‘te
goeder trouw zijn’ van de schuldenaar onder het regime van de Wet schuldsane-
ringsregeling natuurlijke personen (Wsnp)?

- Ten tweede, is de hantering van een goede-trouw-maatstaf binnen een wettelijke
schuldsaneringsregeling wenselijk?

Wat betreft het huidige Nederlandse recht richt dit onderzoek zich primair op de rol
van de goede trouw van een schuldenaar (natuurlijk persoon) bij de beslissing van
de rechter, op het verzoek van de schuldenaar, tot toepassing van de wettelijke schuld-
saneringsregeling voor natuurlijke personen (de afwijzingsgrond van art. 288 lid 2
aanhef en onder b Fw).

12. Zoals eerder opgemerkt, is het hoofddoel van de Wsnp om tegen te gaan dat een
natuurlijk persoon tot in de lengte van jaren met zijn schulden achtervolgd kan
worden.72 Waar de daadwerkelijke aflossing van schulden – of zelfs maar een gedeel-
te daarvan – geen vereiste is voor de schone lei, speelt tijdsverloop (de duur van de
saneringsperiode) de facto een belangrijke rol bij de verkrijging van de schone lei.
Onderzocht is of bepaalde factoren en omstandigheden het rechtens tenietgaan van
verbintenissen door tijdsverloop in de weg kunnen staan. Zouden, bijvoorbeeld,
misbruik van recht of de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid dan wel
gebrek aan goede trouw het tenietgaan van verbintenissen door tijdsverloop kunnen
belemmeren.73 De specifieke vraag is dan of, en zo ja, in welke gevallen en onder
welke omstandigheden een schuldeiser, dan wel de rechter ambtshalve aan een insol-
vente schuldenaar die zich beroept op tenietgaan van schulden door – kort gezegd –
tijdsverloop, gebrek aan goede trouw zou kunnen tegenwerpen. Speelt mogelijk de
aard van de vordering een rol, of wellicht het vertrouwen dat de schuldenaar bij de
schuldeiser gewekt heeft dan wel het vertrouwen dat de schuldeiser in zijn schuldenaar
gesteld heeft. Of spelen nog andere factoren een rol? Bij een onderzoek naar het al
dan niet tenietgaan van verbintenissen door tijdsverloop lijkt een eenzijdige weging
van factoren en omstandigheden aan de zijde van de niet-nakomende schuldenaar
ontoereikend. Anders gezegd, bij toetsing aan de goede trouw van de schuldenaar
is volledige abstractie van feiten en omstandigheden aan de zijde van de schuldeiser
niet mogelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan de wetenschap van de schuldeiser van

72 Zie randnr. 4 hierboven.
73 Indien een schuld wel betaald is, zal het niet snel bij de betaalde schuldeiser opkomen zijn schulde-

naar te betichten van een gebrek aan goede trouw. Ten behoeve van de overige, onbetaalde en
mogelijk benadeelde schuldeisers kent het BW wel de mogelijkheid actie te ondernemen na een
betaling door de schuldenaar aan een derde met behulp van de ‘actio pauliana’. Tevens kent de wet
aan de curator in faillissement de mogelijkheid toe zowel onverplichte als verplichte betalingen door
de schuldenaar te vernietigen wegens paulianeus handelen respectievelijk samenspanning van
schuldeiser en schuldenaar (art. 42 e.v. Fw).
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betalingsonmacht aan de zijde van zijn schuldenaar.74 Voor een doelmatige werking
van het insolventierecht dient voorts acht geslagen te worden op de samenlopende
belangen van het collectief van schuldeisers als ook op de belangentegenstellingen
tussen de schuldeisers onderling welke tegenstellingen kunnen voortvloeien uit de
toepassing van een goede-trouw-maatstaf.

4 Methoden van onderzoek

13. Bij het verrichte onderzoek zijn diverse methoden toegepast. Ter beantwoording
van de eerste centrale onderzoeksvraag (wat is rechtens de betekenis en rol van de
goede trouw van de (insolvente) schuldenaar met name binnen de Wsnp?) zijn de
rechtsbronnen (de Wsnp en haar wetgeschiedenis, literatuur en rechtspraak) geïnventari-
seerd en geanalyseerd en is tevens getoetst aan (de wetsgeschiedenis van) de per 2008
gewijzigde Wsnp. Historisch onderzoek geeft inzicht in de betekenis en rol van de
goede-trouw-maatstaf op het bredere terrein van het gehele insolventierecht.

Het antwoord op de tweede vraag naar de wenselijkheid van een goede-trouw-
maatstaf ligt mijns inziens besloten in de doelstellingen van het insolventierecht en
de achterliggende belangen van onder andere schuldenaren en schuldeisers. Rechtspoli-
tieke overwegingen bepalen het gewicht van die doelstellingen en de gewenste mate
van overheidsinmenging in het krachtenveld tussen schuldenaren en schuldeisers.
Bedoelde overwegingen hangen samen met de ontwikkeling van onder andere de
kredietverlening en de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in het sociale zeker-
heidsrecht en het consumentenrecht. Historisch onderzoek verdiept het inzicht in de
wenselijkheid van het toetsingscriterium in het licht van de ontwikkeling van het
insolventierecht. Ook de evaluatie van de (kwantitatieve) effecten van de huidige
Wsnp, alsmede de analyse van wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de Wsnp (per
1 januari 2008), dragen bij aan de beantwoording van de vraag of toetsing van de
goede trouw van de schuldenaar wenselijk is. De vergelijking met rechtsstelsels in
ons omringende landen verrijkt het inzicht en relativeert ook de in de Wsnp gemaakte
keuzes. Rechtsvergelijking met landen in vergelijkbare sociaal-maatschappelijke
omstandigheden biedt ook zicht op haalbare en mogelijk te prefereren alternatieven.

74 Schuldeiser en schuldenaar dienen zich immers beide steeds naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid te gedragen, art. 6:2 BW. Bij wijze van een analoog voorbeeld noem ik de uitspraak van
Rechtbank Rotterdam waar het niet om het tenietgaan van schulden gaat, maar om eventuele
persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap/schuldenaar die haar verplich-
tingen niet kan nakomen. De rechtbank oordeelde dat het volstrekt onbegrijpelijk is dat de schuldeiser
meent dat de bestuurder van de vennootschap aansprakelijk zou zijn (voor schulden van de vennoot-
schap uit hoofde van leveranties van de schuldeiser aan de vennootschap), terwijl de schuldeiser
zelf willens en wetens, uit welbegrepen eigen belang en niettegenstaande de haar bekende wankele
financiële positie van de schuldenaar voortging met leveranties aan de vennootschap (Rb. Rotterdam
21 maart 2002, JOR 2002/99).
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5 Indeling onderzoeksverslag

5.1 Schuldenproblematiek en schuldsanering

14. Hoofdstuk 2 inventariseert eerst de ontwikkelingen, de omvang en de aard van
consumptieve kredietverlening en de overige oorzaken van de schuldenproblematiek.
Voorts gaat paragraaf 3 van hoofdstuk 2 in op het regelgevende kader van kredietverle-
ning.75 Dit kader biedt aan de kredietnemer, in de praktijk, slechts beperkte bescher-
ming. Aansluitend wordt in paragraaf 4 en 5 aandacht besteed aan schuldsanering
binnen het ‘minnelijk traject’ (veelal zonder inmenging van de rechter) en het ‘wettelij-
ke traject’ van de Wsnp, het sluitstuk van de schuldenproblematiek. Dan volgen in
paragraaf 6 beschouwingen over de vraag hoe de goede trouw van de schuldenaar
in de Wsnp (art. 288 Fw) zich verhoudt tot overeenkomende begrippen van het
privaatrecht zoals de redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW) en de goede trouw (art.
3:11 BW), en wordt voorts een vergelijking gemaakt met de rechtsfiguren verjaring
en overmacht. Ten slotte staan paragraaf 7 en 8 van hoofdstuk 2 stil bij het (verwante?)
begrip ‘verwijtbaarheid’ in het sociaal zekerheidsrecht en de strafrechtelijke bepalingen
inzake bankbreuk.

5.2 Rechtshistorie

15. Hoofdstuk 3 belicht de rol van de goede of de kwade trouw van de insolvente
schuldenaar vanuit historisch perspectief.76 Achtereenvolgens passeren onder meer
de revue: het Romeinse recht (paragraaf 1), het oudvaderlandse recht uit de zestiende
en zeventiende eeuw, te kennen uit de placaten van Keizer Karel V en diverse lokale
oorkondes en keuren (paragraaf 2.1-2.4), de Amsterdamse Ordonnanties inzake de
Kamer van Desolate Boedels uit de zeventiende en achttiende eeuw (paragraaf 2.5)
die tezamen met de Franse Code de Commerce de basis vormde voor het Wetboek
van Koophandel van 1838 (paragraaf 3.2), en de Faillissementswet uit 1893 (para-
graaf 4).

De wetten van Koning Hammurabi van Babylon daterend van 1780 vóór Chr.
behoren tot de oudst bekende geschreven wetten. Eén van de wetsregels betrof de
situatie dat een schuldenaar zichzelf en zijn gezinsleden ‘verkocht’ aan de schuldeiser
om arbeid te verrichten in de huishouding van de schuldeiser ter aflossing van de
schuld. De wet bepaalde dat dergelijke arbeid maximaal drie jaar duurde en dat de

75 Onderzocht zijn onder andere de bescherming voortvloeiend uit de Wet op het consumentenkrediet
(Wck) en de Wet op de financiële diensten (Wfd) in werking getreden in 2006. De bepalingen van
de Wfd zijn per 1 januari 2007 vrijwel ongewijzigd geïncorporeerd in de Wet op het financieel
toezicht (Wft).

76 In hoofdstuk 3 volgt zeker geen complete geschiedenis van het Nederlandse (laat staan Europese)
insolventierecht. Zie voor (beknopte) overzichten van de geschiedenis van het faillissementsrecht
de eerste twee hoofdstukken van De Wal (1869), Lichtenauer (1968), p. 194 e.v., Van Oven (1968),
p. 171 e.v. en Polak-Wessels I, par. 1033 e.v.
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schuldenaar en de zijnen in het vierde jaar vrijgesteld waren.77 De overeenkomst
met de driejaarstermijn van de Wsnp is frappant. De Babylonische wetten voorzagen
ook in een gedeeltelijke debt wash, zonder tegenprestatie, indien de oogst van de
schuldenaar door storm verloren was gegaan.78 Het oude testament noemde een
algemene termijn van ‘vrijlating’ uit slavernij en van schulden na de voltooiing van
zes jaren.79 Het Romeinse recht was hardvochtiger. Wanbetaling moest de schuldenaar
veelal met definitief verlies van zijn status als vrij burger zoniet met de dood beko-
pen.80 De fysieke gijzeling van de schuldenaar, als middel van executie, heeft ook
in het Nederlandse insolventie- en beslagrecht zeer lang voortbestaan.81 In het begin
van de zestiende eeuw, toen Keizer Karel V de scepter zwaaide over grote delen van
Europa, bestond een nauwe relatie tussen insolventie(recht) en straf(recht): Faillitus,
ergo fraudator.82 In de insolventieregelingen opgenomen in plaatselijke ordonnanties,
vigerend onder de Republiek van de Verenigde Nederlanden, speelde de goede dan
wel kwade trouw van de schuldenaar vaak een belangrijke rol. Gelijk in het oude
Franse recht rustte in het begin van de negentiende eeuw op de insolvente koopman
de verplichting zelf aangifte te doen van zijn faillissement.83 Tot het einde van de
negentiende eeuw bracht de Nederlandse wet het faillissement in verband met de
moraliteit van de schuldenaar – faillietverklaring was een nota infamiae.84 Eerst de

77 Aldus wetsregel 117 volgens de Engelse vertaling van L.W. King (1910) van Hammurabi’s Code
of Laws, geraadpleegd via http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm.

78 Volgens de in de vorige noot bedoelde vertaling luidde wetsregel 48 van Hammurabi: ‘If any one
owe a debt for a loan, and a storm prostrates the grain, or the harvest fail, or the grain does not
grow for lack of water; in that year he need not give his creditor any grain, he washes his debt-tablet
in water and pays no rent for this year.’

79 Deuteronomium 15 onder 1, 2 en 12.
80 Zie nader hoofdstuk 3, par. 1 over de ontwikkeling van het Romeinse insolventierecht.
81 Volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838 konden kooplieden nog voor al

hun handelschulden gegijzeld worden (art. 586 onder 1e Rv (1838)). Eerst met de invoering van
het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in 2002 kunnen de meeste veroordelingen
tot betaling van een geldsom helemaal niet meer bij lijfsdwang ten uitvoer worden gelegd en in
de resterende gevallen slechts onder uitzonderlijke omstandigheden. Zie de artt. 585-590 Rv. Lijfs-
dwang kan nog slechts opgelegd worden voor vorderingen tot betaling van levensonderhoud krachtens
Boek 1 BW. De rechter kan voor die vorderingen alleen lijfsdwang opleggen indien toepassing van
een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst zal bieden en het belang van de schuldeiser toepassing
rechtvaardigt. Bovendien kan lijfsdwang niet opgelegd worden indien de schuldenaar buiten staat
is te voldoen aan de verplichting waarvoor tenuitvoerlegging bij lijfsdwang wordt verlangd. Zie
de artt. 587 en 588 Rv.

82 Aldus de vaak aangehaalde Italiaanse kanunnik en rechtsgeleerde Baldus de Ubaldis (of Baldo degli
Ubaldi da Perugia, geboren in Perugia rond 1320 en overleden circa 1400) in zijn Consiliorum sive
responsorum (...). Het Latijnse werkwoord fallere is van Griekse origine (σϕαλλειν) met de
eigenlijke betekenis: doen vallen of struikelen, waarvan afgeleid de betekenis misleiden of bedriegen.
De termen ‘bankroet’ en ‘bankbreuk’ komen van de gewoonte uit de Italiaanse handelssteden om
de wisselbank (c.q. wisseltafel) van de geldwisselaar te breken in geval van insolventie. Volgens
Hilverda (1999), p. 3 e.v., golden bankbreuk en faillissement lang als synoniemen; de term bankbreuk
was eerst later voorbehouden aan de bedrieglijke en strafbare schuldenaar c.q. de schuldenaar te
kwader trouw.

83 Art. 440 CdC (1807): tout failli sera tenu d’en faire la déclaration. Aldus ook art. 765 WvK (1838).
84 Smet van schande (smaad). Van der Feltz I, p. 38.
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Faillissementswet van 189385 abstraheerde van de schuldvraag en de moraliteit van
de schuldenaar. Het faillissement richtte zich voortaan niet langer op de persoon van
de schuldenaar en persoonlijke boetedoening, maar vrijwel geheel op vermogensexecu-
tie. Faillietverklaring had nog slechts beperkte gevolgen voor de grond- en vrijheids-
rechten van de schuldenaar.86 Deze nieuwe, verlichte uitgangspunten van het eind
van de negentiende eeuw, zijn in de loop van de twintigste eeuw nauwelijks gewijzigd.
Krachtens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens mag niemand zijn
vrijheid worden ontnomen op de enkele grond dat hij niet in staat is een contractuele
verplichting na te komen.87

Hingst onderscheidde in 1877 drie fasen in de ontwikkeling van het faillissements-
recht. Het oudste schuldrecht werd uitgeoefend tegen de persoon. In de tweede fase
richtte de verhaalsexecutie zich op de goederen van de schuldenaar. Het (voor)recht
van boedelafstand vrijwaarde de schuldenaar van lijfsdwang. De derde ontwikkelings-
fase kenmerkt zich, volgens Hingst, door de invoering van het akkoord tussen schulde-
naar en schuldeisers.88 In deze gedachtegang zou men de kwijtschelding van schulden,
ofwel de ‘fresh-start-doctrine’, als de vierde ontwikkelingsfase kunnen beschouwen.
Hoofdstuk 3 belicht de rol van de goede c.q. kwade trouw van de schuldenaar bij
de opening van en tijdens diverse oudvaderlandse insolventieprocedures. Die rol van
de goede trouw leek in de loop van de negentiende en twintigste eeuw definitief te
zijn verdwenen, maar de Wsnp van 1998 herintroduceert de goede-trouw-maatstaf
bij de rechterlijke toetsing van een Wsnp-verzoek (art. 288 lid 2 aanhef en
onder b Fw).

Het verslag in hoofdstuk 3 is gebaseerd op onderzoek van zowel primaire bronnen
(met name regelgeving) als secundaire bronnen (rechtshistorische literatuur). Bij de
bestudering van Romeinsrechtelijke teksten heb ik onder meer gebruik gemaakt van
de Nederlandse vertalingen van het Corpus Iuris Civilis van Spruit e.a. en tevens van
de Engelstalige ‘Roman Law Library’ te raadplegen via het internet. Deze vertalingen
uit het Latijn zijn veelal in voetnoten in hoofdstuk 3 opgenomen. Minder toegankelijke,
historische teksten van later datum, zoals de placaten van Karel V en diverse plaatselij-
ke ordonnanties, zijn vaak in de hoofdtekst geciteerd. De bespreking van de ordonnan-
ties uit de zeventiende en achttiende eeuw van de Amsterdamse ‘Camere van Desolate
Boedels’ heb ik, ter bevordering van de leesbaarheid, voorzien van teksttranscripties
naar ons huidige alfabet. De rechtshistorische beschouwingen zijn incidenteel aan-

85 Wet op het Faillissement en de Surseance van Betaling, van 30 september 1893, S. 140, in werking
getreden op 1 september 1896.

86 Zie Polak-Wessels I, par. 1024 en 1025 over de burgerschapsrechten en persoonlijke rechten sinds
de Faillissementswet van 1893 en de grondwetsherziening in 1917.

87 Vierde Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale
Vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet reeds in het Verdrag en
in het Eerste Protocol daarbij zijn opgenomen, Straatsburg, 16.IX.1963.

88 Hingst, Nieuwe Bijdragen, 1877 p. 451 e.v., vindplaats ontleend aan Van Oven (1968), p. 177. S.J.
Hingst (1834-1890) werd in 1871 rechter te Amsterdam en was sinds 1883 lid van de HR, zie Van
Oven (1968), p. 41.
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gevuld met korte, algemene historische kanttekeningen, meestal in voetnoten, om de
regelgeving in het tijdsgewricht te kunnen plaatsen.

5.3 De Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

16. Hoofdstuk 4 bespreekt de totstandkoming en delen van de inhoud van de Wsnp
die voor dit onderzoek van belang zijn. Meer in het bijzonder wordt in dit hoofdstuk
ingegaan op de bevoegdheid die de Wsnp aan de rechter geeft om een Wsnp-verzoek
af te wijzen op de grond dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien
van het ontstaan of onbetaald laten van schulden (art. 288 lid 2 aanhef en onder b
Fw). Zoals vermeld speelt de goede trouw, volgens de MvT, niet alleen een rol bij
de beoordeling van een Wsnp-verzoek maar ook tijdens de toepassing van de sane-
ringsregeling. Om die reden, maar ook om de rol van de goede trouw van art. 288
in het systeem van de gehele Wsnp te kunnen plaatsen, bespreek ik in hoofdstuk 4
eerst onderdelen van de Wsnp die nauw samenhangen met de goede-trouw-problema-
tiek van art. 288: de wettelijke vereisten voor toepassing van de saneringsregeling
en de vijf wettelijke gronden voor afwijzing van een Wsnp-verzoek door de rechter
(paragraaf 1), de verplichtingen van de schuldenaar tijdens de sanering (paragraaf 2),
de wettelijke gronden voor tussentijdse beëindiging van de toepassing van de wettelijke
saneringsregeling en de wettelijke regelingen rond en na de beëindiging van de
saneringsduur (paragraaf 3). Paragraaf 4 gaat terug naar de bespiegelingen en adviezen
over de toepassingsvereisten en de afwijzingsgronden tijdens de voorbereidingen op
het eigenlijke wetgevingsproces: de initiërende motie Biesheuvel, het rapport van de
Commissie-Mijnssen, het SER-advies en andere adviezen. Paragraaf 5 analyseert de
parlementaire geschiedenis van de Wsnp (1992 tot en met 1998), met bijzondere
aandacht voor de door de wetgever gewenste toetsing van de goede trouw van de
schuldenaar bij de beslissing van de rechter op een Wsnp-verzoek.

Hoofdstuk 4 bespreekt diverse jurisprudentie die niet rechtstreeks betrekking heeft
op de goede-trouw-maatstaf van art. 288 Fw, maar op aanverwante onderwerpen zoals
(a) de afwijzing van een Wsnp-verzoek wegens gegronde vrees dat de schuldenaar
tijdens de sanering zijn verplichtingen niet zal nakomen of zijn schuldeisers zal
benadelen (art. 288 lid 1 onder b Fw), (b) de verplichtingen van de schuldenaar
gedurende de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling en de tussentijdse
beëindiging van de toepassing van die regeling (art. 350 Fw) en (c) de rechterlijke
beslissing de schone lei – al dan niet – aan de schuldenaar toe te kennen na afloop
van de saneringsperiode (art. 354 Fw).89 De jurisprudentie die rechtstreeks betrekking
heeft op de goede-trouw-maatstaf van art. 288 lid 2 aanhef en onder b komt aan bod
in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6.

89 Jurisprudentie over de toepassing van de Wsnp is onder andere te vinden op de website van de Raad
voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch, http://www.wsnp.rvr.org. Een groot aantal uitspraken, met
registers, is voorts opgenomen in de Jaarboeken Schuldsanering van Kluwer, Alphen aan de Rijn.
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5.4 Jurisprudentie art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw, schuldenaar niet te goeder
trouw

17. Hoofdstuk 5 is geheel gewijd aan gepubliceerde jurisprudentie van de Hoge Raad
en lagere rechtspraak die betrekking heeft op de ‘goede-trouw-toets’. De rechter, die
een verzoek van een schuldenaar tot toepassing kan afwijzen wegens het niet te goeder
trouw zijn van de schuldenaar, vindt weinig houvast in de wettekst of de wetsgeschie-
denis. Tot en met december 2006 heeft de HR, voor zover mij bekend, zevenentwintig
arresten gewezen over de toets van art. 288 lid 2 onder b Fw, waaronder negentien
art. 81 RO-arresten. In de eerste drie arresten heeft de HR zich beperkt tot een oordeel
over de motiveringsplicht van de lagere rechters bij afwijzing van een Wsnp-verzoek.
Uit twee arresten uit 2003 blijkt dat de HR de open norm zelf niet wenst in te vullen.
De HR verwijst naar de wetsgeschiedenis en laat de verdere invulling van de goede-
trouw-toets nagenoeg geheel aan de feitenrechter over. Paragraaf 2 van hoofdstuk
5 bespreekt de aanbevelingen (1998/2000) en de richtlijnen (2005) van Recofa.
Paragraaf 3 beschrijft en analyseert de uitspraken van de Hoge Raad tot en met
december 2006 en de voorafgaande conclusies van de A-G’s. Op de website van de
Raad voor Rechtsbijstand (RvR) te ’s-Hertogenbosch zijn vanaf december 1998 tot
en met augustus 2006 ruim honderd en twintig uitspraken van lagere rechters gepubli-
ceerd die betrekking hebben op de afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 onder b Fw.
Paragraaf 4 beschrijft en analyseert deze bonte jurisprudentie van de feitenrechters.

Zoals nog zal blijken uit het verslag van het jurisprudentieonderzoek in hoofd-
stuk 5, zijn de ‘omstandigheden van het geval’ vaak doorslaggevend voor de beslissing
van de rechter op een Wsnp-verzoek. De met die omstandigheden samenhangende
casuïstiek maakt een min of meer uitvoerige weergave van de feiten en omstandig-
heden van het betreffende geval vaak onontbeerlijk voor een analyse van de recht-
spraak. In sommige gevallen heb ik gekozen voor citaten uit de jurisprudentie. De
hoogte van schulden zoals die in de samenvattingen zijn vermeld zijn meestal afgerond
op een veelvoud van 100 of 1.000 Euro of gulden.

5.5 De ondernemer in de Wsnp

18. Ook op natuurlijke personen die een beroep uitoefenen of een bedrijf hebben,
kan de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing worden verklaard. Hoofd-
stuk 6 is geheel gewijd aan de toelating van deze ondernemers tot de saneringsregeling.
Enige aandacht is besteed aan de mogelijkheid van voortzetting en reorganisatie van
een onderneming binnen de Wsnp. Paragraaf 2 bespreekt de goede-trouw-jurisprudentie
(art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw) die betrekking heeft op ondernemingsrechtelijke
aspecten zoals boekhouding, belasting en bestuurdersaansprakelijkheid. De jurispruden-
tieselectie van de RvR is voor dit hoofdstuk aangevuld met diverse, deels niet gepubli-
ceerde jurisprudentie uit 2006. Bij de bespreking van de jurisprudentie is onder meer
een vergelijking gemaakt met de positie van de bestuurder/ondernemer in het rechts-
personenrecht.
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5.6 Evaluatie Wsnp en wetswijzigingen 2008

19. Hoofdstuk 7 bespreekt ten eerste het evaluatierapport van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie, Van schuld naar
schone lei uit 2001, alsmede de aansluitende kabinetsevaluatie van de Wsnp in 2002
en 2003. Verder is een analyse opgenomen van meer recente kwantitatieve gegevens
over schuldsaneringen en faillissementen, afkomstig van CBS en de Wsnp Monitoren
2005 en 2006.90 In aansluiting op de evaluaties in 2001-2003 heeft de regering eind
2004 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend tot wijziging van de Wsnp
(wetsvoorstel 29 942). Dit wetsvoorstel is, na diverse wijzigingen en amenderingen,
in oktober 2006 door de Tweede Kamer aanvaard en in mei 2007 ook door de Eerste
Kamer aanvaard. Zoals eerder opgemerkt zullen de wetswijzigingen per 1 januari 2008
in werking treden. In paragraaf 2 van hoofdstuk 7 komen onder meer aan bod (a)
de introductie van een ‘primair’ verzoek aan de rechter om aan schuldeisers een
schuldregeling (een akkoord) op te leggen, (b) de introductie van voorlopige voorzie-
ningen die door de Wsnp-rechter getroffen kunnen worden vóór de toepassing van
de wettelijke schuldsaneringsregeling, (c) de gewijzigde toetsing van de goede trouw
van de schuldenaar, (d) de introductie van een afwijzingsgrond voor toepassing van
de schuldsaneringsregeling op schuldenaren met schulden die voortvloeien uit een
strafrechtelijke veroordeling wegens misdrijf, (e) de uitsluiting van de werking van
de schone lei ten aanzien van andere schulden die voortvloeien uit strafrechtelijke
veroordelingen. Hoofdstuk 7 bevat geen uitputtende behandeling van alle wijzigingen
van de Wsnp per 1 januari 2008, maar concentreert zich op de wijzigingen die van
belang zijn voor het onderhavige onderzoek naar de rol en betekenis van de goede
trouw van de schuldenaar. In verschillende andere hoofdstukken wordt verwezen naar
de wetswijzigingen die in hoofdstuk 7 nader besproken worden, soms wordt in diverse
hoofdstukken melding gemaakt van enkele minder ingrijpende wetswijzigingen die
in hoofdstuk 7 niet aan de orde komen. Paragraaf 3 van hoofdstuk 7 gaat in op het
voorontwerp van de Commissie Insolventierecht voor een nieuwe Insolventiewet.91

5.7 Rechtsvergelijking

20. Ter introductie op de indeling van Hoofdstuk 8, gewijd aan rechtsvergelijking,
eerst enige aandacht voor internationale ontwikkelingen en de internationale literatuur.
Efrat constateerde in 2002 grote verschillen tussen rechtsstelsels in de beschikbaarheid
van een fresh start alsmede de zekerheid en de snelheid waarmee de schuldenaar een

90 Rapporten van de IVA, in samenwerking met de Universiteit Tilburg, van oktober 2005 en november
2006.

91 Ten tijde van de afronding van dit proefschrift was het voorontwerp nog niet aan de Minister van
Justitie aangeboden. In de brief van de commissie d.d. 29 juni 2006 zijn wel reeds de hoofdlijnen
van het voorontwerp uiteengezet. Ik bespreek het voorontwerp slechts voorzover dat betrekking
heeft op de sanering van schulden van natuurlijke personen.
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fresh start kan verkrijgen.92 Efrat onderscheidt landen in het conservative camp
zonder faillissement voor particulieren althans de onmogelijkheid voor particulieren
een schone lei te verkrijgen (met onder andere diverse Oost-Europese en Midden-
en Zuid-Amerikaanse landen), hetmoderate campwaar een schone lei wel beschikbaar
is maar niet automatisch verleend wordt (onder andere in diverse landen in het Verre
Oosten, Azië en Europa) en het liberal camp waar een schone lei snel en automatisch
verleend wordt en vaak ook nog diverse goederen van de schuldenaar zijn uitgezonderd
van liquidatie (op de eerste plaats vertegenwoordigd door de VS).93 Efrat noemde
vier mogelijke verklaringen voor de wereldwijde verschillen in de acceptatie van de
fresh-start-policy: (1) historische factoren die met name ook in voormalige kolonies
een rol spelen, (2) de mate van deregulering van de kredietverlening, (3) de ontwikke-
ling van de welvaartstaat en het sociale vangnet en (4) de houding ten opzichte van
(falend) ondernemerschap.94 Ook Niemi-Kiesiläinen (2003) en Tabb (2005) zien grote
verschillen tussen diverse nationale benaderingen van de schuldenproblematiek. Zij
verklaren deze verschillen door culturele en sociaal-politieke verschillen tussen de
betreffende landen.95 Zij onderscheiden enerzijds de landen met een liberale benade-
ring waar de werking van de kredietmarkt en het individu voorop staan, zoals de
Angelsaksische landen, en anderzijds de landen met een sociale benadering waar
material justice en de welvaartsstaat voorop staan, zoals veel continentaal-Europese
welvaartsstaten.96 Tabb voegt daar aan toe dat het insolventierecht niet los gezien
kan worden van andere onderdelen van nationale wetgeving, met name op het terrein
van de sociale zekerheid. Waar de sociale zekerheid een sterk vangnet creëert, behoeft
het insolventierecht die functie in mindere mate te vervullen. In de VS, met een minder
ontwikkeld stelsel van sociale zekerheid (onder andere betreffende de verzekering
van ziektekosten), fungeert consumer bankruptcy law voor velen als laatste sociale
vangnet, aldus Tabb.97

Vaststaat dat de kredietverlening aan consumenten wereldwijd toeneemt.98 In
de literatuur spreekt men wel van de credit society en de democratisation of consumer
credit.99 Parallel aan de deregulering en de toename van de kredietverlening ontwik-
kelt het insolventierecht voor consumenten zich, in een groot aantal landen, met rasse
schreden.100 Tabb spreekt van de Globalization of Consumer Bankruptcy.101 Maar

92 Efrat (2002), p. 82.
93 Efrat (2002), p. 82-91.
94 Efrat (2002), p. 91-100.
95 Niemi-Kiesiläinen, Ramsay & Whitford (2003), p. 46 e.v. en Tabb (2005), p. 772/773.
96 Niemi-Kiesiläinen, Ramsay & Whitford (2003), p. 46, spreekt van de ‘Liberal and welfare paradigm

in consumer bankruptcy’.
97 Tabb (2005), p. 778.
98 Dit geldt in ieder geval voor consumenten in landen met een open en welvarende economie zoals

de landen binnen de EU (zie Betti et al. (2001)), alle Angelsaksische landen en voor vele andere
opkomende en snelgroeiende economieën, zie nader hoofdstuk 2.

99 Zie Niemi-Kiesiläinen & Henrikson (2005), p. 4 en Tabb (2005), p. 773.
100 Voor een boeiende bespreking van uiteenlopende doctrines en diverse insolventiestelsels voor

consumenten, verspreid over de hele wereld, verwijs ik naar Niemi-Kiesiläinen, Ramsay & Whitford
(2003).
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terwijl vele landen van de EU in de laatste decennia van de twintigste eeuw een meer
op de belangen van de schuldenaar gericht insolventierecht voor consumenten hebben
geïntroduceerd (pro-debtor ofwel debtor friendly), is bij de pioniers van de fresh start,
de Verenigde Staten, en bijvoorbeeld ook in Canada en Australië juist een tegenbewe-
ging zichtbaar (weer meer pro-creditor).102 Tabb verwacht dat nationale stelsels
van insolventiewetgeving voor consumenten slechts in beperkte mate naar elkaar zullen
toegroeien (convergence).103 Tabb concludeert dat vergelijking van stelsels van insol-
ventierecht met name betekenis heeft indien de landen veel gemeenschappelijk heb-
ben.104

21. Hoofdstuk 8 van dit proefschrift belicht de schuldsanering aan de hand van een
‘wetgevingsgids’ van UNCITRAL, de ontwikkelingen binnen de EU, het federale
rechtsstelsel van de VS en vijf nationale rechtssystemen van onze buurlanden.
UNCITRAL105 publiceerde in 2005 een Legislative Guide.106 De gids richt zich
tot nationale overheden en wetgevende lichamen en dient als handleiding bij de
totstandbrenging of herziening van insolventiewetten en regelingen.107 De Legislative
Guide beoogt efficiënte en effectieve regelgeving tot stand te doen brengen inzake
schuldenaren in financiële moeilijkheden.108 De gids richt zich op debiteuren, zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen, die een onderneming drijven. Kwesties die

101 Zie Tabb (2005), p. 763-782.
102 Zie hoofdstuk 8, par. 3 over de recente ontwikkelingen in de VS. Zie meer in het algemeen over

de tegengestelde ontwikkelingen Tabb (2005).
103 Tabb (2005), p. 775, constateert dat nationale wetgevers, die overwegen hun insolventiewetgeving

te veranderen, vaak verwijzen naar andere rechtsstelsels met name het stelsel in de VS. Hij verwacht
dat zowel landen met een meer traditionele pro-creditor benadering als landen met een pro-debtor
benadering naar het midden zullen bewegen.

104 Tabb (2005), p. 770, spreekt van ‘the underlying commonalities that exist between countries’. Terwijl
de auteur niet expliciet meldt op welke factoren en omstandigheden hij het oog heeft, meen ik uit
zijn publicatie te kunnen opmaken dat hij doelt op een breed spectrum van factoren zoals onder
andere de politieke en economische omstandigheden en het rechtssysteem van de te vergelijken
landen. Kritisch over de beoefening van rechtsvergelijking merkt Tabb op dat de veel aangehaalde
werken Consumer Bankruptcy in Global Perspective en Comparative Consumer Insolvency Regimes
– A Canadian Perspective van Ziegel (2003) veeleer compendia zijn van diverse nationale rechtsstel-
sels dan een daadwerkelijke vergelijking van die stelsels. De reeks artikelen van de Amerikaanse
hoogleraar Kilborn (zie de literatuurlijst) uit 2004 en 2005 over saneringsregelingen in West-Europese
landen en de VS vormt mijns inziens een positieve uitzondering. In ons land heeft Dalhuisen al
bijna dertig jaar geleden insolventiestelsels inhoudelijk vergeleken, zie zijn International Insolvency
and Bankruptcy, twee delen, Matthew Bender: New York 1979-1984 en zijn preadvies uitgebracht
voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Dalhuisen (1986).

105 De United Nations Commission on International Trade Law is een commissie die ressorteert onder
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

106 United Nations, New York 2005, ISBN 92-1-133736-4.
107 De Legislative Guide bevat geen model voor nationaal insolventierecht. De gids evalueert en vergelijkt

diverse benaderingen en oplossingen voor deelproblemen zoals die in rechtssystemen over de hele
wereld voorkomen. De gids bevat tevens vele aanbevelingen die evenwel vaak nog alternatieve
oplossingen in zich dragen, zie Legislative Guide, p. 2.

108 Legislative Guide, p. 1. De gids bespreekt ook alternatieven voor het insolventierecht, in het bijzonder
herstructureringsonderhandelingen.
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specifiek betrekking hebben op de insolventie van consumenten worden in de Legislat-
ive Guide niet behandeld. Gezien het feit dat de Wsnp mede betrekking heeft op
natuurlijke personen met een onderneming is de relevantie van de Legislative Guide
een gegeven. Bij gebreke van een dergelijke gids van de VN – of een ander wereldwijd
gezaghebbend lichaam – voor insolventieregelingen voor consumenten biedt de
Legislative Guide echter ook nuttige aanknopingspunten voor (het overdenken van)
de regulering van consumer bankruptcy.

Voor een vergelijking van het Nederlandse stelsel van de Wsnp met andere stelsels
heb ik in de eerste plaats gekozen voor een beschrijving van de federale wetgeving
van de Verenigde Staten, door velen gezien als de bakermat van de discharge (schone
lei). Ik besteed ook aandacht aan de wijzigingen die in 2005 in de VS zijn doorgevoerd
ter ontmoediging van het beroep op de (snelle) liquidatieprocedure van Chapter 7
en ten faveure van het spaarfaillissement van Chapter 13. Aansluitend passeren de
trage ontwikkelingen binnen de kaders van de EU de revue. De ontwikkeling van
het Europees gedachtegoed zal op termijn mogelijk bepalend zijn voor toekomstig
Nederlands schuldsaneringsrecht. Maar tot nu toe richt de Europese regelgeving zich
met name op de bescherming van consumenten langs andere wegen. Voorts beschrijft
hoofdstuk 8 de wettelijke schuldsaneringsregelingen van vijf Europese landen met
min of meer met Nederland vergelijkbare sociaal-economische, culturele en politieke
omstandigheden: Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Engeland en Wales.109

Bij die rechtsvergelijking zal per land aandacht besteed worden aan: (1) de toepassings-
vereisten van de insolventieprocedure, waarbij ik (in de meeste gevallen) slechts in
zal gaan op de toepassing op verzoek van de schuldenaar, (2) de liquidatie- en sane-
ringsperiode en (3) de voorwaarden van en de beperkingen op de schone lei, steeds
met de nadruk op de eventuele rol van de goede trouw van de schuldenaar – of een
andere subjectieve maatstaf – in het desbetreffende rechtsstelsel.110 Deze brede opzet
van de rechtsvergelijking is mijns inziens noodzakelijk omdat de goede-trouw-toets
bij de toelating tot een schuldsaneringsregeling niet losgezien kan worden van (1)
de overige toelatingscriteria, (2) de duur van de saneringsperiode en de verplichtingen
van de schuldenaar tijdens de saneringsperiode en (3) de toekenning c.q. uitzonderin-
gen op de schone lei bij de beëindiging van de sanering. Slechts van enkele besproken
stelsels is enige jurisprudentie vermeld (Frankrijk en de VS), voorts is stilgestaan bij

109 Vanzelfsprekend is de keuze in meerdere opzichten arbitrair. Er zijn vele andere ‘vergelijkbare’
landen met een schuldsaneringsregeling, zoals – bijvoorbeeld – Canada en de Scandinavische landen.
Denemarken was in 1984 het eerste Europese land dat een schuldsaneringsregeling invoerde. Frankrijk
volgde als tweede land in 1990. Zie over de Canadese Bankruptcy and Insolvency Act het rapport
van de Personal Insolvency Task Force in opdracht van de Canadese Superintendent of Bankruptcy,
augustus 2002, on-line te raadplegen via strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inbsf-osb.nsf/en/br01285e.html.
Zie over de op 1 januari 1993 in Noorwegen in werking getreden wet inzake schuldsanering voor
consumenten Graver (1997). In zijn preadvies verantwoordt Dalhuisen (1986), p. 18, zijn vergelijking
met vooral de VS, Engeland, West-Duitsland, Frankrijk, België en Italië eveneens door te wijzen
op het feit dat de sociaal-economische structuur (alsmede, aldus Dalhuisen, de ‘opvattingen’) in
die landen niet al te zeer verschillen met de Nederlandse.

110 Een volledige en gedetailleerde bespreking van de insolventieprocedures en schuldsaneringsregelingen
in de betreffende landen ligt buiten het bestek van dit onderzoek.
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een uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens uit 2004 over de
inbreuk op het eigendomsrecht van een crediteur onder het Finse schuldsanerings-
recht.111

De concluderende paragraaf 10 van hoofdstuk 8 maakt eerst een onderlinge
vergelijking van de besproken stelsels aan de hand van een tiental kenmerken en
concentreert zich vervolgens op een vergelijking tussen de Wsnp met de schuldsane-
ringsregelingen in de genoemde individuele landen.

5.8 Eigen visie en een alternatief voor de Wsnp

22. Hoofdstuk 9 geeft de eigen opvattingen van de auteur op de rol en betekenis van
de goede trouw van de schuldenaar in de Wsnp. In het bijzonder is aandacht besteed
aan de relatie tussen de drie doelstellingen van de Wsnp en (de ratio van) de afwij-
zingsgronden. Tevens presenteert hoofdstuk 9 een administratiefrechtelijk alternatief
voor de huidige Wsnp gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. Het boek sluit
af met een samenvatting en conclusies (hoofdstuk 10) en een Engelse summary.

6 Leeswijzer

23. Het onderzoek is breed opgezet en dit proefschrift is relatief omvangrijk. Voor
die omvang is een aantal redenen te noemen. Ten eerste is de literatuur over de Wsnp
relatief schaars, zeker in vergelijking met andere landen. De boeken van Verschoof
(1998) en Polak-Wessels (1999) verschenen in het jaar vóór respectievelijk het jaar
na de inwerkingtreding van de Wsnp op 1 december 1998. Zij hebben uiteraard nog
geen jurisprudentie kunnen bespreken. Recenter verschenen de praktische beschrijvin-
gen van Dethmers (2005) en het Praktijkboek Insolventierecht, Deel 9 (2006), alsmede
de Jaarboeken van Lankhorst die met name gericht zijn op Wsnp-jurisprudentie. Het
breed opgezette onderzoek van wet en jurisprudentie in de hoofdstukken 4, 5 en 6
geeft een aanvulling en verdieping op de beschikbare literatuur en voldoet ook aan
een roep uit de praktijk om meer publicaties/onderzoek.112 Ten tweede is een belang-
rijk deel van het proefschrift gewijd aan rechtshistorische onderzoekingen. In diverse
(hand)boeken is aandacht besteed aan (deelonderwerpen van) de geschiedenis van
het Nederlandse insolventierecht, maar een systematische studie ontbreekt. In mijn
speurtocht naar de betekenis, oorsprong en ontwikkeling van de goede trouw als
maatstaf in insolventieprocedures heb ik aanleiding gezien het historische onderzoek
breder op te zetten en te beschrijven. Een derde verklaring voor de omvang van het
proefschrift schuilt in een vergelijking met zes andere nationale rechtsstelsels, Europese
regelgeving en initiatieven alsmede de Legislative Guide van UNCITRAL. Een tot
Nederlands recht beperkte bestudering van de wettelijke schuldsaneringsregeling past

111 EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479, besproken in hoofdstuk 8, par. 4.2.
112 Zie bijvoorbeeld de oproep van Smit (2001), p. 1844.
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niet meer in de voortschrijdende internationale ontwikkeling van het (Europese)
insolventierecht.113 Ook hier geldt dat (uitvoerige) rechtsvergelijkende studies over
schuldsaneringsregelingen in de Nederlandse literatuur niet voorhanden zijn. Het
rechtshistorische hoofdstuk 3 en het rechtsvergelijkende hoofdstuk 8 dragen bij aan
de conclusies van dit onderzoek, maar hebben mede de functie bronnen te ontsluiten
(voor nader onderzoek) die niet elders in de Nederlandse literatuur beschreven zijn
dan wel niet op eenvoudige wijze toegankelijk zijn. Daarnaast laten deze hoofdstukken
zich lezen als min of meer op zich zelf staande studies.

De rode draad van dit onderzoek is vastgelegd in deze inleiding, de vele tussencon-
clusies en het samenvattende en concluderende hoofdstuk 10. Diverse hoofdstukken
bevatten een afsluitende, concluderende paragraaf: zie paragraaf 5 van hoofdstuk 3
(rechtsgeschiedenis), paragraaf 5 van hoofdstuk 5 (jurisprudentieonderzoek art. 288
lid 2 aanhef en onder b Fw), paragraaf 2.7 van hoofdstuk 6 (ondernemers in de Wsnp),
paragraaf 10 van hoofdstuk 8 (conclusies rechtsvergelijking). Alle hoofdstukken
bevatten voorts tussenconclusies. Het betreft tussenconclusies inzake:

- de omvang en de oorzaken van de schuldenproblematiek, de preventieve regel-
geving en het minnelijke traject (paragraaf 2.5, 3.3, 4.3 van hoofdstuk 2);

- de debiteur niet te goeder trouw in de Amsterdamse Ordonnantie van 1777 (para-
graaf 2.5.9 van hoofdstuk 3);

- de rol van de goede trouw van de schuldenaar bij faillietverklaring (paragraaf 4.1.6
van hoofdstuk 3);

- de rol van de goede trouw bij de tussentijdse beëindiging van de toepassing van
de schuldsaneringsregeling (art. 350 Fw) en bij de beëindiging na afloop van de
saneringsperiode (art. 354 en 358a Fw) (paragraaf 3.4 van hoofdstuk 4);

- de wetsgeschiedenis van art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw (paragraaf 5.6 van
hoofdstuk 4);

- de wetsevaluatie door het WODC en het kabinet alsmede de Monitor Wsnp 2005
en 2006 (paragraaf 1.4 van hoofdstuk 7);

- de wijzigingen van art. 288 per 1 januari 2008 (paragraaf 2.2.14 van hoofdstuk 7);
- de rol van de goede trouw bij de toelatingscriteria, de insolventieperiode en de

(uitzonderingen op) de schone lei in de Legislative Guide van UNCITRAL, het
Consumer Debt Report van Insolad International, de ontwikkelingen binnen de
EU, en de rol van de goede trouw in de onderzochte stelsels van vreemd recht
(paragraaf 1.4, 2.2, 3,5, 4.4, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 van hoofdstuk 8);

- de verhouding tussen de doelstellingen, de toepassingsvereisten en de goede-trouw-
maatstaf van de Wsnp (paragraaf 3.7 van hoofdstuk 9).

113 Zie bijvoorbeeld de aanbevelingen in het CJ-S-DEBT rapport (2006) van de (European) Group of
Specialists on seeking legal solutions to debt problems, ‘Final Activity Report’, Council of Europe
8 December 2006.
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Achterin dit boek zijn registers opgenomen verwijzend naar jurisprudentie, trefwoorden
en artikelen van Nederlandse en buitenlandse wet- en regelgeving. Naast een chronolo-
gisch jurisprudentieregister is een thematisch jurisprudentieregister opgenomen. Het
thematische register verwijst naar de in hoofdstuk 5 en 6 besproken jurisprudentie
inzake art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw (de goede-trouw-toets) gerangschikt naar
de kennelijk doorslaggevende omstandigheden van het geval, zoals besproken in
hoofdstuk 5 (over natuurlijke personen (schuldenaren) zonder een onderneming) en
hoofdstuk 6 (over natuurlijke personen met een onderneming).

24. Citaten zijn in de meeste gevallen weergegeven in een kleiner lettertype, zonder
gebruik van aanhalingstekens. In sommige gevallen zijn citaten opgenomen in de
doorlopende hoofdtekst of voetnoten, dan steeds mét aanhalingstekens. De wettelijke
schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen (Wsnp) wordt hierna ook wel afkort tot ‘wsr’. De schulden van de schulde-
naar bedoeld in art. 299 Fw worden wel aangeduid als ‘saneringsschulden’. Een
verzoek van een schuldenaar aan de rechter tot toepassing van de wsr wordt afgekort
als ‘Wsnp-verzoek’. De rechter die komt te oordelen over een Wsnp-verzoek, dan
wel een verzoek of voordracht tot (tussentijdse) beëindiging van de toepassing van
de wsr of de toekenning van de schone lei wordt wel aangeduid als ‘Wsnp-rechter’.
Voor andere afkortingen verwijs ik naar de lijst voorin dit boek.

25. Buitenlandse terminologie, zie met name hoofdstuk 8, is vrijwel steeds cursief
gedrukt, bijvoorbeeld bankruptcy (VS; Engeland en Wales) en procédure de rétablisse-
ment personnel (Frankrijk). De in het Belgische recht gebruikte termen zoals ‘collectie-
ve schuldenregeling’ en ‘aanzuiveringsregeling’ zijn, in de meeste gevallen, niet cursief
gedrukt. In sommige gevallen heb ik een Nederlandse vertaling gebruikt, bijvoorbeeld
‘faillissement’ voor bankruptcy en ‘saneringsplan’ voor un plan de redressement,
terwijl de lezer duidelijk zal zijn dat de Nederlandse, aan de Faillissementswet ontleen-
de begrippen, niet identiek zijn aan de rechtsfiguren zoals die bestaan in desbetreffende
stelsels van vreemde recht.

26. Het onderzoek is afgerond in januari 2007. Nog enkele gegevens van een latere
datum zijn aan dit onderzoeksverslag toegevoegd. Zo is de behandeling van wetsvoor-
stel 29 942 door de Eerste Kamer, afgerond in mei 2007, in dit proefschrift verwerkt.
Voorts zijn onder meer nog twee belangrijke arresten van de HR uit april 2007 nog
in het onderzoek betrokken.114

114 HR 13 april 2007, LJN AZ8174 en HR 20 april 2007, LJN BA0903.




