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2 Schuldenproblematiek en schuldsanering

1 Risicovolle en problematische schulden

1.1 Omvang kredietverlening en schulden

27. Schulden zijn gemeengoed geworden. Circa drie van de zeven miljoen Nederlandse
huishoudens hebben hypothecaire schulden.1 2,3 miljoen huishoudens hebben niet-
hypothecaire schulden.2 Volgens berekeningen van de AFM bedroeg de gemiddelde
schuld per huishouden uit hoofde van consumptief krediet C= 3.355 (2003).3 Het Bureau
Kredietregistratie te Tiel registreert de kredietverstrekkingen door deelnemende
instellingen aan consumenten in Nederland.4 In het Centrale Krediet Informatiesysteem
van het BKR waren op 31 december 2006 13,5 miljoen lopende kredietcontracten
geregistreerd (inclusief hypotheekleningen), bijna veertig percent meer dan eind 2002,
terwijl het aantal inwoners in die periode met slechts één percent toenam.5 De onder-
staande tabel van het BKR weerspiegelt de sterke toename van zowel het aantal
geregistreerde kredietnemers als het aantal lopende kredieten in de jaren 2002 tot en
met 2006:6

1 AFM (2005), p. 17, op basis van gegevens van het CBS over het jaar 2000.
2 AFM (2005), p. 27, ook over 2000.
3 AFM (2004), p. 11. Het betreft gemiddelden van de (hoogte van) schulden voortvloeiend uit con-

sumptief krediet, inclusief rekening-courant schulden, van alle Nederlandse huishoudens.
4 De deelnemende instellingen zijn (1) particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen,

(2) algemene banken, (3) coöperatieve banken, (4) gemeentelijke of semi-gemeentelijke volkskrediet-
banken en andere sociale kredietinstellingen, (5) algemene spaarbanken, (6) direct marketing banken,
(7) thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en zelfkredietgevende detailhandelaren, (8)
hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen, (9) creditcardorganisaties,
(10) aanbieders mobiele telefonie, en (11) internationale instellingen met een gelijk doel.

5 Voor het aantal kredietcontracten, zie de BKR-tabel in de hoofdtekst. De Nederlandse bevolking
nam toe van 16.192.572 inwoners eind 2002 tot 16.357.992 inwoners eind 2006, bron CBS.

6 De bijna 10,5 miljoen geregistreerde kredietnemers (consumenten) hadden eind 2006 of in de vijf
voorafgaande jaren een krediet of gsm-abonnement van de deelnemende instellingen.
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Omvang CKI 2006 2005 2004 2003 2002

Aantal personen waarvan de gege-
vens zijn verwerkt in het bestand (x
1.000) 10 479 9990 9121 8394 8112

Totaal aantal kredieten (x 1.000) 21 907 20 487 18 448 16 701 16 157

Aantal beëindigde kredieten (x
1.000) 8373 7766 7228 6646 6205

Aantal lopende kredieten (x 1.000) 13 534 12 720 11 220 10 055 9952

Onderverdeeld in (%):

Aflopende kredieten 7 9 11 13 15

Doorlopende kredieten 70 72 76 79 79

Overig 23 19 13 8 6

Aflopende kredieten zijn kredieten met een vooraf vastgestelde einddatum. Doorlopende kredieten
hebben geen einddatum. Onder ‘Overig’ vallen kredieten die door hun kenmerken niet behoren
tot Aflopende of Doorlopende kredieten, zoals een krediet bij een thuiswinkelorganisatie. Bron:
http://www.bkr.nl/feiten_en_cijfers.html

Vele schulden van natuurlijke personen worden door het BKR niet geregistreerd. Niet
geregistreerd zijn onder andere huurschulden, energieschulden, belastingschulden,
studieschulden, boetes, leenbijstand, terugbetalingsverplichtingen aan het UWV,
onderhandse leningen en allerhande schulden van ondernemers.7 Zowel het aantal
personen met schulden, van enigerlei aard, als het aantal schulden zal in werkelijkheid
dan ook veel groter zijn dan het door BKR geregistreerde aantal.

1.2 Definities van een problematische schuldsituatie

28. Vanzelfsprekend behoeft het hebben van één of meer schulden voor een schulde-
naar geen enkel probleem te veroorzaken. Volgens het BKR voldoet 94% van de
geregistreerde personen aan zijn betalingsverplichtingen.8 Algemeen erkende cijfer-
matige criteria voor vaststelling van een problematische schuldsituatie zijn niet voor-
handen. Betti et al. (2001) hebben in opdracht van de Europese Commissie statistisch
onderzoek verricht naar de (excessieve) schuldenlast van consumenten in de EU (over-

7 De DSB Bank, de gemeente Tilburg, het Leger des Heils, Aedes, EnergieNed, de Nederlandse
Thuiswinkel Organisatie, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Nederlandse Vereniging
voor Volkskrediet (NVVK) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)
hebben afspraken gemaakt over verbetering van de schuldregistratie, te beginnen met de registratie
van huur- en energieschulden en schulden aan sociale diensten. Op 10 mei 2006 hebben zij daartoe
een Intentieverklaring schuldregistratie ondertekend.

8 Zie www.bkr.nl/vragen.html, geraadpleegd op 13 mei 2006.
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indebtedness).9 De onderzoekers onderscheidden drie meetmodellen ter vaststelling
van een problematische schuldensituatie: (1) het administratieve model, (2) het objectie-
ve of kwantitatieve model en (3) het subjectieve model.10

Ad (1): Het administratieve model meet slechts het uiteindelijke resultaat, te weten
het aantal schuldenaren dat in een formeel insolventietraject is terechtgekomen en
meet niet het (veel grotere) aantal schuldenaren dat in een riskante schuldensituatie
verkeert.11

Ad (2): Het objectieve model is gangbaar bij kredietverschaffers en hanteert veelal
twee ratio’s (ofwel: rekenkundige verhoudingen of breuken). Ten eerste de verhouding
tussen schulden en activa.12 Deze ratio vergelijkt twee voorraadgrootheden en houdt
geen rekening met de looptijd van leningen, noch met de hoogte van afbetalingstermij-
nen en renteverplichtingen. Ten tweede de verhouding tussen de periodieke betalings-
verplichtingen en het inkomen van de schuldenaar.13 Deze ratio vergelijkt twee
stroomgrootheden. Anders gezegd, deze meetmethode bepaalt in hoeverre een
schuldenaar in staat is met zijn inkomen (lopende) betalingsverplichtingen na te komen.
Teneinde vast te stellen of sprake is van irrationele, bovenmatige schulden dient de
objectieve methode niet alleen rekening te houden met tegenwoordige inkomsten,
activa en schulden, maar ook met de toekomstige inkomsten, activa en schulden van
de schuldenaar. Het zogenoemde ‘Life Cycle-model’ – ook wel ‘Permanent Income-
model’ genoemd – kiest voor die bredere benadering ter optimalisering van de beslis-
singen van consumenten inzake consumeren, lenen en sparen.14 Het levenscyclus
model veronderstelt dat schuldenaren (c.q. huishoudens) hun consumptieniveau
afstemmen op hun inkomens- en levensverwachting. Tijdens de vroege volwassenheid
zullen consumenten (bijvoorbeeld studenten) lenen op basis van de rationele verwach-
ting dat hun inkomen in de toekomst zal stijgen. Huishoudens van middelbare leeftijd
zullen lenen en sparen teneinde vermogen (bijvoorbeeld in een eigen huis) op te
bouwen. Ouderen zullen hun vermogen liquideren c.q. interen op hun spaargelden.
Gegeven de beschikbaarheid van consumentenkrediet en de verwachting van een
stijgend inkomen is er geen rationele grond de consumptie op jonge leeftijd te beperken

9 Betti et al., Study of the problem of Consumer Indebtedness: Statistical Aspects, Contract no. B5-
1000/00/000197, Final Report, ORC Macro, Londen, oktober 2001 (hierna: Betti et al. (2001)).

10 Betti et al. (2001), p. 59.
11 Een rechtssysteem dat de schuldenaar verplicht zich in een vroeg stadium van zijn risicovolle

schuldensituatie te melden voor een formeel minnelijk of gerechtelijk traject zou, in een administratief
model, de meeste informatie opleveren. Gezien de grote verschillen in de insolventiesystemen van
de lidstaten (zie nader hoofdstuk 8) leent dit model zich slecht voor een vergelijking van de ontwikke-
ling van de schuldenproblematiek in de lidstaten.

12 Betti et al. (2001), p. 60, spreken van de ‘Debt to Asset ratio’. In Nederland spreken we van
solvabiliteit. Een gebruikelijke term in dit kader is ook ‘balance sheet insolvency’, zie Zywicki (2004),
p. 20.

13 Betti et al. (2001), p. 60-61. In de Angel-saksische literatuur spreekt men van de debt service ratio.
14 Betti et al. (2001), p. 61 en p. 63 e.v. Dit levenscyclus-model is ontwikkeld door Modigliani, zie

Modigliani & Brumbers, ‘Utility analysis and the consumption function: an interpretation of the
Cross Section Data’ in Post Keynesian Economics (ed. Kurihara), 1954. Zie voor verdere literatuurver-
wijzingen Zywicki (2004), p. 25, die spreekt van de ’Life Cycle’ Hypothesis.
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tot het op dat moment beschikbare inkomen. Anders gezegd: het aangaan van schulden
op jongere (en middelbare) leeftijd is niet irrationeel. Consumenten die volgens dit
model schulden zijn aangegaan kunnen in financiële problemen komen indien zich
onverwachte, negatieve gebeurtenissen voordoen. Betti et al. wijzen er op dat rationele
consumenten tot op zekere hoogte rekening zullen houden met negatieve gebeurtenis-
sen maar dat consumenten niet de mogelijkheid hebben zich, contractueel of in een
sociaal verband, tegen alle onverwachte gebeurtenissen te verzekeren.15 Toepassing
van dit model vergt een differentiatie naar diverse demografische gegevens zoals
leeftijd, samenstelling van het huishouden en persoonlijke voorkeuren. Er is immers
niet één ‘correcte’ ratio tussen inkomen en schulden die geldt voor alle leeftijden en
onder alle omstandigheden.16 Betti et al. concluderen dat de vaststelling van het
‘critical level of indebtedness’ volgens het levenscyclus model slechts op microniveau,
per huishouden, kan plaatsvinden.

Ad (3): Volgens het subjectieve model verkeert een consument in een problemati-
sche schuldensituatie (over-indebted) indien de consument zelf oordeelt zich in een
dergelijke situatie te bevinden.17 Dit model neemt aan dat een consument zelf het
beste in staat is zijn eigen financiële positie te beoordelen en dat hij bovendien de
juiste en eerlijke informatie verstrekt over zijn schulden en inkomsten. Bij de uitvoe-
ring van hun onderzoek hebben Betti et al. voor deze subjectieve maatstaf gekozen,
niet alleen omdat die relatief eenvoudig is toe te passen, maar ook omdat externe
factoren zoals incassomaatregelen van crediteuren en economische tegenslag in het
subjectieve oordeel van de consument verdisconteerd zijn en het subjectieve model
een bruikbare operationele benadering kan zijn van het objectieve levenscyclus
model.18 Jungmann hanteert in haar studie, naar de effecten van de Wsnp op het
minnelijke traject, ook het subjectieve model.19 Martens betitelt een schuldsituatie
als problematisch, indien professionele hulp wordt gezocht.20 Deze enge definitie
versluiert mijns inziens wel de problematiek van de ‘stille armoede’.21

15 Betti et al. (2001), p. 1 en p. 65: ‘Therefore, like indebtedness, over-indebtedness is also a natural
phenomenon that inevitably touches a proportion of the population at any time and in any economic
circumstances.’ Maar over-indebtedness kan ook het gevolg zijn van unnatural factors zoals kortzich-
tigheid of tekortkomingen van de markt, aldus Betti et al. t.a.p.

16 Betti et al. (2001), p. 2.
17 Betti et al. (2001), p. 1: ‘A person is over-indebted if he or she considers that he or she has difficul-

ties in repaying debts, whether consumer debt or mortgage’ en p. 62.
18 Betti et al. (2001), p. 2 en p. 63. Zowel bij de selectie van de subjectieve data als bij de verwerking

daarvan hebben Betti et al. het objectieve levenscyclus model toegepast, zie p. 66 e.v. en p. 70 e.v.
Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit het European Community Household
Panel (ECHP) en het Household Budget Survey (EU HBS), samengesteld door Eurostat in Luxem-
burg.

19 Jungmann (2006), p. 11.
20 Martens in het inleidende hoofdstuk van Martens & Schruer (2002), p. 15.
21 Voor diverse andere definities van het begrip problematische schulden verwijs ik naar het onderzoek

van Serail (2004), p. 7 e.v.
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29. Voor het opzetten van een minnelijke schuldregeling op verzoek van een schulde-
naar vereist de Gedragscode Schuldregeling van de NVVK het bestaan van een
‘problematische schuldensituatie’.22 De omschrijving van een problematische situatie
sluit nauw aan bij het materiele criterium voor de wettelijke schuldsaneringsregeling
(Wsnp): ‘de situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te voorzien
dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij
heeft opgehouden te betalen, bepaald op basis van de in bijlage 1 opgenomen crite-
ria.’23 De bedoelde bijlage 1 van de Gedragscode vormt een stroomschema waaruit
de volgende vier cumulatieve vereisten voor het bestaan van een problematische
schuldensituatie zijn op te maken:
1 De som van de geëiste maandelijkse aflossingen is hoger dan de volgens de

Recofa-rekenmethode24 gecalculeerde aflossingscapaciteit,25 of er zijn ‘bedrei-
gende’ schulden in de categorieën (a) huur/hypotheek, (b) energie, (c) ziektekosten-
verzekering, (d) openbare verkoop roerende zaken, (e) overige nader te omschrij-
ven schulden.26

2 Een of meer schuldeisers zijn aantoonbaar niet bereid een betalingsregeling te
treffen.

3 Het is aantoonbaar niet mogelijk de schulden te herfinancieren.
4 Er is geen vermogen dat volgens de Wsnp geliquideerd kan worden. Indien

dergelijk vermogen er wel is, dient eerst geliquideerd te worden en kan de aan-
vraag voor een schuldregeling door de NVVK vervolgens opnieuw aan de criteria
1-3 getoetst worden.

22 De tekst van art. 4 van de Gedragscode Schuldregeling 2000 sluit uit dat een schuldregeling opgezet
wordt indien er geen problematische schuldensituatie bestaat. De tekst van art. 2.1 en 3.1 van de
Gedragscode Schuldregeling 2004 is minder scherp geformuleerd. Uit de toelichting op die artikelen
blijkt evenwel dat een schuldregeling (nog steeds) alleen openstaat voor personen in een problemati-
sche schuldsituatie.

23 Definitie in art. 1.1 van de Gedragscode Schuldregeling 2004. Vergelijk art. 284 lid 1 Fw: ‘Een
natuurlijk persoon kan, indien redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met
het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen,
verzoeken de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken.’ Zie nader over de toepas-
singscriteria van de Wsnp hoofdstuk 4, par. 1.

24 De werkgroep Recofa (rechters-commissarissen in faillissementen) van de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak hanteert een rekenmethode voor de berekening van het vrij te laten bedrag van
het inkomen in de schuldsaneringsregeling. Het gaat om vaststelling van het bedrag bedoeld in art.
295 lid 2 Fw. Het vrij te laten bedrag is bestemd voor het levensonderhoud van de schuldenaar,
het meerdere is bestemd voor de aflossing van de schuldeiser. De Recofa-rekenmethode wordt
periodiek aangepast aan gewijzigde financiële normen. Zie ook hoofdstuk 4, par. 2.4.

25 Enigszins verwarrend voegt het schema hier nog aan toe: ‘minus X’. Uit de definitie van het begrip
aflossingscapaciteit in art. 1 van de Gedragscode leid ik af dat met X kennelijk het volgens de
NVVK-norm vastgestelde budget voor eigen levensonderhoud bedoeld wordt.

26 De Armoedemonitor verwijst naar het onderzoek Schulden: een (on)dragelijke last? van Serail (2004)
in opdracht van SZW waarin een vergelijkbare definitie wordt gehanteerd maar de aanvullende eis
wordt gesteld dat er een betalingsachterstand bestaat, voor onder andere de in de hoofdtekst genoemde
categorieën schulden, van zes maanden.
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Het NIBUD en het LPISHV hanteren de volgende vijf criteria ter beantwoording van
de vraag of schulden risicovol zijn:27

1 de schuldenaar heeft drie soorten schulden (bijvoorbeeld: huur, energie, lening);
2 betalingsachterstand van een van de schulden van minimaal 12 maanden;
3 betalingsachterstand van minimaal C= 1000;
4 tenminste één betalingsachterstand kan niet binnen twaalf maanden zelfstandig

worden afgelost;
5 de schuldenaar heeft hulp gevraagd bij een schuldhulpverleningsinstantie in

verband met een betalingsachterstand.

Indien de schuldenaar aan twee van de vijf criteria voldoet dan wordt de schulden-
situatie als problematisch aangemerkt.

30. In een onderzoek van maart 2005 introduceert de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) het begrip ‘kwetsbare huishoudens’.28 Uitgangspunt is dat, na aftrek van
noodzakelijke uitgaven berekend volgens de referentiebudgetten van het NIBUD, een
bepaald percentage van het netto besteedbaar inkomen resteert.29 Dit restpercentage
is beschikbaar voor betaling van schulden, waaronder hypotheek- en huurschulden.
De AFM deelt de zeven miljoen Nederlandse huishoudens op in vier groepen van
1,75 miljoen huishoudens met een mediaan netto besteedbaar inkomen van respectieve-
lijk C= 11.000, C= 18.000, C= 27.000 en C= 40.000 per jaar.30 Na aftrek van de gebudget-
teerde, noodzakelijke uitgaven houden de eerste drie groepen respectievelijk 22%
(C= 200 per maand), 25% (C= 375) en 30% (C= 675) van hun inkomen over om huisves-
tingslasten en/of andere schulden te betalen.31 Indien het restpercentage van het
inkomen ontoereikend is om lasten en schulden te voldoen is het huishouden financieel
kwetsbaar. AFM ziet voor de kwetsbare huishoudens drie oplossingsmogelijkheden:
(a) interen op eventueel vermogen, en/of (b) bezuinigen op noodzakelijke uitgaven,
dan wel (c) schuldhulpverlening of schuldherstructurering.32

27 Overgenomen uit AFM (2004), p. 18.
28 AFM (2005), p. 15.
29 AFM (2005), p. 15 en Bijlage 1 bij dat rapport verwijzen naar het BudgetHandboek 2004 van Nibud,

Utrecht 2004. Lasten van huur of hypotheek zijn als restpost opgenomen.
30 AFM (2005), p. 16. Overeenkomstig de CBS-statistieken worden alle huishoudens gerangschikt

naar oplopend inkomen en vervolgens verdeeld in vier gelijke groepen (kwartielen) van 1,75 miljoen
huishoudens. Het middelste (mediane) inkomen in ieder kwartiel is berekend door de AFM en geldt
als maatstaf voor het besteedbaar inkomen per inkomenskwartiel.

31 AFM (2005), p. 17. Het restpercentage van de vierde groep vermeldt AFM niet. Bij huishoudens
met een hoger inkomen is het restpercentage hoger omdat de noodzakelijke uitgaven niet evenredig
met het inkomen oplopen (de economische Wet van Engel), zie AFM (2005), p. 15.

32 AFM (2005), p. 6 en 15.
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31. Volgens de ‘Armoedemonitor 2005’ van CBS en SCP33 zijn er diverse problemen
bij het in kaart brengen van de omvang van de schuldenproblematiek.34 Ten eerste
is er geen vaste definitie van het begrip problematische schulden. In opdracht van
SZW zijn in de afgelopen tien jaar diverse onderzoeken verricht. Deze onderzoeken
hanteren afwijkende definities en de gevonden aantallen Nederlandse huishoudens
met een problematische of risicovolle schuldensituatie variëren tussen de 40.000 en
500.000.35 Ten tweede bevatten de beschikbare databestanden onvoldoende gegevens
om vast te stellen of schulden problematisch zijn. Ten derde verwacht de Armoede-
monitor dat de betreffende huishoudens niet erg bereid zijn met onderzoek naar
schuldproblemen mee te werken.36

1.3 Een toenemende schuldenproblematiek in de VS, Europa en Nederland?

32. In de VS is het aantal faillissementen van natuurlijke personen toegenomen van
ruim 300.000 in 1980 tot 1,6 miljoen in 2003.37 In 1960 lag het aantal faillissementen
per 1000 huishoudens op twee, in 2002 was dat veertien per 1000.38 Zywicki merkt
op dat de stijging van het aantal faillissementen in de VS in de laatste tien jaar van
de twintigste eeuw des te opmerkelijker is, gezin de grote toename van de welvaart,
de lage werkeloosheid en de lage rentetarieven.39

33 De ‘Armoedemonitor’ is een tweejaarlijks verschijnend rapport waarin CBS en SCP gezamenlijk
omvang, oorzaken en gevolgen van armoede in Nederland inventariseren; zie het ‘voorwoord’ van
het 214 pagina’s tellende rapport uit 2003. Hoofdstuk 4 van de Armoedemonitor 2003 en hoofdstuk
3 van de Armoedemonitor 2005 zijn gewijd aan de schuldenproblematiek.

34 Armoedemonitor 2005, p. 53.
35 Idem. De monitor verwijst naar een drietal onderzoeken in opdracht van SZW die de aantallen

huishoudens met een problematische of risicovolle schuldensituatie, op basis van afwijkende definities,
schatten op respectievelijk: (1) 40.000-93.000 gemeten onder huishoudens met inkomens tot 150%
van het sociaal minimum, peiljaar 2003/2004 (Serail, Schulden: een (on)dragelijke last? , ’s-Graven-
hage: SZW/Elseviers Bedrijfsinformatie 2004. Zie over dit – door de Tweede Kamer bekritiseerde –
onderzoek en de gehanteerde definitie van problematische schuldensituatie, alsmede een overzicht
van de uitkomsten van de drie in deze noot genoemde onderzoeken Kamerstukken II 2004/05, 24
515, nr. 59 en nr. 66), (2) 138.000 van alle Nederlandse huishoudens, peiljaar 1988 (Vermeulen,
Dirven & Kersten, Financiële problemen, schulden en problematische schuldsituaties in Nederland.
Omvang, verdeling, determinanten en dynamiek, ’s-Gravenhage: VUGA/SZW 1992), (3) 500.000
van alle Nederlandse huishoudens (Janssen, Kersten en Vermeulen, Problematische schulden: zicht
op het onzichtbare, ’s-Gravenhage: SZW/Elseviers Bedrijfsinformatie 1999).

36 Armoedemonitor 2005, p. 53. Vgl. Betti et al. (2001) p. 62, veronderstellen juist dat huishoudens
desgevraagd wel eerlijke informatie over hun schuldensituatie zullen verschaffen en spreken mede
op basis van die veronderstelling hun voorkeur uit voor het ‘subjectieve’ model, zie randnr. 28
hierboven. Opmerkelijk is dat Betti et al. (p. 71) juist de Nederlandse huishoudens niet in hun
conclusies over de schulden van consumenten in de EU betrokken hebben omdat een groot deel
van die huishoudens geen antwoord gaf op de gestelde vragen. Vgl. de Nederlandse SEP- en CCO-
onderzoeken, beide op basis van een subjectieve methode, randnr. 34 hieronder.

37 Li en Sarte (2002), p. 3. Zywicki (2004), p. 3. In 2006 is het aantal faillissementen in de VS scherp
gedaald, kennelijk als gevolg van de wetswijziging in 2005, zie nader hoofdstuk 8, par. 3 over de VS.

38 Zywicki (2004), p. 12.
39 Idem.
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33. Betti et al. (2001) hebben de schuldenlast onderzocht van consumenten woonachtig
in de toenmalige vijftien EU landen.40 De onderzoekers schatten dat 16% van alle
huishoudens, ofwel 53 miljoen personen in de EU, problemen hebben met het betalen
van hun hypotheekschulden, andere schulden of verplichtingen uit huurkoop.41 Vol-
gens een schatting van de onderzoekers had 23% van de huishoudens in de EU-landen
één of meer niet-hypothecaire leningen.42 Van die groep had maar liefst 68% een
schuldenprobleem.43 De onderzoekers constateren dat de ontwikkelingsstadia van
de kredietmarkten voor consumenten in de vijftien landen ver uiteen liggen. De
onderzoekers zien geen duidelijk bewijs dat bij een toename van krediet de schulden-
problematiek toeneemt. Zo is in landen met een grotere kredietverlening aan consumen-
ten, zoals bijvoorbeeld in Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd
Koninkrijk, het percentage van de huishoudens in een problematische schuldensituatie
lager.44 De onderzoekers vermoeden dat het in die landen aantrekkelijker is geld
te lenen en dat, om die reden, óók consumenten die het minder hard nodig hebben,
lenen.45 In landen met een relatief lage omvang van kredietverlening, zoals Oostenrijk,
Duitsland, Griekenland, Spanje, Italië en Portugal, heeft een hoger percentage een
schuldenprobleem. Terwijl bijvoorbeeld in Griekenland maar 9% van de huishoudens
een niet-hypothecaire lening heeft, heeft 96% van die 9% een schuldprobleem, terwijl
van alle Griekse huishoudens (inclusief personen met een hypotheeklening) 49% een
schuldenprobleem heeft (vergelijk 16% gemiddeld voor de vijftien EU-landen). De
onderzoekers vermoeden dat het gebruik van krediet, in een ontwikkelde markt voor
consumptief krediet, de mogelijkheid biedt de consumptie uit te smeren en dat de
schuldenproblematiek aldus door consumptieve kredietverlening juist vermindert.46

In landen waar de kredietmarkt voor consumenten nog niet sterk is ontwikkeld, komen
meer personen voor die moeilijk rondkomen. Volgens de onderzoekers zijn die
personen ‘under-indebted’ en is hun risico op armoede groter dan het risico op armoede
van personen in een problematische schuldensituatie.47 Betti et al. zijn zich ervan
bewust dat eerdere studies een groei van de schuldenproblematiek hebben geconsta-
teerd. Volgens de onderzoekers is dat deels te verklaren door cyclische verschijnselen

40 Het onderzoek betrof België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Nederland
en Zweden zijn overigens niet in de eindconclusies betrokken wegens gebrek aan gegevens, Betti
et al. (2001), p. 4. Voor de vaststelling van het bestaan van een problematische schuldensituatie
hanteerden de onderzoekers de zogenoemde ‘subjectieve methode’, zie par. 1.2 hierboven.

41 Betti et al. (2001), p. 4: ‘loans other than mortgages, mortgages or hire purchases’.
42 Betti et al. (2001), p. 3 en 4 spreken van ‘loans other than mortgage’.
43 Betti et al. (2001), p. 3 en 4: ‘proportion of households with loans other than mortgages that are

over-indebted’.
44 Betti et al. (2001), p. 4. De onderzoekers hebben géén gegevens van Zweden en Nederland maar

vermoeden dat voor die landen hetzelfde geldt.
45 Betti et al. (2001), p. 4.
46 Idem.
47 Betti et al. (2001), p. 77.
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en het lange termijn effect van kredietliberalisatie: Zweden heeft reeds langer een
vrije kredietmarkt en tendeert nu naar een lager schuldenniveau.48

34. Op basis van Sociaal-economisch panelonderzoek (SEP) en Consumenten Conjunc-
tuuronderzoek (CCO) publiceert het Nederlandse CBS informatie over de financiële
situatie van huishoudens, op basis van de beoordeling door de huishoudens zelf. De
resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de beantwoording van twee vragen:
(1) ‘Hoe goed kunt u rondkomen met het totale netto huishoudinkomen.’
(2) ‘Hoe is op dit moment de financiële situatie van uw huishouden.’49

Het aantal huishoudens in Nederland loopt tegen de zeven miljoen (2000).50 In 1995
antwoordde 13% van de huishoudens dat zij moeilijk of zeer moeilijk kon rondkomen
van het netto-inkomen. In 2000 was dit percentage gezakt naar 9% van de huishoudens,
maar in 2004 lag dit percentage weer op 13%.51 In 1997 antwoordde 2,2% van de
huishoudens dat zij schulden maakten. Vanaf 1998 nam dit percentage langzaam af,
maar in 2005 liep dit percentage op naar 2,6%.52

Opmerkelijk is dat huishoudens in 2000 een positiever beeld hadden van de
afstemming van uitgaven op inkomen en hun financiële situatie dan in 1995. Uit de
CBS-statistieken van werkelijk vermogen blijkt dat het aantal huishoudens met een
negatief vermogen in 2000 groter was dan in 1995.53 Het positievere zelfbeeld van
de huishoudens lijkt ook in tegenspraak met het gegeven dat, in het jaar 2000, 25%
van alle huishoudens in de laagste inkomensgroep gemiddeld C= 6.200 meer uitgaf
dan zij verdiende.54

48 Betti et al. (2001), p. 5 en p. 54.
49 Statistisch Jaarboek CBS (2004), p. 212 en p. 226. De antwoorden op de SEP-vraag of het huishouden

kan rondkomen, zijn in de statistieken onderverdeeld in drie groepen (tussen haakjes geef ik de
antwoordpercentages in 1995 en 2001, opgeteld 100%): a. zeer moeilijk of moeilijk (13% – 8%),
b. eerder moeilijk of eerder gemakkelijk (41% – 38%), c. gemakkelijk of zeer gemakkelijk
(46% – 54%). De antwoorden op de CCO-vraag naar de financiële situatie zijn onderverdeeld in
vijf groepen (tussen haakjes geef ik de percentages in 1995 en 2001): a. schulden maken (2% – 2%),
b. spaarmiddelen aanspreken (4% – 3%), c. precies rondkomen (45% – 37%), d. beetje geld overhou-
den (33% – 39%), e. veel geld overhouden (14% – 17%).

50 Bijna 6,9 miljoen huishoudens in 2000, Statistisch Jaarboek (2004), p. 222.
51 De percentages van 1995 en 2000 komen uit het SEP-onderzoek. Het percentage over 2004 komt

uit het Permanent onderzoek leefsituatie (POLS) en is derhalve niet helemaal vergelijkbaar met de
resultaten van 1995 en 2000, zie Armoedemonitor 2005, p. 60.

52 Statistisch Jaarboek CBS (2004), p. 226 en Armoedemonitor 2005, p. 60.
53 14% van de bijna zeven miljoen huishoudens in Nederland had in 2000 geen eigen vermogen of

een negatief eigen vermogen. In 1995 was dat percentage nog maar 12%, Statistisch Jaarboek CBS
(2004). Ik distelleer deze percentages uit de tabellen op p. 214 en p. 222. Het beschikbare netto-
inkomen van alle Nederlandse huishoudens gezamenlijk bedroeg in 2000 bijna C= 183 miljard. De
consumptieve bestedingen in dat jaar bedroegen bijna C= 190 miljard, met als gevolg negatieve
besparingen van ruim C= 7 miljard.

54 In de laagste inkomensgroep (een kwart van de huishoudens in Nederland) met een gemiddeld netto
beschikbaar inkomen van C= 9100 per jaar bedroegen de consumptieve bestedingen in 2000 gemiddeld
C= 15 300. De resulterende negatieve besparingen bedroegen gemiddeld C= 6200 per jaar per huishou-

den, Statistisch Jaarboek CBS (2004), p. 215.
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35. De Armoedemonitor concludeerde in november 2005 dat het met behulp van de
beschikbare informatie niet mogelijk is het aantal Nederlandse huishoudens, dat
problematische schulden heeft, vast te stellen.55 Zo is bijvoorbeeld niet bekend hoe-
veel huishoudens voldoen aan de bovengenoemde criteria van de NVVK.56 De Ar-
moedemonitor analyseert wel indicatoren die mogelijk wijzen op een toename van
problematische schulden van Nederlandse consumenten. De meest pregnante, cijferma-
tige constateringen in de Armoedemonitoren 2003 en 2005 met betrekking tot de
ontwikkeling van de schuldenproblematiek vat ik hieronder samen, aangevuld met
enkele gegevens uit andere in de voetnoten vermelde bronnen:
1 Eén op de tien Nederlandse huishoudens (642 000 huishoudens) had in 2003

een inkomen op of onder bijstandsniveau (hierna ook: een ‘laag inkomen’).57

Iets minder dan een derde van deze huishoudens zit al vier jaar onder bijstands-
niveau.58 Risicogroepen zijn eenoudergezinnen, huishoudens met een uitkering,
niet-westerse allochtonen en zelfstandige ondernemers.59 Vier van de tien huis-
houdens met een laag inkomen geven aan moeilijk rond te komen.60

2 Ruim 20% van de huishoudens met een laag inkomen had in 2000 een negatief
vermogen.61 In 2002 was dat percentage opgelopen tot 25%.62 Bij eenouder-
gezinnen met minderjarige kinderen en een laag inkomen lag het percentage met
een negatief vermogen in 2000 zelfs op 40%. 12% van de huishoudens met een

55 Armoedemonitor 2005, p. 80.
56 Armoedemonitor 2005, p. 54. Voor de NVVK-criteria zie par. 1.2, randnr. 29 hierboven.
57 Armoedemonitor 2005, p. 12. Bij de analyses onderscheidt de Armoedemonitor inkomens boven

en onder de lage-inkomensgrens: de voor prijsinflatie gecorrigeerde hoogte van de bijstandsuitkering
van een alleenstaande in 1979. ‘De lage inkomensgrens vertegenwoordigt voor alle huishoudens
dezelfde koopkracht, waarbij de hoogte van de bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979
het uitgangspunt vormt. In dat jaar was er sprake van een relatief hoge koopkracht van de bijstand.
Voor andere typen huishoudens is de lage-inkomensgrens vastgesteld door toepassing van een
opslagfactor, gebaseerd op de feitelijke extra kosten van meerpersoonshuishoudens. Aangezien
de lage-inkomensgrens voor de jaren na 1979 gecorrigeerd is voor de prijsinflatie, is zij geschikt
voor vergelijkingen in de tijd,’ aldus p. 3 van de Armoedemonitor 2003. De Armoedemonitor werkt
daarnaast met een beleidsmatige grens, gesteld op 105% van het sociaal minimum volgens de
normen van de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene kinderbijslagwet en de Algemene
ouderdomswet (AOW), Armoedemonitor 2005, p. 11. Tussen de lage-inkomensgrens en het sociaal
minimum bestaat een verschil omdat de normen in de bijstandswet de inflatie niet altijd precies
volgen. Ik spreek gemakshalve ook wel van bijstandsniveau.

58 Armoedemonitor 2005, p. 12.
59 Armoedemonitor 2005, p. 12 en 13.
60 Armoedemonitor 2005, p. 12. In 2003 had 33% van de Marokkaanse huishoudens een laag inkomen,

29% van de Turkse huishoudens. Van Somalische, Afghaanse en Irakese huishoudens in Nederland
had meer dan de helft een laag inkomen.

61 Armoedemonitor 2003, p. 40. Onder vermogen verstaat de monitor het saldo van bezittingen en
schulden, waarbij onder de bezittingen begrepen zijn: banktegoeden, effecten, onroerend goed en
ondernemingsvermogen maar niet begrepen zijn: contant geld, duurzame consumptiegoederen,
juwelen en antiek.

62 Armoedemonitor 2005, p. 41.
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inkomen boven bijstandsniveau had in 2000 een negatief vermogen, in 2002 was
dit percentage teruggelopen naar 8%.63

3 In 1998 had één op de drie huishoudens een niet-hypothecaire schuld. In 2000
waren daar 200 000 huishoudens bijgekomen.

4 Eenoudergezinnen met een laag inkomen hadden in 2000 het vaakst schulden
(52%), alleenstaanden hadden in 2000 het minst vaak schulden (23%).64 Opmer-
kelijk is dat van alle personen die schuldhulp aanvragen 75% alleenstaande is
(zonder kinderen).65 Wellicht houdt dit verband met koopkrachtvermindering
die, in 2005, onder alleenstaande uitkeringsontvangers juist het grootste was
(koopkrachtvermindering tussen 2,5-2,8%).66 Het zou natuurlijk ook goed kun-
nen dat alleenstaanden eerder geneigd zijn een beroep te doen op schuldhulp.

5 Naarmate de leeftijd van de hoofdkostwinnaar hoger is, neemt het aandeel
huishoudens met schulden af, ongeacht het inkomen.67 Toch beginnen de 65-
plussers een problematische groep te worden. De hoogte van hun schulden stijgt
het snelst.

6 Huishoudens met een laag inkomen hebben iets minder vaak schulden dan
huishoudens boven de lage-inkomensgrens.68

7 In 2000 lag de mediaan van het openstaande schuldbedrag bij de lage inkomens
op C= 2.000.69 Bij paren met kinderen en een laaginkomen lag de mediaan op
C= 3.700, bij huishoudens boven de inkomensgrens op C= 6.400. De helft van de
alleenstaanden had een schuld van tenminste C= 1.200.

8 De schuldenlast onder de lage-inkomensgrens mag dan lager zijn, het aantal
schulden is hoger dan bij de huishoudens met een inkomen boven die inkomens-
grens. Het percentage huishoudens dat zegt schulden te moeten maken om rond
te komen is bij de huishoudens met een laag inkomen bovendien veel groter
(bijna 10%) dan bij de huishoudens met een inkomen boven bijstandsniveau
(2%).70 13,4% van de huishoudens met een inkomen onder bijstandsniveau heeft
een betalingsachterstand in de aflossing van schulden, bij huishoudens met een
inkomen boven 150% van het sociaal minimum is dat nog maar 4,3%71

9 De huishoudens met een laag inkomen besteden bijna de helft van hun inkomen
aan de woning.72 De vereniging van woningcorporaties (Aedes) heeft geconsta-
teerd dat 200.000 huurders (9%) in 2002 een huurachterstand hadden.73 In 2000

63 Armoedemonitor 2003, p. 40 figuur 4.1; Armoedemonitor 2005, p. 41.
64 Armoedemonitor 2003, p. 44 Tabel 4.3.
65 NVVK (2004j), p. 22.
66 Armoedemonitor 2005, p. 56.
67 Armoedemonitor 2005, p. 66- 68.
68 Armoedemonitor 2003, p. 44.
69 De mediaan houdt in, in het eerst genoemde geval, dat de helft van de huishoudens met een laag

inkomen een schuld had van meer dan C= 2000 (et cetera).
70 Armoedemonitor 2005, p. 61 Figuur 3.1.
71 Armoedemonitor 2005, p. 75.
72 Armoedemonitor 2003, p. 4. Behalve de huur c.q. huurwaarde, is onder dit percentage ook onder-

houd, verwarming, verlichting en inrichting van de woning begrepen.
73 BKR (2003), Armoedemonitor 2003, p. 51 en 53.
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had 3% van de huishoudens met een laag inkomen achterstand bij de betaling
van huur of hypotheek, in 2004 was dit percentage opgelopen naar 11%.74 Het
percentage van deze huishoudens met een achterstand in de betaling van gas,
water en elektriciteit liep in die jaren op van 3% naar 6%.

10 Als mogelijke indicator van een toenemende schuldenproblematiek noemt de
Armoedemonitor 2005 het gestegen aantal verzoeken van schuldenaren om
professionele schuldhulpverlening van 34.500 in 2003 tot 46.000 in 2006, een
stijging van drieëndertig percent in drie jaar.75

36. Terwijl de Armoedemonitor 2005 zich niet waagde aan een schatting van de
prevalentie van schuldenproblemen onder Nederlandse huishoudens deed de AFM
dat in datzelfde jaar wel. In maart 2005 heeft de AFM voorspellingen gedaan van
de aantallen huishoudens die in betalingsproblemen verkeren of dreigen te geraken.
De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van het CBS inzake netto-inkomen,
vermogen, hypotheekschulden, consumptief krediet en de uitgaven voor de eerste
levensbehoeften volgens de budgetten vastgesteld door het NIBUD.76

Drie van de zeven miljoen Nederlandse huishoudens heeft een hypotheek-
schuld.77 De AFM berekende dat bijna 140 000 huishoudens, die behoren tot de
inkomensgroep met een laag besteedbaar inkomen van C= 11.000, gemiddeld 27% van
hun inkomen aan hypotheeklasten betalen. Volgens de AFM is deze groep financieel
kwetsbaar.78 De AFM schat dat in totaal 180 000 huishoudens tussen 30% en 40%
van hun inkomen aan hypotheeklasten besteden. De AFM concludeert dat deze
huishoudens ofwel moeten bezuinigen op hun noodzakelijke uitgaven, dan wel interen
op vermogen en anders aangewezen zijn op schuldhulpverlening.79

74 Armoedemonitor 2005, p. 44. Bij de huishoudens boven bijstandsniveau bedroegen deze percentages
1% respectievelijk 2%.

75 Armoedemonitor 2005, p. 54, persbericht NVVK d.d. 5 april 2007. Een persbericht van de NVVK
van 13 maart 2006, zie www.volkskrediet.nl, meldt onder andere de volgende kenmerken van de
schuldenaren die een beroep doen op schuldhulpverlening. Zestig percent van de schuldenaren
valt in de categorie van 25 tot 45 jaar; twintig percent is tussen de 45 en 55 jaar. Het aantal ouderen
in financiële problemen is gestegen van 11,9% (2004) naar 14,6% (2005). Zeventig percent van
de schuldenaren is alleenstaand. Ruim tachtig percent van de schuldenaren heeft de Nederlandse
nationaliteit. Het aantal allochtonen dat een beroep op de schuldhulpverlening doet, is afgenomen
van 15% (2004) naar 12% (2005). Tachtig percent van de schuldenaren heeft geen kinderen. Ruim
tachtig percent van de schuldenaren verdient een inkomen beneden modaal ( C= 1360,00). Zie ook
par. 4.2 van dit hoofdstuk over de schuldhulpverlening.

76 AFM (2005). Zie randnr. 30 hierboven voor de berekeningswijze van het percentage van het
besteedbare
inkomen dat beschikbaar is voor de betaling van schulden, waaronder huur en hypotheek.

77 AFM (2005), p. 13.
78 AFM (2005), p. 19. Vergelijk randnr. 30 hierboven voor het begrip ‘kwetsbaar’. AFM wijst er

op dat de berekende aantallen gebaseerd zijn op mediane inkomens en dat individuele huishoudens
beter of slechter af kunnen zijn. AFM verwacht dat de situatie in werkelijkheid eerder slechter
dan beter zal zijn, daar gegevens over de cumulatie van hypotheekschulden en consumptief krediet
ontbreken, AFM (2005), p. 7 en 8.

79 AFM (2005), p. 6 en 29.
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Zoals reeds opgemerkt, hebben meer dan 2,3 miljoen Nederlandse huishoudens
niet-hypothecaire schulden.80 Volgens de berekeningen van de AFM hebben meer
dan 470 000 huishoudens in de laagste inkomensgroep een consumptieve schuld die
hoger is dan 120% van hun jaarinkomen en bevinden zij zich in een zorgelijke
financiële situatie.81 160 000 huishoudens hebben zowel een negatief eigen vermogen,
een niet-hypothecaire schuld en een laag besteedbaar inkomen.82

De AFM merkt op dat geen gegevens beschikbaar zijn van de stapeling van hypothe-
caire en niet-hypothecaire schulden.83 De AFM vermoedt dan ook dat het werkelijke
aantal kwetsbare huishoudens nog groter is en dat de schuldproblemen bovendien
ernstiger zijn dan haar analyse reeds aantoont. De AFM berekende in 2005 dat, indien
de door de OESO voorspelde renteverhoging zich verwezenlijkt, de schuldenproblema-
tiek in de komende jaren verder zal toenemen.84

Voor de gecombineerde conclusies van deze paragraaf inzake de prevalentie van
schulden en de volgende paragraaf inzake de oorzaken van problematische schulden
verwijs ik naar paragraaf 2.5 verderop in dit hoofdstuk.

2 Oorzaken van problematische schulden

2.1 Typering problematische schulden

37. Problematische schulden worden wel onderscheiden naar hun sociaal, economisch
dan wel psychologisch verklaarde oorzaak. De Greef benoemde in 1992 vier typen
schulden, welke typen gerelateerd zijn aan het al dan niet toereikende huishoudbudget
en de al dan niet afwendbare kredietbehoefte:85

(a) Overlevingsschulden, die betrekking hebben op periodieke woonlasten, zoals
gecumuleerde huur- en energieschulden. Deze schulden komen vooral voor bij
een geringe (vrije) bestedingsruimte, waarbij de vaste lasten het inkomen overstij-
gen: de kredietbehoefte is dan onafwendbaar. Volgens De Greef komen deze
schulden vooral voor bij de ‘sociale minima’, in het bijzonder bij huishoudens
met opgroeiende kinderen en alleenstaanden. Bij deze groep komen volgens De
Greef ook veel postorderschulden voor.

80 AFM (2005), p. 27. Deze informatie komt van CBS Statline.
81 AFM (2005), p. 27.
82 AFM (2005), p. 28.
83 AFM (2005), p. 8.
84 Zie par. 2.2.4 hieronder over de door de AFM berekende consequenties van renteverhoging voor

de schuldenproblematiek.
85 De Greef (1992), p. 23-24. De Greef baseert zijn indeling mede op onderzoek van derden vermeld

in zijn dissertatie, t.a.p. Zie ook de verwijzing naar deze schuldentypologie inKamerstukken II 1994/
95, 22 969, nr. 15, p. 3, brief van de Minister van SZW met de kabinetsreactie op het rapport van
de Commissie-Boorsma, Schulden: naar nieuwe impulsen in de schuldenproblematiek d.d. 14 juli
1994. Voorts Armoedemonitor 2005, p. 55.
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(b) Overbestedingsschulden, ook wel aangeduid als afwendbare overkrediterings-
schulden, voortvloeiend uit bovenmatige uitgaven, terwijl het huishouden voldoen-
de inkomen heeft om rond te komen. Deze schulden hangen veelal samen met
een gebrekkig financieel beheer en/of onvoldoende kennis van financieringsvoor-
waarden (c.q. verwaarlozing door de kredietverstrekker van onderzoek van krediet-
waardigheid). De Greef kwalificeerde dit als een ‘middenklasse’ probleem.

(c) Aanpassingsschulden, zijn overwegend het gevolg van veranderende levens-
omstandigheden zoals inkomensachteruitgang door bijvoorbeeld werkloosheid
of arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of onvoorziene uitgaven. Huishoudens
zijn vaak niet bereid hun opgebouwde consumptieniveau op te geven. Bij gebreke
van of een te late reactie op het gewijzigde budget is de kredietbehoefte onafwend-
baar geworden.

(d) Compensatieschulden, zijn volgens De Greef schuldproblemen die voorkomen
bij huishoudens op het minimumniveau. De schulden zijn het gevolg van ‘compul-
sive consumption’ of ‘compensatory consumption’. De overbesteding wordt gevoed
door deprivatiegevoelens en uit zich in ‘zorgeloos’ koopgedrag. Voorbeelden zijn
drugs- en koopverslaving. Volgens De Greef gaat het om een weerbarstig probleem
omdat deze categorie huishoudens niets te verliezen heeft.

Dit vaak aangehaalde, abstracte onderscheid wordt even zo vaak gerelativeerd in die
zin dat schulden meestal verschillende oorzaken hebben. Het ligt voor de hand dat
diverse type schulden naast elkaar voorkomen en de oorzaak van een problematische
schuldensituatie niet eenduidig is. Ook een strikt onderscheid tussen zogenoemde
exogene en endogene oorzaken van schulden lijkt mij arbitrair.86 Exogene oorzaken
zouden oorzaken zijn die buiten de persoon zelf liggen zoals echtscheiding, ontslag
en ziekte. Endogene oorzaken zouden in de persoon zelf liggen, bijvoorbeeld versla-
ving en de eigenschap niet met geld te kunnen omgaan. Het lijkt mij bepaald niet
uitgesloten dat bijvoorbeeld echtscheiding en ontslag ook een endogene component
kunnen hebben.De Commissie-Boorsma onderscheidde drie oorzaken van schuldproble-
men.87 Ten eerste, een eenmalig probleem, ontstaan door een onverwachte verande-
ring in de inkomsten of/en uitgaven. Ten tweede, een structureel gedragsprobleem
waarbij schulden ontstaan door structureel onverantwoord gedrag van de schuldenaar.
Ten derde, een structurele onbalans tussen inkomsten en uitgaven.

Huls et al. onderscheidden vier groepen van overcommitted debtors.88 Ten eerste
de groep die geconfronteerd wordt met tijdelijke tegenslag als gevolg van bijvoorbeeld
werkeloosheid, echtscheiding, ziekte. De tweede groep bestaat uit schuldenaren die
‘onbewust’ in schuldproblemen zijn geraakt door slecht financieel management. De
derde groep betreft personen die krediet nodig heeft om in eerste levensbehoeften
te voorzien. Bij de vierde groep, volgens Huls et al. de kleinste groep, gaat het om
personen die zich bewust in de schulden steken en personen die trachten hun schuld-
eisers te benadelen.

86 Zie WODC (2001), p. 21 en Martens & Schruer (2002), p. 15.
87 Zie noot 85.
88 Huls et al. (1994), p. 204.
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De Monitor Wsnp (2006) rapporteert over de oorzaken van schulden zoals die
vermeld zijn in de zogenoemde art. 285-verklaringen van gemeenten ten behoeve van
schuldenaren die toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling verzoeken.89

Volgens de onderzochte gemeentelijke verklaringen is de oorzaak van schulden van
(ex-)ondernemers in 85% van de gevallen gelegen in een inkomensterugval van de
ondernemer.90 Bij particuliere huishoudens speelt inkomensterugval bij circa 50%
van de gevallen een rol maar is daarnaast, eveneens in bijna 50% van de gevallen,
overbesteding een reden.

38. Een groot aantal wetenschappers in de VS, maar ook daarbuiten – Zywicki spreekt
van het traditional model – meent dat het groeiende schuldenprobleem (over-indebted-
ness) wordt verklaard door de explosie van de kredietverlening aan consumenten.91

Zywicki analyseert de door de traditionele school aangevoerde oorzaken, te weten
de ontwikkeling van (1) de verhouding tussen inkomen en betalingsverplichtingen
(debt service ratio), (2) de verhouding tussen activa en schulden, (3) het gebruik van
creditcards, (4) de woonkosten en (5) de vermeende toename van financial shocks
zoals werkeloosheid, ontslag, echtscheiding en ziektekosten.92 Zywicki trekt de opmer-
kelijke conclusie dat het schuldenprobleem in de VS in feite niet toeneemt en dat
de aangevoerde oorzaken ook geen verklaring geven voor de toename van faillissemen-
ten.93 Volgens Zywicki laat de toename van faillissementen zich slechts verklaren
door de toenemende neiging (propensity) van Amerikaanse huishoudens om het eigen
faillissement aan te vragen.94 Efrat noteerde in 2002 grote verschillen per land van
het aantal faillissementsaanvragen.95 In 1997 vroegen in de VS 17 per 1000 inwoners
hun faillissement aan. In Canada waren dat er maar 3 per 1000, in Nieuw Zeeland,
Japan en Israël vroeg zelfs minder dan één op de duizend inwoners het eigen faillisse-
ment aan. Efrat ziet mogelijke verklaringen voor deze verschillen tussen landen in
juridische, economische en sociale factoren, zoals 1) de mate van relief die het
nationale faillissementsrecht aan de schuldenaar biedt, 2) de mate van financiële
zekerheid die het stelsel van sociale zekerheid van een bepaald land biedt, 3) de al
dan niet eenvoudige verkrijgbaarheid van krediet, 4) overheersend spaargedrag dan
wel consumptiegedrag, 5) de bekendheid bij het publiek met de beschikbaarheid van
bankruptcy relief, 6) het sociale stigma dat aan faillissement kleeft, 7) de ondersteuning

89 Monitor Wsnp (2006), p. 19.
90 Op de oorzaak van ondernemingsschulden ga ik verder niet in.
91 Zywicki (2004), p. 3. Zywicki noemt gerenommeerde Amerikaanse bankruptcy scholars zoals Warren,

Sullivan, Westbrook en Baird; voor vindplaatsen zie Zywicki t.a.p. Ook Tabb (2005), p. 5 e.v., is
ervan overtuigd dat de toename van de kredietverlening de oorzaak is van de toename van het aantal
faillissementen in onder andere de VS en Europa. De Europese onderzoekers Betti et al. (2001)
zien geen duidelijk bewijs dat een toename van krediet leidt tot een toename van schulden, zie randnr.
33 hiervoor.

92 In par. 2.2-2.5 hieronder ga ik nader in op de (vermeende) oorzaken van de schuldenproblematiek
en de analyses van Zywicki en andere auteurs.

93 Zywicki (2004), onder andere p. 54 en 67.
94 Zywicki (2004), p. 69.
95 Efrat (2002), p. 101.
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die schuldenaren krijgen van familie en directe omgeving, 8) de kosten van een
faillissementsaanvrage in het desbetreffende land.96

39. Dit onderzoek richt zich op de rol en betekenis van de goede trouw van de
schuldenaar bij de toelating tot een insolventieprocedure en meer in het bijzonder
de toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). Art. 288 lid 2 aanhef
en onder b Fw maakt afwijzing van een Wsnp-verzoek mogelijk indien de schuldenaar
niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van
schulden. Vertaald in meer algemene, sociaaleconomische termen is dat een verwijzing
naar de oorzaak van schulden. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn al enige
verbanden gelegd tussen schulden, enerzijds, en leeftijd, inkomenssituatie en gezins-
samenstelling, anderzijds. In deze tweede paragraaf zal ik nader ingaan op mogelijke
oorzaken van de schuldenproblematiek, alsmede op de vraag of sprake is van een
toename van de problematiek. In de eerste plaats zal ik ingaan op de toename van
de kredietverlening c.q. overkreditering die door velen als de belangrijkste oorzaak
van de schuldenproblematiek wordt gezien (overbestedings- c.q. overkrediteringsschul-
den). In de tweede plaats zal ik ingaan op de relatie tussen schulden en lagere inko-
mens (overlevingsschulden). Ten derde komen aan de orde de schulden die samenhan-
gen met onvoorziene gebeurtenissen in het leven van de schuldenaar, zoals echtschei-
ding en werkeloosheid, of met gebeurtenissen in de economie, zoals de invoering van
de Euro (aanpassingsschulden). In dit hoofdstuk zal ik niet nader ingaan op compensa-
tieschulden die betrekking hebben op specifieke gedragsproblemen zoals drugsversla-
ving.97 De behandeling spitst zich toe op de situatie in Nederland, bij enkele onder-
werpen betrek ik gegevens en literatuur uit de VS.

2.2 De groeiende consumptieve en hypothecaire kredietverlening

2.2.1 Definities consumptieve kredietverlening

40. De Wet op het consumentenkrediet (Wck) verstaat onder een krediettransactie
een overeenkomst waarbij, tegen (latere terug)betalingen door de kredietnemer, de
kredietgever (a) een geldsom ter beschikking stelt, (b) het genot van een roerende
zaak of dienst verschaft, (c) een geldsom aan een leverancier ter beschikking stelt
ter zake van het verschaffen van het genot van een roerende zaak of dienst aan de
kredietnemende consument.98 Daarbij is vereist dat ten minste één van de betalingen
van de kredietnemer later plaatsvindt dan drie maanden nadat de geldsom ter beschik-

96 Efrat (2002), p. 100-108.
97 Volgens de Armoedemonitor 2005 is niet duidelijk of dit type schulden de laatste jaren is toegeno-

men. Zie par. 2 van hoofdstuk 5 over de Recofa-richtlijnen 2005 waarin schulden als gevolg van
verslaving specifiek genoemd zijn. Zie ook de bespreking van jurisprudentie in hoofdstuk 5, par.
4.7.1.

98 Zie de definitie in art. 1 onder a Wck. Kredietverstrekking ten behoeve van de uitoefening van een
beroep of bedrijf is uitgezonderd, art. 4 lid 1 onder c en d Wck.
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king is gesteld of met het verschaffen van de zaak of dienst een aanvang is gemaakt.
Hypotheekleningen zijn geen krediettransacties in de zin van de Wck, tenzij de
hypotheek zich uitstrekt tot roodstanden of persoonlijke leningen (bankhypotheken)
waarbij het rentepercentage hoger is dan de gebruikelijke hypotheekrente.99 Ook
de meeste huurschulden vallen buiten de definitie.100 Voorts zijn uitgezonderd de
belening van effecten en levensverzekeringen, beleningen in de zin van de Pandhuiswet
en kredietverstrekking door openbare lichamen in de uitoefening van een wettelijke
taak.101 Met het oog op de vergelijking van diverse gegevensbronnen merk ik terzijde
op dat instellingen zoals DNB, CBS en AFM ‘roodstanden’ op betaalrekeningen veelal
afzonderen van consumptief krediet.102 Tenzij anders vermeld, volg ik de bredere
definitie van de Wck, waarbij de roodstanden zijn inbegrepen. Onder doorlopend
geldkrediet verstaat de Wck een krediet waarbij de kredietnemer op verschillende
tijdstippen geldsommen bij de kredietgever kan opnemen, voor zover het uitstaand
saldo een bepaald bedrag (de kredietlimiet) niet overschrijdt.103

41. Het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), een uitvoeringsbesluit
behorend bij de Wft in werking getreden per 1 januari 2007, geeft een eenvoudiger
definitie van consumptief krediet.104 Het besluit verstaat onder consumptief krediet
ieder krediet dat geen hypothecair krediet is.105 Naast deze twee vormen van krediet
onderscheidt het Bfgo geen andere.106 Krediet dat verstrekt is onder belening van
effecten valt zodoende onder de definitie van consumptief krediet van het Bfgo,107

terwijl die kredietvorm geen consumptief krediet vormt in de zin van de Wck.

99 Zie art. 4 lid 1 onder f Wck.
100 Art. 4 lid 1 onder e Wck, tenzij een algemene maatregel van bestuur anders bepaalt.
101 Art. 4 lid 1 onder g, h, i en j Wck.
102 Zie bijvoorbeeld DNB (2006), p. 37.
103 Art. 4 lid 1 onder f Wck.
104 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële

ondernemingen (Bgfo). Het Bgfo, behorend bij de Wft, is de opvolger van het Besluit financiële
dienstverlening (Bfd) behorend bij de Wet financiële dienstverlening toezicht (Wfd). Vanaf 1 januari
2006 zijn de Wfd en de Bfd gefaseerd ingevoerd, vanaf 1 juli 2006 waren zowel de Wfd als het
uitvoeringsbesluit Bfd volledig in werking getreden. Per 1 januari 2007 is de Wfd samen met vele
andere wetten geïncorporeerd in de Wft. Zie over de Wft nader par. 3.2.2 van dit hoofdstuk.

105 Art. 1 onder e Bgfo (art. 1 onder e Bfd). Hypothecair krediet is omschreven als een ‘overeenkomst
inzake krediet met een consument, bij het aangaan waarvan een recht van hypotheek wordt gevestigd,
strekkende tot verhaal bij voorrang van de vordering tot voldoening van de door de consument
verschuldigde betaling, dan wel met betrekking waartoe reeds een zodanig recht is gevestigd en
waarbij het krediet wordt verleend tegen een voor hypothecaire financieringen van de aanbieder
gebruikelijk effectief kredietvergoedingspercentage’ (art. 1 onder n Bgfo, vgl. art 1 onder j Bfd).
Deze definitie van hypothecair krediet komt overeen met de definitie in art. 4 lid 1 onder f Wck,
zie nota van toelichting op de Bfd, p. 103.

106 Zie nog wel de definitie van doorlopend krediet (een overeenkomst inzake geldkrediet of goederenkre-
diet) als een vorm van consumptief krediet, art. 1 onder h Bgfo (art. 1 onder f Bfd).

107 Aldus bevestigt de nota van toelichting bij de Bfd, p. 102.
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2.2.2 Toename consumptieve kredietverlening in Nederland

42. Volgens berekeningen van de AFM bedroeg de gemiddelde schuld van alle
Nederlands huishoudens uit hoofde van consumptief krediet in 2003 C= 3.355.108

Een stijging van 32% ten opzichte van 1998 (C= 2.539).109 De totale uitstaande schuld
van Nederlandse particuliere huishoudens in de vorm van consumptief krediet bedroeg
in 2003 bijna C= 23,5 miljard, een stijging van 40% ten opzichte van 1998.110 Eind
2005 was het bedrag opgelopen tot C= 5 miljard.111 Het leeuwendeel van het krediet
wordt verstrekt als doorlopend krediet met een variabele rente. De doorlopende
kredietverlening steeg van ruim C= 8 miljard naar ruim 12 miljard in 2003.112

43. Volgens een analyse van DNB uit 2004 lijken de stagnatie van het beschikbare
inkomen, toename van roodstand bij de bank en een toenemend gebruik van creditcard-
krediet bij te dragen aan de stijging van de consumptieve kredietverlening.113 AFM
constateerde in 2004 evenwel dat het uitstaande consumptief krediet als percentage
van het besteedbaar inkomen over de periode 1998 tot en met 2003 niet is gestegen.
Het percentage (schuldsaldo/inkomen*100%) lag in die periode tussen de acht en negen
percent.114 Ook de som van rente en aflossing als percentage van het besteedbaar
inkomen is in de periode 1998 tot en met 2003 stabiel gebleven.115 AFM zag in
april 2004 voor grote groepen huishoudens nog geen verhoogd risico op overkredite-
ring.116 De Armoedemonitor 2005 velt in november 2005 een minder gunstig oordeel
over de ontwikkeling van de verhouding tussen schuld en inkomen. De consumptieve
kredietverlening is in de vijf jaren 2000-2004 jaarlijks toegenomen met 3 à 4%.117

In de eerste drie jaren kwam deze stijging overeen met de inkomensontwikkeling
(stijging tussen 3,2 en 4,5% per jaar). In 2003 steeg het inkomen nog met 2,75% en
maar in 2004 met niet meer dan 1,5%.118 Volgens de Armoedemonitor 2005 verslech-

108 AFM (2004), p. 11. AFM hanteert daarbij de definitie van consumptief krediet volgens de Wck,
zie AFM (2004) p. 6, noot 1, en par. 2.2.1 hierboven.

109 AFM (2004), p. 11.
110 AFM (2004) p. 9 en 10. De verklaring voor het verschil tussen de stijgingspercentages van 32%

(gemiddelde schuld) en 40% (totale schuld) ligt, neem ik aan, in een stijging van het aantal huishou-
dens met schulden. Volgens het Statistisch Bulletin DNB, september 2004, p. 8 en tabel 2.2.1,
bedroeg het totale consumptieve krediet in juli 2004 C= 21,2 miljard. In juli 2004 werd voor C= 200
miljoen aan nieuw consumptief krediet verstrekt, een verdubbeling ten opzichte van september 2003.

111 Zie DNB (2006), p. 37, Grafiek 3. DNB merkt op dat daarbij een verschuiving van leningen naar
roodstanden optrad, na afschaffing van de fiscale aftrek van rente op leningen met consumptieve
doeleinden.

112 AFM (2004), p. 9.
113 Statistisch Bulletin DNB, september 2004, p. 8.
114 AFM (2004), p. 13. Ik teken hierbij aan dat de AFM in haar analyses de roodstanden afsplitst van

het overig consumptief krediet. Het percentage van 9% is derhalve alleen gebaseerd op consumptief
krediet exclusief roodstanden op betaalrekeningen.

115 Tussen de 6,5% en 7%, AFM (2004) p. 14.
116 AFM (2004), p. 4, 13 en 16.
117 Armoedemonitor 2005, p. 63.
118 Idem, gegevens afkomstig van CPB.
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terde de verhouding tussen krediet en inkomen aanzienlijk, wat zou kunnen leiden
tot een toename van problematische schulden.119 In een analyse van het renterisico
zag ook de AFM, in maart 2005, groeiende gevaren wegens de verwachte rentestij-
ging.120

2.2.3 Roodstaan op betaalrekeningen

44. De roodstand op betaalrekeningen van alle particuliere huishoudens is in de periode
1993-2003 opgelopen van ruim C= 1 miljard naar C= 6 miljard in 2003.121 Het aantal
betaalrekeningen met een roodstand is in die periode verdubbeld van anderhalf naar
3,1 miljoen rekeningen.122 In 2004 nam het aantal rekeningen met een roodstand
af naar 2,9 miljoen rekeningen, maar is de totale roodstand opgelopen tot bijna C= 7
miljard.123 Eind 2005 was de totale roodstand op betaalrekeningen verder opgelopen
naar C= 7,5 miljard.124 De gemiddelde roodstand op betaalrekeningen liep op van
C= 1.000 in 1993 naar C= 2.600 eind 2005.125 AFM concludeerde in april 2004 dat
de hoogte (diepte) van de roodstand is toegenomen en ziet in de oplopende roodstanden
een indicatie van mogelijk toenemende schuldenproblemen.126

2.2.4 Rentepercentages, renterisico’s en dure leningen127

45. Met een gemiddelde rente van 19% op jaarbasis is postorderkrediet de duurste
kredietvorm (2006).128 Creditcardkrediet staat op de tweede plaats met 14%, financie-
ringsmaatschappijen en banken sluiten de rij met 9% respectievelijk 8%.129 Het
betaalde rentepercentage over consumptief krediet verstrekt door banken bedroeg in
2003 circa 8% en bleef in 2004 op dat niveau.130 Terwijl de geldmarktrente in Neder-
land in de periode 1998 tot 2004 is gedaald van circa 4% naar 2%, blijft de gemiddelde

119 Armoedemonitor 2005, p. 63
120 AFM (2005). Zie over renterisico’s en het rapport van AFM, par. 2.2.4 en 2.2.5 hieronder.
121 AFM (2004), p. 10. Met gebruikmaking van CBS-cijfers heeft de AFM in april 2004 analyses

gerapporteerd waarbij de roodstand op betaalrekeningen is afgezonderd van overig consumptief
krediet. Zie ook Armoedemonitor 2005, p. 63.

122 AFM (2004), p. 10, afgelezen uit figuur 4.
123 Armoedemonitor 2005, p. 63.
124 DNB (2006), p. 38.
125 Idem.
126 AFM (2004), p. 10.
127 Rente is de prijs voor het gebruik van krediet. Voor kredieten tot 1 jaar geldt de geldmarktrente,

voor langlopend krediet (meer dan 1 jaar) de kapitaalmarktrente. De lange rente is veelal iets hoger
dan de korte rente in verband met de inflatie: de betalingen die de kredietverstrekker in de toekomst
ontvangt zijn minder waard geworden c.q. heeft een verminderde koopkracht. Bovenop de marktrente
berekent de kredietverschaffer een marge ter dekking van het insolventierisico.

128 DNB (2006), p. 41, met verwijzing naar een CBS bron.
129 Idem. De meeste percentages zijn sinds 1998 redelijk stabiel gebleven, met een uitschieter van

postorderkrediet naar bijna 21% in 2001.
130 Statistisch Bulletin DNB, september 2004, tabel 3.8.2, p. 44.
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rente op consumptief krediet in die zelfde periode schommelen tussen de 8% en
9%.131 De netto rente is daardoor effectief gestegen. De vraag rijst waarom de lagere
geldmarktrente zich niet vertaalt in een lagere rente op consumptief krediet. Volgens
de AFM zijn er drie factoren die mogelijk kunnen verklaren dat de rentedaling niet
doorberekend is:
1 gebrek aan concurrentie onder de kredietverstrekkers houdt de rente hoog (aanbod-

zijde); en/of
2 consumenten maken steeds meer gebruik van dure kredietvormen zoals creditcard-

krediet (vraagzijde); en/of
3 verhoogd risico op de debiteurenportefeuille.132

46. De OESO verwacht een stijging van de rente. Een eventuele rentestijging heeft
met name gevolgen voor kredietverlening met een variabele rente, zoals doorlopend
krediet, postorderkrediet, creditcardkrediet en hypotheken met een variabele rente.
De relatief lage rentestanden in de laatste jaren hebben krediet goedkoop gemaakt
en bijgedragen aan een snelle kredietgroei.133 Het ligt in de verwachting dat de rente
zal gaan stijgen waardoor een vergroot risico op overkreditering ontstaat.134

47. Huishoudens met een laag inkomen maken vaker gebruik van leningen die verstrekt
wordt zonder een gedegen inkomenstoets, zoals roodstanden op betaalrekeningen en
postorderkredieten.135 Elf percent van de Nederlandse huishoudens met een laag
inkomen gaf in 2001 aan een schuld te hebben uit hoofde van een postorderkrediet.136

Bij de hogere inkomens was dat slechts zes percent. 51% van de huishoudens onder
de lage-inkomensgrens gaf in 2001 een roodstand bij de bank op, bij de hogere
inkomens is dat slechts 27%. Zoals hierboven al opgemerkt, maken de lagere in-
komensgroepen ook vaker gebruik van het relatief dure creditcardkrediet.137

131 AFM (2004), p. 12.
132 AFM (2004), 13 komt zelf tot de conclusie dat er géén verhoogd risico is als gevolg van de ontwikke-

ling van de verhouding tussen schuld en inkomen. Het is mij niet duidelijk of AFM de mogelijkheid
openlaat dat het risico van kredietverstrekkers op de debiteurenportefeuille wellicht om andere redenen
is toegenomen of dat AFM (impliciet) concludeert dat de derde factor geen rol speelt bij het gelijk
blijven van de gemiddelde rente op consumptief krediet.

133 Vgl. DNB (2006), p. 35-42. In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw bedroeg de rente
op krediet circa tien percent, AFM (2005), p. 11.

134 AFM (2004) p. 16 en 17. AFM (2005) p. 28 signaleert 160.000 Nederlandse huishoudens met een
negatief vermogen, niet-hypothecaire schulden en een laag inkomen die een renteverhoging mogelijk
niet kunnen opvangen.

135 Armoedemonitor 2003, p. 46. AFM (2004), p. 10.
136 Armoedemonitor 2003, p. 46. Vermelde percentages uit de Armoedemonitor zijn gebaseerd op het

Inkomenspanelonderzoek (IPO) gebaseerd op belastinggegevens, zie Armoedemonitor 2005, p. 11.
137 Zie par. 2.2.6 hieronder.
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2.2.5 Hypotheekleningen en gedwongen woningverkoop

48. Niet alleen de consumptieve kredietverlening, ook de hypothecaire kredietverlening
aan particuliere huishoudens is fors toegenomen. In 1998 bedroeg de totale hypothecai-
re schuldenlast van particulieren C= 160 miljard, in juli 2004 was dat circa C= 318
miljard.138 Mogelijk aangespoord door een lage stand van de hypotheekrente hebben,
in zes jaar tijd, ruim één miljoen huishoudens de overwaarde van hun verhypothekeer-
de woning verzilverd door een tweede hypotheek af te sluiten.139 Terwijl gemiddeld
circa 36% van de overwaarde is verzilverd, hebben 500.000 huishoudens de volledige
overwaarde te gelde gemaakt. Die overwaarde is grotendeels gebruikt voor woningver-
betering (herinvestering, 70%). Acht percent van de verzilverde overwaarde wordt
geconsumeerd en tien percent belandt op een spaarrekening of wordt belegd in aan-
delen.140 Huishoudens met een koopwoning maken minder gebruik van het duurdere,
consumptieve krediet dan huurders en lenen relatief goedkoop.141 Huishoudens die
de overwaarde volledig verzilveren en (deels) beleggen of consumeren worden uiter-
aard wel kwetsbaar voor waardedalingen op de huizen- en/of aandelenmarkt en voor
stijging van de hypotheekrente.142 Dan ontstaat een verhoogd risico op overkredite-
ring.143 De toegenomen gedwongen verkopen van woonhuizen bevestigen dat dit
risico niet denkbeeldig is. Alleen al onder de vijfhonderdduizend Nederlandse huizen-
bezitters met een nationale hypotheekgarantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen is het aantal gedwongen huizenverkopen opgelopen van 178 in het jaar
2003 naar 592 in 2005.144 Voor 2006 verwachtte de stichting een stijging tot 900
gedwongen verkopen.145 De AFM heeft in maart 2005 de consequenties berekend
van het oplopen van de rente voor huishoudens met een hypotheek. Deze berekeningen

138 Statistisch Bulletin DNB, september 2004, tabel 2.2.1. In het derde kwartaal van 2004 nam de
kredietverlening toe met C= 10 miljard, in de drie voorafgaande kwartalen was dat slechts C= 6 miljard
per kwartaal Statistisch Bulletin DNB, december 2004, p. 7 en voormelde tabel 2.2.1.

139 DNB, Kwartaalbericht juni 2002, ‘Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep’. De stijging
van de overwaarde, en de daarmee samenhangende trend tot verzilvering, is een direct gevolg van
de prijzen op de woningmarkt.

140 AFM (2004), p. 15.
141 28% van de huishoudens met een huurwoning heeft een consumptief krediet, bij huishoudens met

een koopwoning is dit slechts 17%, zie DNB (2006), p. 39, met een verwijzing naar een ander DNB-
rapport, ‘Household survey 2005’.

142 Zie het AFM-rapport van 31 maart 2005 ‘Renterisico’s, de gevolgen van een mogelijke renteschok
voor huishoudens in Nederland’.

143 Waarvoor waarschuwt niet alleen AFM (2004) p. 15 maar bijvoorbeeld ook DNB (2006), p. 36.
144 Persbericht Nationale Hypotheekgarantie d.d. 5 april 2006, zie www.nhg.nl. Aan de website ontleen

ik de volgende informatie: ‘De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is een private instelling
met achtervangovereenkomsten met Rijk en gemeenten. Dit betekent dat de stichting te allen tijde
aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Als gevolg hiervan beschouwt De Nederlandsche
Bank de Nationale Hypotheek Garantie als een overheidsgarantie. Hieruit vloeit voort dat leningen
met Nationale Hypotheek Garantie voor de geldverstrekker solvabiliteitsvrij zijn. Dit voordeel voor
geldverstrekkers wordt aan consumenten ‘teruggegeven’ door de lagere hypotheekrente op een
hypotheek met NHG.’ Per 31 december 2005 had de stichting circa C= 76 miljard aan leningen
gewaarborgd.

145 Zie het persbericht vermeld in de vorige noot.
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zijn gebaseerd op twee scenario’s met een oplopende rente op de kapitaalmarkt.146

In het eerste scenario volgt de AFM de rentevoorspellingen van OESO, in het tweede
scenario hanteert de AFM een ‘schokscenario’ gebaseerd op de maximale rentestijgin-
gen in de afgelopen 22 jaar. Bij de stand van de hypotheekrente in het voorjaar van
2005 (4,8 percent per jaar) besteedden 139.000 huishoudens, met een hypotheek en
een laag inkomen, 27% van hun inkomen aan hypotheeklasten.147 AFM bestempelt
deze huishoudens als financieel kwetsbaar. Loopt de rente op volgens het OESO-
scenario dan zou dit percentage tegen eind 2006 zijn opgelopen tot 30%; zou een
renteschok optreden dan moeten deze 139.000 kwetsbare huishoudens 36% van hun
netto besteedbaar inkomen aanwenden voor hypotheeklasten.148 Ruim 250.000 huis-
houdens combineren een hypotheek met een negatief vermogen.149 Indien een rente-
schok optreedt, voorspelt de AFM ernstige financiële problemen voor 140.000 van
deze huishoudens.150

2.2.6 Creditcardkrediet

49. De creditcard is een betalingsinstrument en een kredietfaciliteit ineen. De credit-
cardinstelling betaalt de rekening en crediteert de kaarthouder. Creditcardkrediet is
in de VS een relatief dure maar makkelijk verkrijgbare vorm van krediet, met name
ook voor de lagere inkomensgroepen die niet in staat zijn een goedkoper, hypothecair
krediet af te sluiten.151 In 1995 hadden 99 miljoen Amerikaanse huishoudens een
gemiddelde creditcardschuld van US $ 4.400.152 In 1982 is de maximering van rente
op creditcardkrediet in de meeste staten van de VS opgeheven, met een stijgende rente
tot gevolg.153 De creditcardinstellingen vergroten de aantrekkingskracht door een
veel lagere rente aan te bieden gedurende de eerste periode van de lening, na afloop
waarvan de rente sterk wordt verhoogd.154 Deze verkoopstrategie speelt in op de
neiging van lenende consumenten hun financiële situatie te rooskleurig in te schatten
en de toekomstige lasten van leningen te onderschatten.155 Hoewel op het dure credit-
cardkrediet meer wordt afgeschreven dan op andere kredietvormen steeg de winst
van creditcardinstellingen veel sterker dan die van andere kredietverschaffers.156

Die winststijging weerhield deze instellingen er overigens niet van te bepleiten dat

146 AFM (2005), p. 13.
147 AFM (2005), p. 18.
148 AFM (2005), p. 20.
149 AFM (2005), p. 23.
150 AFM (2005), p. 25.
151 Zywicki (2004), p. 30.
152 Ausubel (1997), p. 10.
153 Ausubel (1997), p. 17 en 19.
154 Ausubel (1997), p. 21 spreekt van ‘teaser’ interest rates tussen de 6% en 9% die na zes of achttien

maanden worden verhoogd naar 15-17% (1997). Ook staan vaak hoge boetes op niet-tijdige terugbeta-
ling van het krediet.

155 Ausubel (1997), p. 20, spreekt van de underestimation hypothesis, zie daarover nader par. 2.4
hieronder.

156 Ausubel (1997), p. 15 en 16.
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creditcardschulden die door de schuldenaar zijn aangegaan zonder een redelijke
verwachting te kunnen terugbetalen uit te sluiten van de schone lei (bankruptcy
discharge).157 Ausubel verwacht niet dat een strenger schone-lei-regime voor credit-
cardschulden zal resulteren in een verandering van het leengedrag van consumenten,
om twee redenen.158 Ten eerste zullen kaarthouders niet leren van dergelijke ‘techni-
sche’ veranderingen in de faillissementswet. Ten tweede, indien de wetswijziging wel
tot consumenten doordringt dan zullen zij geneigd zijn zowel toekomstige betalingspro-
blemen als de kans op toepassing van uitsluiting van de schone lei te onderschatten.
Anderzijds verwacht Ausubel dat de creditcardinstellingen bij het invoeren van de
bedoelde uitzondering op de schone lei voor creditcardschulden nog makkelijker geld
zullen uitlenen. De paradoxale slotsom is dat de uitsluiting van ‘te makkelijk’ aan-
gegane creditcardschulden zal leiden tot nog meer betalingsachterstanden, omdat
kredietgevers wel zullen reageren op een strenger schone lei regime maar consumenten
niet.159 Ausubel ziet niet zo zeer een probleem in de toename van faillissementen
maar in de bovenmatige schulden van consumenten.160 Indien wetgeving al een dam
kan opwerpen tegen de schuldproblemen, zou dat niet een ingreep moeten zijn in de
insolventiewetgeving, maar in een ontmoediging van het leengedrag, aldus Ausubel.

50. Verschillende Amerikaanse auteurs zien een causaal verband tussen de toename
van creditcardschulden en de stijging van het aantal faillissementen.161 Zywicki
(2004) ziet wel een duidelijke correlatie tussen het volume van creditcardkrediet en
faillissementen, maar geen oorzakelijk verband.162 Zywicki ziet een mogelijke verkla-
ring voor het toenemende gebruik van creditcards in de periode voorafgaand aan
faillissement. In een neergaande financiële situatie heeft de schuldenaar waarschijnlijk
geen toegang meer tot andere – goedkopere – vormen van krediet en neemt hij zijn
toevlucht tot het makkelijk te verkrijgen, maar relatief dure creditcardkrediet.163

Verder ziet Zywicki een verklaring in het strategisch gedrag van de schuldenaar die
een faillissement op zich ziet afkomen. De schuldenaar kan in die periode met een
creditcard leningen aangaan die onder een latere schone lei vallen en daarmee bijvoor-
beeld goederen kopen die in faillissement niet geliquideerd worden wegens een
property exemption, terwijl kredietverlening tegen verstrekking van zekerheid die

157 Ausubel (1997), p. 26. Zie ook hoofdstuk 8, par. 3 over het faillissementsrecht in de VS.
158 Ausubel (1997), p. 33.
159 Ausubel (1997), p. 34.
160 Ausubel (1997), p. 35.
161 Zywicki (2004), p. 32 verwijst onder andere naar publicaties van Sullivan en Warren. Ausubel (1997),

p. 9, ziet een astonishingly tight relationaship between credit card deliquencies and bankruptcy
filings, maar zegt niet met zoveel woorden dat er ook een causaal verband is. Volgens Ausubel volgt
de rate of bankruptcies de rate of credit card deliquencies met een vertraging van drie maanden.

162 Zywicki (2004), p. 31.
163 Zywicki (2004), p. 33, spreekt van een source of credit of last resort. Op basis van zijn statistisch

onderzoek spreekt Mann (2005), p. 23, deze verklaring van Zywicki tegen, zie nader in de hoofdtekst
hieronder.
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voordelen niet biedt.164 Ook meent Zywicki dat de toename van creditcardschulden
zich laat verklaren door substitutie van andere dure kredietvormen zoals pandleningen,
detailhandelkrediet en personal finance leningen tegen een hoge rente.165 Mann heeft
in 2005 verslag gedaan van zijn indrukwekkende statistische onderzoek van geaggre-
geerde gegevens van Australië, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de VS
ten aanzien van creditcardgebruik, creditcardschulden, consumptief krediet in het
algemeen en faillissementen en ziet wél een causaal verband tussen creditcardschulden
en faillissementen. Mann concludeert dat een toename van creditcardschuld van US
$ 100 per hoofd van de bevolking resulteert in een stijging van het aantal faillissemen-
ten, een jaar later, van 200 per één miljoen inwoners.166 Die stijging met 200, bij
een relatief kleine toename van de schuld, komt overeen met 4% van de faillissementen
(per één miljoen inwoners) in de VS en zelfs met 40% van de faillissementen in het
Verenigd Koninkrijk.167 Creditcards worden niet alleen gebruikt als kredietvorm,
maar ook als betaalmiddel.168 Tot zijn verassing constateerde Mann dat ook een
significant verband bestaat tussen het enkele gebruik van creditcards als betaalmiddel
en faillissementen. Een toename van creditcardbetalingen van US $ 100 per hoofd
van de bevolking resulteert in een stijging van het aantal faillissementen, een jaar
later, van 120 per één miljoen inwoners.169 Ook vond Mann een positief verband
tussen de toename van consumentenkrediet – bij gelijkblijvende creditcardschulden –
en het aantal faillissementen. Bij toename van consumptief krediet van US $ 100 per
hoofd van de bevolking neemt het aantal faillissementen toe met 85 per één miljoen
inwoners.170 In tegenstelling tot Zywicki concludeert Mann, op basis van zijn statis-
tische onderzoek in de genoemde vijf landen, dat het aannemelijk is dat er niet alleen
een correlatie maar ook een causaal verband is tussen creditcardschulden en faillisse-
menten: een toename van creditcardschulden veroorzaakt een toename van faillisse-
menten.171

51. Betaling in contanten is duur voor de consument. Indien een consument met een
negatief banksaldo contant geld opneemt betaalt hij onnodig rente over de periode
tussen de geldopname en het bestedingsmoment.172 Bij een pinbetaling gaan de
rentekosten eerst lopen op het moment van betaling. DNB neemt aan dat particulieren

164 Zywicki (2004), p. 33. Zie nader hoofdstuk 8, par. 3.3 en 3.4 over de property exemptions en de
discharge (schone lei) volgens de United States Code (USC).

165 Zywicki (2004), p. 31.
166 Mann (2005), p. 18.
167 Idem. Het aantal faillissementen stijgt niet alleen in het eerste jaar na de toename van het creditcard

krediet, maar ook in de jaren daarna. Mann (2005), p. 19 (Table 6) en p. 23.
168 Mann (2005), p. 22 spreekt van convenience users.
169 Mann (2005), p. 19.
170 Mann (2005), p. 21.
171 Mann (2005), p. 23.
172 Bij een positieve rentestand derft de consument, in theorie, rente over het bedrag van de geldopname.

Aangezien op de meeste betaalrekeningen geen of nauwelijks rente wordt vergoedt speelt de
rentederving in de praktijk niet voor een consument met een positief banksaldo. Zie DNB/Kwartaal-
bericht maart 2006, ‘Naar een cashless society’, p. 71.



Hoofdstuk 2 53

met een laag inkomen meer in contanten betalen.173 Dat leidt tot de conclusie dat
de lagere inkomens hogere kosten maken voor hun dagelijkse betalingen. In 2001
vond in Nederland circa zeventig percent van de ‘retailbetalingen’ plaats in contan-
ten.174 Het betrof zeven miljard cashbetalingen met een waarde van C= 71 miljard
(gemiddeld ruim C= 10 per contante betaling).175 Het aantal non-cash betalingen was
slechts drie miljard, maar de totale waarde van deze betalingen was relatief groot:
C= 3.600 miljard (gemiddeld C= 1.200 per betaling). Met Nederlandse detailhandeltrans-
acties over de toonbank was in 2001 een bedrag gemoeid van C= 104 miljard, waarvan
circa C= 55 miljard in contanten werd voldaan en C= 49 miljard met diverse betaalinstru-
menten.176 Van die C= 49 miljard werd 4,5 miljard met een creditcard betaald
(9%).177 In Nederland waren in 2001 4,7 miljoen creditcards uitgegeven, maar het
gebruik blijft vooralsnog sterk achter bij het gebruik in onder andere de VS. Credit-
cardkrediet is ook in Nederland een relatief dure vorm van consumptief krediet.178

De rente bedroeg in 2006 gemiddeld 14% (12% in 2004).179 Ondanks de hoge prijs
is het marktaandeel van deze kredietvorm in de periode 1998-2003 gestegen van 13%
tot 25% van het nieuw verstrekte consumptief krediet (exclusief roodstanden op
betaalrekeningen).180 Het aantal creditcardkredieten is in de periode 1999 tot 2005
met 80% toegenomen.181 Het uitstaande saldo van creditcardkrediet bedroeg eind
2004 circa C= 1 miljard.182 Als kredietvorm wordt de dure creditcard met name ge-
bruikt door de lagere inkomensgroepen.183

173 DNB/Kwartaalbericht maart 2006, ‘Naar een cashless society’, p. 71. Consumenten met een hoger
inkomen zouden hun uitgaven minder strikt bijhouden en makkelijker met een pinpas betalen dan
consumenten met een lager inkomen.

174 Bolt (2003) p. 9, Table 1 p. 10 (Broad Dutch retail payment figures, end of 2001). Onder ‘retailbeta-
lingen’ zijn begrepen betalingen van relatief lage bedragen tussen consumenten onderling en tussen
consumenten en bedrijven, Bolt (2003), p. 3.

175 Bolt (2003), p. 10.
176 Bolt (2003), p. 10. Zie ook DNB/Kwartaalbericht maart 2006, ‘Naar een cashless society’, p. 69,

Grafiek 1, waaruit blijkt dat de waarde van de pinbetalingen sinds 1991 explosief is gestegen en
de waarde van contante toonbanktransacties eerst sinds 2002 afneemt.

177 Bolt (2003), p. 15. Het overgrote deel – 92% van het volume en 89% van de waarde – van de point-
of-sale payments, die niet in contanten wordt betaald, wordt met betaalkaarten (debit-cards) voldaan.

178 Ook als betaalmiddel is de creditcard relatief duur, Bolt (2003), p. 15. Volgens persuitlatingen van
Eurocommissaris Kroes in april 2006 kan het gebruik van de creditcard als betaalmiddel 2,5%
goedkoper worden, banken en andere kredietverleners zouden ‘woekerwinsten’ maken op betalingen
in en naar het buitenland.

179 DNB (2006), p. 38. AFM (2004), p. 12.
180 AFM (2004), p. 4 en 7.
181 Armoedemonitor 2005, p. 62.
182 Armoedemonitor 2005, p. 64, afgelezen uit Figuur 3.3.
183 AFM (2004), p. 7.
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2.3 Aanpassingsschulden

52. Werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding leiden veelal tot een
verlaging van inkomen en/of een verhoging van uitgaven. Schulden die in dergelijke
situaties ontstaan, noemt men wel ‘aanpassingsschulden’. Volgens de Armoedemonitor
2005 is de kans op aanpassingsschulden gestegen, met name door de stijging van de
werkeloosheid sinds 2002.184 Hoewel het op het eerste gezicht aannemelijk lijkt
dat de verdubbeling van de werkeloosheid in de jaren 2002 tot en met 2004 heeft
bijgedragen aan een grotere schuldenproblematiek, zijn er geen cijfers beschikbaar
die een oorzakelijk verband aantonen.185 De werkeloosheid daalt bovendien weer
sinds 2005. Volgens de Monitor Wsnp (2006) geeft 17% van de gemeentelijke art.
285-verklaringen echtscheiding op als reden van de schulden van particuliere huishou-
dens en voor (ex-)ondernemers zou dat 9% zijn.186 Het aantal echtscheidingen is
evenwel afgenomen van 36.000 per jaar in 1994 naar 31.000 in 2005.187 Het lijkt
mij dan ook niet erg waarschijnlijk dat echtscheidingen oorzaak zijn van de kennelijke
groei van de schuldenproblematiek. Het aantal langdurig arbeidsongeschikten met
een arbeidsongeschiktheidsuitkering is in de periode 2000 tot en met 2003 nauwelijks
gestegen.188 Mogelijk in samenhang met de verscherping van de criteria voor een
uitkering was het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in december 2005, ten
opzichte van eind 2003, zelfs met 50 000 afgenomen. Ook het aantal bijstandsuitkerin-
gen is fors gedaald van 412 000 eind 1998 naar 354 000 eind 2005.

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt alleen het risico van werkeloos-
heid gedurende enkele jaren verhoogd te zijn geweest; sinds 2005 is het werkeloos-
heidsrisico weer gedaald. Het aantal echtscheidingen, langdurig arbeidsongeschikten
en bijstandstrekkers blijft min of meer gelijk of neemt zelfs af. Deze cijfers lijken
dan ook geen verklaring te kunnen geven voor de groei van het aantal aanvragen om
schuldhulp en van de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp).189

53. Diverse publieksenquêtes noemden de introductie van de Euro in 2002 als een
mogelijke oorzaak van de toename van de schuldenproblematiek.190 Volgens onder-
zoek van DNB uit 2002 was er grotendeels sprake van ‘gevoelsinflatie’.191 De door

184 Armoedemonitor 2005, p. 56 en p. 80,
185 Het aantal WW-uitkeringen liep op van 166.000 in 2001 tot 323.000 in 2004 (Armoedemonitor

2005, p. 56) en was in december 2005 gezakt tot 305.000 (CBS StatLine); in 2001 betrof het 1,4%
van alle inwoners tussen 15 tot 65 jaar, in 2003 was dat percentage opgelopen tot 2,5%. Ook de
AFM concludeert dat uit de beschikbare data niet valt af te leiden hoeveel huishoudens extra in
de problemen komen, AFM (2005) p. 29.

186 Monitor Wsnp (2006), p. 19.
187 CBS StatLine, afgerond op duizendtallen.
188 In 2000 ontving 8,5% van alle inwoners een WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering, in 2003 was dat

8,6%, CBS StatLine.
189 Zie voor cijfers over het minnelijke traject par. 4.2 van dit hoofdstuk, zie voor de ontwikkeling van

het aantal toepassingen van de schuldsaneringsregeling hoofdstuk 7 par. 1.1.
190 NIBUD-enquête 2003; Consumenten conjunctuur onderzoek 2000-2004, CBS StatLine.
191 Zie het rapport van DNB uit juni 2002, getiteldWennen aan de euro, te raadplegen via www.dnb.nl.
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consumenten ervaren inflatie in het eerste halfjaar van 2002 was met een percentage
van ruim zeven percent tweemaal zo hoog als de werkelijke inflatie. DNB schatte
het daadwerkelijke euro-effect in 2002 op 1,4% voor detailhandelprijzen en 0,6% voor
de consumentenprijsindex (CPI). Volgens het CBS ligt een verklaring van de hoge
gevoelsinflatie in het feit dat de prijzen van dagelijkse boodschappen inderdaad zijn
gestegen, maar dat de prijzen van andere producten gelijk zijn gebleven of zelfs zijn
gedaald.192 Ook zou de ‘halvering’ van prijzen de illusie hebben gewekt dat alles
juist goedkoper is en het publiek hebben aangezet meer te gaan kopen.193 Volgens
DNB is de (beperkte) negatieve invloed van de euro-invoering van tijdelijke aard.
Op termijn verwacht DNB juist een concurrentieverhogend effect en een daling van
de consumentenprijzen.194

2.4 Schuldenaar onderschat eigen problematiek

54. In het voorafgaande is de schuldenproblematiek voornamelijk beschouwd vanuit
een financieel economisch perspectief. De schuldenproblematiek wordt ook wel
beschouwd als een gedragsprobleem. Diverse Amerikaanse onderzoekers vinden in
de (sociaal psychologische) gedragswetenschappen mogelijke verklaringen voor het
‘schuldengedrag’.195 In het traditionele economische model figureert de homo econo-
micus als ideaaltype. De mens zou in situaties van schaarste beslissen en handelen
op basis van strikte logica en consistentie en daarbij streven naar maximalisatie van
individuele welvaart.196 De ‘behaviorolists’ menen dat dit model niet volstaat om
het menselijk gedrag te verklaren.197 Op de drie factoren die in de definitie van de
homo economicus besloten liggen – ratio, consistentie of wilskracht en streven naar
maximalisatie van eigenbelang – scoren individuen in werkelijkheid geen 100%.198

Ten eerste moet het beslissende individu een overdaad aan informatie verwerken
met beperkte denk- en rekencapaciteit. Om tot beslissingen te komen neemt hij zijn
toevlucht tot vuistregels (bounded rationality).199 Die ‘heuristische’ vuistregels lijden
aan diverse tekortkomingen. Zo schat het falende geheugen van de mens de kans dat

192 Armoedemonitor 2005, p. 57.
193 Men spreekt wel van ‘muntillusie’ waarbij het gaat om de gevoelswaarde van een munt. Als de

prijzen in een vreemde valuta een meervoud bedragen van de prijzen in de eigen valuta dan geeft
de consument minder uit, als de prijzen in een andere valuta getalsmatig minder bedragen (zoals
bij de omzetting van guldens in euro’s) geeft de consument juist meer uit. Zie Armoedemonitor
(2005), p. 57.

194 DNB juni 2002, Wennen aan de euro, p. 9.
195 Zie Kilborn (2005/03), p. 6 en Schwartz (2003), p. 62.
196 Het marktmodel van vraag en aanbod veronderstelt altijd een bepaalde schaarste van het begeerde

goed.
197 Schwartz (2003), p. 61 verwijst onder andere naar een vaak aangehaalde publicatie van Jolls, Sunstein

en Thaler, ‘A Behavioral Approach to Law and Economics’ (1998) 50 Stanford Law Review, p. 1471.
198 Ik ga in de hoofdtekst alleen in op deze drie ‘biases’, in de gedragswetenschappen zijn inmiddels

veel meer afwijkingen van rationeel gedrag gevonden, zie Schwartz (2003), p. 69.
199 Schwartz (2003), p. 63.
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zich een bepaalde gebeurtenis zal voordoen met name in op basis van de meest recente
waarnemingen en waarnemingen die een grote indruk hebben gemaakt.200 Ook de
representativiteit van waarnemingen is vaak biased (‘in het weekeinde regent het
altijd’). De beslisser overschat het directe voordeel dat hij kan behalen met een lening
en onderschat de kans dat hij zelf slachtoffer zal worden van een bepaald gevaar (‘dat
zal mij niet overkomen’). In zijn algemeenheid leidt deze weinig rationele heuristiek
er toe dat de kans op succes wordt overschat en de kans op falen wordt onder-
schat.201 In lijn hiermee hebben lenende consumenten de neiging de kans op bijvoor-
beeld een plotselinge inkomensterugval sterk te onderschatten.

Ten tweede geven individuen, in meer of mindere mate, blijk van inconsistent
of impulsief gedrag en beperkte wilskracht (bounded willpower).202 Deze gedragsken-
merken manifesteren zich onder andere in een overwaardering van consumptie in het
heden en onderschatting van de daarmee samenhangende, lasten in de toekomst.
Kredietverschaffers spelen hier handig op in door bijvoorbeeld in de eerste leenperiode
een lage rente in rekening te brengen.203 Mede als gevolg van de onderschatting
van (de duur van) zijn financiële problematiek oftewel een te positieve inschatting
van zijn financiële situatie in de toekomst, gaat de schuldenaar gretig in op de ver-
schaffing van krediet met een lage rente op korte termijn en veronachtzaamt de
schuldenaar de lasten en risico’s van de hogere rente en dreigende boetes op de langere
termijn.

Ten derde constateren de behavioralists dat individuen niet alleen maar op eigen
belang uit zijn. Althans, onder bepaalde omstandigheden, gedraagt het individu zich
zó alsof hij ook gevoelig is voor de belangen van anderen met een zeker gevoel voor
fairness (bounded self-interest).204 In deze context verwijst fairness in de eerste plaats
naar de normale gang van zaken en niet zozeer naar een juridische norm. Onder
verwijzing naar deze fairness stelt Kilborn dat schuldenaren, die hun verplichtingen
niet nakomen, zich tot op zekere hoogte ‘schuldig’ zullen voelen wegens de afwijking
van de norm.205 Kilborn verwacht dat schuldenaren bereid zijn de inspanningen van
een saneringsproces te aanvaarden zolang baten en lasten met elkaar in verhouding
zijn.206 Maar indien zij hun inspanningen als onevenredig groot ervaren zullen zij

200 Onder andere Kilborn (2005/03) gebruikt de gangbare term availability heuristic. Illustrerende
voorbeelden: Zolang een persoon geen verkeersongeluk in zijn nabijheid heeft meegemaakt, zal
hij de kans daarvan waarschijnlijk onderschatten. De kans op een vliegtuigongeval wordt te groot
ingeschat ten opzichte van de kans op een auto-ongeval als gevolg van een (subjectieve) waardering
van de impact van het ongeval.

201 Schwartz (2003), p. 64. Kilborn (2005/3), p. 6 spreekt in dit verband van de over-confidence bias.
In 1991 sprak Ausubel in dit verband al van de underestimation hypothesis in relatie tot de omvang
van huidige en toekomstige schulden, zie de verwijzing in zijn latere artikel Ausubel (1997), p. 20.

202 Schwartz (2003), p. 65, Kilborn (2005/3), p. 9.
203 Ausubel (1997) spreekt in dit verband van ‘teaser’ interest rates op creditcards gedurende de eerste

zes of achttien maanden, die twee of drie keer zo laag ligt als de rente voor de aansluitende leenperio-
de, zie ook par. 2.2.6 hiervoor.

204 Schwartz (2003), p. 66.
205 Kilborn (2005), p. 20 met verwijzing naar Frans onderzoek dat zijn stelling bevestigt.
206 Kilborn (2005), p. 21.
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geneigd zijn hun eigen belang (de schone lei) op te geven.207 Crediteuren ervaren
de niet-nakoming door hun debiteur vanzelfsprekend ook als afwijking van de stan-
daardsituatie. Indien een schuldenaar een minnelijke regeling aanbiedt, komt het nogal
eens voor dat een kleine minderheid van crediteuren weigert het betalingsaanbod te
aanvaarden.208 Het aangeboden afbetalingspercentage beoordelen zij als te laag c.q.
unfair.209 Een minderheid van crediteuren is dan kennelijk bereid hun objectieve
eigen belang (betaling van het aangeboden percentage) op te geven, mogelijk om de
debiteur, die in hun ogen niet fair handelt, te straffen.

Terugkerend naar het gedrag van de schuldenaar is de belangrijkste les die de
gedragseconomie ons leert dat de schuldenaar zijn financiële situatie te rooskleurig
inschat en de risico’s van lenen onderschat. In een rapport uit 2004 noemt het CBS
het bepalen van de oorzaak van faillissementen van natuurlijke personen problema-
tisch.210 Het CBS vermoedt evenwel dat de schulden die uiteindelijk leiden tot faillisse-
ment veelal zijn opgebouwd door het uitgavenpatroon niet tijdig genoeg aan te passen
aan de gewijzigde inkomenssituatie.211

2.5 Conclusies

55. De besproken onderzoeken bevestigen dat de kredietverlening snel toeneemt.212

In de periode 1998-2003 nam de gemiddelde consumptieve schuld van alle Nederlandse
huishoudens met ruim 30% toe tot meer dan C= 3.300.213 In de periode 1998-2004
verdubbelde de totale hypothecaire schuldenlast van Nederlandse particulieren tot
bijna C= 320 miljard. Hoewel de beschikbare, statistische gegevens en onderzoeken
geen eenduidig antwoord geven op de vraag hoeveel Nederlandse huishoudens zich

207 Zowel Schwartz (2003), p. 66 als Kilborn (2005), p. 21 verwijzen in dit verband naar wetenschappelij-
ke experimenten onder de naam ‘Ultimatum Game’. De deelnemer aan een onderzoek wordt verzocht
een bedrag, zeg C= 100, te verdelen tussen hemzelf, partij A, en een andere persoon, partij B. Indien
partij B het verdelingsvoorstel van partij A accepteert, krijgt iedere het zijne, zo niet dan krijgen
beide partijen niets. De klassieke theorie van welvaartsmaximalisatie indiceert dat partij A een
minimum aanbiedt aan B, zeg 5, in de wetenschap dat B tenminste iets krijgt als hij het voorstel
accepteert. Uitvoering van het experiment heeft bij herhaling aangetoond dat partij A bijna altijd
een hoger bedrag aanbiedt, niet minder dan 40 (aanvaardt B dan krijgt A 60, B 40). Het experiment
toont ook aan dat de meerderheid van partij B een aanbod van 30 afwijst. B is dus bereid een
voordeel (30) te laten varen omdat hij A zijn veel grotere voordeel (70) misgunt.

208 Zie NVVK (2004), p. 16 noemt ‘onvoldoende medewerking van een of meer crediteuren’ als de
derde van elf redenen waarom een minnelijke schuldregeling niet kan worden gerealiseerd. Zie ook
par. 4.2 van dit hoofdstuk.

209 Vergelijk de tweede uitkomst van noot 207, hiervoor, waar B nog liever 30 misloopt dan dat hij
A 70 gunt.

210 Faillissementen: oorzaken en schulden in 2002. Heerlen: CBS 2004.
211 Idem, p. 7. Zie ook de gegevens ontleend aan het Statistisch Jaarboek 2004, vermeld in par. 1.3

van dit hoofdstuk, die bevestigen dat Nederlanders in 2000 een positiever beeld hadden van hun
financiële situatie terwijl hun vermogenspositie er in feite op achteruitging.

212 Voor cijfers over de periode 1940-1960 zie hoofdstuk 1, randnr. 1.
213 AFM (2004), p. 11.
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in een problematische schuldensituatie bevinden, kan onder andere uit het onderzoek
van de AFM uit 2005 mijns inziens wel geconstateerd worden dat 2% à 3% van de
Nederlandse huishoudens zich in een problematische schuldensituatie bevindt. Ook
de vraag of de schuldenproblematiek toeneemt, is niet met zekerheid te beantwoorden.
De CBS-statistieken, de onderzoeken van de AFM en de Armoedemonitor geven wel
duidelijke aanwijzingen dat sprake is van een toenemende schuldenproblematiek. De
toename blijkt onder andere uit (a) hogere roodstanden op betaalrekeningen, (b) het
toenemende gebruik van eenvoudig verkrijgbare, maar dure leenfaciliteiten zoals
creditcardkrediet, (c) toename van gedwongen huizenverkoop door hypotheekbanken,
en (d) een toenemend beroep op de schuldhulpverlening. Mede dankzij de historisch
lage rentestand is het afsluiten van consumptieve en hypothecaire leningen in het
afgelopen decennium zeer aantrekkelijk geworden. De verwachte stijging van de rente
zal waarschijnlijk een groot aantal huishoudens in financiële problemen brengen.
Afgezien van de ‘valkuil’ van de lage rente is de vraag naar de oorzaak van de
(dreigende toename van) de schuldenproblemen niet eenvoudig te beantwoorden. Onder
andere Amerikaans onderzoek wijst uit dat er een causaal verband is tussen de toename
van de kredietverlening (in de VS met name ook het gebruik van creditcards) en het
aantal insolventies van natuurlijke personen.214 Het lijkt op het eerste gezicht plausi-
bel dat werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding de kans op problemati-
sche schulden vergroot. In de periode 2003-2005 verdubbelde de werkeloosheid in
Nederland.215 Daar staat tegenover dat het aantal langdurig arbeidsongeschikten en
bijstandsgerechtigden sterk afneemt en dat ook het aantal echtscheidingen langzaam
terugloopt. Nu ook de werkeloosheid weer terugloopt acht ik het niet erg waarschijnlijk
dat ‘aanpassingsschulden’ een toename van de schuldenproblematiek in Nederland
veroorzaken.216 De daling van het reële inkomen van Nederlandse huishoudens in
de jaren 2002 tot en met 2005 in combinatie met een stijging van de consumptie zou
de schuldenproblematiek mijns inziens wel verder kunnen verergeren.217 De verkla-
ring die gedragswetenschappers (behavioralists) geven voor het schuldengedrag lijkt
mij plausibel. Vele schuldenaren in een problematische schuldsituatie onderschatten
de risico’s verbonden aan het lenen van geld en onderschatten ook de ernst van een
sluipenderwijs verergerende schuldenproblematiek.

214 Zie het onderzoek van Mann (2005) besproken in par. 2.2.6 hierboven.
215 CBS Statline. In september 2001 bedroeg het aantal WW-uitkeringen 170.000, in juni 2005 330.000

(seizoengecorrigeerd).
216 In maart 2006 was het aantal WW-uitkeringen teruggelopen tot 293.000 (seizoengecorrigeerd).
217 CBS, 14 augustus 2006. Econoom Vergeer van het CBS merkt in NRC Handelsblad 14 augustus

2006, p. 10 op dat er in 2005 meer is geconsumeerd dan er aan inkomen beschikbaar was, welke
uitgaven zijn gefinancierd met verhoging van hypotheekleningen.
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3 Regulering consumptieve kredietverlening

3.1 Europese regelgeving

56. De Europese richtlijn consumentenkrediet uit 1986 stelt minimumvoorschriften
ter harmonisering van de consumentenbescherming in de Europese Lid Staten.218

De richtlijn stelt eisen aan (1) het toezicht op kredietverstrekkers en kredietbemidde-
laars, (2) reclame-uitingen van kredietverstrekkers, in het bijzonder ten aanzien van
de verplichte vermelding van renteberekeningen, (3) de vorm van consumentenkrediet-
overeenkomsten. De Nederlandse wetgever heeft deze richtlijn geïmplementeerd met
de invoering van de Wet op het consumentenkrediet.219 In september 2002 heeft
de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een herziene Europese richtlijn voor
consumentenkrediet, welk voorstel op zijn beurt een aantal maal is herzien laatstelijk
in oktober 2005.220 Dit laatste Europese voorstel voorziet in een recht van de consu-
ment op vervroegd aflossen, een verbod op leningen waarbij de terugbetaling afhanke-
lijk is van een onzeker rendement (zoals aandelenlease) en geeft de consument twee
weken bedenktijd om terug te komen op een krediettransactie. Bij de invoering van
de Wet financiële dienstverlening heeft de Minister van Financiën er voor gekozen
niet op de Europese regelgeving in wording, vooruit te lopen.221

218 Richtlijn 87/102/EEG van de Raad der Europese Gemeenschappen van 22 december 1986 betreffende
de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid Staten inzake het
consumentenkrediet (PbEG 1987, L 42), gewijzigd bij richtlijn 90/88/EEG (PbEG L 61) en richtlijn
98/7/EG (PbEG L 101).

219 Zie par. 3.2.1 hieronder. Met het Besluit van 17 oktober 1991, houdende regels ter uitvoering van
art. 26, eerste, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het consumentenkrediet, bood Nederland
meer bescherming aan de consument dan de richtlijn voorschreef. Art. 1A van het besluit bepaalde
dat iedere kredietgever en iedere leverancier kosteloos een prospectus ter beschikking dient te stellen
waarin hij de voorwaarden waaronder hij bereid is deel te nemen aan krediettransacties bekend maakt,
tenzij volgens het Besluit financiële bijsluiter een bijsluiter diende te worden verstrekt. Met de
inwerkingtreding van de Wfd en de wijziging van de WcK zijn zowel het Besluit kredietaanbiedingen
als het Besluit financiële bijsluiter komen te vervallen, zie Stb. 2005, 339 en par. 3.2.2 hieronder.

220 Voorstel Richtlijn 2002/0222 (COD) van het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie
betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten
inzake consumentenkrediet; herzien voorstel van 7 oktober 2005.

221 Zie Kamerstukken II 2005/06, 29 507, nr. 33, Verslag van een algemeen overleg, Vastgesteld 9
december 2005, p. 10. Als gevolg van onenigheid tussen de lidstaten onderling en met het Europese
Parlement zit er geen schot in het Europese voorstel.
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3.2 Nederlandse regelgeving

3.2.1 Wet op het consumentenkrediet (Wck) en enige historie

57. Reeds in Aristoteles’ Ethica en in de bijbel kon de heffing van hoge rente op afkeer
rekenen.222 De Mozaïsche wet verbood het aan de joden ‘woeker’ aan volksgenoten
in rekening te brengen, maar stond renteheffing toe ten opzichte van vreemdelin-
gen.223 De Romeinen namen deze strenge leer niet over maar de Twaalf Tafelen
stelden wel een maximaal rentetarief van 1/12 deel van de hoofdsom over een periode
van tien maanden.224 Kennelijk in navolging van die regel stelde Karel V de rente
hier te lande op maximaal ‘twaalve op ’t honderd voor een jaar’.225 Terwijl de Chris-
telijke kerk de heffing van rente zeer lang bleef verbieden, was een handelsrente van
5% in de middeleeuwse praktijk – en ook onder de Republiek der Zeven Provinciën –
algemeen aanvaard.226 Volgens een strikte, ook heden ten dage kennelijk nog gang-
bare, uitleg van de koran mag een moslim geen enkele rente betalen of ontvangen.227

De Nederlandse Geldschieterswet van 1932 beoogde woekerpracktijken tegen te gaan
door introductie van een maximaal rentetarief.228 De Geldschieterswet stond uitoefe-

222 Zie Aristoteles, Ethica, vertaling Pannier en Verhaeghe, Groningen: Historische Uitgeverij 1999,
p. 118. Zie Exodus 22:25 (statenvertaling): ‘Indien Gij Mijn volk dat bij U arms is geld leent, zo
zult Gij tegen hem niet zijn als een woekeraar; Gij zult op hem geenen woeker leggen.’ Onder
‘woeker’ begreep men overigens zowel redelijke als buitensporige renteheffing, zie de dissertatie
van Schoonderbeek (1957), De Geldschieterswet, p. 3.

223 Schoonderbeek (1957), p. 1. Vgl. Shakespeare, The Merchant of Venice, Act I, Scène III, waar de
joodse geldschieter Shylock de christen Antonio verwijt de geldmarkt te verpesten met gratis leningen.
Op zijn beurt leent Shylock geld aan Antonio, zonder rente te bedingen (‘I would be friends with
you…’) maar wel een duivels onderpand te verlangen: ‘let the forfeit be nominated for an equal
pound of your fair flesh, to be cut off and taken in what part of your body pleaseth me.’ Antonio
stemt in: ‘I’ll seal such a bond and say there is much kindness in the Jew.’

224 Volgens Schoonderbeek (1957), p. 10, was dit maximum meer theorie dan praktijk. De rente werd
onder Romeins recht bij (een apart uitgesproken) stipulatio bedongen. Zie Van Oven (1948), p. 211
e.v. over de wisselende regelingen inzake de rente onder Romeins recht.

225 Zie art. VIII van het Eeuwig Edict of Groot Placaat van Keizer Karel d.d. 4 oktober 1540, Placaten-
boek Utrecht deel I, p. 423.

226 Schoonderbeek (1957), p. 19. Rembrandt kocht in 1639 zijn huis aan de Sint Antonisbreestraat voor
ƒ 13 000. Driekwart van de koopsom bleef hij schuldig tegen een rente van 5% per jaar. Zie
Crenshaw (2006), p. 46. Deze schuld zou overigens zijn insolventie inluiden, zie hoofdstuk 3, randnr.
134.

227 Zie NRC Handelsblad, 18 juli 2006, Scheerboom, ‘Bankieren volgens de regels van de koran’. Een
geïnterviewde zegt in dat artikel: ‘Het verbod in de koran op riba, vat ik op als een verbod op
woekerrente. Daarvan is voor mij geen sprake bij het afsluiten van een hypotheek, het is een zakelijke
transactie waarbij de afspraken duidelijk zijn.’ Zie voorts Het Parool 4 augustus 2006, p. 11, over
de onder andere door de Amsterdamse wethouder Aboutaleb bepleite invoering van fiscale aftrekbaar-
heid van de ‘winstmarge’ van een rentevrije ‘halal-hypotheek’, waarbij de winst van de geldschieter
moet komen uit een winstmarge op het huis (en niet uit rente).

228 Wet van 28 januari 1932, Stbl.19. De termwoekerpracktijken komt uit de considerans van 1928/1929.
Zie Schoonderbeek (1957), p. 45 e.v. Zie over de historie van de Nederlandse wet- en regelgeving
inzake kredietverlening aan consumenten ook Huls (1993) p. 14 e.v. Beschermende bepalingen inzake
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ning van het beroep of bedrijf van geldschieter slechts toe aan gemeentelijke geld-
schietbanken en aan particuliere geldschietbanken die door Burgemeester en Wethou-
ders bij concessie waren toegelaten.229 Het in 1933 krachtens de wet vastgestelde
maximum rentetarief bedroeg 19%.230 Gemeentelijke geldschietbanken brachten
een rente in rekening tussen de 10 en 16%.231 In 1976 werd de Geldschieterswet
vervangen door de Wet op het Consumptief Geldkrediet, waarbij het vergunningstelsel
werd gecentraliseerd. De Wet op het consumentenkrediet van 1990 (Wck) biedt
verdergaande bescherming aan de consument in transacties waarbij de kredietsom
niet meer bedraagt dan C= 40.000.232 De wet geldt niet voor kredietverlening aan
ondernemers of beroepsbeoefenaren en evenmin voor transacties betreffende zaken
die naar hun aard uitsluitend in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden
gebruikt.233 De Wck geldt ook niet voor kredieten bij het aangaan waarvan hypothe-
caire zekerheid wordt verleend.234 De Wck geldt weer wel voor hypotheken die
zich mede uitstrekken tot roodstanden of persoonlijke leningen (bankhypotheken),
waarbij (vrijwel steeds) een hogere rente in rekening gebracht wordt. De wet biedt
diverse vormen van bescherming. Ten eerste is het de kredietverstrekker niet toegestaan
te bedingen dat de kredietnemer zijn aanspraken op inkomen of uitkering aan de
kredietverlener cedeert of verpandt.235 Ten tweede verbiedt de wet vestiging van
pandrecht of eigendomsvoorbehoud op bezittingen van de schuldenaar.236 Wel is
toegestaan pandrecht of eigendomsvoorbehoud op zaken die met het geleende geld
worden aangeschaft of waarvan het genot bij de krediettransactie wordt verschaft.
Ten derde maximeert de Wck de rente op consumentenkrediet. Het ten hoogste
toegelaten effectieve kredietvergoedingspercentage is gelijk aan de wettelijke rente
verhoogd met 12 procentpunten op jaarbasis.237 Bij een wettelijke rente van 4%
(ongewijzigd sinds februari 2004) komt het maximaal toelaatbare rentepercentage thans

de huurkoop en de koop op afbetaling werden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, art. 1576-1576x
BW (oud).

229 Zie art. 1, 2 en 7 van de Geldschieterswet. Het verbod gold oorspronkelijk voor bedragen tot ƒ 500,
in 1937 verhoogd tot ƒ 750 en in 1948 tot ƒ 1.500. Schoonderbeek (1957), p. 53 en 54.

230 Art. 31 lid 1 Geldschieterswet en AMvB van 12 januari 1933, Stb. nr. 12. Het tarief was 19% per
jaar van het werkelijk uitstaande bedrag, berekend volgens de methode van de samengestelde interest,
zie Schoonderbeek (1957), p. 363.

231 Zie Schoonderbeek (1957), p. 150.
232 Wet van 4 juli 1990, Stb. 1990, 395, in werking getreden op 1 november 1990. Zie het grensbedrag

genoemd in art. 3 Wck.
233 Zie nader art. 4 lid 1 onder b, c en d Wck.
234 Art. 4 lid 1 onder f Wck.
235 Art. 33 onder d Wck.
236 Art. 40 Wck.
237 Art. 34 e.v. Wck betreft de maximale kredietvergoedingen. Het maximumpercentage is nader bepaald

in art. 4 van het Besluit Kredietvergoeding, zoals gewijzigd per 1 juli 2006, Stb. 2005, 676 en 677.
Zie de brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer d.d. 7 november 2005,Kamerstuk-
ken II 2005/06, 29 507, nr. 31, p. 3 over de rentemaatregel en andere maatregelen ter voorkoming
van overkreditering.
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op 16% (2006).238 Ten vierde bevat de Wck een verbod op schuldbemiddeling.239

De wet biedt echter vrijstelling van dit verbod indien de schuldbemiddeling ‘om niet’
plaats vindt. Voorts zijn twee categorieën schuldbemiddelaars van het verbod vrijge-
steld: (1e) gemeenten en gedelegeerde instellingen zoals gemeentelijke kredietbanken,
(2e) advocaten, procureurs, curatoren en bewindvoerders, notarissen, deurwaarders,
registeraccountants en accountants-administratieconsulenten.240 Bij een door de Twee-
de Kamer aangenomen amendement op wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de Wsnp
is ook een voorstel tot aanpassing van art. 48 lid 2 Wck opgenomen.241 Volgens
deze wijziging kan bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld dat voor het
verrichten van schuldbemiddeling een certificaat wordt vereist. Volgens de toelichting

238 De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie c.s. hebben tevergeefs getracht, in een kort geding procedure
tegen de staat, het besluit tot verlaging van de maximale kredietvergoeding onverbindend te verklaren
wegens strijd met art. 3:2 (zorgvuldige voorbereiding; kennisvergaring feiten en belangen) en 3:4
(belangenafweging en evenredigheid), Voorzieningenrechter Rb. ’s-Gravenhage, 2 mei 2006, JOR
2006/187. Eisers voerden aan dat de verlaging van de kredietvergoeding ‘desastreuze’ gevolgen
voor de thuiswinkels zou hebben nu uit de vergoeding alle kosten moeten worden betaald en 95%
van de kredietverlening (onder C= 3.000) verlieslatend wordt, terwijl overbesteding niet de enige
en niet de belangrijkste oorzaak van problematische schuldsituaties is. NTO c.s. concludeerde dat
het besluit onrechtmatig was wegens de onevenredige nadelige gevolgen voor de thuiswinkels. De
rechter stelt voorop, r.o. 3.5 en 3.6, dat hij zich terughoudend dient op te stellen ten aanzien van
de toetsing van het gewicht van de maatschappelijke belangen en de rechter slechts een voorziening
kan treffen indien de afweging door de regelgever van de betreffende belangen in redelijkheid niet
tot de uitkomst heeft kunnen leiden (marginale toetsing) en dat, in kort geding, slechts een summier
onderzoek mogelijk is van de rapporten van deskundigen ter beoordeling van de zorgvuldigheid
van besluitvorming. De rechter ziet, in algemene zin, een toereikende verklaring voor de verlaging
van de kredietvergoeding. De rechter wijst op (a) het verband dat de Wck legt tussen het maximale
tarief en de doelstelling te grote kredietrisico’s tegen te gaan, (b) het feit dat veel schuldenaren in
een problematische schuldensituatie ook schulden aan thuiswinkels blijken te hebben, (c) dat het
voor de hand ligt te verwachten dat een maximale kredietvergoeding zal leiden tot een strenger
acceptatiebeleid en het voorkomen van probleemschulden. Onvoldoende duidelijk is voorts (wat
de effecten zijn van de maximale kredietvergoeding op) de hoogte van de afboeking van dubieuze
debiteuren en de hoogte van de kosten voor thuiswinkels verbonden aan krediettransacties. Ook
heeft de staat aannemelijk gemaakt dat de maximale kredietvergoeding niet wezenlijk afwijkt van
de vergoeding die andere commerciële kredietverschaffers in rekening brengen, aldus de voorzienin-
genrechter.

239 Art. 47 lid 2 Wck verstaat onder schuldbemiddeling het in de uitoefening van een bedrijf of beroep,
anders dan door het aangaan van een krediettransactie, verrichten van diensten, gericht op de
totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijke
persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties.

240 Art. 48 lid 1 onder d Wck noemt nog een derde categorie: personen die krachtens algemene maatregel
van bestuur zijn vrijgesteld van het wettelijk verbod op schuldbemiddeling. In de jaren 1998-2000
gold een vrijstellingsbesluit, maar die vrijstelling is weer komen te vervallen wegens onduidelijkheid
in de private sector wat wel en niet was toegestaan, aldus de interdepartementale nota ‘Het rijk rond
schulden’, november 2005, p. 10. De consequentie is dat private schuldbemiddeling (anders dan
door advocaten etc, zie (2) in de hoofdtekst) thans (weer) gratis dient te zijn conform art. 48 lid 1
onder a Wck.

241 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 32.
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zou een regeling per AMvB eerst nodig zijn als het lopende traject voor vrijwillige
certificering niet zou slagen.242

3.2.2 Wet financiële dienstverlening (Wfd), Wet op het financieel toezicht (Wft)

58. De Wfd is ingevoerd in 2006.243 Met ingang van 1 januari 2007 is de gehele
Wfd geïncorporeerd in de Wft. Daarbij zijn de meeste bepalingen uit de Wfd ongewij-
zigd overgenomen. Ik bespreek hieronder de Wfd en vermeld in voetnoten de overeen-
komende wetsartikelen uit de Wft. Volgens de MvT stelt de Wfd zich ten doel de
verantwoordelijkheden van financiële dienstverleners vast te leggen.244 Beoogd is
vier kwaliteitskenmerken van de financiële dienstverlener te borgen, te weten (1)
deskundigheid, (2) betrouwbaarheid, (3) adequate informatieverstrekking en (4)
zorgvuldige advisering van de consument. Beoogd is de bescherming van een aantal
samenhangende belangen. Voorop staat de bescherming van consumenten van finan-
ciële producten.245 Uitgangspunt daarbij is dat de wet bescherming biedt aan de
afnemer van financiële producten die minder goed dan de financiële dienstverlener
in staat is om de aan deze producten verbonden risico’s te beoordelen.246 Ten tweede
is beoogd de concurrentie binnen de sector van de financiële dienstverlening niet te
verstoren en de financiële sector tegen reputatieschade te behoeden.247 Ten derde
is gestreefd naar de bescherming van het aanbod van risicodragend kapitaal en de
economie als geheel.248 De Wfd (en de Wft) geldt voor alle financiële diensten c.q.
dienstverleners, waaronder bemiddelaars, aanbieders – zoals banken en verzekeraars –
en adviseurs hun advisering uitmondt in de aanbeveling van een specifiek financieel
product.249 Bovendien geldt de wet voor alle financiële producten, waaronder betaal-
en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten,
beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten, zoals bijvoor-
beeld een beleggingshypotheek.250

242 Zie over de pogingen tot een vrijwillige certificering van schuldbemiddelaars te komen het overleg
met de Staatssecretaris van SoZaWe op 16 oktober 2006, Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr.
35, p. 25.

243 De Wet financiële dienstverlening is gefaseerd ingevoerd, met ingang van 1 januari 2006. Zie Besluit
van 15 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiële
dienstverlening en het Besluit financiële dienstverlening, Stb. 2005 nr. 677.

244 Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 1.
245 Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 1 en 2.
246 Kamerstukken II, 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 23. Een dergelijke achterstand komt het meest pregnant

naar voren bij de consument, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aldus
de MvT.

247 Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 1 en 3.
248 Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 3 en 5.
249 Zie de definitie van financiële diensten in art. 1:1 Wft (art. 1 onder l Wfd) en Kamerstukken II 2003/

04, 29 507, nr. 3, p. 1. De MvT bij de Wfd spreekt van een brede bescherming door ‘distributie-
consistentie’ en ‘cross-sectorconsistentie’.

250 Zie de definitie van financiële producten in art. 1:1 Wft (art. 1 onder m Wfd); bij amvb kunnen
nog weer andere dan in de wet genoemde producten aangewezen worden.
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59. Op ten minste vijf manieren biedt de Wfd aan de lenende consument bescherming
tegen overkreditering:
- Een algemene bescherming tegen malafide kredietverstrekkers ligt besloten in

het verbod financiële diensten te verlenen zonder vergunning van de AFM en
in het toezicht door AFM op de vergunninghouders.251 Voor het verkrijgen van
een vergunning dienen de dienstverleners te voldoen aan eisen die de wet stelt
aan, onder meer, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en administratie.252 Bij
overtreding van de Wfd kan de AFM aanwijzingen geven voor een bepaalde
gedragslijn, de vergunning intrekken of boetes uitdelen.253

- Ten tweede wordt de consument beschermd door de verplichting van de financiële
dienstverlener gedetailleerde informatie te verstrekken over onder meer zijn
‘(on)afhankelijkheid’ van aanbieders van financiële producten en de lasten die
aan een kredietovereenkomst zijn verbonden.254 De wet schrijft voor dat reclame-
uitingen voor consumptief krediet, die melding maken van een effectief vergoe-
dingspercentage ook de maandlast dienen te vermelden, en vice versa.255 Boven-
dien dienen reclame-uitingen aanvullende gegevens te bevatten over de kredietsom
of de kredietlimiet, de looptijd, de aard van het krediet (doorlopend of niet) en
de totale prijs van het krediet.256 Het is de financiële dienstverlener niet toege-
staan om in een reclame-uiting te vermelden op welk tijdstip de consument over
het krediet kan beslissen of te vermelden dat lopende kredieten geen rol spelen
bij de beoordeling van de kredietaanvraag.257 Ook mag de reclame-uiting geen
kenmerken van het krediet weergeven waarin fiscale voordelen zijn verwekt. Ter

251 Zie art. 2:60 Wft (vergunningplicht) en art. 1:25 Wft (‘gedragstoezicht’ op financiële markten en
toelating van financiële ondernemingen tot die markten door AFM). Op het ‘prudentieel toezicht
op financiële ondernemingen’, door DNB, art. 1:24 Wft, ga ik niet in. Vgl. art. 10 en 63 Wfd. Banken
en verzekeraars beschikken van rechtswege over een vergunning voor kredietverstrekking, art. 2:61
Wft (art. 14 Wfd).

252 Art. 2:63 Wft (art. 11 lid 1 Wfd) verwijst naar de vereisten gesteld in art. 4:9-4:15 Wft (art. 26-29
Wfd). De vereisten van betrouwbaarheid zijn nader uitgewerkt in art. 3 en 28 Bgfo (zie voorheen
art. 6-9 Bfd). De eisen van vakbekwaamheid (de Wfd en de Bft spraken van deskundigheid) zijn
nader uitgewerkt in art. 5-11 Bgfo (art. 16-22 Bfd). Uit de nota van toelichting bij de Bfd, p. 114,
citeer ik het volgende: ‘De basis voor de uitwerking van de wettelijk vereiste deskundigheid wordt
gevormd door een modulair systeem bestaande uit een algemene basismodule, zes modules die
betrekking hebben op bepaalde financiële producten (hypotheken, consumptief krediet, schade- en
levensverzekeringen en eenvoudige en complexe beleggingsproducten) en een module die betrekking
heeft op de gevolmachtigde en de ondergevolmachtigde agent. Voor iedere module zijn eindtermen
vastgesteld.’ Voor de financiële dienstverlener die zich richt op consumptieve kredietverlening bepaalt
Bijlage B, par. 3 deze eindtermen van vakbekwaamheid (vgl. Bijlage 3 bij de Bfd inzake de vereiste
deskundigheid).

253 Zie art. 1:104 Wft respectievelijk art. 1:75-1:88 Wft (art. 20 respectievelijk art. 70-83 Wfd).
254 Zie de artt. 4:20, 4:72 en 4:73 Wft (artt. 31-35 Wfd) en de nadere regels in de artt. 49-68 Bgfo (artt.

26-49 Bfd).
255 Zie art. 53 Bgfo (art. 28 Bfd). Onder reclame-uitingen verstaat de Wft: iedere vorm van informatiever-

strekking die dient ter aanprijzing van of een wervend karakter kent ter zake van een bepaalde
financiële dienst of een bepaald financieel product; (art. 1:1 Wft, art. 1 onder z Wfd)).

256 Art. 53 Bgfo lid 1 en 2 (art. 28 lid 1 en 2 Bfd).
257 Art. 53 Bgfo lid 11 (art. 28 lid 10 Bfd).
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voorkoming van advertenties die lokken met een hele lage maandlast, waarachter
een zeer lange looptijd schuilgaat, moet de geadverteerde maandlast minimaal
2% van de kredietlimiet c.q. de kredietsom bedragen.258 Nu de Wfd een con-
sumptief krediet, in beginsel, niet aanmerkt als een ‘complex financieel product’
behoeft de kredietverstrekker geen financiële bijsluiter aan de consument te
verstrekken.259

- Ten derde schrijft de wet aan kredietaanbieders een kredietwaardigheidtoets
uitdrukkelijk voor.260 Voorafgaande aan de totstandkoming van een kredietover-
eenkomst dient de aanbieder, in het belang van de consument, informatie in te
winnen over de financiële positie van de consument en dient de aanbieder te
beoordelen, ter voorkoming van overkreditering, of het aangaan van de kredietover-
eenkomst verantwoord is.261 Bovendien bepaalt de wet dat de aanbieder geen
kredietovereenkomst met de consument aangaat, indien dit, met het oog op over-
kreditering van de consument, onverantwoord is.262 Het Bfd geeft een nadere
invulling aan de verplichte kredietwaardigheidtoets.263 De kredietaanbieder dient
de criteria die hij ten grondslag legt aan de beoordeling van een kredietaanvraag
van een consument vast te leggen en voorts, uiteraard, ook toe te passen.264

Voorts, alvorens met een consument een overeenkomst inzake krediet aan te gaan
waarvan de kredietsom dan wel de kredietlimiet meer dan C= 250 bedraagt, raad-
pleegt de kredietaanbieder de geregistreerde gegevens over de reeds aan de

258 Art. 53 Bgfo lid 3 (art. 28 lid 3 Bfd). Een dergelijke bepaling geldt niet voor de veelal langlopende
hypothecaire kredieten. Voor een nadere toelichting op de ratio van deze minimale maandlast zie
de nota van toelichting gehecht aan de Bfd, p. 129.

259 Zie art. 1 onder d Bgfo (art. 1 onder d Bfd) met een definitie van een complex financieel product
(een consumptief krediet, zie art. 1 onder e (art. 1 onder e), valt daar in beginsel niet onder, maar
kan daar in combinatie met andere financiële producten wel onder vallen) en art. 1 onder k Bgfo
(art. 1 onder h Bfd) over de bijsluiter bij een complex financieel product. Art. 66 Bgfo (art. 39 Bfd)
bepaalt de inhoud van de financiële bijsluiter.

260 De tekst van art. 28 Wck (vervallen per 1 januari 2006) verplichtte de kredietgever slechts over
genoegzame inlichtingen te beschikken. Broekhuizen & Labeur (2006), p. 250, merken op dat uit
de wetsgeschiedenis van de Wck ook reeds een verplichting voor de kredietverstrekker voortvloeide
om de kredietwaardigheid van de kredietnemer te toetsen. Zie ook Huls (1993), p. 74.

261 Art. 4:34 lid 1 Wft (art. 51 lid 1 Wfd). Broekhuizen & Labeur (2006), p. 248, merken op dat de
wetgever het cruciale begrip ‘overkreditering’ niet heeft gepreciseerd. Onder verwijzing naar de
gedragscode van de VFN en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen noemen de auteurs het
uitgangspunt dat de kredietnemer moet kunnen blijven beschikkien over een minimaal besteedbaar
inkomen.

262 Art. 4:34 lid 2 Wft (art. 51 lid 2 Wfd).
263 Zie art. 113-115 Bgfo (art. 59-61 Bfd). Deze nadere regels gelden niet voor de belening van effecten,

zie telkens het tweede lid van de genoemde artikelen Bfd-artikelen.
264 Art. 115 Bgfo (art. 61 lid 1 Bfd). Volgens Broekhuizen & Labeur (2006), p. 252, zou ook de methode

van credit scoring aan de wettelijke vereisten kunnen voldoen mits ‘voldoende recht wordt gedaan’
aan ‘maatwerk’. Bij credit scoring bepaalt de kredietverstrekker de kredietwaardigheid niet aan de
hand van gegevens over inkomen en lasten van de kredietnemer maar aan de hand van persoonsgege-
vens (onder andere leeftijd, duur dienstverband) en statistische en demografische gegevens; zie ook
Huls (1993), p. 76.
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consument verleende kredieten.265 Dat zal in de meeste gevallen betekenen dat
de kredietverschaffer het BKR dient te raadplegen.266 Voor kredietbedragen
boven de C= 1000 dient de kredietaanbieder te beschikken over voldoende schrifte-
lijke informatie – of op een andere duurzame drager vastgelegde informatie –
aangaande de financiële positie van de consument om, ter voorkoming van overkre-
ditering, te kunnen beoordelen of het aangaan van de overeenkomst verantwoord
is.267 Overigens heeft de Minister van Financiën ook gewezen op de eigen ver-
antwoordelijkheid van de consument bij de aanschaf van financiële producten.268

- Ten vierde heeft de consument de vrijheid een kredietovereenkomst op afstand,
zonder opgave van redenen en zonder boete, te ontbinden.269 Dit recht heeft
de consument gedurende veertien kalenderdagen na de totstandkoming van de
overeenkomst of, indien dit later is, gedurende veertien dagen na voldoening door
de financiële dienstverlener aan zijn wettelijke informatieplicht.

- Ten vijfde bevat het Bfd bepalingen ter voorkoming van een ‘productiejacht’ door
kredietbemiddelaars.270 Ter beteugeling van die jacht en ter bescherming van
de consument bepaalt het Bfd onder andere dat een bemiddelaar, over de periode
waarin een consument ten minste twee maanden in gebreke is met betaling van
een termijnbedrag, géén aanspraak heeft op provisie ter zake van de kredietover-
eenkomst.271

60. De AFM heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de wijze waarop consumptief
krediet aangeboden wordt door banken, financieringsmaatschappijen (waaronder
creditcardmaatschappijen) en postorderbedrijven.272 De AFM constateert onder meer
dat de kredietaanbieders in hun acceptatiecriteria niets opnemen over vaste lasten
anders dan woonlasten en ook niet over achterstanden bij betalingen van bijvoorbeeld
huur- of hypotheeklasten, alimentatie, ziektekosten, belastingaanslagen, kinderopvang,
energie en telefoon.273 Voorts stelt de AFM vast dat tweederde van de onderzochte
kredietprospectussen en tweederde van de onderzochte reclame-uitingen niet voldoet
aan de bij of krachtens de Wfd gestelde eisen.274 De AFM schrijft in januari 2007
handhavend te zullen gaan optreden ten aanzien van prospectussen en reclame-uitingen
die niet aan de vereisten voldoen. Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 29 942
tot wijziging van de Wsnp heeft de Tweede Kamer eind oktober 2006 een door de

265 Art. 114 lid 1 Bgfo (art. 60 lid 1 Bfd).
266 Art. 114 lid 1 Bgfo (art. 60 lid 1 Bfd) schrijft voor dat de kredietaanbieder de geregistreerde gegevens

raadpleegt bij het stelsel van kredietregistratie waaraan hij deelneemt.
267 Art. 113 lid 1 Bgfo (art. 59 lid 1 Bfd).
268 Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 86.
269 Art. 4:28 lid 1 Wft (art. 40 lid 1 Wfd).
270 Zie art. 153-158 Bgfo (art. 62-67 Bfd) en de nota van toelichting bij het Bfd, p. 183. De artikelen

zijn gebaseerd op het vervallen Besluit provisie kredietbemiddeling ter uitwerking van het eveneens
vervallen art. 27 Wck.

271 Art. 156 Bgfo (art. 65 Bfd).
272 Zie AFM (2007), p. 8.
273 AFM (2007), p. 17.
274 AFM (2007), p. 19.
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regering ontraden motie van het kamerlid Vietsch over deze kwestie aangenomen.
De Tweede Kamer verzocht de regering om een verbod op kredietreclames voor
persoonlijke leningen op televisie.275 Uit een brief van 7 december 2006 van de
Minister van Financiën blijkt dat de regering niet voornemens is de motie uit te
voeren.276 De minister vindt dat het niet past om regelgeving die eerst op 1 mei
2006 is ingevoerd (de Wfd) na zo een korte tijd al weer te wijzigen. De minister vindt
het bovendien van paternalisme getuigen aan te nemen dat mensen zelf geen verstan-
dige keuzes kunnen maken over het afsluiten van leningen. De minister ziet ook in
de vrijheid van meningsuiting een belemmering voor een verbod op kredietreclames.
De minister erkent dat het met het oog op publieke belangen mogelijk is de vrijheid
van meningsuiting in te perken maar daarvoor is vereist dat er geen andere instrumen-
ten zijn om dat doel te bereiken. De minister concludeert dat eerst moet worden
bepaald in hoeverre de huidige kredietreclames mensen daadwerkelijk aanzetten tot
leningen die hen in een overkrediteringssituatie brengen en welke alternatieve instru-
menten er zijn om die prikkels weg te kunnen nemen. In een vervolgbrief van 12
januari 2007 bespreekt de minister het rapport van de AFM (2007).277 Ook kondigt
hij overleg aan met de AFM, verdere evaluaties in 2007 en mogelijke wijziging van
het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen behorend bij de Wft.

Uit het onderzoek van de AFM blijkt voorts dat postorderbedrijven en in mindere
mate creditcardmaatschappijen bij de kredietverlening geen of onvoldoende informatie
inwinnen over de financiële positie van de consument.278 Alle door de AFM onder-
zochte kredietaanbieders blijken het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR
te raadplegen bij kredietaanvragen vanaf C= 250, maar de AFM is van mening dat geen
van de aanbieders voldoende rekening houdt met de daadwerkelijke vaste lasten en
de betalingsachterstanden van de betrokken consumenten.279

De kredietwaardigheidstoets wordt in de praktijk op twee manieren uitgevoerd.
Banken en financieringsmaatschappijen maken volgens de AFM altijd gebruik van
een inkomsten-/lastentoets.280 De uitkomst van de toets wordt vergeleken met diverse
door de banken gekozen normbedragen. Uit het onderzoek blijkt dat deze normbedra-
gen (soms ruim) onder het bijstandsniveau liggen. De AFM concludeert dan ook dat
er sprake is of kan zijn van onverantwoorde kredietverlening.281 Postorderbedrijven
en sommige creditcardmaatschappijen maken gebruik van zogenoemde credit scoring
systemen. Bij credit scoring worden scores toegekend aan bepaalde (statistische)
omgevings- en ervaringsgegevens.282 De kredietverstrekker bepaalt de kredietwaardig-
heid dan niet aan de hand van gegevens over inkomen en lasten van de kredietnemer

275 Motie Vietsch Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 28 d.d. 26 oktober 2006. Motie aangenomen
op 31 oktober 2006, Kamerstukken II 19-1463.

276 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 36.
277 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 37.
278 AFM (2007), p. 21.
279 AFM (2007), p. 21 en 22.
280 AFM (2007), p. 23.
281 AFM (2007), p. 26.
282 AFM (2007), p. 4.
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maar aan de hand van persoonsgegevens (zoals leeftijd, duur dienstverband, huur-
of koopwoning) en statistische en demografische gegevens van groepen consumenten.
Volgens de AFM voldoet ‘de beproefde methode’ van credit scoring aan de eisen
die de Wfd stelt.283 Tegelijkertijd meent de AFM dat bij creditscoringssystemen
niet kan worden vastgesteld dat in alle gevallen overkreditering wordt voorkomen.284

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is de AFM in overleg getreden met de
NVB, de VFN en de NTO ter verbetering van de beoordeling van kredietaanvra-
gen.285

61. Tot besluit van deze paragraaf over de regelgeving inzake de kredietverlening
vermeld ik dat hypotheekverstrekkers in overleg met het ministerie van Financiën
en diverse brancheorganisaties de inkomenstoets voor hypotheekleningen hebben
aangescherpt in de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen per 1 januari
2007.286 De aangepaste code bevat onder meer nieuwe voorschriften om overkredite-
ring te voorkomen.287 De rentelasten van een hypotheeklening mogen thans niet
méér bedragen dan de woonlastpercentages berekend door het NIBUD.

3.3 Conclusies

62. De belangrijkste bescherming die de Wck uit 1990 aan de lenende consument
biedt is gelegen in de mogelijkheid voor de Minister van Financiën de rente te maxi-
meren op kredietverstrekking tot C= 40 000. De Wfd, ingevoerd, in 2006 en per 2007
geïncorporeerd in de Wft, bestrijkt een veel groter gebied van kredietverlening en
biedt ook meer vormen van bescherming aan kredietnemers. Voor de verlening van
financiële diensten is thans een vergunning van de AFM vereist. Een financiële
dienstverlener heeft een verregaande informatieplicht aan een kredietnemer inzake
de lasten die aan een aangeboden krediet verbonden zijn.

Voor het onderhavige onderzoek, inzake de rol van de goede trouw bij schuldsane-
ring, is met name van belang dat kredietaanbieders niet alleen verplicht zijn informatie
te verschaffen maar ook de kredietwaardigheid van de kredietnemer dienen te toetsen
alvorens krediet te verstrekken. Nu de wetgever het cruciale begrip ‘overkreditering’
niet heeft gedefinieerd en ook de normering van de kredietwaardigheidstoets heeft
opengelaten, valt te betwijfelen of de Wft daadwerkelijk een substantiële bijdrage
gaat leveren aan de terugdringing van de schuldenproblematiek. Het onderzoek van
de AFM (2007) stemt niet erg hoopvol: kredietverstrekkers blijken diverse wettelijke

283 AFM (2007), p. 27. Volgens Broekhuizen & Labeur (2006), p. 252, zou de methode van credit
scoring aan de wettelijke vereisten kunnen voldoen mits ‘voldoende recht wordt gedaan’ aan
‘maatwerk’. Zie over credit scoring ook Huls (1993), p. 76.

284 AFM (2007), p. 27.
285 AFM (2007), p. 28 e.v.
286 De gedragscode en diverse toelichtingen zijn te raadplegen via www.nvb.nl.
287 Zie art. 6 van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.
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vereisten van de Wfd op grote schaal te schenden. De AFM heeft handhaving aange-
kondigd.

In Europees verband vindt overleg plaats over verdere beschermingsmaatregelen,
zoals onder meer een verbod op aandelenlease, maar nadere Europese regelgeving
lijkt niet aanstaande.

4 Schuldhulpverlening en het minnelijke saneringstraject

4.1 Beleid van de rijksoverheid en gemeentelijke schuldhulpverlening

63. Schuldproblemen gaan vaak gepaard met allerlei problemen van persoonlijke en
maatschappelijke aard.288 Voor gemeenten en andere overheden kunnen problemati-
sche schuldsituaties tot hoge kosten leiden.289 Te denken valt onder andere aan kosten
van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, voedselbanken en schuldhulpverlening.
Ook zullen schuldenaren vaker een beroep doen op uitkeringsinstanties voor (bijzonde-
re) bijstand of andere uitkeringen en subsidies. De rijksoverheid streeft naar een
interdepartementale, gemeenschappelijke aanpak van de schuldenproblematiek. De
nota ‘Het rijk rond schulden. Samenwerking en samenhang tussen departementen op
het gebied van de schuldproblematiek’ van november 2005 beschrijft het gecoördineer-
de beleid.290 Volgens de nota is het uitgangspunt dat de schuldenaar primair zelf
verantwoordelijk is en staat schuldpreventie voorop.291 De overheid bevordert en
faciliteert zo mogelijk dat de actoren in de schuldhulpverlening, de minnelijke schuld-
saneringstrajecten en het wettelijke schuldsaneringstraject (Wsnp) hun verantwoorde-
lijkheid dragen in het terugdringen van de problematiek en het adequaat uitvoeren
van de schuldhulp- en saneringstrajecten.292 Opmerkelijk is dat de centrale overheid
het verlagen van het aantal huishoudens met problematische schulden als een te

288 Zie LPISHV (2004), p. 8: ‘53% van de mensen met problematische schulden heeft gezondheidsproble-
men, zoals stress, slapeloosheid of depressie. De kosten die worden gemaakt door de GGD, instellin-
gen voor geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en andere instanties worden
uiteindelijk voor een groot deel betaald door gemeenten. En welke maatschappelijke kosten gaan
gepaard met het uitspreken en afwikkelen van faillissementen? Een raming daarvan is niet te geven,
maar er zijn forse bedragen mee gemoeid. Onoplosbare schuldsituaties leiden niet zelden tot relatie-
breuk. Als tien niet-kostwinners zijn aangewezen op bijstand, dan kost de gemeente dat C= 70 000
per jaar voor alleenstaanden en bijna C= 100 000 voor alleenstaande ouders. Hierbij zijn nog niet
eens de uitvoeringskosten van de sociale dienst meegerekend. Kosten die moeilijker meetbaar zijn,
zijn te relateren aan de leefbaarheid in wijken. 39% van de burgers met problematische schulden
neemt niet of nauwelijks deel aan het maatschappelijk verkeer. Er is ook een effect op de mate van
criminaliteit en veiligheid in wijken. Ook moeilijk meetbaar is het effect van faillissementen van
kleine ondernemers. Er is sprake van een verlies aan kennis, investeringen, werkgelegenheid en
kapitaal.’

289 Zie vorige noot.
290 De Staatssecretaris van SZW is de coördinerend bewindspersoon.
291 SZW (2005), p. 5.
292 SZW (2005), p. 5-6.
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ambitieuze doelstelling aanmerkt.293 In de preventieve sfeer hecht de overheid waarde
aan de wettelijke bescherming door de Wck en de Wfd, landelijk onderzoek en
verstrekking van informatie en advies door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlich-
ting (NIBUD), projecten op gemeentelijk niveau via het Innovatieprogramma Werk
en Bijstand en een beter gebruik van inkomensvoorzieningen (zoals de bijzondere
bijstand en huursubsidie) en tenslotte informatieverstrekking aan startende onder-
nemers.294 Het ministerie van OC&W is voornemens het leren maken van keuzes,
ten aanzien van consumeren en budgetteren, op te nemen in de kerndoelen van
voortgezet onderwijs.295 In de curatieve sfeer wijst de overheid op de autonome
rol van gemeenten ten aanzien van de schuldhulpverlening, in het kader van het
welzijns- en armoedebeleid.296 De Wet werk en bijstand biedt de gemeente instru-
menten voor budgetbeheer, bekostiging van schuldhulpverlening, reïntegratie van
bijstandsgerechtigde schuldenaren in het arbeidsproces en leenbijstand om schulden
af te lossen.297 Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen voorziet in de mogelijk-
heid bijstand te verlenen voor de aflossing van bedrijfsschulden van bepaalde zelfstan-
digen.298 Overigens sluit de WWB uit dat bijstand verstrekt wordt ter gedeeltelijke

293 SZW (2005), p. 16. Die doelstelling was wel geformuleerd in de motie Huizinga-Heringa c.s,
Kamerstukken II 2004/05, 24 515, nr. 64.

294 SZW (2005), p. 7-10.
295 SZW (2005), p. 17.
296 SZW (2005), p. 10. Volgens Martens & Schruer (2002), p. 29 bepaalt de gemeenteraad of de

gemeente een actief schuldhulpverleningsbeleid wil voeren. Landelijke organisaties zoals het Landelijk
Platform Integrale Schuldhulpverlening en de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK)
bevorderen de kwaliteit en uniformiteit van de ‘integrale’ schuldhulpverlening door de gemeenten.
LPISHV en NVVK krijgen daartoe subsidie van SZW. Het LPISHV, opgericht in 1994, is een
samenwerkingsverband van 1. Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid
(Divosa), 2. NVVK, 3. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 4. de ondernemersorganisatie
voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. StimulanSZ is een
onafhankelijke stichting die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed
lokaal beleid voor de sociale zekerheid. StimulanSZ is opgericht door de VNG en Divosa. Deze
informatie is grotendeels ontleend aan LPISHV (2004).

297 SZW (2005), p. 10. Het budgetbeheer door c.q. namens het college van burgemeester en wethouders,
als voorwaarde voor bijstandsverlening, is geregeld in art. 57 WWB: ‘Indien en zolang er gegronde
redenen zijn om aan te nemen dat de belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde
besteding van zijn bestaansmiddelen, kan het college: a. aan de bijstand de verplichting verbinden
dat de belanghebbende eraan meewerkt dat het college in naam van de belanghebbende noodzakelijke
betalingen uit de toegekende bijstand verricht; b. de bijstand in natura verstrekken.’ Volgens art.
48 lid 2 aanhef en onder d kan bijstand worden verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht
indien het bijstand betreft ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast. De borgtocht
kan nodig zijn voor een saneringskrediet van een gemeentelijke kredietbank, zie art. 49 WWB. Zie
over de WWB en de instrumenten die de wet aan gemeenten biedt in het kader van schuldhulpverle-
ning het artikel van Martens (2004), p. 19 e.v.

298 Art. 17 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (besluit in werking getreden op 1 januari 2004). Deze
bijstand kan alleen verleend worden aan (a) een zelfstandige met een levensvatbaar zelfstandig beroep
of bedrijf, (b) een WW-gerechtigde die een levensvatbaar zelfstandig beroep of bedrijf wenst te
beginnen, of (c) een zelfstandige van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbare beroep of bedrijf
dat hij gedurende een aaneengesloten periode van 10 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag
heeft uitgeoefend en hieruit een inkomen geniet dat duurzaam ontoereikend is (zie art. 17 juncto 2
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of volledige aflossing van een schuldenlast terwijl de bijstandsaanvrager bij het
ontstaan van de schuldenlast, dan wel nadien, beschikte of beschikt over de middelen
om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.299

De rijksoverheid ziet de Wsnp als het sluitstuk van de schuldhulpverlenings-
keten.300 De nota wijst voorts op de mogelijkheid van instelling door de rechter van
een beschermingsbewind over goederen van meerderjarigen die als gevolg van hun
lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun zakelijke belangen te behar-
tigen.301 Volgens een onderzoek van Verboven is in één op de vijftien van de Wsnp-
zaken ook een beschermingsbewind van toepassing, met de nodige complicaties van
dien.302

64. Gemeenten zijn bevoegd de schuldhulpverlening uit te besteden aan gemeentelijke
kredietbanken, het Algemeen maatschappelijk werk of aan commerciële instellin-
gen.303 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt bij de gemeenten een
meer algemene taak tot maatschappelijke ondersteuning van mensen met een beperking,
een chronisch psychisch of psychosociaal probleem.304 De wet is op 1 januari 2007
in werking getreden.305 Het Overleg Integrale Schuldhulpverlening bestudeert de
mogelijkheden tot schuldhulpverlening, aan bepaalde groepen schuldenaren, op basis
van de Wmo.306

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de Wsnp heeft
de Tweede Kamer eind oktober 2006 een motie van het kamerlid Noorman-Den Uyl
aangenomen die beoogt uithuiszettingen te voorkomen.307 De Tweede Kamer ver-
zocht de regering te onderzoeken op welke wijze gemeenten tijdig geïnformeerd

juncto lid 1 onder a-c van het besluit). De bijstand kan worden verleend in de vorm van een rente-
dragende of renteloze lening, borgtocht of om niet (art. 14 Bbz).

299 Art. 13 lid 1 onder f WWB.
300 SZW (2005), p. 11.
301 Zie SZW (2005), p. 15 en art. 1:431 BW. Richtlijn 1 onder c van de Recofa-richtlijn voor schuldsane-

ringen (oktober 2005) bepaalt dat een Wsnp-verzoek van een persoon op wie curatele of bescher-
mingsbewind van toepassing is mede door de beschermingsbewindvoerder ondertekend dient te zijn.
Andere bepalingen over de samenloop van de twee regimes bevat de Recofa-richtlijn niet. Zie over
het beschermingsbewind en de samenloop met de Wsnp Dethmers (2005), p. 56 e.v.

302 Verboven, ‘Samenloop Wsnp en beschermingsbewind, twee handen op een buik’, januari 2006,
te raadplegen via www.wsnp.rvr.org, p. 3. In circa 45.000 Wsnp-zaken was in circa 3.000 gevallen
tevens sprake van een beschermingsbewind. De beschermingsbewindvoerder beheert in die gevallen
de (vrijgelaten) inboedel en het volgens de Wsnp aan de schuldenaar ‘vrij te laten bedrag’.

303 Zie art. 48 lid 1 onder b Wck. Zie par. 4.2 van dit hoofdstuk over de werkzaamheden van de
gemeentelijke kredietbanken.

304 Zie art. 1 lid onder g onder 5e en 6e Wmo.Gemeenten dienen aan de betreffende personen voorzienin-
gen aan te bieden in de vorm van een persoonsgebonden budget of in natura (art. 4 en 6 Wmo).
Gemeenten dienen ter zake beleidsplannen vast te stellen (art. 3 Wmo) alsmede verordeningen op
te stellen waarin de aanspraken van individuen nader geregeld worden (art. 5 Wmo).

305 Zie art. 42 Wmo. Staatssecretaris Ross heeft aan gemeenten, die er niet in slagen de volgens art. 5
Wmo vereiste Wmo-verordening op 1 oktober 2006 vast te stellen, tot 1 januari 2008 de tijd gegeven
voor het opstellen van een gemeentelijke verordening.

306 Zie over de koppeling tussen schuldhulp en de Wmo, SZW (2005), p. 19.
307 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 30. Motie aangenomen 31 oktober 2006, TK 19-1463.
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kunnen worden over een dreigende uithuiszetting opdat die voorkomen kunnen worden
met een schuldsaneringstraject. In een mondeling overleg met de Tweede Kamer, dat
plaatsvond voor het aannemen van de motie, stelt de Minister van Justitie dat het
doorgeven van de ontruimingsvonnissen door de rechtbank aan gemeenten wijziging
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vereist.308 De minister verwacht
meer heil van lopend overleg tussen de NVVK en woningbouwverenigingen (en andere
schuldeisers zoals energieleveranciers).

4.2 Het minnelijk traject en de NVVK

65. Bij een verzoek aan de rechtbank tot toepassing van de wettelijke schuldsanerings-
regeling (Wsnp) dient een schuldenaar onder andere een verklaring over te leggen
van het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de schuldenaar
dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldsanering
te komen, de zogenoemde art. 285-verklaring.309 Voor toegang tot het ‘wettelijke
traject’ van de Wsnp is dus vereist dat de schuldenaar eerst het ‘minnelijk traject’
doorloopt. Wat het minnelijke traject of een aan crediteuren tijdens het minnelijk traject
aangeboden minnelijke regeling (minimaal) zou moeten inhouden, bepaalt de Wsnp
echter niet.

66. Het college van B&W kan de bevoegdheid om de art. 285-verklaring af te geven
delegeren aan een gemeentelijke kredietbank of andere krachtens art. 48 lid 1 onder
d Wck aangewezen (rechts)personen.310 Bijna zeventig gemeentelijke kredietbanken
en andere instellingen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet
(NVVK).311 Op basis van de door B&W gedelegeerde bevoegdheid gaven NVVK-
leden in 1999 bijna 5.000 art. 285 Fw-verklaringen af en in 2004 ruim 13.000.312

De afgifte van de art. 285-verklaringen hangt direct samen met de voornaamste
activiteiten van de NVVK-leden: schuldregeling, budgetbeheer en het optreden als

308 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 35, p. 22.
309 Art. 285 lid 1 onder e Fw. Over het verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling

zie nader hoofdstuk 4, par. 1.
310 Art. 285 lid 1 onder e Fw. Deze delegatie houdt verband met het feit dat de Wck de kredietbanken

een rol toebedeelt in de schuldbemiddeling. Zie art. 48 lid 1 onder b Wck, meer daarover in par.
3.2.1 van dit hoofdstuk.

311 In 2004 kende de NVVK 38 leden en 29 geassocieerde leden. Sinds 2001 kunnen publieke en private
instellingen voor schuldhulpverlening geassocieerd lid worden. De NVVK is in 1932 opgericht als
de Nederlandsche Vereniging voor Volkscredietwezen en den Woekerbestrijding. De gemeentelijke
kredietbanken beoogden overkreditering en (rente)woeker tegen te gaan en verstrekten kredieten
tegen een lage rente. Na de Tweede Wereldoorlog namen handelsbanken de kredietverlening aan
particulieren grotendeels over. Zie het NVVK-rapport ‘Schuldregelen geregeld?’, december 2002,
p. 6 (NVVK (2002).

312 NVVK (2004), p. 35, NVVK (2004j), p. 23. Bij vergelijking met het aantal uitgesproken toepassingen
van de Wsnp in 2004 (circa 14 000) lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de bij de NVVK aangeslo-
ten GKB’s verreweg de meeste gemeentelijke verklaringen afgeven als bedoeld in art. 285 lid 1
onder e Fw.
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bewindvoerder in Wsnp-zaken.313 NVVK-leden verzorgden in 2004 in 7.000 gevallen
het minnelijke traject.314 De NVVK-leden zijn bij het verstrekken van schuldhulp
gebonden aan de Gedragscode Schuldregeling (2004) van de NVVK.315 Onder schuld-
bemiddeling verstond de Gedragscode Schuldregeling (2000) ‘het volledig oplossen
van een schuldenpakket door het bemiddelen tot een regeling met schuldeisers zonder
zelf krediet te verstrekken.’316 Onder schuldsanering verstond de Gedragscode (2000)
‘het volledig oplossen van een schuldenpakket door middel van het verstrekken van
een saneringskrediet.’ In de praktijk combineerde een gemeentelijke kredietbank
schuldbemiddeling vaak met het verstrekken van een saneringskrediet.317 De Gedrags-
code (2004) spreekt alleen nog maar van schuldregeling en schuldregelende instellingen
(NVVK-leden) en niet meer van schuldbemiddeling of schuldsanering.

67. Hoewel de tekst van art. 2.1 en 3.1 Gedragscode Schuldregeling (2004) dat – strikt
genomen, maar vreemd genoeg – niet meer met zoveel woorden bepalen, blijkt uit
de toelichting op de Gedragscode wel dat NVVK-leden alleen schuldregelingen
opzetten voor personen in een problematische schuldsituatie.318 De Gedragscode
definieert een problematische schuldensituatie als ‘de situatie waarin van een natuurlijk
persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen
van zijn schulden of waarin hij heeft opgehouden te betalen, bepaald op basis van
de in bijlage 1 opgenomen criteria.’ Overigens behandelen verreweg de meeste NVVK-
leden geen verzoeken van ondernemers.319

Art. 3.2 van de Gedragscode voorziet in de mogelijkheid een aanvraag van een
schuldenaar voor een schuldregeling af te wijzen. De kredietbank dient de schuldenaar
schriftelijk te informeren over de reden van weigering. Afgezien van het materiele
toelatingscriterium – er moet volgens de toelichting sprake zijn van een problematische
schuldsituatie – formuleert de (toelichting op de) Gedragscode geen gronden om een
verzoek tot schuldregeling te weigeren.320 Dat is een wezenlijk verschil met de Wsnp

313 In 2003 werd ruim 18% van de bewindvoeringen verzorgd door GKB’s, NVVK (2004), p. 37.
314 NVVK (2004j), p. 23.
315 De thans geldende Gedragsregeling Schuldregeling is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering

van 26 februari 2004 en duid ik aan als de Gedragscode Schuldregeling (2004) of Gedragscode
(2004). Het ontstaan van de Gedragscode Schuldregeling in 1979 laat zich verklaren uit de behoefte
aan uniformiteit in de schuldregelingen. Het lidmaatschap beoogt een waarborg te vormen voor een
kwalitatief goede minnelijke schuldregeling. Aldus NVVK (2002), p. 8 en 9.

316 Gedragscode Schuldregeling (2004), art. 1.
317 NVVK (2004), p. 10.
318 De bewoording van art. 4 van de Gedragscode (2000) liet daar geen twijfel over bestaan.
319 De meeste NVVK-leden beschikken niet over de benodigde bedrijfseconomische en juridische

expertise. Zie NVVK (2004j), p. 38/39, mede over de oprichting in 2004 van het geassocieerde
NVVK-lid Stichting Schuldhulpverlening voor Ondernemers. Zuidweg Insolventie-bemiddeling te
Hilversum, ook een geassocieerd NVVK-lid, is eveneens gespecialiseerd in schuldhulp aan onder-
nemers. Zuidweg werkt samen met de NVVK aan een gedragscode voor schuldhulpverlening aan
ondernemers. Zie tevens hoofdstuk 6 over ondernemers in de Wsnp.

320 In een evaluatie van de Gedragscode Schuldregeling 2000 in opdracht van het bestuur van de NVVK
is overigens wel de suggestie gedaan de medewerking aan het opzetten van een schuldregeling
afhankelijk te maken van de goede trouw van de schuldenaar. Zie NVVK (2002), p. 34.
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die in art. 288 Fw vijf (limitatieve) gronden noemt waarop de rechter een Wsnp-
verzoek kan afwijzen.321 De Gedragscode mag dan geen afwijzingsgronden kennen
voor een minnelijke schuldregeling, van de zijde van de schuldeisers wordt in het
minnelijke traject wel geanticipeerd op afwijzing van een eventueel verzoek van een
schuldenaar om toepassing van het wettelijke traject (een Wsnp-verzoek). Indien de
verwachting bestaat dat een Wsnp-verzoek afgewezen wordt op de gronden vermeld
in art. 288 zien bepaalde schuldeisers daar reden in niet mee te werken aan een
buitengerechtelijk akkoord of een andere minnelijke schuldregeling.322 Dat geldt
bijvoorbeeld ook voor de fiscus en UWV. Volgens de Leidraad Invordering 1990
verleent de fiscus 36 maanden uitstel van betaling indien een schuldregelingsovereen-
komst in de zin van de Gedragscode tot stand is gekomen.323 Maar de Leidraad
vereist voor een uitstel in het kader van een minnelijke schuldregeling wel dat redelij-
kerwijs mag worden aangenomen dat de schuldenaar in aanmerking komt voor toepas-
sing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Ook voor medewerking aan een
buitengerechtelijk akkoord vereisen fiscus en UWV dat redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat de schuldenaar in aanmerking komt voor toepassing van de wettelijk
schuldsaneringsregeling.324 Volgens de Leidraad Invordering 1990 toetst de fiscus
aan de afwijzingsgronden van art. 288 Fw.325 Op deze manier vormt de Wsnp een
belemmering voor de totstandkoming van minnelijke regelingen, terwijl de wetgever
met de Wsnp juist beoogde het minnelijke traject te ondersteunen.

Indien de schuldregelende instelling besluit een schuldregeling op te starten, wordt
een ‘schuldregelingsovereenkomst’ ondertekend.326 Het NVVK-lid registreert de
schuldregeling bij het BKR.327 De schuldregeling duurt maximaal 36 maanden. De
schuldenaar is verplicht zijn inkomen te storten op een rekening bij de schuldregelende
instelling of een daartoe aangewezen financiële instelling.328 Na aftrek van het ‘vrij
te laten bedrag’, ten behoeve van het levensonderhoud en de vaste lasten van de
schuldenaar, reserveert de instelling het restant van het inkomen voor de aflossing

321 Zie over art. 288 Fw, hoofdstuk 1, par. 2.2 en hoofdstuk 4, par. 1.3-1.5.
322 Aldus informatie van Zuidweg&Partners. Zie randnr. 69 hieronder over de redenen van het mislukken

van schuldregelingen. Zie in dit verband ook het nieuwe art. 287a Fw (2008) inzake de beoordeling
van de rechter van de weigering van een schuldeiser mee te werken aan een buitengerechtelijk
akkoord c.q. de oplegging van een akkoord, nader besproken in hoofdstuk 7, par. 2.2.4.

323 Hoofdstuk IV, inzake art. 25 Invorderingswet, § 13a (inzake uitstel gedurende schuldregeling) onder
1a Leidraad Invordering 1990, zoals gewijzigd per 2002. De regeling is per 1 januari 2007 minder
soepel geworden.

324 Art. 19a lid 2 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en art. 7 lid 3 onder i Tica-besluit. Zie
nader over het Tica-besluit par. 7.4 van dit hoofdstuk.

325 Hoofdstuk IV, inzake art. 26 Invorderingswet, § 2a (inzake de Wsnp en (buitengerechtelijk) akkoord),
onder 5 Leidraad Invordering 1990 (Stcrt. 2005, 252).

326 Art. 3.3 Gedragscode (2004).
327 NVVK (2004j), p. 20.
328 Art. 3.4 Gedragscode (2004). Indien de schuldenaar zijn inkomen (gedeeltelijk) heeft gecedeerd

is de schuldsanering niet mogelijk, tenzij de cessie wordt beëindigd. Indien op het inkomen beslag
is gelegd, verzoekt de schuldregelende instelling aan de beslaglegger het beslag in te trekken c.q.
de executie op te schorten onder de voorwaarde dat de schuldenaar zijn verplichtingen uit de
schuldovereenkomst nakomt. Zie over een en ander Toelichting Gedragscode (2004), p. 14.
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van de schuldeisers.329 Volgens art. 4.5 van de Gedragscode Budgetbeheer van de
NVVK kan de schuldregelende instelling aan een schuldregeling de voorwaarde van
budgetbeheer stellen.330

De schuldregelende instelling spant zich in om ten behoeve van zowel de schulde-
naar als de schuldeisers tot een regeling van de problematische schulden te komen.331

Maar de instelling doet dat alleen indien de schuldregeling leidt tot een structurele
oplossing van de totale schuldpositie.332 De instelling verzoekt de schuldeisers hun
vordering ‘op te geven’ (lees: in te dienen) en het ‘schuldenpakket’ niet te verzwa-
ren.333 Na vaststelling van het schuldenoverzicht doet de instelling een voorstel aan
de schuldeisers voor een schuldregeling.334 Dat voorstel is gebaseerd op een prognose
overeenkomend met de aflossingscapaciteit van de schuldenaar berekend over drie
jaren.335 De Gedragscode (2004) onderscheidt twee typen voorstellen aan de crediteu-
ren. Ten eerste kan het voorstel gebaseerd worden op een saneringskrediet te verstrek-
ken door de schuldregelende instelling of een andere financiële instelling.336 De
kredietmiddelen worden dan direct aangewend voor betaling van de schuldeisers.337

De overeenkomst tot schuldregeling eindigt met de ondertekening van de kredietover-
eenkomst.338 De schuldenaar heeft nog slechts een terugbetalingsverplichting jegens
de verstrekker van het saneringskrediet. Ten tweede kan het voorstel behelzen dat
de schuldregelingsovereenkomst wordt voortgezet.339 In dat geval wordt van de
schuldenaar verwacht dat hij aantoonbare inspanningen verricht gedurende de looptijd
van maximaal 36 maanden, terwijl van de schuldeisers wordt verlangd finale kwijting
te verlenen nadat de schuldenaar gedurende de overeengekomen periode aan zijn

329 Idem. De NVVK volgt thans de methodiek van de Rechters-commissarissen in Faillissement, de
zogenoemde Recofa-methode, zie daarover hoofdstuk 4, par. 2.4. De schuldregelende instelling stort
het Vrij Te Laten Bedrag op een bankrekening van de schuldenaar, zie Toelichting Gedragscode
Schuldregeling 2004, p. 10.

330 Zie het volgende randnr. over budgetbeheer.
331 Art. 4.1 Gedragscode (2004). Het proces van de schuldregeling verloopt volgens een door de

algemene ledenvergadering van de NVVK goedgekeurd model met richtlijnen en termijnen. Volgens
het ‘120-dagen model’ moet binnen 120 dagen duidelijk worden of een schuldregeling voor de
schuldenaar kan worden opgezet, Toelichting Gedragscode (2004), p. 9. Ik volsta in de hoofdtekst
met een korte beschrijving op hoofdlijnen. De instelling is afhankelijk van de medewerking van
de schuldeisers en neemt jegens de schuldenaar slechts een inspanningsverbintenis op zich, zie
Toelichting Gedragscode (2004), p. 12.

332 Art. 4.2 Gedragscode (2004).
333 Art. 5.2 en 5.3 Gedragscode (2004). Het proces van de schuldregeling verloopt volgens een door

de algemene ledenvergadering van de NVVK goedgekeurd model met richtlijnen en termijnen, zie
art. 5.1 Gedragscode (2004).

334 Zie de artt. 5.4 en 5.5 Gedragscode (2004) voor het vaststellen van het schuldenoverzicht en art.
5.6 inzake het voorstel tot schuldregeling.

335 Art. 5.6 en 6.2 Gedragscode (2004).
336 Zie de artt. 5.6 onder b en 6.2 en 6.3 Gedragscode (2004).
337 Art. 6.3 Gedragscode (2004).
338 Aldus de Toelichting Gedragscode (2004), p. 16.
339 Art. 5.6 onder b Gedragscode (2004).
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verplichtingen heeft voldaan.340 Na 12 maanden, 24 maanden en aan het einde van
de schuldregeling vindt een controle plaats van de hoogte van het vrij te laten bedrag
en wordt tevens gecontroleerd of de schuldenaar zijn verplichtingen nakomt.341 Na
die controles vindt ook betaling aan de schuldeisers plaats, voor zover het gereserveer-
de saldo dat toelaat.342 De betaling van de schuldeisers geschiedt steeds naar evenre-
digheid van hun vorderingen, waarbij preferente crediteuren een twee keer zo hoog
percentage ontvangen dan de concurrente schuldeisers.343 De Gedragscode bepaalt
dat de kosten van de behandeling van de aanvraag voor een schuldregeling en het
proces van schuldregeling niet aan de schuldenaar of de schuldeiseres in rekening
gebracht mogen worden.344 De kosten van de periodieke controle en betaling aan
de schuldeisers mag de instelling wél in mindering brengen op de bedragen die aan
de schuldeisers worden uitbetaald.345

68. Naast de bemoeienis met schuldregelingen bieden de NVVK-leden ook preventief
en curatief budgetbeheer aan. In 1999 hielden de NVVK-leden 9.737 budgetbeheerreke-
ningen aan, in 2004 was dat aantal opgelopen tot 27.000.346 Sinds 2005 zijn de
NVVK-leden gebonden aan de Gedragscode Budgetbeheer.347 Onder budgetbeheer
verstaat de Gedragscode Budgetbeheer het geheel van activiteiten in het kader van
het beheren van het inkomen van de rekeninghouder en het overeenkomstig het
vastgestelde budgetplan verrichten van betalingen.348 De aanvrager dient te beschik-
ken over een inkomen en dient ook de kosten van budgetbeheer te kunnen vol-
doen.349 Het beheer start met een overeenkomst tussen de aanvrager en de budget-

340 De artt. 7.1 en 5.6 onder c Gedragscode (2004). Na 12 maanden, 24 maanden en aan het einde van
de schuldregeling vindt een controle plaats van de hoogte van het vrij te laten bedrag en wordt tevens
gecontroleerd of de schuldenaar zijn verplichtingen nakomt, art. 7.2 Gedragscode (2004).

341 Art. 7.2 Gedragscode (2004).
342 Art. 7.3 Gedragscode (2004).
343 Art. 7.4 Gedragscode (2004). Volgens art. 6.2 onder b zijn art. 7 en 8 na ondertekening van de

saneringskredietovereenkomst niet meer van toepassing, maar volgens de Toelichting Gedragscode
(2004), p. 17 gelden art. 7.4 en 7.5 toch weer wel bij de verdeling van het krediet (ik neem aan
een redactiefoutje in de Gedragscode). Vorderingen waaraan zekerheden zijn verbonden, dienen
na uitwinning van de zekerheid als concurrente vorderingen te worden beschouwd, aldus art. 7.5
Gedragscode (2004), p. 6.

344 Art. 8.1 onder a Gedragscode Schuldregeling (2004).
345 Art. 8.1 onder b Gedragscode Schuldregeling (2004). Op de ledenvergadering van de NVVK d.d.

18 november 2004 werd ter zake als volgt besloten: ‘Als het feitelijk netto inkomen lager is dan
het Vrij Te Laten Bedrag beoordeelt de schuldregelaar of de kosten van financieel beheer of budget-
beheer in mindering worden gebracht op het Vrij Te Laten Bedrag tot de ondergrens van de beslag-
vrije voet die wordt genoemd in art. 475 d Rv.’ Zie NVVK (2004j), p. 26.

346 NVVK (2004j), p. 22.
347 De Gedragscode Budgetbeheer is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NVVK

op 18 november 2004. De Gedragscode is opgesteld in samenwerking met de VNG, de AFM, de
NVB, DNB, VFN en Divosa, zie Toelichting Gedragscode Budgetbeheer, p. 10.

348 Art. 1.1 Definities van de Gedragscode Budgetbeheer.
349 Zie art. 3.1 onder d en e Gedragscode Budgetbeheer.
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beheerder (een NVVK-lid).350 Bij het sluiten van die overeenkomst machtigt de
rekeninghouder de budgetbeheerder om zijn inkomen op de budgetbeheerrekening
te ontvangen.351 De rekeninghouder en de budgetbeheerder stellen een budgetplan
op voor het beheer van het te ontvangen inkomen, de te verrichten betalingen, de
reserveringen en het huishoudgeld.352 De code onderscheidt drie vormen van budget-
beheer: budgetbeheer basis, budgetheer plus en budgetbeheer totaal.353 In de basis-
vorm betaalt de budgetbeheerder in ieder geval de kosten van huur/hypotheek, energie
en de ziektekostenverzekering. Bij budgetbeheer plus wordt naast deze betalingen
ook nog een bedrag gereserveerd, meestal voor niet-maandelijkse betalingen. Bij
budgetbeheer totaal verricht de budgetbeheerder een onbeperkt aantal betalingen ten
behoeve van de rekeninghouder. De rekeninghouder stort zijn gehele inkomen op de
beheerde rekening en de rekeninghouder krijgt één betaalpas om in zijn levensonder-
houd te voorzien.

69. In het onderstaande schema zijn kwantitatieve gegevens opgenomen van de
aanvragen van schuldenaren en de door NVVK-leden getroffen schuldregelingen in
de periode 1999-2005:354

Schuldregelingen NVVK-leden (t/m 2003 exclusief Amsterdam)

schuldregelingen

jaar ingediende
verzoeken

afgehandelde
verzoeken

niet
gerealiseerd

intrekking
opzegging

sanering bemiddeling totaal

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Totaal

28 969
27 599
23 890
26 671
30 366
39 000
43 000

219 495

22 855
21 604
26 630

16 016
17 168
15 112
13 970
18 740
22 500

103 506

1578
2115
1770
1875
2175

9513

5648
4811
3754
3009
2567

(*)
(*)

2335
2211
2219
2768
3148

(*)
(*)

7983
7022
5973
5777
5715
4970
6055

43 495

I II III IV V
(*) Sinds de invoering van de Gedragscode Schuldregeling 2004 hanteert de NVVK alleen nog het begrip
schuldregeling en is het onderscheid tussen bemiddeling en sanering komen te vervallen.

350 Art. 3.2 Gedragscode Budgetbeheer. De overeenkomst geldt, in beginsel voor maximaal 36 maanden
(art. 3.3 onder a) maar kan worden verlengd (art. 3.3 onder b). Met inachtneming van een opzegter-
mijn van een maand kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen (art. 3.3. onder c).

351 Zie art. 7.1 en 7.2 Gedragscode Budgetbeheer en de Toelichting Gedragscode Budgetbeheer, p. 16.
352 Zie art. 1.1 en 5.1 Gedragscode Budgetbeheer.
353 Zie respectievelijk art. 4.1, 4.2 en 4.3 Gedragscode Budgetbeheer en de Toelichting Budgetbeheer,

p. 14-15.
354 De tabelgegevens over de jaren 1999-2003 zijn afkomstig uit het NVVK-rapport ‘Schuldregelingen

1999-2003’ d.d. november 2004. De gegevens over 2004 en 2005 zijn afkomstig uit de jaarverslagen
over 2004 en 2005 en een persbericht van NVVK d.d. 13 maart 2006. Deze jaarverslagen bevatten
zeer summiere gegevens (‘kerncijfers’); bovendien wijken de gehanteerde begrippen af van de
begrippen in het gedetailleerde rapport van november 2004. De sociale dienst Amsterdam en diverse
Amsterdamse stichtingen zijn eerst sinds 2004 geassocieerd lid van de NVVK.
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Uit de bovenstaande tabel valt op te maken dat, gerekend over de jaren 2001 tot en
met 2003, circa een kwart van de afgehandelde verzoeken uiteindelijk leidt tot een
schuldregeling. In de jaren 2004 en 2005 kwam nog maar in 1 op de 7 à 8 gevallen
een regeling tot stand. De NVVK signaleert een toename van het gemiddelde schuld-
bedrag en het aantal schuldeisers per schuldenaar.355 Ook signaleert de NVVK toe-
nemende inhoudelijke complexiteit als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe
financiële leen- spaar- en beleggingsproducten.356 Tegenover het toenemende beroep
van schuldenaren op de NVVK staat een afnemende bereidheid van schuldeisers om
deel te nemen aan minnelijke schuldregelingen. De NVVK verklaart deze ontwikkeling
als een negatief effect van de Wsnp.357 Op basis van meer specifieke gegevens van
een aantal leden over de periode 1999-2003 heeft de NVVK de redenen voor het niet
realiseren van een schuldsaneringsregeling nader geanalyseerd, welke ik samenvat
in de volgende tabel.358

Redenen niet realiseren schuldregeling 2001 2002 2003

in procenten:
1 Onvoldoende medewerking schuldeisers 32,5 32,9 33,6

2 Onvoldoende medewerking schuldenaar 17,1 16,6 15,8

3 Twijfel aan moraliteit schuldenaar 8,1 5,5 8,5

4 Onvoldoende aflossingscapaciteit 6,9 8,1 5,8

5 Overige redenen 35,4 36,9 36,3

Totaal 100% 100% 100%

Uit het onderzoek van De Greef (1992) bleek reeds dat de mate waarin het huishouden
financieel belast wordt als gevolg van de gehanteerde aflossingscapaciteit een belangrij-
ke factor is in het welslagen van schuldsaneringen.359 Volgens De Greef treedt na
een sanering bij 29% recidive op meestal omdat de levensstijl niet wordt aangepast
of omdat huishoudens niet langer willen meewerken aan gemaakte afspraken.

70. Afgezien van de omvangrijke categorie overige redenen is, volgens het NVVK,
het gebrek aan medewerking van de schuldeisers veruit de belangrijkste reden voor
het mislukken van schuldregelingen via NVVK-leden. Deze cijfers bevestigen dat
de ‘stok-achter-de-deur-werking’ van de Wsnp geen erg grote indruk maakt op schuld-

355 NVVK (2004), p. 4 en NVVK (2004j), p. 8.
356 NVVK (2004), p. 4.
357 NVVK (2004), p. 7. Vergelijk de conclusies van WODC (2001), zie hoofdstuk 7, par. 1.1.
358 NVVK (2004), p. 15 e.v. De specifieke, geanalyseerde gegevens betreffen 7.051 niet gerealiseerde

saneringen in 2003 op een totaal van 18 740 (zie tabel in de hoofdtekst) niet gerealiseerde saneringen
in 2003.

359 De Greef (1992), p. 132.
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eisers.360 Aan het onderzoek van Jungmann (2006) ontleen ik het onderstaande over-
zicht van de meest frequent voorkomende crediteuren van schuldenaren die een beroep
doen op schuldhulp:361

Tien meest voorkomende crediteuren in percentages 1997 2000

1 bank/financieringsmaatschappij 16 14

2 belastingdienst 9 11

3 postorderbedrijf 8 7

4 woningbouwcorporatie 7 7

5 energiebedrijf 6 7

6 ziektekostenverzekering 6 7

7 telecombedrijven 5 8

8 CJIB 4 3

9 gem. sociale dienst 4 5

10 zorgsector 3 4

11 overig 32 27362

totaal 100% 100%

71. Onder twijfel aan moraliteit verstaat het NVVK (a) geen vertrouwen in de correcte
nakoming van de contractuele verplichtingen door de schuldenaar, (b) de verwachting
dat de schuldenaar tijdens de behandeling van de aanvraag nieuwe schulden zal laten
ontstaan en (c) het verstrekken van onjuiste inlichtingen door de aanvrager. Deze
twijfel aan moraliteit valt deels samen met de afwijzingsgrond van art. 288 lid 1 onder
b Fw: gegronde vrees voor niet-nakoming van verplichtingen tijdens de sanering c.q.
voor benadeling door de schuldenaar van diens schuldeisers.363 Volgens de door

360 Jungmann (2006), p. 72 e.v. onderscheidt vier contra-indicaties voor de medewerking van crediteuren
in het minnelijk traject: 1. de informatie asymmetrie (die wordt opgeheven in het wettelijke traject),
2. mogelijke materiële voordelen van het wettelijk traject, afhankelijk van de aflossingscapaciteit
en het vermogen van de schuldenaar, 3. immateriële voordelen van het wettelijk traject (zwaarder
toezicht op de schuldenaar, zwaardere belasting c.q. ‘bestraffing’ van de schuldenaar), 4. wettelijke
belemmeringen voor medewerking aan een minnelijk traject onder andere voor de uitkeringsinstellin-
gen en het CJIB. Zie ook hoofdstuk 9, par. 2.2 over de voorkeur van crediteuren voor het wettelijke
traject.

361 Jungmann (2006), Tabel 18, p. 116. Het aantal door haar onderzochte dossiers uit 1997 bedroeg
1200 en uit 2000 774, Jungmann (2006), p. 16.

362 De kolom van 2000 van Tabel 18 van Jungmann (2006) telt op tot 110%; ik heb de categorie ‘overig’
verlaagd van 37% naar 27%.

363 NVVK (2004), p. 18. Het NVVK stelt dat deze subcategorieën in belangrijke mate overeen stemmen
met het criterium van de ‘goede trouw’ uit de Wsnp (art. 288 lid 2 onder b Fw). Vgl. de noot van
Van Schilfgaarde onder HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567, waar Van Schilfgaarde de goede-trouw-toets
een op prognose gerichte moraliteitstoets noemt, zie nader par. 3.3.1 van hoofdstuk 5. Ik onderschrijf
die NVVK-interpretatie – en overigens ook de kwalificatie van Van Schilfgaarde – niet. De in de
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de NVVK verzamelde gegevens verklaart de twijfel aan moraliteit minder dan tien
percent van de mislukte schuldregelingen (vergelijk de tabel in randnr. 69 hierboven).

72. In 2003 werden in 9,6% van de afgehandelde zaken een saneringskrediet aan de
schuldenaar verstrekt. Berekend over de jaren 2001 tot en met 2003 bedroeg de
gemiddelde hoogte van het saneringskrediet C= 3257.

Overzicht saneringskredieten NVVK-leden364

Jaar Aantal Gemiddeld Totaal
saneringen krediet in Euro’s krediet in Euro’s

2001 3754 3499 13.135.246

2002 3009 3633 10.931.697

2003 2567 2639 6.774.313

Totaal 9330 3257 30.841.256

Bovenstaande gegevens betreffen alle NVVK-leden. Op basis van meer specifieke
gegevens van een aantal leden rapporteert de NVVK dat met behulp van de sanerings-
kredieten verstekt in 2003 in 22,3% van de gevallen de volledige schuldenlast kon
worden afgelost, terwijl in 76,9% van de gevallen een schuldregeling werd getroffen
met finale kwijting.365 Bij de kredietverlening zijn de gemeente gebonden aan de
Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).366 De Wet Fido bepaalt dat open-
bare lichamen slechts middelen mogen uitzetten ten behoeve van de uitoefening van
de publieke taak.367 De Minister van Financiën heeft met de NVVK en de VNG
besproken hoe de kredietverlening van gemeenten zich verhoudt tot de publieke
taak.368 De uitkomst van dit ‘overleg’369 is dat gemeentelijke kredietbanken sinds
2001 geen commerciële kredieten mogen verstrekken, maar zich moeten beperken
tot sociale kredietverlening. Sociale kredietverlening is gedefinieerd als de kredietver-
lening aan personen die voor haar kredietbehoefte, gelet op hun inkomenspositie, niet
of niet op redelijke voorwaarden terecht kunnen bij commerciële kredietverstrekkers.
Ter operationalisering van deze beleidslijn is bepaald dat slechts kredieten verleend
mogen worden aan personen (a) met een inkomen lager dan 130% van het bruto
minimumloon, (b) huishoudens die zijn afgewezen door commerciële kredietverstrek-
kers, (c) personen ouder dan 65 jaar en (d) personen met een tijdelijke verblijfsvergun-

hoofdtekst genoemde redenen (a)-(c) betreffen de toekomst, niet de vraag of de schuldenaar bij het
aangaan of het onbetaald laten van schulden in het verleden al dan niet te goeder trouw is geweest.

364 NVVK (2004), p. 31 en 32.
365 Idem, p. 23-25.
366 In werking getreden op 1 januari 2001.
367 Art. 2 lid 1 Wet Fido.
368 Zie de Circulaire Wet Fido 2001 d.d. 1 februari 2001 van de Minister van Binnenlandse Zaken te

raadplegen via www.minbzk.nl.
369 Ik heb vernomen dat deze uitkomst eerder een aan de gemeenten opgelegd dictaat is dan een mede

door gemeenten en kredietbanken onderschreven uitkomst.
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ning.370 Deze regeling heeft een rem gezet op de verlening van saneringskredie-
ten.371 Het uitstaande kredietsaldo van de gemeentelijke kredietbanken bedroeg voor
de invoering van de Wet Fido C= 321 miljoen (2000).372 In het hele jaar 2005 bedroeg
de totale netto-kredietverstrekking door NVVK-leden C= 81 miljoen en was het totale
uitstaande saneringskrediet gedaald naar C= 168 miljoen.373 Tijdens de behandeling
van wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de Wsnp heeft het kamerlid Noorman-Den
Uyl over deze kwestie een motie ingediend. Zij stelde voor aan de subsidieverstrekking
aan gemeenten ten behoeve van schuldhulpverlening de voorwaarde te verbinden dat
de gemeenten aanvragen voor schuldhulp niet afwijzen wegens de hoogte van het
inkomen van de schuldenaar. Deze motie haalde echter geen meerderheid in de Tweede
Kamer.374

73. De NVVK constateerde in 2006 opnieuw dat het slagingspercentage van de
schuldhulpverlening al jaren onder druk staat.375 De NVVK is niet tevreden over
het aantal schuldenaren dat daadwerkelijk wordt geholpen. In 35 van de 100 gevallen
kunnen NVVK-leden de schuldsituatie van de klant niet oplossen en ontberen de
klanten elke vorm van financiële hulpverlening. Het schuldprobleem blijft bestaan
met alle maatschappelijke gevolgen van dien, aldus de NVVK.376 In de Notitie ver-
nieuwing schuldhulpverlening NVVK bepleit de NVVK een betere onderlinge afstem-
ming binnen de schuldhulpverlening, een minder bureaucratische aanpak, het voorop-
stellen van de financiële rust en stabiliteit van de het huishouden van de schuldenaar
onder andere door een budgetanalyse waarbij inkomsten en uitgaven structureel op
elkaar worden afgestemd.377 De uitgangspunten van de vernieuwde vraag- en resul-
taatgerichte dienstverlening van de NVVK zijn (citaat):

1 Betaling van de primaire lasten van klanten door het uitvoeren van verplicht ‘stabilisa-
tiebewind’; de opzegtermijn van dit bewind is 6 maanden. Tevens invoering van de
‘budgetanalyse’.

2 Garantie van de betaling van de primaire lasten.
3 Klanten moeten kunnen leven op een aanvaardbaar minimum.
4 Certificering van de beroepsgroep.
5 Communicatie met schuldeisers aan het begin van en tijdens het hulpverleningstraject.
6 Meer aandacht voor preventie, voorlichting en nazorg.

370 Circulaire Wet Fido 2001 d.d. 1 februari 2001, p. 4 en Armoedemonitor 2005, p. 64.
371 Zie Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 31 en 63.
372 Armoedemonitor 2005, p. 64.
373 NVVK (2005j), p. 9. De kredietverstrekking in 2004 bedroeg C= 86 miljoen, het uitstaande krediet-

saldo C= 180 miljoen, NVVK (2004j), p. 22.
374 Motie Noorman-Den Uyl, Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 31 d.d. 26 oktober 2006. Motie

verworpen op 31 oktober 2006, zie Kamerstukken 19 1463.
375 Persbericht NVVK uitgegeven 17 maart 2006, zie www.volkskrediet.nl
376 Idem.
377 Notitie vernieuwing schuldhulpverlening NVVK, 2006.
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7 Schulden oplossen door middel van een saneringskrediet of een schuldbemiddeling,
waarbij het saneringskrediet vaker en flexibeler wordt ingezet (bijvoorbeeld een aflos-
periode van 6 jaar in combinatie met stabilisatiebewind en budgetbegeleiding).

8 Bij het aanbieden van een saneringskrediet of een schuldbemiddeling wordt een mini-
maal bedrag ter aflossing gegarandeerd aan de schuldeisers.

9 Landelijke dekking voor verstrekking saneringskredieten en uitvoering budgetbeheer.
10 Gelijkberechtiging van schuldeisers.
11 Termijn minnelijke schuldregeling is niet meer leidend (bijvoorbeeld tot 29 jaar: 6

jaar; – van 30 t/m 39 jaar: 5 jaar; – van 40 t/m 49 jaar: 4 jaar; – 50 jaar en ouder:
3 jaar).

12 Wsnp is geschilbeslechting en het sluitstuk van de schuldsanering. Het zou verkort
kunnen worden naar bijvoorbeeld 6 maanden of 2 jaar.378

4.3 Conclusies

74. Het aantal aanvragen van schuldenaren om een minnelijke schuldregeling te treffen
via NVVK-leden is over de periode 1999-2005 met 50% toegenomen tot 43 000
aanvragen in 2005. In 1999 leidde 28% van de aanvragen tot een schuldregeling, in
2005 was dit percentage teruggelopen tot 14%.379 De conclusie is dat het minnelijke
traject slechts in een gering percentage van de gevallen leidt tot de oplossing van een
problematische schuldensituatie. De oorzaak van het mislukken van een schuldregeling
is in een derde van de gevallen gelegen in de weigering van schuldeisers mee te
werken aan een regeling. UWV en fiscus werken slechts mee aan een buitengerechtelij-
ke sanering indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de schuldenaar in
aanmerking komt voor toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De
afwijzingsgronden in de Wsnp vormen daardoor een belemmering voor een succesvol
minnelijk traject. Ook andere schuldeisers speculeren vaak op afwijzing van een Wsnp-
verzoek en weigeren dan een – in hun ogen te mager – aflossingsvoorstel in het
minnelijk traject.

Onder meer door de Gedragscode Schuldregeling (2004) en de Gedragscode
Budgetbeheer is het minnelijke traject beter gereguleerd. Maar het minnelijke traject
biedt voor een groot aantal problematische schuldsituaties geen oplossing. Voor het
merendeel van de gevallen is toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling
onontbeerlijk.

378 Idem.
379 Zie de tabel in randnr. 69 hierboven: 7983/28969 = 0,28; 6055/43000 = 0,14.
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5 Schulden, spelers en schone lei in deWsnp. De goede trouw als leidraad?

5.1 Saneringsschulden

5.1.1 Bestaande schulden

75. Art. 299 Fw bepaalt ten aanzien van welke vorderingen op de schuldenaar de
sanering werkt. Ik duid die vorderingen op de schuldenaar verder ook wel aan als
saneringsschulden. Volgens de wettelijke bepalingen omvatten de saneringsschulden
de vorderingen op de schuldenaar die zijn ontstaan vóór de toepassing van de sanering
(art. 299 lid 1 onder a) of vorderingen op de schuldenaar die voortvloeien uit een
ten tijde van het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsaneringsregeling
reeds bestaande rechtsverhouding (art. 299 lid 1 onder b-e).380 Onder de laatste groep
schulden die voortvloeien uit een reeds bestaande rechtsverhouding, schaart de Wsnp
de schulden die voortvloeien uit ontbinding of vernietiging van een overeenkomst
(onder b), verplichtingen tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten door de
schuldenaar in de nakoming van zijn verplichtingen (onder c), de vervulling van een
ontbindende voorwaarde (onder d) en regresvorderingen op de schuldenaar indien
een schuld door een andere hoofdelijk schuldenaar geheel of gedeeltelijk is voldaan
(onder e). Onder de bestaande vorderingen zijn tevens begrepen de vorderingen onder
een opschortende voorwaarde die op de dag van de uitspraak van de toepassing van
de schuldsaneringsregeling nog niet is vervuld of een opschortende tijdsbepaling die
op die dag nog niet is verschenen.381

De regeling in art. 299 lid 1 onder b – e is geheel toegespitst op bestaande, privaat-
rechtelijke rechtsverhoudingen en vorderingen tot vergoeding van schade. De regeling
zwijgt over vorderingen die voortvloeien uit publiekrechtelijk bron zoals fiscale
schulden en strafrechtelijke schulden die voortvloeien uit feiten of handelingen verricht
vóór de toepassing van de schuldsaneringsregeling.382 Mijns inziens biedt de summie-
re regeling van art. 299 ook onvoldoende duidelijkheid over al dan niet bestaande
vorderingen die strekken tot schadevergoeding uit (bijvoorbeeld) onrechtmatige daad.
Is voor het bestaan van een vordering als bedoeld in art. 299 lid 1 onder a dan wel
een vordering als bedoeld in art. 299 lid 1 onder c vereist dat de schuldeiser bekend
is met de dader (dat wil zeggen de schuldenaar) en (de hoogte van de) schade of
volstaat het dat de schuldeiser bekend is met de schadeveroorzakende gebeurtenis?
Dient een parallel getrokken te worden tussen het ‘bestaan’ van vorderingen (art. 299

380 Deze vorderingen kunnen overeenkomstig art. 130 en 131 Fw worden geverifieerd, aldusKamerstu-
kken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 45. Zie over art. 299 ook Verschoof (1998), p. 71 en Polak-Wessels
IX, par. 9120 e.v.

381 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 44-45. Anders dan in faillissement lopen renteverplichtin-
gen tijdens de Wsnp niet door, vgl art. 128 (faillissement) en art. 303 lid 1 (Wsnp). Zie nader
Dethmers (2005), p. 144.

382 Ik denk bijvoorbeeld aan de schuld ex art. 29 lid 2 Wet OB 1968 inzake door de schuldenaar in
vooraftrek genomen BTW op vorderingen die niet door de schuldenaar worden voldaan (zie daarover
nader hoofdstuk 6, par. 1.2) en strafrechtelijke boetes (zie dit hoofdstuk par. 5.1.4).
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lid 1 onder a Fw) en de aanvang van de verjaring van de rechtsvordering zoals
geregeld in art. 3:310 BW?383

76. Art. 358 Fw bepaalt dat, onder bepaalde voorwaarden, een vordering ten aanzien
waarvan de schuldsanering werkt niet langer afdwingbaar is, onverschillig of de
schuldenaar al dan niet in de schuldsaneringsregeling is opgekomen en onverschillig
of de vordering al dan niet is geverifieerd.384 Kennelijk doelt art. 358 op de vorderin-
gen bedoeld in art. 299 Fw. Boedelschulden uit een faillissement dat is omgezet in
een toepassing van de schuldsaneringregeling vormen boedelschulden in de Wsnp.385

Boedelschulden kunnen niet geverifieerd worden en vallen dus niet onder de schone
lei.386 Vorderingen van in het buitenland gevestigde schuldeisers zijn niet van de
Wsnp uitgezonderd.387 Voor schulden aan pand- en hypotheekhouder en schulden
uit hoofde van studiefinanciering gelden afzonderlijke regelingen waarop ik terugkom
in hoofdstuk 4 paragraaf 5.3.4.

Ik neem aan dat art. 358 Fw in ieder geval niet ziet op, wat Smelt (2006) noemt,
‘objectieve’ rechtsplichten.388 Het gaat daarbij niet om verbintenissen waar een sub-
jectief recht van een ander tegenover staat, maar om de plicht van de schuldenaar
geen inbreuk te maken op andermans rechten en de plichten die voortvloeien uit de
wet en het ongeschreven recht. Te denken is bijvoorbeeld aan verplichtingen van de
schuldenaar die voortvloeien uit vergunningvoorwaarden, bijvoorbeeld voorwaarden
bij een bouwvergunning.

Ik neem voorts aan dat art. 358 Fw evenmin geldt voor niet verifieerbare rechten
van derden c.q. verplichtingen jegens derden die betrekking hebben op goederen die
buiten de boedel vallen (zie art. 21 Fw).

5.1.2 Lopende overeenkomsten

77.Toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling tast de rechten en plichten
uit lopende overeenkomsten niet aan.389 De MvT onderscheidt drie situaties. Ten

383 Zie over de verjaringsproblematiek par. 6.3 van dit hoofdstuk.
384 Zie tevens par. 5.3 van dit hoofdstuk over de werking van de schuldsanering c.q. de verstrekking

van de schone lei.
385 Art. 15d Fw.
386 Zie tevens hoofdstuk 6 par. 1.2 inzake de boedelschulden van een schuldenaar met een onderneming.
387 Zie HR 19 maart 2004 (een art. 81 RO-arrest), RvR-site 2004-437 en met name de daaraan vooraf-

gaande conclusie van de A-G. Het betrof een Wsnp-verzoek van een schuldenaar-ondernemer met
een schuldenlast van ruim C= 150 000, waaronder een schuld van ruim C= 18 000 aan een Duitse
schuldeiser (AOK Steinfurt). Rechtbank en Hof oordeelden dat deze schuld niet te goeder trouw
was ontstaan. De schuldenaar betoogde dat deze ‘Duitse’ schuld, ontstaan wegens bedrijfsvoering
in Duitsland, buiten beschouwing had moeten blijven. De A-G concludeerde dat ‘de Insolventieveror-
dening mede betrekking heeft op de Nederlandse schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (art. 2,
onder a, jo. bijlage A) en dat noch uit de Insolventieverordening, noch uit de wettelijke regeling
inzake schuldsanering volgt dat alleen ‘Nederlandse’ schulden, wat daarmee ook wordt bedoeld,
in aanmerking zouden moeten worden genomen.

388 Zie Smelt (2006), p. 106 e.v.
389 Zie Polak-Wessels IX, par. 9149 e.v.
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eerste de situatie dat de schuldenaar zijn prestatie heeft verricht maar de wederpartij
niet of niet geheel. De bewindvoerder kan dan nakoming vorderen of de overeenkomst
ontbinden. Ten tweede de situatie dat de wederpartij heeft gepresteerd maar de schulde-
naar niet of niet geheel. De vorderingen van de schuldeiser vormen dan saneringsschul-
den als bedoeld in art. 299 lid 1 onder a Fw. Ten derde de situatie dat beide partijen
niet of gedeeltelijk hebben gepresteerd. Dit is onder andere het geval bij zogenoemde
duurovereenkomsten. Krachtens art. 37 Fw kan de wederpartij de bewindvoerder een
termijn stellen waarbinnen deze zich bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen,
bij gebreke waarvan de bewindvoerder het recht verliest nakoming van de wederpartij
te vragen.390 Indien de bewindvoerder de overeenkomst niet gestand wenst te doen,
blijft de mogelijkheid dat de schuldenaar zelf de lopende overeenkomst gestand wenst
te doen.391 Indien de betreffende overeenkomsten betalingsverplichtingen meebrengen
dan dient de schuldenaar deze te voldoen uit het zogenoemde ‘vrij te laten bedrag’,
dat wil zeggen zijn inkomsten die niet in de boedel vallen.392 Een lopende overeen-
komst wordt dus niet van rechtswege ontbonden indien de bewindvoerder de overeen-
komst geen gestand wenst te doen, maar ontbinding of opschorting door de wederpartij
is evenmin uitgesloten.393 Specifieke regelingen zijn opgenomen voor de leverantie
van gas, water, energie of verwarming, benodigd voor de eerste levensbehoefte,
alsmede voor huurovereenkomsten. De leverancier van gas etc. mag niet opschorten
of ontbinden wegens schulden die zijn ontstaan vóór de toepassing van de schuldsane-
ring.394 De verhuurder mag de huur niet opzeggen wegens bestaande schulden, maar
wel indien de huurder een verplichting, die ontstaat na de toepassing van de schuldsa-
neringsregeling, niet nakomt.395

5.1.3 Alimentatieschulden

78. Alimentatieschulden die betrekking hebben op de periode vóór toepassing van
de wettelijke schuldsaneringsregeling vormen saneringsschulden (art. 299 1 onder
a). Onder verwijzing naar HR 14 juni 1991, NJ 1991, 630 (zie over dat arrest het
volgende randnr.) stelt de MvT dat alimentatieverplichtingen van de schuldenaar, die

390 Krachtens art. 313 Fw is art. 37 Fw van overeenkomstige toepassing.
391 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 6, p. 6.
392 Zie art. 295 lid 2 Fw.
393 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 6, p. 7.
394 Art. 304 Fw.
395 Art. 305 Fw. De wet bepaalt niet of een verhuurder een ontruimingsvonnis, gewezen vóór de

toepassing van de wsr, tijdens de Wsnp nog ten uitvoer kan leggen. Indien geen afkoelingsperiode
geldt, kan de verhuurder ontruimen, aldus Pres. Rb. Dordrecht 11 februari 1999 en Pres. Rb. Breda
1 maart 1999, zie Lankhorst (2003), p. 17 en 19. De rechtspraak over ontruiming in gevallen waarin
een afkoelingsperiode van toepassing is, is wisselend. Pres. Rb. Zwolle, 16 december 1999, JOR
2000/19 belette een ontruiming tijdens de afkoelingsperiode, zo ook Pres. Rb. Leeuwarden 10 oktober
2003, RvR-site 2004-438. Rb. Utrecht 2 juli 2002, NJ 2002, 452 meent evenwel dat de afkoelings-
periode slechts dient ter vaststelling van de omvang van de boedel en geen bescherming biedt tegen
een ontruimingsvonnis, Rb. Amsterdam 4 mei 2004, JOR 2004/182 oordeelde in gelijke zin. Zie
over deze materie Dethmers (2005), p. 128, Lankhorst (2006), p. 19 en p. 93.
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eerst opeisbaar worden ná toepassing van de wsr, geen boedelschuld vormen.396

Daarbij wijst de MvT er op dat de schuldenaar de rechtbank kan verzoeken om
wijziging van de omvang van de alimentatieplicht wanneer de vastgestelde verplichting,
door wijziging van omstandigheden, ophoudt aan de wettelijke maatstaven te vol-
doen.397 Deze overwegingen bevestigen, impliciet, dat de minister de opvatting is
toegedaan dat een alimentatieschuld een verplichting is die de schuldenaar periodiek
dient te blijven voldoen uit het vrij te laten bedrag bedoeld in art. 295 lid 2 Fw:
waarom zou de schuldenaar anders verzoeken om wijziging of nihilstelling van zijn
alimentatieplicht?398 Naar aanleiding van vragen van diverse kamerleden bevestigt
de minister bij de MvA dat schulden die tijdens de looptijd van de schuldsanerings-
regeling ontstaan buiten de werking van de regeling vallen.399 Zonder nadere toelich-
ting stelt de minister: ‘De schuldenaar zal derhalve de tijdens de toepassing van de
schuldsaneringsregeling verschuldigd geworden alimentatietermijnen zelf moeten
voldoen.’400

79. HR 25 januari 2002, NJ 2002, 314 betrof een geval waarin de man, die gescheiden
was in 1996 en op wie in 2000 de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing
was verklaard, verzocht om zijn verplichting tot betaling van alimentatie aan zijn
voormalige echtgenote op nihil te stellen. Rechtbank en hof wezen het verzoek af.
De HR overwoog als volgt (r.o. 3.3):

[…] De rechter zal bij de beoordeling van een verzoek van een alimentatieplichtige een
vastgestelde uitkering tot levensonderhoud op grond van een wijziging van de omstandig-
heden op een lager bedrag of nihil vast te stellen, in aanmerking kunnen nemen dat ten
aanzien van de alimentatieplichtige de schuldsaneringsregeling van toepassing is en veelal
de in dat verband vastgestelde feiten tot uitgangspunt kunnen nemen. De regeling met
betrekking tot de alimentatie en die met betrekking tot de schuldsanering hebben evenwel
een verschillende strekking: terwijl een beslissing inzake schuldsanering ertoe strekt vast
te stellen welk bedrag de schuldenaar ter vermijding van zijn faillissement aan zijn schuld-
eisers kan betalen, heeft een beslissing met betrekking tot de alimentatie ten doel vast te
stellen of en zo ja tot welk bedrag de alimentatieplichtige tot het levensonderhoud van de

396 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 42. Het betreft hier overigens de toelichting op art. 295
Fw dat geen betrekking heeft op de saneringsschulden maar betrekking heeft op de omvang van
de boedel en de daarvan uitgezonderde inkomsten van de boedel. Naar de letter van de wet genomen
valt ontvangen alimentatie buiten de boedel (art. 295 lid 4 onder c verwijst naar art. 21 onder 3e

Fw), maar volgens de MvT is dat toch niet geval aangezien art. 295 lid 2 een uitputtende regeling
geeft voor de inkomsten die buiten de boedel blijven. Zie nader het artikel over alimentatie en de
Wsnp Verschoof (2000), p. 1.

397 Zie art. 1:401 lid 1 BW.
398 Zie ook reeds de MvT Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3 p. 9 handelend over schulden die

ontstaan na het tijdstip van toepassing van de wsr. Ook daar stelt de minister, maar zonder enige
toelichting, dat de schuldenaar alimentatie die verschuldigd is over de periode na de datum van
toepassing van de wsr, zelf, uit het vrij te laten bedrag, dient te voldoen.

399 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 6, p 4. Opnieuw wordt verwezen naar HR 14 juni 1991, NJ
1991, 630 en de eerdere vermelde vindplaatsen in de MvT.

400 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 6, p 4.
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gerechtigde dient bij te dragen. Daarbij gelden verschillende maatstaven: met betrekking
tot de vraag of een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt toegewezen,
gelden de in art. 288 F. genoemde maatstaven, bij de beslissing omtrent de alimentatie
gaat het om draagkracht en behoefte, waarbij de rechter in beginsel vrij is te beoordelen
aan welke omstandigheden hij betekenis wil toekennen. In aanmerking genomen dat
alimentatieverplichtingen die opeisbaar worden na de uitspraak tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling niet ten laste van de boedel komen, en derhalve behoren te worden
betaald uit het buiten de boedel gelaten bedrag (art. 295 leden 2 en 3) [curs. schrijver
dezes], is ten slotte van belang dat de draagkracht van de alimentatieplichtige niet uitsluitend
wordt bepaald door diens inkomen, en dat reeds daarom het buiten de boedel gelaten bedrag,
dat in beginsel gelijk is aan de beslagvrije voet bedoeld in art. 475d Rv., niet zonder meer
beslissend is voor de omvang van de alimentatieverplichting. […]

De rechtsvraag of de alimentatieverplichting een verifieerbare schuld, een boedelschuld
of een niet-verifieerbare schuld vormt, maakte geen deel uit van de rechtsstrijd tussen
partijen.401 In de hierboven gecursiveerde passage stelt de HR echter, en passant,
dat de Wsnp-schuldenaar zijn verplichting tot betaling van levensonderhoud aan zijn
voormalige echtgenote dient te voldoen uit het vrij te laten bedrag (art. 295 lid 2 Fw).
De HR licht deze overweging niet toe. In zijn NJ-noot stelt ook Wortmann, zonder
enige nadere beschouwing over de reikwijdte van art. 299 Fw, dat de alimentatieplich-
tige schuldenaar vastgestelde alimentatietermijnen die tijdens de sanering vervallen,
zal moeten blijven voldoen uit het vrij te laten bedrag.402 Verschoof gaat er eveneens
vanuit dat lopende alimentatieplichten niet onder art. 299 lid 1 vallen.403 In zijn
overeenkomstige conclusie voorafgaand aan HR 25 januari 2002 verwijst de A-G naar
de hierboven besproken parlementaire geschiedenis van de Wsnp en het ook in de
MvT aangehaalde arrest van de HR uit 1991, gewezen in een faillissementssituatie.404

In het arrest van 1991 ging het om een failliet die kinderalimentatie diende te betalen
en overwoog de HR als volgt:

[…] De verplichting van de vader tot betaling van de hem door het hof opgelegde bijdragen
in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn kinderen kan niet gelden als een boedel-
schuld, dus als een schuld, die zonder verificatie te behoeven, een onmiddellijke aanspraak
op de boedel geeft. […].

401 De man heeft die vraag, voor zover ik dat uit het gepubliceerde arrest kan opmaken, niet aan de
orde gesteld en aanvaardt kennelijk dat het gaat om een schuld die hij uit het vrij te laten bedrag
(art. 295 lid 2 Fw) dient te voldoen. De man verzoekt (slechts) om nihilstelling van die plicht wegens
het van toepassing zijn van de wsr. Zie voorts Dethmers (2005), p. 120/121 die de beslissing van
de HR in de alimentatiekwestie plaatst in het licht van een ‘onterechte toelating’ tot de Wsnp wegens,
kort gezegd, (a) het onjuist informeren van de Wsnp-rechter, en (b) ‘ogenschijnlijk misbruik […]
van de schuldsanering om van met name zijn alimentatieschulden af te komen’.

402 Noot Wortmann onder HR 25 januari 2002, NJ 2002, 314, p. 1817.
403 Verschoof (2000), p. 3. Verschoof voegt daar nog aan toe dat die termijnen evenmin vallen onder

de regeling van art. 131 juncto art. 328 Fw inzake de nog niet opeisbare vorderingen.
404 Zie par. 9 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 25 januari 2002, NJ 2002, 314.
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Anders dan de MvT bij de Wsnp en de aangehaalde schrijvers vind ik de uitspraak
van de HR uit 1991 niet concludent. Ook de hierboven cursief geciteerde overweging
van de HR in het arrest uit 2002 overtuigt mij niet. De HR overweegt in die laatste
uitspraak dat alimentatieverplichtingen van de schuldenaar die opeisbaar worden tijdens
de sanering door de schulden uit het vrij te laten bedrag voldaan dienen te worden
– en impliciet stelt de HR dus dat die alimentatieverplichtingen geen saneringsschulden
zijn als bedoeld in art. 299 Fw – maar iedere motivering ontbreekt. Het komt mij voor
dat de HR in het arrest uit 1991 slechts heeft bepaald dat de alimentatieplicht geen
boedelschuld betreft. Uit de toevoeging dat het niet gaat om ‘een schuld, […] zonder
verificatie te behoeven’ volgt mijns inziens eerder dat de HR (impliciet) oordeelde
dat het gaat om een verifieerbare faillissementsschuld. In ieder geval lees ik in het
arrest van 1991 niet dat het gaat om een niet-verifieerbare schuld. De overwegingen
in de MvT bij art. 295 MvT, die kennelijk uitsluitend op dit arrest uit 1991 zijn
gebaseerd, lijken mij dan ook niet steekhoudend. Ook de ongemotiveerde, hierboven
gecursiveerde, overweging in het arrest van de HR uit 2002 acht ik weinig bevredi-
gend.

Kern van de rechtsvraag is of het gaat om verplichtingen die zijn ontstaan vóór
de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (art. 299 lid 1 onder a Fw)
of om verplichtingen die eerst daarna ontstaan. Ter onderbouwing van het standpunt
dat het zou gaan om verplichtingen die eerst ná faillietverklaring c.q. ná toepassing
van de wsr ontstaan wordt wel aangevoerd dat onzekerheid zou bestaan over de
verschuldigdheid van toekomstige alimentatietermijnen.405 Ik vind deze onderbouwing
niet overtuigend. Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten over en weer gehouden tot
het verschaffen van levensonderhoud.406 Die verplichting van rechtswege vervalt
na echtscheiding. Op verzoek van een van de echtgenoten kan de (echtscheidings-)
rechter evenwel een uitkering tot levensonderhoud toekennen.407 De hoogte van de
toe te kennen alimentatie is afhankelijk van de behoefte van de verzoeker en de
draagkracht van de alimentatieplichtige.408 De alimentatie eindigt in ieder geval
twaalf jaar na de datum van inschrijving van echtscheiding.409 Partijen kunnen ten
aanzien van de alimentatie een overeenkomst sluiten en kunnen ook afspreken dat
de overeenkomst niet door de rechter gewijzigd kan worden wegens wijziging van

405 Zie bijvoorbeeld T&C Fw aantekening 2 bij art. 131 Fw en alinea 2.41 van de conclusie van de
A-G voorafgaand aan HR 14 juni 1991, NJ 1991, 630.

406 Zie art. 1:81 BW en HR 20 juni 1963, NJ 1964, 452.
407 Art. 1:157 lid 1 BW. De wet voorziet in de mogelijkheid dat de alimentatie niet bij echtscheiding

maar eerst later wordt vastgesteld. In de praktijk vindt vaststelling (vrijwel) steeds bij of in een
procedure aansluitend op de echtscheiding.

408 Art. 1:157 lid 1 BW. Bij de berekening van de hoogte van de alimentatie hanteren rechters richtlijnen
van de NVvR.

409 Art. 1:157 lid 3 BW. Indien het huwelijk niet meer dan vijf jaar geduurd heeft en uit het huwelijk
geen kinderen zijn geboren eindigt de door de rechter vastgestelde onderhoudsplicht na een periode
die gelijk is aan de duur van het huwelijk. Een vastgestelde verplichting levensonderhoud te verschaf-
fen eindigt tevens indien de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd
partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden
zij hun partnerschap laten registeren, aldus art. 1:160 BW.
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omstandigheden.410 De rechter kan in alle gevallen, ook als partijen de alimentatie
onderling hebben vastgesteld en daarbij een niet-wijzigingsbeding hebben opgenomen,
de hoogte en de termijn van de vastgestelde alimentatie wijzigen indien niet langer
voldaan is aan de wettelijke maatstaven c.q. de maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid.411 Voor de kwalificatie van de alimentatieplicht in het kader van de Wsnp
is mijns inziens het volgende van belang. De alimentatieplicht aan een ex-echtgenoot
ontstaat niet van rechtswege maar eerst nadat die plicht door de rechter of partijen
is vastgesteld. Draagkracht en behoefte spelen een rol bij de vaststelling van de
alimentatieplicht. De eenmaal vastgestelde omvang en termijn van de alimentatieplicht
wijzigt niet tenzij partijen de kwestie opnieuw aan de rechter voorleggen en deze
vervolgens een andere alimentatie zou vaststellen dan wel indien partijen de alimentatie
in onderling overleg wijzigen. Anders gezegd: de alimentatieschulden wijzigen niet
(van rechtswege) door een wijziging in draagkracht of behoefte zolang de
alimentatieplicht niet is herzien c.q. opnieuw is vastgesteld. Van verbintenissen met
een onzeker karakter is mijns inziens geen sprake zolang geen wijziging is verzocht
van een eerder door de rechter in een beschikking of partijen in een overeenkomst
vastgestelde alimentatieplicht.412 Opvallend in dit verband is dat HR 25 januari 2002
de lopende alimentatieplichten niet kwalificeert als verbintenissen die na de toepassing
van de wsr ontstaan, maar als verbintenissen die eerst dan opeisbaar worden. Die
kwalificatie staat de toepasselijkheid van art. 299 lid 1 a Fw en de werking van art.
358 Fw (schone lei) op lopende alimentatieverplichtingen van de schuldenaar niet
in de weg.

Ik concludeer dan ook dat alimentatieschulden die voortvloeien uit een vóór de
toepassing van de wsr vastgestelde partneralimentatie ‘vorderingen’ zijn, in de zin
van art. 299 lid 1 onder a Fw, die ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van
de schuldsaneringsregeling bestaan.413 Terzijde merk ik op dat er veel meer situaties
denkbaar zijn waarin vastgestelde, maar nog niet opeisbare schulden onderhevig
kunnen zijn aan wijziging in de toekomst.414 Ik denk bijvoorbeeld aan een door

410 Art. 1:158 BW.
411 Zie onder andere (a) wijziging van de hoogte van de alimentatie vastgesteld door de rechter of in

een overeenkomst zonder niet-wijzigingsbeding wegens ‘wijziging van omstandigheden’ art. 1:401
lid 1 BW, (b) wijziging van een door partijen vastgestelde alimentatie,met een niet-wijzigingsbeding,
wegens ‘ingrijpende wijziging van omstandigheden’, (c) wijziging van de termijn van de alimentatie
wegens ‘ingrijpende wijziging van omstandigheden’, art. 1:401 lid 2 BW. Art. 1:401 BW noemt
nog andere gronden voor wijziging.

412 Vgl. Van Seumeren 2007, Sdu Commentaar Insolventierecht, 151. Fw art. 131 C.2, die meent, gelijk
Verschoof (2000), dat art. 131 niet op lopende alimentatietermijnen van toepassing is wegens het
‘onzekere karakter’.

413 Het feit dat de toekomstige alimentatietermijnen nog niet opeisbaar zijn, doet daar niets aan af. Zie
randnrs. 78 en 79 hierboven en (schakelbepaling art. 328 jo.) art. 131 Fw. Terzijde merk ik nog
op dat het denkbaar is dat alimentatie tijdens de Wsnp (alsnog) wordt vastgesteld. Dan zal de
draagkracht van de schuldenaar, rond bijstandsniveau, veelal beletten dat enig alimentatie wordt
vastgesteld. Zie nader over de alimentatieproblematiek Dethmers (2005), p. 118 e.v.

414 Voor de verificatie van vorderingen onder opschortende, ontbindende voorwaarde of waarvan de
opeisbaarheid onzeker is, of die recht geeft op een periodieke uitkering kennen art. 129-131 Fw
een eigen regeling.
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de rechter opgelegde verplichting tot vergoeding van toekomstige kosten van opvoeding
of (medische) verzorging van de benadeelde, voortvloeiend uit onrechtmatig handelen
van de veroordeelde dader. Of een verplichting opgelegd aan een ex-werkgever om
een toekomstige uitkering of een toekomstig salaris van een ontslagen werknemer
aan te vullen tot het niveau van het voormalige salaris. Indien de wetgever de ‘lopende’
verplichtingen tot betaling van partneralimentatie van de werking van de Wsnp wenst
uit te sluiten is wetswijziging mijns inziens onontbeerlijk. De MvT kan mijns inziens
niet verhelpen dat het gaat om bestaande en vastgestelde schulden in de zin van art.
299 lid 1 onder a Fw.

Verdedigbaar lijkt mij overigens dat de verstrekking van levensonderhoud aan
kinderen een verplichting is die wel buiten de saneringsregeling valt. Daarbij gaat
het om een rechtstreeks uit de wet voortvloeiende verplichting die steeds op de ouder-
schuldenaar rust onafhankelijk van een eventuele vaststelling door de rechter van de
omvang van de verplichting.415

5.1.4 Strafrechtelijke boetes en vervangende hechtenis

80. Strafrechtelijke boetes die zijn opgelegd vóór de toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling vormen saneringsschulden ofwel bestaande schulden in de
zin van art. 299 lid 1 onder a Fw.416 Dat geldt ook voor de strafrechtelijk schulden
tot terugbetaling van wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoedingsmaat-
regelen ten gunste van de benadeelde partij.417 Onenigheid bestaat wel over de beant-
woording van de vraag, die ik nader behandel in de volgende randnummers, of het
CJIB desondanks incassomaatregelen voor bestaande geldboetes jegens de schuldenaar
mag voortzetten c.q. vervangende hechtenis tijdens de sanering ten uitvoer mag leggen.
Een andere vraag is of geldboetes die tijdens de toepassing van de wsr worden
opgelegd, voor strafbare feiten die zijn gepleegd vóór de datum van toepassing van
de schuldsanering, tevens als saneringsschulden zijn aan te merken.418 Gezien de
wettekst van art. 299 betwijfel ik of onder ‘bestaande’ schulden boetes begrepen zijn
die voortvloeien uit een misdrijf gepleegd vóór de toepassing van de wsr, maar die
eerst na de datum van toepassing door de rechter zijn opgelegd.419 Art. 299 lid 1
onder a verwijst naar bestaande schulden, zonder onderscheid naar de privaatrechtelijke
of publiekrechtelijke aard van de onderliggende schuld of rechtsbetrekking. Maar art.

415 Zie art. 1:392 en 1:395a BW. Ook art. 1:397 BW spreekt van een volgens de wet verschuldigd
bedrag. Vgl. ook het slot van randnr. 6 over ‘objectieve rechtsplichten’.

416 De Wsnp en de MvT maken, in (de toelichting op) art. 299 Fw of elders, geen uitzondering voor
deze schulden en de jurisprudentie bevestigt dat geldboetes saneringsschulden zijn. Zie onder andere
de hierna te bespreken uitspraken van Hof ’s-Gravenhage 17 januari 2002, NJ Kort 2002, 15 en
Rb. Roermond 5 maart 2003, RvR-site 2003-401. Zie ook Dethmers (2005), p. 43.

417 Zie art. 36e Sr en 511 Sv respectievelijk 361 Sv. Zie de bespreking door Dethmers (2005), p. 45
en 46.

418 Boetes die worden opgelegd voor feiten gepleegd na de toepassing van de wsr vormen geen boedel-
schulden, maar niet-verifieerbare schulden van de schuldenaar.

419 Voor zover mij bekend is deze vraag in de rechtspraak en de literatuur nog niet aan de orde geweest.
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299 lid 1 onder b-e lijkt slechts te verwijzen naar (nog niet bestaande) schulden die
voortvloeien uit bestaande, privaatrechtelijke rechtsverhoudingen. Hoewel een overeen-
komstige regeling voor publiekrechtelijke schulden mijns inziens voor de hand zou
liggen blijkt nergens dat publiekrechtelijke verplichtingen of geldschulden die voort-
vloeien uit (publiekrechtelijke) rechtsfeiten daterend van vóór de toepassing van de
saneringsregeling tevens saneringsschulden vormen in de zin van art. 299 Fw. De
Wsnp ontbeert een regeling van de meeste niet-privaatrechtelijke schulden.420 Meer
in het algemeen merk ik op dat een uniforme regeling voor de sanering c.q. kwijtschel-
ding van publiekrechtelijk schulden van node is. De vierde tranche van de Awb
voorziet hier niet in.421

81. Krachtens art. 561 lid 1 Sv dienen vonnissen waarbij een geldboete of schadever-
goedingsmaatregel is opgelegd ‘zodra mogelijk’ ten uitvoer gelegd te worden. Art.
561 lid 4 Sv bepaalt dat het ‘volledige bedrag’ betaald dient te worden binnen twee
jaar en drie maanden nadat het vonnis uitvoerbaar is geworden.422 Op grond van
deze regel wordt aangenomen dat het Openbaar Ministerie c.q. het CJIB geen (gedeel-
telijke) kwijtschelding mag verlenen van strafrechtelijke boetes.423 Kennelijk ook
op basis van deze regels weigert het CJIB medewerking aan buitengerechtelijke
crediteurenakkoorden of een Wsnp-akkoord.424 Terwijl algemeen aanvaard is dat
geldboetes saneringschulden zijn (zie het vorige randnr.), laat de praktijk zien dat
het CJIB ook tijdens de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling executie
van geldboetes jegens de schuldenaar voortzet. Het CJIB dwingt de schuldenaar dan
de boete te betalen uit het vrijgelaten bedrag, onder dreiging van vervangende hechte-
nis.425 Het is de vraag of deze praktijk strookt met de wet. Een Wsnp-schuldenaar
met een totale schuldenlast van circa ƒ 15.000 en onbetaalde strafrechtelijke boetes
voor een bedrag van ƒ 2.418 verzocht in kort geding de staat te verbieden voor de
duur van de sanering vervangende hechtenis ten uitvoer te leggen.426 De president
van de Rechtbank ’s-Gravenhage oordeelde (a) dat art. 299a Fw strafrechtelijke boetes
niet van schuldsanering uitsluit, (b) dat uitvoering van de vervangende hechtenis niet

420 Art. 299a Fw geeft wel een aparte regeling voor studieschulden uit hoofde van de WSF 2000. Zie
nader hoofdstuk 4, par. 5.3.4.

421 Zie randnr. 85 hieronder. De diverse regelingen in de vele publiekrechtelijke wetten en regelingen
scheppen bepaald geen rechtseenheid en zijn verre van overzichtelijk, zie nader par. 7.4 inzake de
terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en hoofdstuk 6, par. 1.2 over de kwijtscheldings-
regelingen van de fiscus voor ondernemers.

422 Art. 558 Sv bepaalt dat ter zake van alle door de Nederlandse strafrechter onherroepelijk opgelegde
hoofdstraffen en bijkomende straffen gratie kan worden verzocht en verleend, met dien verstande
dat geen gratie wordt verleend van onvoorwaardelijke geldboeten tot en met een bedrag van C= 340.

423 Wel is het CJIB bevoegd, namens het Openbaar Ministerie, uitstel van betaling of betaling in
termijnen toe te staan, art. 561 lid 3 Sv, met inachtneming van de maximumtermijn van twee jaar
en drie maanden. De strafrechter kan ook in zijn vonnis betaling in termijnen toestaan, art. 24a Sr.

424 Aldus ook de Minister van Justitie in zijn toelichting op de in oktober 2006 voorgestelde wijziging
van art. 561 Sv, zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 5, waarover meer in hoofdstuk 7,
slot van par. 2.2.17.

425 Zie art. 24c Sr inzake vervangende hechtenis.
426 Pres. Rb. ’s-Gravenhage d.d. 15 oktober 1999, JOR 1999/265.



92 Schuldenproblematiek en schuldsanering

spoort met (de idee van) de schone lei, en (c) dat de Wsnp-rechter in het bestaan van
de strafrechtelijke boetes kennelijk geen beletsel heeft gezien de wsr toe te passen.427

De president vroeg zich ‘overigens’ nog af of het wel redelijk is, gelet op een belang-
afweging tussen partijen, dat de vervangende hechtenis tijdens de sanering wordt
uitgevoerd. Onder meer op grond van de stelling van de schuldenaar dat hij door de
hechtenis zijn baan zou verliezen, oordeelde de president dat de ‘saneringsmogelijk-
heid’ moest prevaleren en veroordeelde de president de staat tot schorsing van de
tenuitvoerlegging. Het OM stelde met succes hoger beroep in.428 Het hof oordeelde
dat de Wsnp zich niet tegen tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis verzet. Het
hof overwoog dat vervangende hechtenis geen dwangmiddel is tot betaling van de
geldboete. De vervangende hechtenis is een tenuitvoerlegging van de straf zelf. In
een arrest van 22 februari 2005 oordeelde het Hof ’s-Gravenhage opnieuw over
dezelfde rechtsvragen.429 Het hof overwoog:

1 Er van uitgaande dat de strafrechtelijke boete niet is uitgezonderd van de toepassing
van de schuldsaneringsregeling, resteert de vraag of de aan die boete gekoppelde
vervangende hechtenis mag worden ten uitvoer gelegd omdat Eggersman in gebreke
bleef met betaling en verhaal in verband met de schuldsanering niet mogelijk was.

2 Als de betrokkene de opgelegde geldboete niet kan betalen staat de wettelijke schuld-
sanering in beginsel niet aan tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis in de
weg; de vervangende hechtenis wordt immers opgelegd voor het geval noch betaling
noch verhaal volgt. Met tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis wordt de straf
voltrokken. Het verschuldigde bedrag uit hoofde van de geldboete vermindert evenredig
met het aantal dagen dat de vervangende hechtenis wordt ten uitvoer gelegd, zoals
ook de duur van de vervangende hechtenis vermindert als een deel van het bedrag is
voldaan.

3 Tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis is niet strijdig met de wettelijke
bepalingen omtrent de schuldsaneringsregeling en behoeft ook niet noodzakelijkerwijs
in te gaan tegen de bedoeling en strekking van deze regeling. Hoofddoel van de WSNP
is dat tegengegaan wordt dat natuurlijke personen die in een problematische financiële
situatie zijn geraakt tot in lengte van jaren door hun schuldeisers worden achtervolgd
voor betaling van hun schulden. Ten aanzien van geldboetes die worden ten uitvoer
gelegd door vervangende hechtenis geldt dat de schuld vervalt. Overigens is de moge-
lijkheid van het ‘in lengte van jaren’ achtervolgen met een boete beperkt door de voor
tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis geldende verjaringstermijnen. Het hof
verwijst hiervoor ook naar zijn arrest van 17 januari 2002, rolnr. 99/1196 KG, dat door
de Staat als productie is overgelegd.

4 Onder omstandigheden kan tenuitvoerlegging van een vervangende hechtenis tot gevolg
hebben dat de verplichting tot het betalen van een boetebijdrage door de saniet niet
meer kan worden nagekomen bijvoorbeeld doordat de saniet zijn baan verliest of minder
kan verdienen. Bij de vraag over toelating tot de saneringsregeling zal hiermee rekening

427 Argument b lijkt mij overigens niet steekhoudend (geformuleerd) aangezien de schuldenaar ten tijde
van zijn verzoek aan de president nog geen schone lei had; zie par. 5.1.5 voor een verdere analyse.

428 Hof ’s-Gravenhage 17 januari 2002, NJ Kort 2002, 15.
429 Hof ’s-Gravenhage 22 februari 2005, JOR 2005/199.
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moeten worden gehouden. Denkbaar is ook dat wordt besloten tot een verlenging van
de door de tenuitvoerlegging gefrustreerde regeling. In zoverre kan die tenuitvoerlegging
vermindering van aflossingscapaciteit meebrengen hetgeen de verhaalsmogelijkheden
van andere schuldeisers benadeelt doordat hun uitkering bij de verdeling lager wordt.
Zoals reeds eerder door dit hof overwogen (ro. 6 van het tussenarrest in deze zaak
en ook ro. 6 van het arrest van 17 januari 2002) mag overigens van de Staat worden
verlangd dat hij bij de wijze waarop hij de vervangende hechtenis ter uitvoer legt
rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene.

Uit een uitspraak van maart 2003 valt af te leiden dat de Rechtbank Roermond op
het spoor zit van Hof ’s-Gravenhage.430 Een groot aantal van de openstaande schul-
den betrof CJIB-boetes die naar zeggen van de schuldenaar al meerdere jaren openston-
den. De Rechtbank Roermond oordeelde dat de schuldenaar ten aanzien van het
ontstaan en onbetaald laten van deze schulden als niet te goeder trouw kan worden
aangemerkt. Vervolgens overwoog de rechtbank in obiter dicta:

Met betrekking tot de boetes merkt de rechtbank tevens op dat deze niet door de schuldsane-
ringsregeling ‘gesaneerd’ kunnen worden. Dat houdt in dat het CJIB ondanks het bestaan
van de schuldsaneringsregeling niet zal nalaten openstaande boetes volledig te incasseren
en bij niet betaling de vervangende hechtenis ten uitvoer te leggen. Aangezien in de
schuldsaneringsregeling het CJIB geen bijzondere positie heeft en derhalve bevoordeling
van deze schuldeiser (door betaling met voorrang) niet is toegestaan, zal het welhaast
onvermijdelijk zijn dat boetes alleen kunnen worden voldaan door het uitzitten van de
vervangende hechtenis. De rechtbank is van oordeel dat een regeling met betrekking tot
boetes tot de eigen verantwoordelijkheid behoort van verzoekster. Aan verzoekster is
geadviseerd om met het CJIB of met de officier van justitie contact op te nemen teneinde
duidelijkheid te verkrijgen voor welk deel de vervangende hechtenis moet worden ondergaan
en welk deel het CJIB bereid is om als ‘gewone’ schuld in de schuldsaneringsregeling te
laten behandelen. Zodra die duidelijkheid er is en verzoekster een eventuele vervangende
hechtenis heeft afgerond, kan opnieuw voor de overige schulden een verzoek tot schuldsane-
ring worden ingediend.

De eerste zin van het citaat is mijns inziens tegenstrijdig met de derde zin. Maar ik
begrijp dat Rb. Roermond oordeelt dat het weliswaar gaat om schulden ex art. 299a
Fw maar dat het CJIB tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling niettemin
de bevoegdheid behoudt de schuldenaar in vervangende hechtenis te doen nemen.

5.1.5 Vervangende hechtenis nader beschouwd

82. Art. 24c lid 1 Sr bepaalt het volgende: ‘Bij de uitspraak waarbij geldboete wordt
opgelegd, beveelt de rechter voor het geval dat noch volledige betaling noch volledig
verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis zal worden
toegepast.’ Lid 3 bepaalt: ‘De vervangende hechtenis beloopt ten minste één dag en

430 Rb. Roermond 5 maart 2003, RvR-site 2003-401.
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ten hoogste een jaar. Voor elke volle C= 25 van de geldboete wordt niet meer dan één
dag opgelegd.’ Het Wetboek van Strafvordering kent specifieke bepalingen onder
andere voor uitstel van betaling en tenuitvoerlegging door het Openbaar Ministerie.432

Het openbare ministerie bepaalt de dag waarop de geldboete uiterlijk betaald dient
te worden. Indien de veroordeelde niet tijdig betaalt, kan het openbare ministerie van
verhaal van de geldboete afzien en tot tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis
overgaan.433 Verhaal op goederen van de veroordeelde geschiedt krachtens een dwang-
bevel. Het bevel wordt ten uitvoer gelegd als een vonnis van de burgerlijke rechter.434

Bij het verhaal op inkomen en periodieke uitkeringen van de veroordeelde zijn de
beschermende bepalingen van art. 475a tot en met 475g Rv (beslagvrije voet) van
overeenkomstige toepassing.435 In alle gevallen dient de vervangende hechtenis voor-
afgegaan te worden door een schriftelijke waarschuwing van het Openbaar Ministe-
rie.436 De verjaringstermijn van het recht tot tenuitvoerlegging is een derde langer
dan de termijn van verjaring van het recht tot strafvordering, maar in geen geval is
de termijn korter dan de duur van de opgelegde straf.437 Voor geldboetes opgelegd
wegens een overtreding geldt voor de strafvordering een termijn van twee jaar en
een verjaringstermijn voor de tenuitvoerlegging van twee jaar en acht maanden.438

Indien de rechter beslist dat de boete in gedeelten mag worden voldaan of het Open-
baar Ministerie op verzoek van de veroordeelde uitstel van betaling verleent, dan wordt
de termijn met twee jaar verlengd en geldt voor overtredingen een verjaringstermijn
van vier jaar en acht maanden.

83. Ter beantwoording van de vraag of tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis
tijdens of zelfs na de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling wettelijk
is toegelaten, dient vooreerst de vraag beantwoord te worden welke de verhouding
is tussen de veroordeling tot betaling van een geldsom en de opgelegde vervangende
hechtenis. Meer specifiek is de vraag of de vervangende hechtenis gezien dient te
worden als een alternatieve, subsidiaire vorm van tenuitvoerlegging van de primaire
straf (geldboete) dan wel als een voorwaardelijke maar onafhankelijke strafoplegging.
De tweede vraag is wat de consequenties zijn van de toepassing van de schuldsane-
ringsregeling op de geldboete en de opgelegde vervangende hechtenis. Hof ’s-Graven-
hage overwoog in de in randnr. 81 besproken arresten uit 1999 en 2005 dat de vervan-

432 Zie de tweede en derde afdeling van het vijfde Boek van Sv.
433 Art. 573 lid 2 en lid 3 Sv.
434 Art. 575 lid 1 en lid 2 Sv. Voor het verhaal op goederen die krachtens art. 94a Sr in beslag zijn

genomen geschiedt verhaal krachtens de onherroepelijke einduitspraak waarbij de geldboete is
opgelegd, zie art. 574 Sv.

435 Art. 576 lid 5 Sv.
436 Art. 573 lid 3 Sv.
437 Art. 76 lid 2 Sr. De termijn vangt, in beginsel, aan op de dag na de dag waarop de rechterlijke

uitspraak ten uitvoer kan worden gelegd, art. 76a Sr.
438 Art. 70 lid 1 onder 1e en art. 76 lid Sr. De wetsartt. 70 Sr (verjaring van strafvordering) en 72 Sr

(stuiting) zijn gewijzigd met ingang van 1 januari 2006. Zie over het wetsvoorstel 30 582 tot het
opnieuw wijzigen van art. 72 Sr. Van Bavel & Brouwer (2006), p. 506 e.v. Volgens het voorgestelde
art. 72 lid 2 Sr verjaart het recht tot strafvordering ten aanzien van overtredingen na tien jaar.
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gende hechtenis geen dwangmiddel is, maar strafvoltrekking. Maar de wetsgeschiedenis
van art. 24c Sr, de jurisprudentie van de HR, de overige wettelijke regelingen inzake
de executie door het OM en de rechtsliteratuur geven mijns inziens ook wel steun
aan de tegenovergestelde opvatting dat het gaat om een dwangmiddel:
1 In art. 23 Sr (oud), de voorloper van art. 24c Sr, sprak de wet van ‘vervangende

vrijheidsstraf’.439 Art. 24c vermijdt de term straf, waaruit opgemaakt zou kunnen
worden dat de wetgever de hechtenis, in de eerste plaats, thans ziet als dwangmid-
del.440 Onder de oude regeling kon slechts tot executie van de vervangende vrij-
heidsstraf worden overgegaan nadat (poging tot) verhaal op de en inkomsten van
de veroordeelde had plaats gevonden. Daar het Openbaar Ministerie in de praktijk
veelal afzag van verhaal is in art. 573 Sv thans bepaald dat het Openbaar Ministe-
rie van verhaal op goederen mag afzien.441

2 Uit HR arresten van 1969, 1996 en 1998 leidt Fokkens af dat de (gewone) vervan-
gende hechtenis van art. 24c Sr niet als een straf moet worden gezien.442 Uit
deze arresten kan mijns inziens in ieder geval worden afgeleid dat de HR op de
functie van vervangende hechtenis als dwangmiddel de meeste nadruk legt.

3 Het Openbaar Ministerie kan eerst overgaan tot tenuitvoerlegging van de vervan-
gende hechtenis nadat de betalingstermijn is verstreken en de veroordeelde schrifte-
lijk is gewaarschuwd.443 Indien de geldschuld tenietgaat, is vervangende hechte-
nis niet meer aan de orde.

Afgezien van de vraag of vervangende hechtenis een dwangmiddel is of strafvoltrek-
king, vormen (ook) de bepalingen van de Wsnp naar mijn mening een beletsel voor
de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis, om de volgende redenen:
4 Strafrechtelijke boetes zijn begrepen onder de saneringsschulden bedoeld in art.

299a, zo erkent ook het Hof ’s-Gravenhage in voormelde arresten.444 Als gevolg

439 Art. 24c is ingevoerd in 1976 het oude art. 23 gold sinds 1925.
440 Aldus de losbladige Kluwer (Fokkens), Het Wetboek van Strafrecht, aantekeningen bij art. 24c Sr.
441 Art. 573 lid 3 Sv: ‘Is volledig verhaal onmogelijk gebleken of daarvan met toepassing van het vorige

lid afgezien, dan wordt, na voorgaande schriftelijke waarschuwing, de vervangende vrijheidsstraf
ten uitvoer gelegd.’

442 Zie de losbladige Kluwer (Fokkens), Het Wetboek van Strafrecht, aantekeningen bij art. 24c Sr,
alwaar besproken HR 11 februari 1969, NJ 1970, 44; HR 18 juni 1996, NJ 1996, 735; HR 1
december 1998, NJ 1999, 310. Verwijzend naar HR 9 juni 1998, NJ 1998, 858, menen Buruma
en Loesberg juist dat het punitieve karakter voorop staat, zie hun noot onder Pres. Rb. ’s-Gravenhage
15 oktober 1999, JOR 1999/265. Onder verwijzing naar de Duitse Insolvenzordnung bepleitten
Buruma en Loesberg overigens de strafrechtelijke boetes als achtergestelde schulden te kwalificeren
en uit te sluiten van de schone lei.

443 Het Openbaar Ministerie is niet verplicht tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis indien
de veroordeelde niet (tijdig) betaalt.

444 Zoals eerder opgemerkt, de schuldsanering werkt ten aanzien van (alle) vorderingen op de schuldenaar
die ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van de schuldsanering bestaan, art. 299 lid 1 onder a
Fw. Dat blijkt ook nog eens uit het wetsvoorstel 29 942 om boetes van de schone lei uit te zonderen,
zie hoofdstuk 7, par. 2.2.17.
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daarvan vervallen alle ten tijde van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
tot verhaal van schulden aangevangen executies.445

5 Betaling van saneringsschulden ten laste van niet tot de Wsnp-boedel behorende
goederen zijn nietig.446 Die regel betekent in dit verband dat het de schuldenaar
niet is toegestaan om zijn geldboetes tijdens de saneringsperiode af te lossen.447

Zou tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis zijn toegestaan, dan zou de
schuldenaar wegens de bedoelde nietigheid geen mogelijkheid meer hebben om
die hechtenis door betaling af te wenden. Daarmee komt de tot een geldboete
veroordeelde schuldenaar in een slechtere positie dan de schuldenaar op wie de
saneringsregeling niet van toepassing is verklaard.

6 Volgens de MvT staat de Wsnp het executiemiddel van lijfsdwang voor schulden
bedoeld in art. 598a Rv (oud) (vgl. art. 33 Fw in faillissement) niet toe en heeft
de Wsnp ook de in verzekerde bewaringstelling (ofwel gijzeling, vgl. 87 Fw)
afgeschaft.448 Alleen ten aanzien van verplichtingen die géén saneringsschulden
vormen, kan de vóór de toepassing aangevangen gijzeling worden voortgezet.449

Gezien het feit dat de strafrechtelijke boetes juist wel schulden zijn in de zin van
art. 299 lid 1 onder a Fw en de Wsnp lijfsdwang als executiemiddel heeft afge-
schaft, acht ik de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis in strijd met de
(strekking van de MvT op) de Wsnp.

Met ingang van 2008 sluit de gewijzigde Wsnp strafrechtelijke schulden uit van de
schone lei. Voorts zijn enkele bepalingen van Sr en Sv gewijzigd. In hoofdstuk 7
komen deze wijzigingen aan de orde en volgen nadere bespiegelingen over de verhou-
ding tussen strafrecht en schuldsanering.450

5.1.6 Administratiefrechtelijke handhaving verkeersboetes

84. Voor diverse overtredingen van de Wegenverkeerswet, de Provinciewet en de
Gemeentewet kunnen ambtenaren administratieve sancties opleggen.451 De betalings-

445 Art. 301 lid 2 Fw. Ook de gijzeling vervalt, art. 302.
446 Art. 306 Fw.
447 Dethmers (2005), p. 44, merkt op dat de bewindvoerder niet snel een beroep op de nietigheid van

een dergelijke betaling zal doen gelet op de consequenties van niet-betaling (te weten: hechtenis
van de schuldenaar).

448 Zie Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3 p. 46.
449 Art. 302 Fw. Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3 p. 46, noemt als voorbeeld de gijzeling van

een weigerachtige getuige (art. 199 Rv) of het verrichten van een handeling die afhankelijk is van
de wil van de veroordeelde (art. 587 Rv).

450 Zie par. 2.2.17 van hoofdstuk 7 over de nieuwe bepalingen en de samenhang met het convenant
tussen het CJIB en de NVVK. Zie par. 2.3 van hoofdstuk 7 met nadere bespiegelingen over dit
onderwerp.

451 Artt. 2 en 3 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften van 3 juli 1989 (Wahv).
De Wahv kent een eigen systeem van rechtsbescherming afwijkend van het systeem van de Awb.
Beroep kan worden ingesteld eerst bij de officier van justitie vervolgens bij de rechtbank, zie art. 6
en 9 Wahv. Hoger beroep staat open bij het Hof Leeuwarden, art. 14 Wahv.
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termijn voor de boetes is twee weken. De officier van justitie kan verhaal nemen op
‘goederen’ en inkomen, pensioenen, wachtgelden en andere periodieke uitkeringen
en op banktegoeden.452 Indien verhaal van de boete niet of niet geheel heeft plaats-
gevonden, kan de officier van justitie te Leeuwarden aan de kantonrechter verzoeken
de officier te machtigen het dwangmiddel gijzeling toe te passen.453 De toepassing
van het dwangmiddel wordt gestaakt na betaling van de boete. Anders dan bij vervan-
gende hechtenis heft de gijzeling de verschuldigdheid van de boete niet op. De boetes
uit hoofde van de Wahv vormen schulden in de zin van art. 299 Fw. De gijzeling
vormt een zuiver dwangmiddel en zal, bij toepassing van de schuldsaneringsregeling
mijns inziens van rechtswege eindigen (art. 302 Fw). Ik acht het uitgesloten dat tijdens
de saneringsperiode door de officier nog verhaal wordt genomen op het vermogen
van de schuldenaar of dat de schuldenaar tijdens de sanering in gijzeling wordt
genomen. Indien de Wsnp-rechter aan de schuldenaar de schone lei verleent, zullen
de boetes na afloop van de sanering niet meer afdwingbaar zijn.

85. De regering heeft in het vergaderjaar 2003/2004 een wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer ingediend ter aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (vierde tran-
che).454 De vierde tranche omvat regels ten aanzien van publiekrechtelijke geldschul-
den onder andere inzake het ontstaan en de inhoud van de verplichting tot betaling,
verzuim en wettelijke rente, verjaring, aanmaning en invordering.455 Ook hier weer
blijkt dat de overheid, in haar hoedanigheid van schuldeiser, weinig van schuldsanering
moet hebben. Volgens de MvT leent kwijtschelding van publiekrechtelijke geldschul-
den zich niet voor een algemene regeling in de Awb.456 De motivatie beperkt zich
tot de opmerking dat het uitgangspunt is dat schulden dienen te worden betaald.
Volgens de MvT kan kwijtschelding beter geregeld worden in bijzondere regelingen,
zoals bijvoorbeeld de Invorderingswet 1990. Volgens de nota van de Ministers van
Justitie en Binnenlandse Zaken van april 2006 zou een algemene wettelijke regeling
ook niet goed realiseerbaar zijn, aangezien de gevallen waarin kwijtschelding op haar
plaats is, te veel van geval tot geval verschillen.457 Bovendien valt niet uit te sluiten
dat een dergelijke voorziening in de praktijk een zekere aanzuigende werking zal
hebben, terwijl het uitgangspunt toch moet zijn dat schulden worden voldaan, aldus
de nota. Het wetsvoorstel bevat overigens wel een regeling voor uitstel van beta-
ling.458

452 Voor verhaal op goederen is een dwangbevel vereist van de officier te Leeuwarden (art. 26 lid 1),
voor verhaal op inkomsten, uitkeringen en banktegoeden is geen dwangbevel vereist (art. 27).

453 Art. 28 lid Wahv.
454 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3. Zie over het wetsvoorstel Scheltema, ‘Publiekrechtelijke

geldschulden’, NJB 2005, afl. 26, p. 1333 e.v.
455 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 10. Het betreft de voorgestelde nieuwe afdelingen 4.4.1-

4.4.4 Awb. Strafrechtelijke boetes vallen niet onder de regeling, zie art. 1:6 Awb.
456 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 13.
457 Nota naar aanleiding van het verslag, april 2006, Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7, p. 8.
458 Art. 4.4.1.10.
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5.2 Spelers in de Wsnp

86. De hoofdrol in de Wsnp is weggelegd voor de schuldenaar. De schuldenaar vraagt
de toepassing van de schuldsaneringsregeling aan.459 Gedurende de sanering dient
de schuldenaar zich te houden aan diverse verplichtingen.460 Impliciet vereist de
Wsnp een gedragsverandering. Voor toepassing van de Wsnp is immers vereist dat
de schuldenaar zijn verplichtingen in het verleden niet is nagekomen. Indien de
schuldenaar tijdens de sanering zijn verplichtingen schendt, dreigt tussentijdse beëindi-
ging dan wel een beëindiging zonder schone lei.461 De in het vooruitzicht gestelde
schone lei moet de schuldenaar prikkelen zich tijdens de sanering wél aan zijn ver-
plichtingen te houden.

De bewindvoerder houdt toezicht op de naleving door de schuldenaar van diens
verplichtingen.462 Voorts liquideert de bewindvoerder het vermogen van de schulde-
naar en beheert hij de boedel.463

De rechter-commissaris stelt het ‘vrij te laten bedrag’ vast dat niet in de boedel
valt maar aan de schuldenaar toekomst.464 De rechter-commissaris kan de schuldenaar
horen.465 De rechter-commissaris houdt voorts toezicht op de bewindvoerder en zit
de verificatievergadering voor.466

De rechtbank speelt een cruciale rol bij de toelating tot de saneringsregeling en
ook bij de verlening van de schone lei.467 De rechtbank dient ambtshalve te beoorde-
len of er wettelijke gronden zijn het Wsnp-verzoek af te wijzen.468 Ook bij de beslis-
sing over de schone lei is het aan de rechtbank te bepalen of de schuldenaar zich
(voldoende) aan zijn verplichtingen heeft gehouden.469 Bovendien stelt de rechtbank
het saneringsplan vast. Het plan bepaalt onder andere de termijn van de toepassing
van de saneringsregeling (de saneringsperiode), in beginsel drie jaar.470

459 Art. 284 en 285 Fw. Zie nader hoofdstuk 4 par. 1 over de toelatingsvereisten.
460 In hoofdstuk 4, par. 2 bespreek ik welke verplichtingen volgens de wet, wetsgeschiedenis en

jurisprudentie op de schuldenaar rusten.
461 Zie art. 350 lid 3 onder c en 354 lid 1 en lid 2 Fw.
462 Art. 316 Fw. Zie over de rol van de bewindvoerder Dethmers (2005), p. 73 e.v.
463 Art. 316 Fw.
464 Eigenlijk stelt de rechter-commissaris het nominale bedrag vast dat aan de schuldenaar toekomt

bovenop de beslagvrije voet. Zie over de rol van de R-C bij schuldsaneringen Dethmers (2005),
p. 67 e.v.

465 Schakelbepaling art. 327 Fw verklaart art. 105 Fw van overeenkomstige toepassing.
466 Art. 314 Fw (toezicht). Schakelbepaling 328 Fw verklaart de regeling van de verificatie van schuld-

vorderingen in faillissement van overeenkomstige toepassing.
467 Zie Dethmers (2005), p. 61 e.v. over de Wsnp-beslissingen die aan de rechtbank zijn opgedragen.
468 Art. 288 Fw. Zie nader hoofdstuk 4, par. 1.3-1.5.
469 Zie art. 354, 356 en 358 Fw en par. 5.3 hierna.
470 Art. 343 lid 2 Fw. De bedoeling is dat de schuldenaar dat plan opstelt. Zolang geen verificatieverga-

dering is bepaald kan de rechter ambtshalve een plan opstellen. Nu de verificatievergadering in veel
gevallen achterwege blijft is het gebruikelijk dat de rechtbank reeds direct bij de uitspraak tot
toepassing van de saneringsregeling een saneringsplan vaststelt conform een daartoe opgesteld model.
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87. De schone lei gloort aan het eind van een succesvolle toepassing van de sanerings-
regeling. De saneringsperiode zelf is gericht op de liquidatie van actief en het genere-
ren van inkomsten (c.q. aflossingscapaciteit) ter aflossing van de schuldeisers. Maar
die schuldeisers spelen zelf een zeer ondergeschikte rol in de Wsnp. Crediteuren zijn
in beginsel niet betrokken bij de Wsnp-aanvraag en ook niet bij de beslissing van
de rechter op die aanvraag.471 De wet kent de crediteuren ook geen invloed toe op
de beslissing van de rechter, aan het eind van de saneringsperiode, een schone lei
te verstrekken. Wel kunnen de crediteuren verzoeken om tussentijdse beëindiging
van de toepassing van de saneringsregeling indien de schuldenaar zich niet houdt aan
zijn lopende betalingsverplichtingen of andere uit de Wsnp voortvloeiende verplichtin-
gen.

5.3 Werking van de schuldsanering

88. Indien de schuldenaar voldoet aan het insolventiecriterium (art. 284 Fw) en de
rechter geen grond ziet voor afwijzing van het Wsnp-verzoek (art. 288 Fw) dan
verklaart de rechter de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing. In hoofdstuk
4 ga ik nader in op de toelatingsvereisten en de afwijzingsgronden voor toepassing
van de wettelijke schuldsaneringsregeling en met name de rol daarbij van de goede
trouw. Is de toepassing eenmaal uitgesproken dan bepalen drie hoofdkenmerken de
werking van de Wsnp.472 Ten eerste dient de bewindvoerder het vermogen van de
schuldenaar te liquideren. In dit opzicht verschilt de Wsnp niet van een faillisse-
ment.473 Ten tweede dient de schuldenaar zich in te spannen om zoveel mogelijk
actief en inkomsten te verwerven ter aflossing van de schuldeisers.474 De failliete
schuldenaar heeft die inspanning- en aflossingsverplichtingen niet. Ten derde wacht
de schuldenaar, mits deze zich houdt aan de verplichtingen die uit de Wsnp voortvloei-
en, de schone lei. Voor de schuldenaar ligt de belangrijkste ‘werking’ van de sanering
besloten in dit derde kenmerk, het ‘niet langer afdwingbaar’ zijn van de restvorderingen
op de schuldenaar ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt. Terwijl
de failliete schuldenaar zich niet voor zijn schuldeisers behoeft in te spannen heeft
hij ook geen uitzicht op een schone lei, tenzij hij een gerechtelijk akkoord met zijn
schuldeisers weet te bereiken.

471 Zie nader hoofdstuk 4 par. 1.1.2.
472 Voor een beknopte beschrijving van de gehele saneringsprocedure zie hoofdstuk 1, par. 2.2, randnr.

8. In hoofdstuk 4 ga ik nader in op de toelatingseisen en afwijzingsgronden voor toepassing van
de wettelijke schuldsaneringsregeling, de verplichtingen van de schuldenaar, de beëindiginggronden
en de rol van de goede trouw.

473 Zie art. 316 lid 1 onder b Fw (vereffening van de Wsnp-boedel) en art. 175 Fw (vereffening
faillissementsboedel).

474 Deze inspanningsverplichting is niet vastgelegd in de wet maar wordt wel genoemd in de MvT,
Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 6. Ook de rechtspraak aanvaardt het bestaan van die
verplichting van de schuldenaar, zie par. 2.7 van hoofdstuk 4.
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De verkrijging van de ‘schone lei’ in de Wsnp is geregeld in art. 354, 356 en 358
Fw en wel als volgt. Na het verstrijken van de in het saneringsplan vastgestelde
termijn, gedurende welke de toepassing van schuldsaneringsregeling van kracht is
(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 schuldsaneringsregeling
voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten. Spreekt de rechtbank uit dat de
schuldenaar niet tekort is geschoten, dan zijn de vorderingen op de schuldenaar, voor
zover de sanering op die vorderingen van toepassing is (zie art. 299 Fw), niet langer
afdwingbaar na het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak (art. 354 lid 1, art.
356 lid 2 jo. 358 lid 1 Fw). In het geval er een slotuitdeling plaats vindt treedt deze
niet afdwingbaarheid niet in op het moment dat de uitspraak van de rechter krachtens
art. 354 Fw in kracht van gewijsde gaat, maar eerst op het moment dat de slotuit-
delingslijst verbindend is geworden (art. 356 lid 2 Fw). Dat rechtsgevolg, de schone
lei, treedt ook in indien de rechtbank uitspreekt dat de schuldenaar weliswaar tekort
is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen maar dat die tekortkoming wegens
haar bijzondere aard of geringe betekenis buiten beschouwing blijft (art. 358 lid 2
jo. 354 lid 1 en 2 Fw). De MvT bij het wetsontwerp voor de Wsnp bevestigt dat de
schone lei niet tot gevolg heeft dat de vorderingen van de schuldeisers komen te
vervallen.475 Door het ontnemen van de afdwingbaarheid aan de restvorderingen
rusten op de schuldenaar nog slechts natuurlijke verbintenissen als bedoeld in het
tweede lid, onder a, van art. 3 van Boek 6 BW, aldus de MvT.476 Er is bewust voor
gekozen de vorderingen niet te laten vervallen. Ten eerste past dat, aldus de MvT,
in de gedachte van het nieuwe vermogensrecht dat bescherming van een bepaalde
persoon een bevoegdheid behoort te zijn waarvan betrokkene gebruik kan maken,
doch niet behoeft te maken.477 Ten tweede kan de schuldenaar, die alsnog aan de
natuurlijke verbintenis tot betaling van een schuldeiser voldoet, niet tegengeworpen
worden, bijvoorbeeld door de fiscus, dat hij een schenking doet. Deze inkleding van
de schone lei komt overeen met het rechtsgevolg van een akkoord met schuldeisers
in faillissement of surseance van betaling: ook dan resteren natuurlijke verbintenissen
jegens de schuldeisers zij niet krachtens het akkoord zijn voldaan.478 Indien na de
beëindiging van de schuldsaneringsregeling, met verlening van de schone lei, blijkt
dat zich voor de beëindiging feiten of omstandigheden hebben voorgedaan waaruit
blijkt dat de schuldenaar zijn schuldeisers heeft benadeeld dan kan de rechter op
verzoek van iedere belanghebbende, en na het horen van de schuldenaar, de afdwing-
baarheid van vorderingen weer doen herleven (art. 358a Fw).

475 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 21.
476 Idem. Het gaat niet om een geval waarin van de aanvang af de rechtsvordering (tot nakoming,

schrijver dezes) aan de verbintenis is onthouden, maar om een geval waarin door een later ingetreden
omstandigheid de rechtsvordering is komen te vervallen zoals de verbintenissen die overblijven na
verjaring, aldus de MvT p. 21 en 22.

477 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 21.
478 Zie HR 31 januari 1992, RvdW 1992, 44. Wessels Insolventierecht VI, par. 6146.
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5.4 Centrale onderzoeksvraag: de rol en betekenis van de goede trouw van de
schuldenaar

89. De wetgever ziet voor de goede trouw een belangrijke rol weggelegd in de
Wsnp.479 Volgens de MvT speelt de goede trouw van de schuldenaar niet alleen
een rol bij de toelating tot de sanering, maar ook gedurende de saneringsperiode (in
het bijzonder bij een tussentijdse beëindiging, art. 350 Fw), 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.480 De MvT verwijst achtereenvolgens
naar art. 288 lid 2 onder b Fw, art. 350 lid 3 onder c en e Fw, art. 354 Fw en art.
358a Fw. Van deze vier wetsartikelen gebruikt alleen art. 288 Fw de termen ‘niet
te goeder trouw’. De overige artikelen spreken slechts van het niet nakomen van
verplichtingen door de schuldenaar en benadeling van schuldeisers door de schuldenaar.

90. Wat betreft het huidige Nederlandse recht richt dit onderzoek zich in de eerste
plaats 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 schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (art. 288 lid 2 on-
der b).481 Ook de toetsing aan de goede trouw bij de tussentijdse beëindiging en
de beëindiging na afloop van de saneringsduur komt aan de orde. Twee vragen hebben
richting gegeven aan dit onderzoek. Ten eerste de vraag hoe de toetsing aan de goede
trouw zich verhoudt tot de doelstellingen van de Wsnp. Ten tweede de vraag in
hoeverre de goede trouw van de schuldenaar een bruikbare toetsingsmaatstaf kan zijn
in insolventieprocedures. Daarbij komt tevens aan de orde welke de taak c.q. de
verplichtingen zijn van de rechter die over het Wsnp-verzoek dient te oordelen, de
benoemde bewindvoerder, de schuldeisers en de schuldenaar zelf. Alvorens deze
vragen te onderzoeken binnen het bredere terrein van het insolventierecht (rechts-
geschiedenis, hoofdstuk 3; rechtsvergelijking, hoofdstuk 8) en meer specifiek aan de
hand van de wetsgeschiedenis van de Wsnp (hoofdstuk 4), de jurisprudentie inzake
art. 288 lid 2 aanhef en onder b (hoofdstuk 5), de toetsing van de goede trouw van
de ondernemende schuldenaar (hoofdstuk 6) en voorstellen tot wijziging van de Wsnp
(hoofdstuk 7), sluit dit tweede hoofdstuk af met enkele interne rechtsvergelijkingen.
Hoe verhoudt de goede-trouw-maatstaf van art. 288 lid 2 Fw zich tot de redelijkheid
en billijkheid en andere privaatrechtelijke leerstukken (paragraaf 6)? Is een parallel
te trekken met gedragsmaatstaven in het sociaalzekerheidsrecht (paragraaf 7)? Hoe
verhoudt de goede-trouw-maatstaf zich tot de strafrechtelijke bepalingen inzake
bankbreuk (paragraaf 8)?

479 Zie ook hoofdstuk 1 par. 2.3.
480 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.
481 Voor een verdere toelichting op het onderwerp en vragen van onderzoek verwijs ik naar par. 3 van

hoofdstuk 1.



102 Schuldenproblematiek en schuldsanering

6 Functies van goede trouw en redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht

6.1 Goede trouw en kwade trouw

91. In veel rechtstelsels, waaronder het onze, onderscheidt men de subjectieve goede
trouw van de objectieve goede trouw.482 De subjectieve goede trouw in enge zin
heeft betrekking op de wetenschap, van feiten of omstandigheden, die een rechtssubject
heeft.483 Veelal wordt deze subjectieve goede trouw geobjectiveerd in die zin dat
ook de wetenschap die een rechtssubject behoort (of behoorde) te hebben onder het
begrip subjectieve goede trouw begrepen wordt.484 Vrij algemeen wordt aangenomen
dat de objectieve goede trouw verwijst naar een (open) gedragsnorm, welke norm
rechtssubjecten over en weer in acht dienen te nemen. Hesselink is een andere mening
toegedaan, ik kom daar hieronder op terug.485 In het BW is de objectieve goede
trouw vervangen door (de maatstaven van) redelijkheid en billijkheid.486

92. Voor het intreden van een rechtsgevolg vereist de wet, in bepaalde gevallen, de
goede trouw van de persoon die zich op het gewenste rechtsgevolg beroept. De wet
geeft geen definitie van goede trouw, maar omschrijft wel wanneer goede trouw
ontbreekt. Goede trouw ontbreekt indien de persoon de feiten of het recht, waarop
de goede trouw betrekking moet hebben, kende of in de gegeven omstandigheden
behoorde te kennen (art. 3:11 BW). Uit dat laatste volgt dat voor een succesvol beroep
op goede trouw vaak aan een zekere onderzoeksplicht voldaan moet zijn. Art. 3:11
BW laatste zin bepaalt dat de onmogelijkheid van onderzoek niet belet dat iemand,
die reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht
behoorde te kennen.487 Het vereiste van goede trouw wordt gesteld in diverse bepa-
lingen van Boek 3 BW (algemeen vermogensrecht) en Boek 5 BW (zakenrecht) en
een enkele keer ook in Boek 6 (verbintenissenrecht).488 Zo is bijvoorbeeld de over-
dracht van een roerende zaak, ondanks onbevoegdheid van de vervreemder, geldig

482 Hesselink (1999), p. 27. De term ‘goede trouw’ is een letterlijke vertaling van de Romeinsrechtelijke
bona fides. Van Schilfgaarde (1984), p. 57 e.v. bespreekt de verhouding tussen de (objectieve) goede
trouw van het handelen en de (subjectieve) goede trouw van het niet weten. Van Schilfgaarde ziet
de goede trouw van het handelen als het ‘dragend beginsel’, ook bij de subjectieve goede trouw.
Volgens de auteur stelt namelijk ook de subjectieve goede trouw eisen aan het handelen, maar eerst
indien de desbetreffende persoon zich op een rechtsgevolg, waar subjectieve goede trouw voor vereist
is, wenst te beroepen. De objectieve goede trouw van het handelen treft de justiciabele direct, aldus
Van Schilfgaarde (1984), p. 59.

483 Hesselink (1999), p. 27 spreekt van een gemoedstoestand.
484 Hesselink (1999), p. 27 merkt daarbij op dat subjectieve goede trouw geen excuus vormt voor het

handelen in strijd met de gedragsnorm van de objectieve goede trouw.
485 Hesselink (1999) is de mening toegedaan dat de objectieve goede trouw – het BW spreekt thans

van redelijkheid en billijkheid (zie art. 6:2 en 6:248 BW) – geen rechtsnorm vormt maar de taak
van de rechter betreft, zie nader par. 6.2.1 hieronder.

486 Vgl. art. 1374 lid 3 en 1375 oud BW en art. 3:12, 6:2 en 6:248 (nieuw) BW.
487 Art. 3:11 BW laatste zin.
488 In het verbintenissenrecht hanteert de wetgever over het algemeen de termen redelijkheid en billijk-

heid, zie par. 6.2 hieronder.
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indien (a) de overdracht anders dan om niet geschiedt, en (b) de verkrijger van het
goed te goeder trouw is.489 Vereist is derhalve dat de verkrijger niet wist en ook
niet behoorde te weten dat de vervreemder onbevoegd was tot de overdracht van het
goed. Is de verkrijger niet te goeder trouw dan wordt hij geen eigenaar. Ook indien
een persoon niet te goeder trouw is kunnen (aanvullende) rechtsgevolgen intreden,
bijvoorbeeld in het volgende geval. Indien een rechthebbende (eigenaar) zijn goed
opeist, is een bezitter van dat goed steeds – ongeacht zijn goede trouw – gehouden
tot afgifte van het goed, tenzij het recht van de eigenaar verjaard is.490 Maar een
bezitter niet te goeder trouw is niet alleen verplicht tot afgifte van het goed, maar
ook tot afgifte van de afgescheiden en de opeisbare vruchten van het goed dat hij
onder zich hield.491 Soms spreekt de wet niet van een persoon niet te goeder trouw,
maar van een persoon te kwader trouw. Deze persoon te kwader trouw kan dan geen
beroep doen op een bepaald rechtsgevolg.492 Zo is de ontvanger te kwader trouw
van een onverschuldigde betaling zonder ingebrekestelling in verzuim.493

93. Art. 288 lid 2 onder b Fw geeft de rechter de bevoegdheid een Wsnp-verzoek
van een schuldenaar af te wijzen indien aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien
van het ontstaan of onbetaald laten van schulden niet te goeder trouw is geweest. De
vraag dringt zich op – al was het maar door het gebruik van identieke terminologie –
of hier sprake zou kunnen van een toepassing van de goede trouw bedoeld in art.
3:11 BW. Toegespitst op art. 288 Fw zou (een deel van) het toelatingscriterium van
de Wsnp zijn dat een schuldenaar die, ten tijde van het ontstaan van zijn schulden,
wist of behoorde te weten dat hij de betreffende verplichtingen niet zou kunnen
nakomen als niet te goeder trouw aangemerkt dient te worden. In de MvT bij de Wsnp
is evenwel ‘voor goed begrip’ benadrukt dat niet wordt gedoeld op een ‘zuiver geval’
van ‘goede trouw’ als bedoeld in art. 3:11 BW.494 Bij de bespreking van de wetshis-
torie van de Wsnp in hoofdstuk 4 paragraaf 5 en de bespreking van de jurisprudentie
in hoofdstuk 5 kom ik hier op terug.

489 Art. 3:86 BW.
490 Zie art. 5:2 BW, 3:99, 3:120 en 3:121 BW.
491 Art. 3:121 BW.
492 Van Schilfgaarde (1984), p. 60, sprekend over de ontwerpers van het (nieuw) BW: ‘Waar anderzijds

het ontbreken van kwade gezindheid in de ogen van de ontwerpers een essentiële bijkomende eis
is wordt de uitdrukking ‘kwade trouw’ gebruikt’ Van Schilfgaarde verwijst onder andere naar de
rechten van de eigenaar van een grensoverschrijdend gebouw dat (deels) staat op het erf van een
ander in art. 5:54 lid 1 BW; de eigenaar van een gebouw die kwade trouw kan worden verweten
heeft niet de rechten die de wet aan een eigenaar van een grensoverschrijdend gebouw (niet te kwader
trouw) toekent, aldus art. 5:54 lid 3 BW.

493 Aldus art. 6:205 BW. Art. 6:81 BW vereist voor intreden van verzuim van de schuldenaar, in
beginsel, wel een ingebrekestelling, art. 6:82 BW geeft een aantal uitzonderingen daarop. Het gevolg
van verzuim van de schuldenaar is onder andere dat hij wettelijke rente verschuldigd is en dat elke
onmogelijkheid de verbintenis na te komen, ontstaan tijdens het verzuim, aan de schuldenaar is toe
te rekenen, tenzij de onmogelijkheid aan de schuldeiser is toe te rekenen. Verzuim heeft, kort gezegd,
tot gevolg dat het risico bij de schuldenaar komt te liggen.

494 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 37.
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6.2 Redelijkheid en billijkheid

6.2.1 Eisen van redelijkheid en billijkheid

94. De termen redelijkheid en billijkheid komen talloze malen voor in de boeken 1-8
BW. De termen worden ook gebruikt buiten het BW. In art. 3:12 BW heeft de wet-
gever niet meer dan een richtsnoer gegeven bij de vaststelling van de eisen die uit
de redelijkheid en billijkheid voortvloeien: ‘Bij de vaststelling van wat redelijkheid
en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechts-
beginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelij-
ke belangen, die bij het gegeven geval betrokken zijn.’ Hartkamp kwalificeert de
redelijkheid en billijkheid als ‘beginsel’ dat de rechtsbetrekkingen tussen schuldeiser
en schuldenaar beheerst.495 Volgens Hartkamp verwijst de wet naar ongeschreven
recht dat vereist dat partijen als redelijke mensen handelen en met elkaars gerechtvaar-
digde belangen rekening houden. Gezien het gebruik van de term ‘vaststelling’ lijkt
aannemelijk dat art. 3:12 BW zich richt tot de rechter.496 Hesselink meent evenwel
dat de rechter het richtsnoer van 3:12 BW niet alleen bij toepassing van de redelijkheid
en billijkheid maar bij al zijn beslissingen in acht dient te nemen.497 Hesselink betitelt
het begrippenpaar ‘redelijkheid en billijkheid’ als een volledig open norm die geen
rechtsnorm is, maar de taakstelling van de rechter weerspiegelt.498 Hesselink baseert
zijn visie met name op de taak c.q. plicht van de rechter om in ieder aan hem voor-
gelegd geval te beslissen op basis van het recht.499 Bij de toepassing van bestaande,
abstracte rechtsregels stuit de rechter op interpretatieproblemen en omissies in de
regelgeving.500 Ook ziet de rechter zich geconfronteerd met situaties waarin bepaalde
feiten aanleiding geven tot toepassing van een bepaalde regel, terwijl andere feiten
voor de rechter reden zijn voor een uitzondering op de regel. Kortom, de rechter moet
bij de uitoefening van zijn taak rechtsregels concretiseren, aanvullen en corrigeren,
waarbij de rechter telkens nieuwe regels vormt. De redelijkheid en billijkheid duiden
in de visie van Hesselink geen rechtsnorm aan, maar duiden op de functies van de
rechter te weten het concretiseren, aanvullen en corrigeren van regels. Bij toepassing
van de redelijkheid en billijkheid doet de rechter niets anders dan nieuwe regels
ontwikkelen.501 Rechtsvorming is inherent aan rechtstoepassing.502 De redelijkheid
en billijkheid ontwikkelt zich aldus tot een systeem, parallel aan de wet, dat het gehele

495 Asser-Hartkamp 4-I (2004), p. 47-48, in commentaar op art. 6:2 en 6:248 BW.
496 Hesselink (1999), p. 405 merkt, in navolging van Hartkamp, op dat de rechter niet alleen bij

vaststelling van de eisen van redelijkheid en billijkheid maar altijd rekening moet houden met de
aangeduide rechtsbeginselen, rechtsovertuigingen en belangen.

497 Hesselink (1999), p. 405 en Hesselink (2000), p. 2035.
498 Zie Hesselink (1999), onder andere p. 408.
499 Idem, p. 402.
500 Hesselink (1999), p. 399 en 400.
501 Hesselink (1999), p. 408 en 409.
502 Hesselink (1999), p. 402.
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(privaat)recht dekt, aldus nog steeds Hesselink.503 Hesselink verwerpt dit parallelle
systeem gebaseerd op de volledig open ‘norm’ van de redelijkheid en billijkheid. Maar
Hesselink heeft geen bezwaren tegen door de rechter ontwikkelde subsystemen ter
uitwerking van echte (open) normen c.q. rechtsregels, zoals bijvoorbeeld de uitwerking
van de zorgvuldigheidseis gesteld in art. 6:162 BW. Dergelijke subsystemen leiden
volgens hem niet tot een concurrerend rechtssysteem maar tot een verfijning (in een
subsysteem) binnen het rechtssysteem van de wet.504 Onder andere Van Schilfgaarde
bekritiseert de visie van Hesselink als zou de redelijkheid en billijkheid geen rechts-
norm behelzen.505 Van Schilfgaarde werpt ten eerste de vraag op, aannemend dat
‘redelijkheid en billijkheid’ zelf geen norm is, welke norm de rechter bij toepassing
van de redelijkheid en billijkheid dan wel hanteert.506 Verder stelt Van Schilfgaarde
vast dat de visie van Hesselink inhoudt dat de redelijkheid en billijkheid slechts
geadresseerd is aan de rechter, terwijl Van Schilfgaarde van mening is dat de redelijk-
heid en billijkheid zich primair richt tot de justitiabelen (veelal schuldeisers en schulde-
naren). De tekst van art. 6:2 lid 1 lijkt zelfs rechtstreeks aan de justitiabelen gericht:
schuldeiser en schuldnaar moeten zich, jegens elkaar, redelijk en billijk gedragen.

6.2.2 Aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

95. Art. 6:2 lid 1 BW bepaalt dat schuldeiser en schuldenaar verplicht zijn zich
tegenover elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
Onder oud BW heette het nog dat overeenkomsten ‘te goeder trouw’ uitgevoerd
moesten worden.507 Het nieuw BW heeft de reikwijdte van de norm tot alle verbinte-
nissen uitgebreid. Art. 6:2 lid 2 BW bepaalt dat een tussen schuldeiser en schuldenaar
krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel niet van toepassing is,
voor zover dit in de gegevens omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De grond tot afwijzing van een Wsnp-verzoek
wegens gebrek aan goede trouw (art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw) zou men kunnen
zien als een toepassing van de redelijkheid en billijkheid: naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid kan het, ondanks het feit dat (a) de schuldenaar voldoet aan de
insolventiemaatstaf van art. 284 Fw en (b) de schuldenaar nog moet voldoen aan zijn
Wsnp-verplichtingen, onaanvaardbaar zijn dat een schuldenaar toegelaten wordt tot
de schuldsaneringsregeling met uitzicht op de schone lei.508 Echter, volgens de MvT

503 Hesselink (1999), p. 429.
504 Hesselink (1999), p. 423 en p. 428-429.
505 Zie ook de kritische vragen aan Hesselink van acht juristen (voorheen) verbonden aan het Schoordijk

Instituut, KUB Tilburg, in: Borgers e.a. (2000), p. 2029 e.v.
506 Van Schilfgaarde (1999), p. 812.
507 Art. 1374 lid 3 OBW.
508 Vgl. de suggestie van een raadsheer van een van de rechtshoven in het onderzoek van Huls &

Schellekens (2001) tot uitsluiting van bepaalde schulden van de werking van de schone lei, p. 101:
‘De schuldsanering werkt niet ten aanzien van een schuld waarvan het in de gegeven omstandigheden
naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als deze door de beëindi-
ging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling op grond van art. 356 tweede lid niet langer
afdwingbaar zou zijn.’
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‘doelt’ de goede-trouw-maatstaf van art. 288 lid 2 onder b Fw niet op ‘een geval van
objectief recht zoals de eisen van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 2 en
248 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek’.’509

Volgens Van Schilfgaarde is het verschil tussen de gedragsmaatstaven van art.
6:2 BW en die van art. 288 lid 2 aanhef onder b vooral hierin gelegen dat art. 6:2
BW betrekking heeft op de actuele verhouding tussen een bepaalde schuldeiser en
een bepaalde schuldenaar en dat art. 288 ziet op de verhouding (a) destijds tussen
de schuldenaar en (b) niet nader bepaalde schuldeisers en dan alleen voor zover het
gedrag betrekking had op het ontstaan of onbetaald laten van schulden.510 Ik plaats
enkele kanttekeningen bij zijn visie. Ad (a): de maatstaf van art. 288 heeft óók
betrekking op de actuele verhouding tussen schuldenaar en schuldeiser waar het gaat
om het onbetaald laten van schulden maar bijvoorbeeld ook in het vaak voorkomende
geval dat schulden tot op het moment van indiening van het Wsnp-verzoek blijven
toenemen. Uit de jurisprudentie te bespreken in hoofdstuk 5 zal nog blijken dat de
rechter bij de beslissing zijn discretionaire bevoegdheid tot afwijzing van een Wsnp-
verzoek op basis van art. 288 lid 2 onder b al dan niet toe te passen vaak ook actuele
omstandigheden betrekt, zoals de inspanningen die de schuldenaar verricht om inkom-
sten te verwerven en schulden af te lossen. Van Schilfgaarde spreekt overigens ook
zelf van een ‘op prognose gerichte moraliteitstoets’. Ad (b): uit de jurisprudentie te
bespreken in hoofdstuk 5 en 6 blijkt dat de rechter zijn oordeel dat een schuldenaar
niet te goeder trouw is geweest juist op specifieke in zijn beslissing vermelde schulden
betrekt (bijvoorbeeld schulden aan postorderbedrijven, strafrechtelijke boetes of
belastingschulden).

6.3 Bevrijdende verjaring en verval

96. De werking van de schone lei van de Wsnp vertoont gelijkenis met de rechtsgevol-
gen van verjaring en verval.511 Alvorens tot een vergelijking van deze rechtsfiguren
te komen (in randnr. 98 hieronder), bespreek ik hier eerst de bevrijdende verjaring
en verval alsmede de rol van de redelijkheid en billijkheid bij de toepassing van die
rechtsfiguren. Indien een schuldeiser gedurende zekere tijd, de verjaringstermijn, geen
(rechts)vordering tegen zijn schuldenaar heeft ingesteld, kan de schuldenaar, na het
verstrijken van de betreffende verjaringstermijn zich met succes verweren tegen een
vordering van de schuldeiser door een beroep op verjaring.512 De duur van de termijn

509 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 37. Dus de goede trouw van art. 288 Fw betreft geen
zuiver geval van goede trouw als bedoeld in art. 3:11 BW (zie randnr. 93 hierboven) en ook geen
geval van de redelijkheid en billijkheid.

510 Zie de noot van Van Schilfgaarde bij HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567.
511 Dethmers (2005), p. 37, maakte reeds eerder een vergelijking tussen de werking van de Wsnp en

verval.
512 Zie over het begrip bevrijdende verjaring Koopman (1993), p. 4.
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bedraagt in vele gevallen vijf jaar.513 Indien de schuldeiser een executoriale titel
heeft bedraagt de termijn twintig jaar.514 De schuldeiser kan verjaring steeds stuiten
door het instellen van een eis in rechte en in indien het gaat om een vordering tot
nakoming van een verbintenis ook door een schriftelijke aanmaning of mededeling.515

Na de stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn.516 De wet kent een aantal gron-
den voor verlenging van de verjaringstermijn.517 De meest algemene grond voor
verlenging, die ziet op de verhouding tussen schuldenaar en schuldeiser, is dat de
schuldenaar opzettelijk het bestaan van de schuld of de opeisbaarheid daarvan verbor-
gen heeft gehouden.518 De wettelijke regeling van de verjaring kent geen andere
gronden om een beroep van de schuldenaar op verjaring van de rechtsvordering van
de schuldeiser, af te wijzen.519

Verval van een vordering treedt op door enkel tijdsverloop.520 Een vervaltermijn
kan niet verlengd of gestuit worden.521 Vervaltermijnen zijn, veelal in het belang
van de openbare orde, van korte duur.522 Wettelijke vervaltermijnen komen onder
andere voor in het procesrecht en in het personen- en familierecht.523 Vervaltermijnen
worden ook wel opgenomen in contracten. Daarnaast kent de wet vervaltermijnen
– veelal aangeduid als ‘redelijke termijn’ – die door een partij, op grond van een
specifieke wettelijk bepaling, aan een andere partij gesteld kunnen worden.524

97. Voor het onderhavig onderzoek naar de rol van de goede trouw van de schuldenaar
in de Wsnp is van belang te bezien in hoeverre de redelijkheid en billijkheid een rol
spelen bij de aanverwante rechtsfiguren van verval en verjaring. De rechter kan een
beroep op verjaring passeren op grond van de beperkende werking van de redelijkheid
en billijkheid.525 Koopman (1993) bepleit terughoudendheid van de rechter bij het
op grond van de redelijkheid en billijkheid negeren van voltooide, wettelijke verjarings-

513 Zie de vijfjaarstermijn in art. 3:307, 308, 309, 310, 311 BW. Voor niet specifiek in de wet geregelde
gevallen geldt een termijn van twintig jaar, art. 3:306 BW. Het BW kent ook kortere termijnen,
bijvoorbeeld de verjaring van een vordering tot voldoening van loon op een door de wet voorgeschre-
ven wijze (art. 7:617 en 620 BW) binnen zes maanden na voldoening op een andere niet-bevrijdende
wijze (art. 7:621 lid 3 BW).

514 Art. 3:324 BW.
515 Ook door erkenning door de schuldenaar stuit de verjaring. Zie art. 3:316-318 BW.
516 Art. 3:319 BW.
517 Art. 3:321 BW.
518 Art. 3:321 lid 1 onder f BW.
519 Zie over de rol van redelijkheid en billijkheid bij verjaring het volgende randnr.
520 Zie Koopman (1993), p. 111 e.v.
521 Koopman (1993), p. 121.
522 Zie het overzicht van Koopman (1993), p. 191.
523 Denk bijvoorbeeld aan de termijnen voor de instelling van rechtsmiddelen en het verval van her

recht een verzoek tot betaling van levensonderhoud in te dienen over een periode die reeds vijf jaar
is verstreken, art. 1:403 BW.

524 Zie bijvoorbeeld de termijn die de curator in faillissement aan de pand- en hypotheekhouder kan
stellen om tot executie over te gaan, art. 58 lid 1 Fw.

525 Een verjaringstermijn kan toepassing missen indien en voor zover in de gegeven omstandigheden
een beroep op een verjaringstermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn, art. 6:2 lid 2 BW.
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termijnen.526 Koopman ziet voor de redelijkheid en billijkheid een ‘belangrijkere
rol’ weggelegd bij contractuele verjaringstermijnen en de wettelijke en contractuele
vervaltermijnen.527 Een argument voor dit verschil is gelegen in het feit dat de schuld-
eiser verjaring kan stuiten maar verval niet. Ten aanzien van vorderingen tot vergoe-
ding van schade leren diverse arresten van de HR dat de rol van de redelijkheid en
billijkheid bij zogenoemde ‘relatieve’ verjaringstermijnen groter is dan bij de ‘absolute’
verjaringstermijnen.528 De relatieve termijn bedraagt vijf jaar en vangt aan op het
moment dat de benadeelde bekend is met de schade en met de daarvoor aansprakelijke
persoon (de ‘dader’).529 Indien de benadeelde, hoewel bekend met schade en dader,
zijn vordering toch niet geldend heeft ‘kunnen’ maken, wegens omstandigheden die
te wijten zijn aan de dader, is het, aldus de HR, naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar dat de dader zich op de relatieve verjaringstermijn zou
mogen beroepen.530 Dergelijke omstandigheden (psychische toestand) kunnen zich
bijvoorbeeld voordoen bij een slachtoffer van seksueel misbruik.531 Een vordering
tot vergoeding van schade verjaart ‘in ieder geval’ na het verstrijken van de absolute
verjaringstermijn van twintig jaar gerekend vanaf de datum van de schadeveroorzaken-
de gebeurtenis.532 Volgens de HR is de aanvang van deze absolute termijn niet afhan-
kelijk van omstandigheden die de benadeelde betreffen.533 Voor schade als gevolg
van verontreiniging of gevaarlijke stoffen geldt een, eveneens strikt toe te passen,
absolute verjaringstermijn van dertig jaar.534 Maar in bijzonder gevallen kan, volgens
HR 28 april 2000, ook een beroep op een absolute verjaringstermijn onaanvaardbaar
zijn.535 De feitenrechter dient daarbij alle omstandigheden van het concrete geval
te beoordelen, vanuit een aantal door de HR geformuleerde gezichtspunten, ik citeer
een deel van r.o. 3.3.3 van het voormelde arrest:

526 Zie Koopman (1993), p. 106.
527 Koopman (1993), p. 94, p. 107, p. 122
528 Voor een overzicht van deze arresten zie Stolker, T&C BW aantekeningen bij art. 3:310 BW. Voorts

Smeehuijzen, Verjaring van het recht op vergoeding van personenschade, ’s-Gravenhage: BJU 2006.
Vranken (2005), nr. 38 (p. 46) is, in dit verband, van mening dat afwijzing op grond van het in
Angelsaksische recht gehanteerde, maar in het Nederlands recht nog niet aanvaarde, begrip unclean
hands ‘scherper’ is dan een afwijzing op grond van de beperkende werking van de redelijkheid en
billijkheid.

529 Art. 3:310 lid 1 BW. Niet relevant is of het slachtoffer behoorde te weten wat de schade was en
wie de aansprakelijke persoon (geen onderzoeksplicht voor het slachtoffer). Het gaat om de subjectie-
ve, daadwerkelijke bekendheid met schade en dader. Aldus HR 6 april 2001, NJ 2002, 383.

530 HR 23 oktober 1998, NJ 2000, 15.
531 HR 23 oktober 1998, NJ 2000, 15. In deze zedenzaak oordeelde de HR dat de psychische toestand

van het slachtoffer dergelijke omstandigheden, te wijten aan de dader, opleverden.
532 Art. 3:310 lid 1 laatste zin BW. In dit geval is niet relevant op welk momnet het slachtoffer bekend

werd met slachtoffer en schade, wegens de vereiste rechtszekerheid en de mogelijke onbillijkheid
voor de schuldenaar. Zie HR 3 november 1995, NJ 1998, 380 en HR 28 april 2000, NJ 2000, 430.

533 Zie HR 25 juni 1999, NJ 2000, 16 in geval van kindermishandeling.
534 Art. 3:310 lid 2 BW.
535 HR 28 april 2000, NJ 2000, 430 inzake schade voortvloeiend uit door een werknemer van De Schelde

ingeademde asbest.
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Of in gevallen als het onderhavige toepassing van de verjaringstermijn van dertig jaar na
de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, inderdaad naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid onaanvaardbaar is, zal met inachtneming van alle omstandigheden van
het concrete geval moeten worden beoordeeld. Als gezichtspunten waarvan de rechter blijk
moet geven deze in zijn beoordeling te hebben betrokken, vallen te noemen:
a of het gaat om vergoeding van vermogensschade dan wel van nadeel dat niet in ver-

mogensschade bestaat, en – mede in verband daarmede – of de gevorderde schade-
vergoeding ten goede komt aan het slachtoffer zelf, diens nabestaanden dan wel een
derde;

b in hoeverre voor het slachtoffer respectievelijk zijn nabestaanden ter zake van de schade
een aanspraak op een uitkering uit anderen hoofde bestaat;

c de mate waarin de gebeurtenis de aangesprokene kan worden verweten;
d in hoeverre de aangesprokene reeds vóór het verstrijken van de verjaringstermijn

rekening heeft gehouden of had behoren te houden met de mogelijkheid dat hij voor
de schade aansprakelijk zou zijn;

e of de aangesprokene naar redelijkheid nog de mogelijkheid heeft zich tegen de vordering
te verweren;

f of de aansprakelijkheid (nog) door verzekering is gedekt;
g of na het aan het licht komen van de schade binnen redelijke termijn een aanspra-

kelijkstelling heeft plaatsgevonden en een vordering tot schadevergoeding is ingesteld.

Ook voor zedenmisdrijven tegen minderjarigen kent de wet een uitzondering op de
relatieve verjaringstermijn van vijf jaar. Een vordering tot vergoeding van schade als
gevolg van een gebeurtenis die een dergelijk zedenmisdrijf oplevert, verjaart eerst
na verjaring van het recht van het OM tot strafvordering over te gaan.536

98. Verjaring, verval en de werking van de Wsnp vertonen gelijkenissen, maar ook
verschillen. Op het moment van verval gaat het vorderingsrecht teniet.537 Een succes-
vol beroep op verjaring en de toekenning van de schone lei resulteren daarentegen
in de transformatie van een afdwingbare vordering in een natuurlijke verbintenis.
Schuldeiser en schuldenaar hebben, over het algemeen, geen vat op de aanvang en
het verloop van de vervaltermijn.538 De rechter dient vervaltermijnen ambtshalve
toe te passen. Verjaring is een verweer dat door de schuldenaar ingeroepen dient te
worden, maar – zolang de termijn nog niet verstreken is – eindeloos door de schuld-
eiser gestuit kan worden. De Wsnp zou men ook kunnen opvatten als een (voorwaarde-
lijk) ‘verweermiddel’ van de schuldenaar.539 Een Wsnp-verzoek zou ik willen benoe-

536 Art. 3:310 lid 4 BW.
537 Bij verval gaat het overigens vaak om het verlies van een bevoegdheid en niet om een vorderings-

recht, Koopman (1993), p. 111.
538 Contractspartijen hebben, in mindere of meerdere mate, wel invloed op het instellen van vervaltermij-

nen. Ook degene die de bevoegdheid heeft een ‘redelijke termijn’ te stellen kan binnen de grenzen
van de wet al dan niet van die bevoegdheid gebruik maken.

539 De Commissie-Mijnssen, die in haar rapport aan de Minister van Justitie in 1989 een wettelijke
schuldsaneringsregeling aanbeval (zie nader hoofdstuk 4, par. 4.1), verkoos, met het oog op een
problematische schuldenlast van een natuurlijk persoon, een bijzondere wettelijke schuldsaneringsrege-
ling boven bijzondere verjarings- of vervaltermijnen; Commissie-Mijnssen (1989), p. 235.
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men als een beroep op niet-afdwingbaarheid wegens insolventie waarbij de schuldeiser
de mogelijkheid van stuiting is ontzegd, onder de opschortende voorwaarden dat (1)
het vermogen van de schuldenaar wordt geliquideerd, (2) de door de rechter vast te
stellen saneringsduur is verstreken, en (3) de rechter achteraf vaststelt dat de schulde-
naar zich gedurende de saneringsduur aan zijn verplichtingen heeft gehouden. De
rechtsfiguren verjaring en verval hebben beide de strekking de rechtszekerheid te
bevorderen. Ook hier dringt zich een vergelijking met de Wsnp op: de Wsnp is er
primair op gericht te voorkomen dat de schuldenaar ‘levenslang’ door zijn schulden
wordt achtervolgd. De Wsnp dient de rechtszekerheid van de schuldenaar. De schuld-
eiser vindt enige procesrechtelijke bescherming in de Wsnp, maar de schuldeiser kan
zijn rechtsverlies niet stuiten. Ook de voorwaarden voor – of zo men wil de rechtsoor-
zaak van – de drie rechtsfiguren toont bepaalde gelijkenis. De rechtsoorzaak (of
voorwaarde) van verval is tijdsverloop. De rechtsoorzaak van verjaring is tijdsverloop
in combinatie met passiviteit van de schuldeiser. De rechtsoorzaak van de schone
lei zie ik in de combinatie van drie factoren: de insolvente toestand van de schuldenaar,
tijdsverloop en de voldoening door de schuldenaar aan de verplichtingen die voortvloei-
en uit de Wsnp.540 Gezien de besproken jurisprudentie van de HR inzake verjaring
en de omstandigheid dat schuldeisers hoegenaamd geen invloed kunnen uitoefenen
op de verlening van de schone lei, zou ook bij de Wsnp een zekere rol voor de
redelijkheid en billijkheid – wat die termen ook mogen betekenen – bepleit kunnen
worden. De voor toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling vereiste insol-
vente toestand van de schuldenaar en de ‘tegenprestatie’ die de schuldenaar tijdens
de toepassing van de schuldsaneringsregeling moet gaan leveren, bieden mijns inziens
echter geen ruimte voor de toepassing van de redelijkheid en billijkheid (of de goede
trouw) bij de beoordeling van een Wsnp-verzoek.541

6.4 Overmacht

99. Het niet-betalen van een schuld is, in de termen van het BW, een tekortkoming
in de nakoming van een verbintenis.542 Volgens de wet kan een tekortkoming de
schuldenaar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.543 In dergelijke gevallen spreekt men van overmacht van de schulde-
naar.

De heersende leer is zeer lang geweest dat de schuldenaar ‘levenslang’ gehouden
blijft zijn schulden na te komen.544 Het risico van insolventie is en blijft voor reke-

540 Zie nader over die verplichtingen hoofdstuk 4, par. 2.
541 Zie de uitwerking van mijn eigen opvatting in hoofdstuk 9.
542 Vgl. art. 6:74 BW.
543 Art. 6:75 BW.
544 Zie hierover Stutterheim (1993), p. 224 e.v. Stutterheim bespreekt de opvattingen van onder andere

Meijers, Scholten, Houwing en Molengraaff.
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ning van de schuldenaar en hem komt geen beroep op overmacht toe wegens insolven-
tie. Stutterheim gaf die visie weer in de volgende beeldspraak: Het economisch leven
drijft op nakoming en het dreigende faillissement is de motor tot nakoming.545 Deze
rechtsopvatting ligt ook ten grondslag aan art. 3:276 BW: tenzij de wet of een overeen-
komst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn
schuldenaar verhalen. De doctrine leerde dat het leerstuk van overmacht geen soelaas
biedt aan de schuldenaar in een problematische schuldensituatie en dat alleen een
wetswijziging voor dergelijke schuldenaren een oplossing kon brengen.546 De beslis-
sing van de rechter de schone lei te verlenen (art. 354 jo. 358 Fw) is, zonder twijfel,
een op de wet gebaseerde uitzondering zoals bedoeld in art. 3:276 BW. Men zou de
schone lei doctrine kunnen kwalificeren als een niet-toerekening van niet-nakoming
van verbintenissen waarop de schuldenaar in een overmachts- c.q. insolventiesituatie
een beroep kan doen. De Wsnp brengt evenwel met zich mee dat de schuldenaar zich
niet met een dergelijk verweer dadelijk bevrijd weet, maar dat hij zich gedurende,
in de regel, drie jaar moet inspannen om de schone lei te verkrijgen. Gezien de
tegenprestaties die de Wsnp van de schuldenaar verlangt, lijkt het mij niet denkbaar
dat een rechter thans, net zo min als vóór de invoering van de Wsnp, een beroep op
overmacht wegens insolventie van een natuurlijke persoon zal honoreren.

7 Sociale zekerheid en verwijtbaarheid

7.1 Schuldsanering en sociale zekerheid

100. Ons stelsel van sociale zekerheid biedt verzekeringen en voorzieningen tegen
verlies van inkomen en diverse voorzieningen ter dekking van bijzondere kosten. Ook
voorziet ons stelsel in de verschaffing van de noodzakelijke middelen van bestaan
(een sociaal minimum) voor personen die daar zelf, om wat voor reden dan ook, niet
meer in kunnen voorzien. In de inkomenssfeer vallen onder andere de verzekering
tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid (onder andere de Ziekte-
wet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA voorheen WAO), de
algemene voorziening wegens inkomensverlies als gevolg van leeftijd (Algemene
ouderdomswet, AOW), een verzekering tegen inkomensverlies als gevolg van overlij-
den van de levenspartner (Algemene nabestaandenwet, ANW), een verzekering wegens
inkomensverlies als gevolg van werkloosheid (Werkloosheidswet, WW).547 In de
kostensfeer vallen onder andere voorzieningen ter zake van de verzorging en opvoeding
van kinderen (Algemene Kinderbijslagwet, AKW), studiekosten (Wet studiefinanciering

545 Stutterheim (1993), p. 225-226.
546 Aldus leerden Molengraaff, Meijers en Scholten, zie Stutterheim (1993), p. 227. Stutterheim betreurde

overigens dat de ‘dogmatiek van het privaatrecht […] niet voldoende geëmancipeerd is om zelfstan-
dige oplossingen te bieden voor collectieve aspecten van armoede en financieel onvermogen’,
Stutterheim (1993), p. 228.

547 Ik zal niet ingaan op de inhoud van talloze regelingen van ons sociaal-zekerheidsrecht, uitgezonderd
de enkele bepalingen uit de Wet werk en bijstand, par. 7.2, en de Werkloosheidswet, par. 7.3).
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2000, WSF 2000), bijzondere ziektekosten (Algemene wet bijzondere ziektekosten,
AWBZ) en vervoers- en woonkosten van ouderen en gehandicapten (Wet voorzienin-
gen gehandicapten, WVG).548 De genoemde verzekeringen worden gefinancierd
door een stelsel van premieheffing onder de verzekerden en, voor bepaalde verzekerin-
gen, de werkgever van de verzekerde. De genoemde voorzieningen worden bekostigd
uit de algemene middelen van de (rijks)overheid, welke middelen grotendeels afkom-
stig zijn van alle belastingbetalers (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen).

101. De Wsnp kan beschouwd worden als een ‘verzekering’549 tegen een negatief
eigen vermogen van natuurlijke personen.550 De schuldeisers zijn de ‘verzekeraars’
van het risico van insolventie van de schuldenaar – hun (rest)vorderingen op de
debiteur zijn, na verlening van de schone lei, niet langer afdwingbaar. De uitvoerings-
kosten van de verzekering komen grotendeels voor rekening van de overheid. De
gemeenten dragen de kosten van het voorgeschreven minnelijke traject, het rijk draagt
het grootste deel van de kosten van de bewindvoering en alle kosten van de rechterlijke
macht. De crediteuren dragen slechts de – relatief geringe – kosten van het salaris
van de bewindvoerder.551 Indien men de schuldeisers als slachtoffer ziet van het
‘schuldengedrag’ en de wanbetaling door de schuldenaar is de suggestie, dat de Wsnp
een verzekering verleent aan de ‘dader’ (de verzekerde schuldenaar) ten laste van
de crediteur, wellicht bevreemdend. Op de opvatting dat crediteuren het slachtoffer
zijn van wanbetaling valt, in zijn algemeenheid, een en ander af te dingen. Ten eerste
dient bedacht te worden dat (professionele) kredietverschaffers, op iedere kredietmarkt,
het risico van feitelijke insolventie geheel of gedeeltelijk afwentelen op debiteuren
door een (aanvullende) rentevergoeding die aan alle debiteuren – of alleen aan risico-
volle debiteuren – in rekening wordt gebracht.552 Als men bovendien aanvaardt dat
(een deel van de) schuldeisers veelalmedeverantwoordelijk zijn voor de problematische
schuldsituatie waarin de schuldenaar is komen te verkeren dan is de overheveling
van het insolventierisico naar crediteuren nog niet zo vreemd. De gedachte dat de
crediteur een bijdrage levert aan de kosten en gevolgen van overkreditering ziet men

548 Met ingang van 1 januari 2007 is in werking getreden de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) onder andere ter vervanging van delen van de AWBZ en de WVG).

549 Men zou ook kunnen zeggen dat de Wsnp geen verzekering is maar wel een verzekeringsfunctie
heeft. In de VS is de idee dat consumer bankruptcy tevens een functie heeft als social insurance
algemeen aanvaard, zie Feibelman (2005), p. 1.

550 Strikt genomen is voor de toepassing van de Wsnp betalingsonmacht vereist en niet per se een
negatief eigen vermogen. Art. 284 Fw vereist voor toepassing van de wettelijke schuldsaneringsrege-
ling dat een natuurlijk persoon in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen dan wel
redelijkerwijs te voorzien is niet meer in staat is zijn schulden te betalen. De schone lei brengt wel
mee dat de (meeste) negatieve vermogensbestanddelen, voor zover die reeds bestonden ten tijde
van de toepassing van de saneringsregeling, verdwijnen.

551 Zie Besluit salaris bewindvoering schuldsanering. Bij een enkelvoudige zaak (één schuldenaar) heeft
de bewindvoerder recht op een door de boedel te betalen salaris van C= 38 per maand (per 1 juli
2006). Over een periode van drie jaar dragen de gezamenlijk crediteuren C= 1368 bij aan de kosten
van de Wsnp.

552 Men kan het totale rentepercentage zien als een optelsom van 1. kapitaal- of geldmarktrente, 2.
risicovergoeding (of spread), 3. winstopslag.
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bijvoorbeeld ook terug in de belasting die in België geheven wordt onder kredietver-
strekkers.553 Men zou een dergelijke heffing kunnen interpreteren als een toepassing
van het credo: de vervuiler betaalt. Ten derde dient bedacht te worden dat de reële
waarde van de vorderingen van de crediteuren op hun insolvente debiteur gering zoniet
nihil zal zijn. Overeind blijft natuurlijk dat de volledige afschrijving van de (reeds
afgewaardeerde) vorderingen op de schuldenaar voor rekening en risico komen van
de crediteuren en niet, zoals bij de sociale verzekeringen en voorzieningen, voor
rekening van een groter collectief. Een parallel kan getrokken worden met de ‘gepriva-
tiseerde Ziektewet’ waar niet de staat of het collectief van alle werkgevers, maar de
individuele werkgever van de zieke werknemer de financiële risico’s draagt. In geval
van arbeidsongeschiktheid van de werknemer dreigt, zowel voor de werknemer als
de werkgever, aanzienlijke financiële schade. Terwijl ook de werkgever ‘slachtoffer’
is van de uitval van zijn werknemer, draagt de werkgever een aanzienlijk deel van
de financiële lasten en ook de bijkomende kosten. Art. 7:629 lid 1 BW legt tenminste
70% van de loonschade, gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid,
bij de werkgever, tenzij de ziekte door opzet van de werknemer is veroorzaakt.554

Daarnaast draagt de werkgever alle kosten van de verplichte arbo-controle, de reïnte-
gratieverplichtingen en vervanging van de werknemer. De werkgever heeft geen recht
op enige compensatie van schade of kosten.555

102. Indien men aan de Wsnp een sociale verzekeringsfunctie toekent, is voor het
onderhavige onderzoek van belang welk inzicht dat oplevert ten aanzien van de goede-
trouw-maatstaf van art. 288 lid 2 onder b Fw. In het licht van de verzekeringsfunctie
van consumer bankruptcy spreekt Feibelman (2005) van moral hazard.556 Ofwel
het gevaar dat consumenten, zich gedekt wetend door een wettelijke ‘verzekering’
tegen en negatief eigen vermogen, makkelijker schulden op zich nemen en zich tevens
minder inspannen om hun schulden af te lossen.557 Feibelman stelt voorop dat bank-
ruptcy relief in de VS beschikbaar is, op enkele uitzonderingen na, ongeacht de reden
van insolventie.558 Toch ziet Feibelman ook factoren die de moral hazard verminde-
ren, onder andere (a) de liquidatie van niet vrijgestelde goederen van de schuldenaar,
de schuldenaar althans over enig actief beschikt, (b) de onmogelijkheid binnen een
bepaalde periode opnieuw een discharge (schone lei) te verkrijgen, (c) de beperking
van de mogelijkheid in de toekomst opnieuw krediet te verkrijgen, (d) het sociale

553 Zie nader par. 7.3 van hoofdstuk 8.
554 Art. 7:629 BW kent nog andere uitzonderingen op het recht op doorbetaling van loon, waar ik hier

niet op in zal gaan.
555 Bovendien geldt een verbod tot opzegging van het dienstverband gedurende twee jaar, art. 7:670

BW. Overigens verzekeren veel werkgevers het risico van arbeidsongeschiktheid van hun werknemers
weer bij private verzekeraars, maar uiteraard zijn ook daaraan kosten verbonden.

556 Feibelman (2005), p. 15, p. 38.
557 Feibelman (2005), p. 39 e.v.
558 Zie over de toepassingsvereisten in de VS par. 3.2 van hoofdstuk 8. Ik merk hier slechts op dat

de Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (inwerkingtreding 17 oktober 2005)
met de introductie van een ‘means test’ de toegang tot de snelle liquidatie procedure van Chapter 7
bemoeilijkt heeft ten gunste van het spaarfaillissement van Chapter 13.
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stigma dat kleeft aan een insolventieprocedure.559 Deze argumenten gaan mijns in-
ziens ook op in het Nederlandse Wsnp-systeem. Met name factor (c) – ofwel de
negatieve gevolgen voor de schuldenaar van een slechte credit history – is mijns
inziens een onderschatte factor. De Wsnp kent bovendien nog een andere factor die
de effecten van eventuele moral hazard vermindert, te weten de verplichting van de
schuldenaar zich gedurende, in beginsel, drie jaar te onderwerpen aan het regime van
de Wsnp en de bewindvoerder en de verplichting van de schuldenaar zich gedurende
die periode in te spannen zoveel mogelijk inkomsten en activa te verwerven ter
aflossing van zijn schuldeisers. Ook als er geen goede-trouw-toets zou zijn bij de
opening van de insolventieprocedure – wat onder andere in de VS het geval is, zie
nader hoofdstuk 8 – zijn er dus een aantal factoren die roekeloos gedrag, dat veroor-
zaakt zou kunnen worden door uitzicht op de schone lei, ontmoedigen.

103. De functie van de Wsnp als sociale verzekering roept de vraag op of, bijvoor-
beeld, in de Wet werk en bijstand en de Werkloosheidswet gronden tot afwijzing van
een verzoek tot toekenning van een uitkering zijn opgenomen die licht kunnen werpen
op de goede-trouw-maatstaf in de Wsnp. De volgende paragrafen gaan in op de
uitsluitingsgronden in de WW en de WWB.

7.2 Wet werk en bijstand

104. Iedere Nederlander van achttien jaar en ouder die hier te lande in zodanige
omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt
om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand
van overheidswege.560 Recht op algemene bijstand bestaat alleen indien (a) het in
aanmerking te nemen inkomen lager is dan de bijstandsnorm (inkomenstoets), en (b)
er geen in aanmerking te nemen vermogen is (vermogenstoets).561 De WWB geeft
nauwkeurig aan onder welke omstandigheden een belanghebbende géén recht op
bijstand heeft.562 De belangrijkste gronden voor uitsluiting zijn, kort samengevat:

559 Feibelmann (2005), p. 39 en 40. Feibelmann noemt ook nog de kosten van de aanvraag. In het
Nederlandse systeem gaat dat argument niet op nu de schuldenaar die een Wsnp-verzoek indient
vrijgesteld is van griffierecht.

560 De artt. 11 en 13 WWB. De WWB kent aparte voorzieningen voor bijzondere bijstand (art. 35 WWB)
en langdurigheidstoeslag (art. 36 WWB) en bijstand aan jongeren van 18 tot 21 jaar (art. 12 WWB),
waar ik verder niet op in zal gaan; zie nog wel par. 4.1 van dit hoofdstuk voor de regelingen in
de WWB die relevant zijn voor de aflossing van bedrijfsschulden.

561 Art. 19 WWB. De inkomens- en vermogenstoets is nader uitgewerkt in de artt. 31-34 WWB. Ook
indien er een andere ‘voorliggende voorziening’ is – bijvoorbeeld recht op een WW-uitkering –
bestaat geen recht op uitkering (art. 15 WWB).

562 Art. 13 lid 1 WWB. Voor bijzondere bijstand gelden nog een aantal aanvullende uitsluitingsgronden,
art. 13 lid 2 WWB.
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a vrijheidsbeneming;563

b militaire of vervangende dienstplicht;
c werkstaking of uitsluiting van de arbeid;
d verblijf in het buitenland van vier (of meer) aaneengesloten weken of vier weken

per jaar;564

e aanvraag van bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast
terwijl de aanvrager bij het ontstaan van de schuldenlast, dan wel nadien, beschikte
of beschikt over de middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te
voorzien;565

f leeftijd jonger dan 18 jaar.

Als er geen recht is op bijstand kunnen B&W wegens ‘zeer dringende redenen’ en
‘gelet op alle omstandigheden’ toch een uitkering toekennen.566 Art. 9 van de Wet
Werk en Bijstand legt, gelijk de Wsnp, een inspanningsverplichting op de aanvrager
van een uitkering en de uitkeringsgerechtigde. De belanghebbende is verplicht naar
vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden. Ook is de
belanghebbende verplicht gebruik te maken van een door het college van B&W
aangeboden voorziening (sociale activering) en meet te doen aan onderzoek gericht
op arbeidsinschakeling (eventueel resulterend in een trajectplan). Onder andere zorg-
taken voor kinderen kunnen een dringende reden zijn voor individuele ontheffing van
de verplichte arbeidsinschakeling. De verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid
te aanvaarden geldt voor de alleenstaande ouder met kinderen tot 12 jaar slechts nadat
B&W zich genoegzaam hebben overtuigd van de beschikbaarheid van passende
kinderopvang, de toepassing van voldoende scholing en de belastbaarheid van de
betrokkene. De bijstand biedt uitkeringsgerechtigden zonder onderneming geen
voorziening voor de aflossing van schulden.567 Schulden kunnen een reden zijn
bijstand te weigeren (zie (e) hierboven). In die zin heeft de Wsnp een complementaire
vangnetfunctie.

Conclusies
Ik concludeer dat de WWB een aantal specifieke, in de wet helder aangeduide gronden
kent tot uitsluiting van een recht op bijstand, alsmede een ‘hardheidsclausule’, maar
geen algemene verwijtbaarheidstoets. De wijze waarop de uitkeringsaanvrager in zijn

563 Deze uitsluitingsgrond geldt niet voor bepaalde categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van
hun straf of vrijheidsbeperking plaatsvindt buiten een (a) penitentiaire inrichting, (b) een inrichting
voor verpleging van ter beschikking gestelden (TBS), (c) justitiële jeugdinrichting; art. 13 lid 3 WWB.
Zie nader het ‘Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid’.

564 Personen van 57,5 jaar en ouder ontheven van arbeidsplicht en voor alle personen van 65 en ouder
kunnen maximaal 13 weken buitenslands verblijven zonder hun recht op bijstand te verspelen, art.
13 lid 4 WWB.

565 Aldus art. 13 lid 1 onder f. Maar in afwijking van deze bepaling bieden art. 48 en 49 WWB toch
mogelijkheden voor een lening of borgtocht voor schuldaflossing, zie randnr. 63 van dit hoofdstuk.

566 Art. 16 WWB.
567 Voor ondernemers biedt het Bbz wel mogelijkheden een lening te verschaffen voor de aflossing

van schulden. Zie par. 4.1 van dit hoofdstuk.
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behoeftige toestand is gekomen is, in de meeste gevallen, niet van belang voor zijn
recht op uitkering. De bijstandsregeling is laagdrempelig (geen instroombeperking).
Wel rust op de bijstandgerechtigde de verplichting algemeen geaccepteerde arbeid
te aanvaarden en te verkrijgen om weer in eigen onderhoud te gaan voorzien (uit-
stroombevordering).

7.3 Werkloosheidswet

105. De WW is een verzekering tegen de financiële gevolgen van verlies van inkom-
sten uit arbeid, zowel voor werknemers in de private sector als werknemers in de
publieke sector (ambtenaren). Voor recht op WW-uitkering dient de verzekerde
werkloos te zijn.568 Het recht op uitkering is, kort samengevat, onder andere uitgeslo-
ten indien de werknemer:569

a een andere, in art. 19 WW aangeduide, uitkering ontvangt, zoals bijvoorbeeld een
Ziektewet-uitkering;

b rechtens zijn vrijheid is ontnomen;
c niet rechtmatig in Nederland verblijft;
d meer dan 20 dagen per jaar vakantie geniet570

e in het buitenland woont of verblijft anders dan wegens toegestane vakantie;571

f de werknemer werkloos is als gevolg van werkstaking of uitsluiting;
g de werknemer 65 jaar of ouder is.

Naast deze wettelijke uitsluitingsgronden kent de WW diverse weigeringsgronden,
waaronder de grond dat de werknemer ‘verwijtbaar werkloos’ is.572 Ik kom daar

568 Art. 16 WW bepaalt wanneer sprake is van werkloosheid: (a) de verzekerde heeft tenminste vijf
dan wel tenminste de helft van zijn arbeidsuren per week verloren, (b) de verzekerde heeft geen
recht op loondoorbetaling, en (c) de werknemer moet beschikbaar zijn passende arbeid te verrichten.

569 Zie voor nog enkele andere uitsluitingsgronden en nadere details art. 19 WW en de daarop gebaseerde
uitvoeringsregelingen.

570 Personen van 57,5 jaar en ouder ontheven van arbeidsplicht kunnen maximaal 65 dagen per jaar
op vakantie gaan. Zie art. 19 lid 1 onder k en lid 5 WW en de daarop gebaseerde ministeriële
‘vakantieregeling’ (Stcrt. 2003, 242).

571 Krachtens ministeriele regelingen ex art. 19 lid 7 WW krijgen WW-gerechtigden in uitzonderlijke
gevallen toestemming in het buitenland te verblijven voor vrijwilligerswerk of reïntegratieactiviteiten.

572 Ik licht het onderscheid tussen uitsluiting en weigering kort toe. Volgens Handboek beroepszaken
GAK, p. 30.2-001 (juli 2003) met verwijzingen naar de MvT, heeft de wetgever drie ‘hoofdmomenten’
willen onderscheiden: (1) het recht op uitkering dat van rechtswege ontstaat bij het voldoen aan
een aantal voorwaarden, (2) het geldend maken van een recht op uitkering, afhankelijk gesteld van
(a) de indiening van een aanvraag, (b) het voldoen aan verplichtingen en voorschriften, (3) de formele
vaststelling van het recht op uitkering. Het recht op uitkering is in bepaalde gevallen uitgesloten,
zie de hoofdtekst hiervoor. De (gedeeltelijke) weigering van WW wegens verwijtbare werkloosheid
heeft betrekking op het geldend maken van dat WW-recht. Om zijn recht op WW geldend te maken
dient de verzekerde de verplichting om, eenvoudig gezegd, betaalde arbeid zo veel mogelijk te
behouden en aldus verwijtbare werkloosheid te voorkomen, te zijn nagekomen. Bovendien dient
de WW-gerechtigde, tijdens de uitkeringsduur, te solliciteren en de uitvoeringsinstantie te informeren.
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in het volgende randnr. op terug. Per 1 oktober 2006 zijn onder andere de wettelijke
bepalingen inzake de duur van de uitkering en de weigering van de uitkering wegens
verwijtbare werkloosheid gewijzigd. Met de diverse wijzigingen beoogde het wetsvoor-
stel (1) de WW meer te richten op de uitstroom uit de WW, (2) een bijdrage te leveren
aan preventie van WW, (3) een versoepeling van de ontslagpraktijk, (4) de uitvoering
van de WW te vereenvoudigen.573 Indien de werknemer voldoet aan de ‘26 uit 36
wekeneis’ heeft de werkloze thans recht op een basisuitkering van drie maanden.574

Voor een vervolguitkering, na de basisuitkering van de eerste drie maanden, geldt
ook de ‘vier uit vijf jaren eis’.575 De maximale uitkeringduur is thans 38 maanden
(3 jaar en twee maanden). De eerste twee maanden bedraagt de WW-uitkering 75%
van het (maximum) dagloon, vanaf de derde maand nog maar 70% van het (maximum)
dagloon.576

106. Zoals reeds opgemerkt kan het recht op WW-uitkering onder andere geweigerd
worden indien de werknemer ‘verwijtbaar’ werkloos is geworden. Tot 1 oktober 2006
luidde de betreffende wetsbepaling, art. 24 WW:

1 De werknemer voorkomt dat hij verwijtbaar werkloos wordt.
2 De werknemer is verwijtbaar werkloos geworden indien:

a. hij zich verwijtbaar zodanig heeft gedragen dat hij redelijkerwijs heeft moeten
begrijpen, dat dit gedrag de beëindiging van zijn dienstbetrekking tot gevolg zou
kunnen hebben;
b. de dienstbetrekking eindigt of is beëindigd zonder dat aan de voortzetting
zodanige bezwaren zijn verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van
hem zou kunnen worden gevergd.

573 Kamerstukken II 2005/06, 30 370, nr 3, p. 7.
574 Art. 42 lid 1 WW. Een recht op WW ontstaat eerst indien de werknemer in 36 weken voorafgaande

aan de eerste dag van werkloosheid in ten minste 26 weken arbeid heeft verricht, art. 17 WW.
575 Om in aanmerking te komen voor een vervolguitkering, na de eerste drie maanden, dient de verzeker-

de in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de werkloosheid, gedurende tenminste vier jaren over
tenminste 52 dagen loon te hebben ontvangen, dan wel voorafgaand aan de werkloosheid een
arbeidsongeschiktheidsuitkering te hebben ontvangen. De uitkeringsduur van de WW wordt verlengd
met een maand voor ieder volledig kalenderjaar dat het arbeidsverleden de duur van drie jaar
overstijgt (art. 42 lid 2). Onder de wettelijke regeling, geldend tot 1 oktober 2006 was de regeling
als volgt. Voor een recht op uitkering diende tenminste voldaan te zijn aan de wekeneis: de werk-
nemer diende 26 van de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid gewerkt te hebben (artt. 17
en 17a WW (oud)). Indien hieraan was voldaan had de verzekerde aanspraak op een kortdurende
uitkering (zes maanden) ter hoogte van 70% van het minimumloon (art. 52 lid 3 WW(oud)). Om
in aanmerking te komen voor een loongerelateerde uitkering (maximaal 70% van het maximum
dagloon) diende de verzekerde niet alleen te voldoen aan de wekeneis, maar in de vijf kalenderjaren
voorafgaand aan de werkloosheid, gedurende tenminste vier jaren over tenminste 52 dagen loon
te hebben ontvangen, dan wel voorafgaand aan de werkloosheid een arbeidsongeschiktheidsuitkering
te hebben ontvangen (art. 42 lid 3 WW(oud)). Uitwerking van en uitzondering op deze hoofdregels
van de WW valt buiten het bestek van dit onderzoek.

576 Zie art. 47 WW lid 1. De uitkering is nu steeds loongerelateerd. De kortdurende uitkering ter hoogte
van 70% van het minimumloon, zie de vorige noot, is afgeschaft.
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In art. 24 lid 2 onder a (oud) ging het om het verwijtbare gedrag van de werknemer
dat de werkgever reden gaf tot ontslag.577 Art. 24 lid 2 onder b (oud) belette dat
de werknemer die zelf ontslag neemt, of onnodig – actief dan wel passief – meewerkt
aan zijn ontslag, aanspraak zou krijgen op een WW-uitkering.578 Met ingang van
1 oktober 2006 luidt art. 24 WW lid 2 als volgt:

2. De werknemer is verwijtbaar werkloos geworden indien:
a. aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van art. 678
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de werknemer ter zake een verwijt kan
worden gemaakt;
b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer zonder dat
aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting
redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.579

Conclusies
Voor het onderhavige onderzoek is met name van belang vast te stellen dat niet ieder
verwijtbaar gedrag dat de werkgever reden geeft tot ontslag aanleiding kan geven
tot weigering van WW, maar dat de WW nog slechts geweigerd wordt indien de
aanleiding voor ontslag gelegen is in een dringende reden zoals bedoeld in art. 7:678
BW.580 Anders gezegd: de verwijtbaarheidstoets wordt versoepeld althans beperkt.
Interessant voor dit onderzoek is met name ook, gezien de problematiek van de
overbelasting van het Wsnp-traject waarover meer in hoofdstuk 7, het advies van de
SER om bij de uitvoering van de WW het accent te verleggen van instroombeperking
naar uitstroombevordering.581

577 Er is alleen sprake van verwijtbaarheid indien er een causaal verband bestaat tussen gedrag en ontslag,
zie RSV 1991/187.

578 Zie Handboek beroepszaken GAK, p. 30.46.2.3.-012 (juni 2004).
579 Zie gewijzigd voorstel van wet, Kamerstukken I 2005/06, 30 370, A, p. 6. Zie ook het amendement

van Noorman-Den Uyl en Weekers, Kamerstukken II 2005/06, 30 370, nr. 12, p 1, die reeds een
soortgelijke tekst voorstelde voor art. 24 lid 2 onder a: ‘indien de werkloosheid het gevolg is van
een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van dringende redenen in de zin van art.
678 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.’ De minister wilde in eerste instantie alleen de zoge-
noemde ‘b-grond’ (art. 24 lid 2 onder b) wijzigen en de verwijtbaarheidstoets, de ‘a-grond’, niet
inhoudelijk wijzigen. De uiteindelijke wettekst is in lijn met het SER-advies van 15 april 2005,
publicatienummer 5. De SER bepleitte het accent te verleggen van instroombeperking naar uitstroom-
bevordering. Zie Kamerstukken II 2005/06, 30 370, nr 3, p. 5/6 en p. 24 e.v.

580 Volgens de MvT is de wijziging van art. 24 WW ingegeven door de wens (a) de zogenaamde pro
forma ontslagprocedures, bij het CWI en de kantonrechter, overbodig te maken, (b) de ontslagpraktijk
te versoepelen en (c) de uitvoering van de WW te vereenvoudigen, zie MvT, Kamerstukken II 2005/
06, 30 370, nr. 3, p. 3 en 8. De pro forma procedures worden (c.q. werden) gevoerd nadat werkgever
en werknemer reeds overeenstemming hebben bereikt over beëindiging van het dienstverband. De
werknemer verzet zich in de procedure pro forma tegen het ontslag om te voorkomen dat hem
verweten wordt zich niet tegen het ontslag te hebben verzet en op die grond zijn WW-rechten te
verliezen (art. 24 WW). Zie over de gevolgen van wetswijziging voor de pro forma-praktijk: Boot
(2006), p. 1103-1107.

581 Zie Kamerstukken II 2005/06, 30 370, nr. 3, p. 5/6.
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7.4 Terugvordering onverschuldigd betaalde uitkeringen

107. De Wet werk en bijstand legt gemeenten geen verplichting op tot terugvordering
van ten onrechte verstrekte bijstand. Gemeenten hebben hun eigen terugvorderingsver-
ordeningen waarin zijn hun beleid, ten aanzien van de bevoegdheid tot terugvordering,
uitwerken.582 De diverse sociale verzekeringswetten bevatten specifieke bepalingen
voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkeringen.583 Sinds 1 augustus
1996 zijn de uitvoeringsinstellingen bij wet verplicht onverschuldigd betaalde bedragen
terug te vorderen.584 De uitvoeringsinstelling kan afzien van terugvordering wegens
een ‘dringende reden’.585 Dit begrip mag door de uitvoeringsinstellingen niet beleids-
matig worden ingevuld, het gaat slechts om hoogst uitzonderlijke situaties waarvan
de wetgever geen voorbeelden heeft gegeven.586 Naar vaste rechtspraak van de CRvB
kunnen dringende redenen slechts zijn gelegen in onaanvaardbare sociale en/of finan-
ciële consequenties van een terugvordering, in incidentele, uitzonderlijke gevallen.587

Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur levert volgens de CRvB
geen dringende reden op.588 Ook traagheid van de uitvoeringsinstelling bij de terug-
vordering is geen dringende reden.589 Zelfs een fout van de uitvoeringsinstelling
levert geen dringende reden op van terugvordering af te zien.590 De Wet terugvorde-
ring en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid (WTV) heeft in
talloze sociale verzekeringswetten de uitvoeringsinstelling de bevoegdheid gegeven
om met schuldenaren betalingsregelingen te treffen ten aanzien van onverschuldigd

582 Zie de regeling in art. 58-60 WWB die, afwijkt van de hieronder in de hoofdtekst besproken
regelingen in de sociale verzekeringswetten. Deze WWB-regeling en de gemeentelijke verordeningen
laat ik verder onbesproken. Gemeenten kunnen de terugvordering ook aan een ander bestuursorgaan
mandateren, zie bijvoorbeeld het Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
van 10 mei 2006, houdende de vaststelling en bekendmaking van beleidsregels inzake het opleggen
van maatregelen en terugvordering WWB (Besluit Beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaat-
besluiten inzake de WWB).

583 Zie bijvoorbeeld art. 36 WW, art. 57 WAO. Waar de betreffende wetten dergelijke bepalingen
bevatten kan het onverschuldigde niet teruggevorderd worden op grond van de regeling van de
onverschuldigde betaling in het BW (art. 6:203 BW) en is alleen de bestuursrechter bevoegd over
geschillen ter zake te oordelen, aldusHandboek Beroepszaken GAK, p. 25.2-001. De verjaringstermij-
nen van het BW zijn wel van toepassing. Krachtens art. 3:309 BW geldt een termijn van vijf jaren
na de dag waarop zowel de vordering als de ontvanger van het onverschuldigd betaalde aan de
schuldeiser bekend zijn. Indien de vordering c.q. de ontvanger niet bekend zijn, verjaart de vordering
van de uitvoeringsinstelling binnen twintig jaar (art. 3:306 BW).

584 Zie bijvoorbeeld art. 57 lid 1 WAO. Het terugvorderingsbesluit levert een executoriale titel op, art.
57a lid 1 WAO. De uitvoeringsinstelling mag ook verrekenen met andere, lopende uitkeringen.

585 Art. 57 lid 4 WAO.
586 Zie de Beleidsregel terug- en invordering van het Lisv d.d. 31 maart 1999, Bijlage, onder 3 en

Handboek Beroepszaken GAK, p. 25.3-001 met verwijzing naar de MvT van wetsvoorstel 23 909,
nr. 3, p. 68.

587 Zie CRvB 19 december 2002, RSV 2003/42 en recenter CRvB 6 juli 2004, LJN: AP8671.
588 Zie bijvoorbeeld CRvB 6 juli 2004, LJN: AQ3708.
589 CRvB 31 augustus 2004, LJN: AQ8895.
590 CRvB 1 maart 2005, LJN: AT1551.
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betaalde uitkeringen, welke bevoegdheid nader is uitgewerkt in het Tica-besluit.591

Zonder op alle details en uitzonderingen in te gaan, neem ik in het navolgde als
voorbeeld een ten onrechte betaalde WAO-uitkering. Indien het verschuldigde bedrag
minder bedraagt dan C= 45,- stelt UWV zelf een betalingsregeling vast.592 In andere
gevallen kanUWV de termijnen vaststellen conform een met redenen omkleed voorstel
van de schuldenaar.593 Uitgangspunt is steeds volledige betaling. Indien de onver-
schuldigde betaling geen gedrag betreft waarvoor een boete is opgelegd of waarvan
UWV aangifte heeft gedaan of waarvan proces-verbaal is opgesteld, stelt UWV de
betalingstermijnen vast in overleg met de schuldenaar, waarbij de hoogte van aflos-
singstermijn lager kan zijn dan de volledige aflossingscapaciteit.594 Indien de vorde-
ring een boete betreft of een onverschuldigde betaling waarvoor een boete is opgelegd,
aangifte is gedaan of proces-verbaal is opgemaakt stelt het UWV de betalingstermijn
vast, waarbij de gehele aflossingscapaciteit dient te worden aangewend ter afbetaling
van UWV.595 De uitvoeringsinstelling kan op verzoek van de schuldenaar besluiten
van verdere terugvordering van ten onrechte betaalde WAO af te zien als de schulde-
naar vijf jaar volledig aan zijn afbetalingsverplichting conform de betalingsregeling
heeft voldaan of het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met rente,
achteraf alsnog heeft voldaan.596 Volgens art. 57 WAO kan het UWV, indien de
schuldenaar zijn inlichtingenplicht jegens de uitvoeringsinstelling niet heeft geschonden
en het gemiddelde inkomen de beslagvrije voet niet te boven gaat, na drie jaar afzien

591 De volledige naam van de WTV luidt: Wet van 9 april 1998, houdende wijziging van de Algemene
bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de
Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking
tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteu-
renbeleid). Het Besluit Tica inzake betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en
onverschuldigd betaalde uitkering is op 31 maart 1999 aangepast aan de Wet terugvordering en
verhaal, Stcrt. 1999, nr. 75, p. 13 e.v. en laatstelijk gewijzigd in de Regeling van de Minister van
SZW van 16 december 2005, nr. SV/AL/05/102177, Stcrt. 22 december 2005, 249. De citeertitel
van het besluit is thans ‘Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en
onverschuldigde betalingen’ – ik gebruik de term Tica-besluit.

592 Art. 4 lid 1 Tica-besluit.
593 Art. 4 lid 2 Tica-besluit.
594 Art. 5 lid 1 Tica-besluit. In die gevallen kan op verzoek van de schuldenaar de periodieke betalings-

termijn beperkt worden tot de helft van zijn aflossingscapaciteit. Indien de schuld, met aanwending
van de volledige aflossingscapaciteit, niet binnen 36 maanden kan worden afgelost dient de schulde-
naar een zodanig deel van zijn vermogen aan te wenden, tenzij de schuldenaar zekerheid stelt, dat
hij de resterende schuld binnen 60 maanden kan voldoen. De betaling wordt gesteld op de volledige
aflossingscapaciteit verminderd met 5% van de bijstandsnorm indien dat binnen 60 maanden leidt
tot een hogere aflossing. Zie nader art. 5 lid 5 en 6 en art. 8 Tica-besluit.

595 Zie nader art. 6 Tica-besluit, waarin is voorzien in gedeeltelijke vermogensliquidatie, reeds na 12
maanden. Indien de schuld na vijf jaar niet is voldaan bedraagt de betalingstermijn maximaal de
aflossingscapaciteit verminderd met 5% van de bijstandsnorm, art. 8 Tica-besluit.

596 Art. 57 lid 2 onder a en b WAO. Deze wettelijke kwijtscheldingsmogelijkheid heeft, anders dan
art. 6 Tica-besluit, geen betrekking op boetes, maar alleen op onverschuldigd betaalde bedragen.
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van verdere terugvordering.597 Volgens het eind 2005 gewijzigde Tica-besluit is
kwijtschelding na drie jaar slechts mogelijk indien de schuldenaar gedurende drie jaar
zijn volledige aflossingscapaciteit aanwendt.598 De WAO bepaalt voorts dat UWV
van terugvordering kan afzien indien de schuldenaar gedurende vijf jaar in het geheel
geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment
zal gaan verrichten of indien de schuldenaar vijftig percent van het verschuldigde
in één keer aflost.599 Het Tica-besluit geeft tenslotte een gedetailleerde regeling onder
welke voorwaarden UWV medewerking verleent aan een buitengerechtelijk akkoord
of een akkoord dat wordt aangeboden tijdens de toepassing van de wettelijke schuld-
saneringsregeling (Wsnp).600 Onder andere is vereist dat redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat de schuldenaar, afgezien van de daarvoor te vervullen formaliteiten,
in aanmerking zou komen voor de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsrege-
ling.601

Conclusies
Ik concludeer dat de regelgeving inzake de terugvordering van onverschuldigd betaalde
sociale zekerheidsuitkeringen stringent is. Zelfs fouten van de uitkeringsinstelling geven
geen grond van terugvordering af te zien of coulance jegens de belanghebbende te
betrachten. De regels inzake aflossing zijn streng te noemen en kwijtschelding is
uitzonderlijk. Het verwijt dat de uitkeringstrekker gemaakt kan worden van het ten
onrechte ontvangen van een uitkering speelt slechts een beperkte rol bij de vaststelling
van de hoogte van de terugbetalingstermijnen en het afzien van verdere terugvordering
na drie jaar schuldaflossing.

8 Bankbreuk

8.1 Benadeling schuldeisers

108. Art. 340 tot en met 345 Wetboek van Strafrecht stellen een scala van benadelings-
handelingen – gepleegd door (bestuurders en commissarissen van) schuldenaren,

597 Art. 57 lid 3 WAO.
598 Regeling minister SZW, nr. SV/AL/05/102177, Stcrt. 22 december 2005, nr. 249, p. 38, Onderdeel

D, onder 3 en 4: ‘Sinds de invoering van de Wet terugvordering en verhaal per 1 juli 1999 wordt
in de praktijk ook de volledige aflossingscapaciteit aangewend op dezelfde manier als bij art. 6
(overtreding inlichtingenverplichting). Als niet de volledige aflossingscapaciteit wordt aangewend
is ambtshalve kwijtschelding na 3 jaar niet mogelijk op grond van bijvoorbeeld art. 57, derde lid,
WAO. Ambtshalve kwijtschelding na 3 jaar is alleen mogelijk indien 3 jaar de volledige aflossings-
capaciteit wordt aangewend. Met het oog hierop wordt in art. 5, tweede lid, (nieuw) ‘tenminste de
halve en ten hoogste’ geschrapt. In het nieuwe derde lid wordt de mogelijkheid van het aanwenden
van de halve aflossingscapaciteit opgenomen, maar de debiteur moet zich dan wel realiseren dat
ambtshalve kwijtschelding na 3 jaar niet mogelijk is.’

599 Zie bijvoorbeeld art. 57 lid 2 onder c en d WAO.
600 Art. 7 Tica-besluit.
601 Art. 7 lid 3 onder c Tica-besluit.
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crediteuren of derden – strafbaar.602 De strafbaarstelling betreft zowel feiten die
tijdens als vóór de opening van de insolventieprocedure plaats vinden, maar bestand-
deel van deze misdrijven is steeds dat er sprake moet zijn van een (later(e)) faillisse-
ment, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling of een gerechtelijk
akkoord.603 De wet maakt onderscheid tussen ‘eenvoudige’ en ‘bedrieglijke’ bank-
breuk. In het geval van een faillissement van een natuurlijke persoon valt onder
eenvoudige bankbreuk, kort samengevat (art. 340 Sr): (1e) buitensporige verteringen
door de schuldenaar, (2e) het op bezwarende voorwaarden opnemen van geld met het
oogmerk van de schuldenaar zijn faillissement uit te stellen, (3e) het niet in ongeschon-
den staat te voorschijn halen van de boekhouding. De eenvoudige bankbreukdelicten
veronderstellen een min of meer grove onvoorzichtigheid van de schuldenaar ten
aanzien van de benadelende gevolgen van de strafbaar gestelde handelingen.604 De
onvoorzichtigheid behoeft niet ten laste gelegd te worden, laat staan bewezen te
worden. Wel is formeel opzet, gericht op de gedraging zelf, vereist.605 Volgens Hil-
verda gaat het bij het (1e) geval om een ‘meerdere of mindere mate van bewustzijn
van de buitensporigheid der verteringen’.606 De eenvoudige bankbreukdelicten betref-
fen handelingen waar nadeel van verwacht wordt, daadwerkelijke benadeling van
crediteuren is niet vereist.607

Onder bedrieglijke bankbreuk is, kort samengevat, begrepen (art. 341 Sr): (1e)
het verdichten van schulden, waaronder – volgens Hilverda en andere auteurs –
begrepen het vóór faillissement of vóór de toepassing van de wsr onverplicht op zich
nemen van schulden,608 (2e) het niet verantwoorden en het onttrekken van baten
aan de boedel, inclusief de vervreemding van goederen beneden de waarde, (3e) het
bevoordelen van een van de schuldeisers (ten koste van de andere schuldeisers) op
een tijdstip dat de schuldenaar wist dat hij niet zou kunnen voortgaan met het betalen
van zijn schulden, (4e) het niet voldoen door de ondernemende schuldenaar aan zijn

602 Over bankbreuk en andere aan het faillissementsrecht gerelateerde strafbepalingen zie de dissertatie
van Hilverda uit 1992, ‘Faillissementsfraude. Een studie naar de strafrechtelijke handhaving van
faillissementsrechtelijke normen’, opnieuw uitgebracht als deel 15 van de Serie Onderneming en
Recht, Deventer Kluwer (Tjeenk Willink), verkort aangehaald als Hilverda (1999). Ik zal niet ingaan
op bankbreuk gepleegd door (bestuurders of commissarissen van) rechtspersonen.

603 Deze artikelen hebben geen betrekking op de schuldenaar in surseance van betaling. Wel is strafbaar
gesteld een schuldeiser die bijzondere voordelen bedingt voor toetreding tot een surseanceakkoord
(of een ander aangeboden gerechtelijk akkoord), art. 345 Sr. Als schuldig aan een overtreding van
de openbare orde is strafbaar gesteld de (bestuurder of commissaris van een rechtspersoon-) schulde-
naar die eigenmachtig daden verricht waartoe de toestemming is vereist. Handelingen van de
ondernemer-schuldenaar in de Wsnp, voor zover in strijd met een beschikking voortvloeiend uit
art. 311 WvSr, zijn niet – separaat – strafbaar gesteld. Zie Hilverda (1999), p. 118 e.v., over het
vereiste van faillietverklaring voor bankbreukdelicten, ofwel als ‘subjectieve strafbepalende omstandig-
heid’ (waar het gaat om gedragingen tijdens faillissement) dan wel een later intredende ‘bijkomende
voorwaaarde’.

604 Hilverda (1999), p. 117, p. 155 e.v.
605 Hilverda (1999), p. 156.
606 Idem.
607 Hilverda (1999), p. 234.
608 Hilverda (1999), p. 235-236, p. 246.
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plichten tot boekhouding, alsmede zijn plicht boeken, bescheiden en gegevensdragers
te bewaren en tevoorschijn te halen, een en ander als bepaald in art. 3:15i BW. De
bedrieglijke bankbreukdelicten vereisen dat de schuldenaar het oogmerk had zijn
schuldeiser te benadelen.609 Volgens Hilverda is voorwaardelijk opzet voldoende
en is zeker geen boos opzet van de schuldenaar, om zijn schuldeisers te benadelen,
vereist.610 Hilverda betoogt dat, anders dan voor de faillissementspauliana (art. 42-47
Fw), voor bedrieglijke bankbreuk evenmin is vereist dat crediteuren daadwerkelijk
worden benadeeld, wél is vereist dat de crediteuren, door de strafbare handelingen
van de schuldenaar, kunnen worden benadeeld.611

109. Volgens Hilverda is de ratio van de strafbaarstelling van de benadelingshandelin-
gen niet zozeer gelegen in de bescherming van vermogensrechten van crediteuren
op zichzelf als wel in het beteugelen van de ‘onnodige nadelige invloed van faillisse-
menten op de kredietverlening in het algemeen en daarmee de maatschappij als
zodanig’.612 Volgens de auteur is de achterliggende gedachte ‘de bescherming van
de goede trouw in de kredietverlening’.613 Tot 1955 konden niet-kooplieden alleen
gestraft worden wegens bedrieglijke bankbreuk. Sindsdien kunnen particulieren die
(later) failliet verklaard worden ook gestraft worden voor eenvoudige bankbreuk.614

Volgens Hilverda en Keulen zal deze wetswijziging ingegeven zijn door de toename
van de consumptieve kredietverlening.615 In dit verband is opmerkelijk dat de schul-
denaar ‘te wiens aanzien’ de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is ver-
klaard slechts met straf bedreigd wordt waar het gaat om bedrieglijke bankbreuk. Niet
strafbaar is dus de saniet wier verteringen buitensporig zijn geweest.616 Wel is de
saniet strafbaar voor het verdichten van schulden (inclusief het onverplicht op zich
nemen van schulden), het niet verantwoorden en ontrekken van baten aan de boedel
en het bevoordelen van bepaalde crediteuren wetend dat hij niet zou kunnen voortgaan
met de betaling van schulden.617 De saniet met een zelfstandig beroep of onderne-

609 Zo valt af te leiden uit de aanhef van art. 341 onder a en b Sr: ‘..ter bedrieglijke verkorting van
rechten die zijn schuldeisers jegens de boedel kunnen doen gelden….’ Zie Hilverda (1999), p. 118.
Volgens de analyse van Hilverda (1999), p. 213, voegt de term ‘bedrieglijk’ niets wezenlijks toe.
De aanhef zou eigenlijk gelezen moeten worden als ‘bedrieglijk, namelijk ter verkorting van de
rechten der schuldeisers’, Hilverda (1999), p. 218.

610 Hilverda (1999), p. 212-213 wijst er op, met verwijzing naar Van der Grinten, dat ook voor de
faillissementspauliana (art. 42 Fw) de gerede kans van benadeling voldoende is. Vgl. Van der Feltz I,
p. 439, inzake het opzetvereiste voor de pauliana: ‘[…] de wil om te benadeelen bestaat reeds daar,
waar de wetenschap is, dat men door zijne handeling benadeelt.’

611 Hilverda (1999), p. 219 e.v., p. 234. Hilverda verwijst overigens naar diverse schrijvers die menen
dat daadwerkelijk nadeel wél vereist is.

612 Hilverda (1999), p. 115 en 117, met verwijzing naar de wetsgeschiedenis.
613 Hilverda (1999), p. 117. Zie ook Aerts (2006), p. 108: ‘De strekking van alle bankbreukdelicten

is om de goede trouw in de kredietverlening strafrechtelijk te beschermen.’
614 Zie art. 341 Sr.
615 Hilverda (1999), p. 116, verwijzend naar de dissertatie van Keulen Bankbreuk, ons strafrechtelijk

faillissementsrecht, Groningen, 1990.
616 Art. 340 onder 1e Sr geldt alleen gefailleerde natuurlijke personen.
617 Art. 341 onder b 1-3e Sr.
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ming is bovendien strafbaar voor het niet voldoen aan zijn boekhoud- en bewaarplicht
of zijn plicht de administratie te voorschijn te halen.618

8.2 Ontstaan en onbetaald laten van schulden

110. De goede-trouw-maatstaf van art. 288 lid 2 onder b Fw heeft, volgens de wettekst,
slechts betrekking op het (a) ontstaan en (b) onbetaald laten van schulden.

Ad (a): ontstaan van schulden. Van alle bankbreukdelicten lijkt het verbod van
art. 341 onder 1e Sr, verwijzend naar buitensporige verteringen, het dichtst in de buurt
te komen van de norm van art. 288 Fw dat de schuldenaar die niet te goeder trouw
schulden doet ontstaan niet in aanmerking komt voor toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling. Ik wijs er eerst nog eens op dat de saniet, die buitensporig
verteert, niet strafbaar is. Voorts is de vraag wat het strafrecht verstaat onder ‘buiten-
sporige verteringen’. Zolang art. 341 Sr nog slechts betrekking had op kooplieden
ging het slechts om uitgaven die vreemd zijn aan de uitoefening van het koopman-
schap.619 Nu ook de gefailleerde consument gestraft kan worden voor enkelvoudige
bankbreuk zijn onder verteringen alle uitgaven begrepen.620 Volgens de wetshistorie
van art. 340 Sr moet ter vaststelling van de buitensporigheid een vergelijking gemaakt
worden tussen de gemiddelde hoogte van inkomsten over een aantal jaren, enerzijds,
en de hoogte van de (bekritiseerde) uitgaven, anderzijds.621 Kronenberg en Hilverda
bepleiten dat deze benadering in ieder geval niet passend is voor de startende onder-
nemer (natuurlijk persoon) die in de startfase veelal slechts een gering inkomen
realiseert of zelfs verliezen lijdt.622 Hilverda ziet ook ten aanzien van natuurlijke
personen zonder onderneming ruimte om per geval te beoordelen of de verteringen
al dan niet ‘onredelijk’ zijn. Volgens de auteur kan ‘immers bezwaarlijk van buitenspo-
rige verteringen worden gesproken, indien bijvoorbeeld een ernstige ziekte van hemzelf
of van een gezinslid aanleiding heeft gegeven tot uitgaven die zijn financiële draag-
kracht ver te boven gaan.’623 Zoals eerder opgemerkt, is voor bestraffing van verterin-
gen vereist dat de schuldenaar zich in zekere mate bewust is van de buitensporigheid.
Hilverda noemt als voorbeeld het faillissement van een v.o.f. als gevolg van het
faillissement van een debiteur van de v.o.f.624 Indien een vennoot zich niet bewust
zou zijn van de incassoproblemen, omdat een andere vennoot met de incasso belast

618 Art. 341 onder b 4e Sr.
619 Hilverda (1999), p. 160.
620 Idem.
621 Hilverda (1999), p. 162.
622 Idem. Met begrip voor de onzekerheid aan het koopmanschap eigen hadden de regering en de Raad

van State in het midden van de negentiende eeuw overigens al gesteld dat het niet gaat om de
verhouding tussen inkomen en uitgaven – omdat anders de verlieslijdende koopman wel steeds
strafbaar zoude zijn – maar om de verhouding tussen het gemiddelde inkomen en de uitgaven; zie
Hilverda (1999), p. 159-162.

623 Hilverda (1999), p. 162.
624 Hilverda (1999), p. 163.
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was, dan zou de onwetende vennoot zich niet bewust zijn geweest van de buitensporig-
heid van zijn verteringen en niet strafbaar zijn, aldus Hilverda. Ook de strafbaarstelling
van het verdichten van schulden, een specimen van bedrieglijke bankbreuk, raakt aan
de goede-trouw-maatstaf, waar volgens Hilverda, zoals hierboven reeds opgemerkt,
onder het verdichten van schulden het aangaan van onverplichte schulden mede
begrepen zou zijn.

Ad (b): onbetaald laten van schulden. Het onbetaald laten van schulden kan vele
oorzaken hebben. Het onbetaald laten kan het gevolg zijn van onwil of onmacht van
de schuldenaar. De onmacht kan op haar beurt het gevolg zijn van (exogene) factoren
waar de schuldenaar geen of minder invloed op heeft dan wel (endogene) factoren
die de schuldenaar (mogelijk, in zekere mate) wel kan beheersen.625 De bankbreuk-
delicten beogen schuldeisers te beschermen tegen (wederrechtelijke) benadeling.626

Het WvSr stelt het onbetaald laten, als zodanig, niet strafbaar, maar wel bepaalde
handelingen van de schuldenaar die in causaal verband staan tot het (mogelijk) later
onbetaald blijven van schulden.627 In die zin hebben alle bankbreukdelicten betrek-
king op gedragingen van de schuldenaar die kunnen leiden tot het onbetaald laten
van schulden. Zo zou bijvoorbeeld de onttrekking van goederen aan de boedel, vóór
de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, de betaling van schulden
heel goed onmogelijk kunnen maken. Niet alleen de bankbreukdelicten, ook de
pauliana-bepalingen, binnen en buiten faillissement, beogen benadeling van schuld-
eisers te voorkomen.628 Het mag op zich dan ook niet verbazen dat in situaties,
waarin voldaan is aan de vereisten van de pauliana en/of de omschrijving van een
bankbreukdelict, zowel in de wetsgeschiedenis van de Wsnp als in de jurisprudentie
op art. 288 lid 2 onder b Fw gesproken wordt over een schuldenaar die niet te goeder
trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden.629

Maar van belang is mijns inziens wel doel en strekking van de civiele, strafrechtelijke
en insolventierechtelijke normstellingen te onderscheiden. Strekking van de pauliana-
bepalingen is steeds om onttrokken vermogensbestanddelen in het vermogen (c.q.
de failliete boedel) van de schuldenaar terug te brengen, zodat de individuele schuld-
eiser dan wel het collectief van schuldeisers alsnog verhaal kunnen nemen. Het doel
van de strafbaarstelling van de bankbreukdelicten is niet zozeer de concrete bescher-
ming van de belangen van (individuele) crediteuren maar de bescherming van het
meer abstracte, althans algemene belang bij veiligstelling van de kredietverlening.

625 Vgl. par. 2 van dit hoofdstuk over de oorzaak van schulden.
626 Vgl. ook het opschrift van Titel XXVI van Boek 2 Sr: Benadeling van schuldeisers of rechthebben-

den.
627 Overigens kan ook juist het wel betalen van schulden strafbaar zijn, namelijk indien de gefailleerde

of de saniet wist dat hij niet zou kunnen voortgaan met betalen en hij door zijn betaling een schuld-
eiser bevoordeelt boven de ander (art. 341 onder a 3e en onder b 3e). Hilverda bepleit een enge
interpretatie van de wetenschap van naderende insolventie – de schuldenaar moet het zeker weten,
afgezien van onverwachte toevalligheden – anders zou iedere betaling door een schuldenaar in
betalingsmoeilijkheden een strafbare handeling opleveren, Hilverda (1999), p. 217.

628 Zie art. 3:45-3:49 BW en art. 42-51 Fw.
629 Het ligt buiten het bestek van dit onderzoek om al die bankbreukdelicten (uitvoeriger) te bespreken.
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Opnieuw rijst de vraag wat doel en strekking is van de wettelijke bepaling dat de
rechter een Wsnp-verzoek kan afwijzen wanneer aannemelijk is dat de schuldenaar
niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van
schulden. Zoekt de wetgever bescherming van crediteuren of van een of ander alge-
meen belang, of wellicht een combinatie van belangen? Zoals in hoofdstuk 4 nader
besproken zal worden beoogde de wetgever misbruik van de Wsnp te voorkomen,
zonder evenwel aan te geven wat het doel van de misbruikbepaling is c.q. welke
belangen nu precies bescherming behoeven.630 Doel en strekking van de navolgende
hoofdstukken is, in ieder geval, de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden.

630 Zie voor de wetsgeschiedenis hoofdstuk 4, par. 5 en mijn eigen visie in hoofdstuk 9, par. 3.


