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3 Rechtshistorische verkenningen

1 Romeins recht

1.1 De Twaalf Tafelen (450 v. Chr.)

111. Onder Oud-Romeins recht1 ving een civiel proces aan met een door de eiser
(actor) uitgesproken plechtige formule.2 Bij een procedure tot betaling van een geld-
som legde de eiser zijn hand op de gedaagde (manus iniectio).3 Indien de gedaagde
geen verweer voerde dan deed de magistraat onmiddellijk uitspraak overeenkomstig
de eis. Voerde de gedaagde wel verweer dan werd afgesproken dat het geschil (litis
contestatio) aan een rechter (iudex) werd voorgelegd. De Twaalf Tafelen, daterend
van 450 v. Chr. en een van de voornaamste bronnen van het Oud-Romeinse recht,4

geven een beschrijving van de wijze van executie, in het oude Rome, tegen de veroor-
deelde schuldenaar.5 Indien de veroordeelde niet binnen dertig dagen na het eerste

1 Het Romeinse recht wordt wel onderverdeeld in vier periodes: 1e de Oud-Romeinse tot circa 250
v. Chr., 2e de preklassieke of republikeinse periode tot het begin van onze jaartelling, 3e de klassieke
periode van de Romeinse keizers tot circa 250 na Christus, 4e de naklassieke periode met de
optekening van het justiniaanse recht. Zie over de drie opeenvolgende vormen van proces- en
executierecht (legis-actio, formula- en cognitio-procedure), die gedeeltelijk ook naast elkaar voor
kwamen, Feenstra (1984), par. 6-10 en par. 440.

2 De legis actio werd waarschijnlijk nog kracht bij gezet met gebaren van de actor. Zie over het legis
actio-proces Van Oven (1948), p. 8 en Feenstra (1984), par. 432 e.v.

3 Zie Van Oven (1948), p. 8, die aantekent dat over het verloop van de procedure geen zekerheid
bestaat. Ging de procedure om een roerende zaak dan werd de zaak door de eiser vastgepakt.

4 De Tafelen (tabulae) zijn opgesteld door Romeinse patriciërs na verdrijving van de Etruskische
Koningen, zie Van Oven (1948), p. 6. De Tafelen zijn niet behouden gebleven. Wel zijn sinds de
zestiende eeuw reconstructies van de inhoud gemaakt. In de tijd vóór 450 v. Chr. golden de konings-
wetten (leges regiae), maar daarvan is weinig met enige zekerheid bekend, Van Oven (1948), p. 5;
zie voor enkele reconstructies ‘The Avalon Project at Yale Law School’, http://www.yale.edu/lawweb/
avalon/medieval/laws of thekings.htm.

5 Diverse vertalingen zijn te vinden in ‘The Roman Law Library’ van Alexandr Koptev, http://
web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/index.htm, waaronder de volgende vertaling van de Derde
Tafel van de hand van Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961:
‘(1) Thirty days shall be allowed by law for payment of confessed debt and for settlement of matters
adjudged in court. (2) After this time the creditor shall have the right of laying hand on the debtor.
The creditor shall hale the debtor into court. (3) Unless the debtor discharges the debt adjudged
or unless someone offers surety for him in court the creditor shall take the debtor with him. He
shall bind him either with a thong or with fetters of not less than fifteen pounds in weight, or if
he wishes he shall bind him with fetters of more than this weight. (4) If the debtor wishes he shall
live on his own means. If he does not live on his own means the creditor who holds him in bonds
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vonnis betaalde, dan kon de eiser de schuldenaar opnieuw voor de magistraat brengen
en volgde een tweede handoplegging. Betaalde de schuldenaar – of een derde voor
hem6 – ook nu niet dan kon de eiser de veroordeelde met zich meevoeren en maxim-
aal zestig dagen gevangen houden.7 Gedurende die periode diende de schuldeiser
de veroordeelde op drie achtereenvolgende marktdagen voor de praetor te brengen
en publiekelijk te verkondigen welk bedrag verschuldigd was, kennelijk om aflossing
van de schuld door een derde nog mogelijk te maken.8 Op de derde marktdag kon
de veroordeelde gedood worden of als slaaf verkocht worden aan de overzijde van
de rivier de Tiber. Waren er meer schuldeisers dan was het lot van de schuldenaar
zo mogelijk nog gruwelijker: de schuldeisers mochten de schuldenaar in stukken
snijden, aldus de regeling in de Twaalf Tafelen.9 Allicht dat deze dreiging met draco-
nische maatregelen de onwillende maar nog solvente schuldenaar tot betaling bewogen
zal hebben dan wel tot het treffen van een regeling gedurende zijn gevangenschap,
al dan niet met steun van een derde geldschieter of borg. Met de verkoop van diens
schuldenaar als slaaf zal de schuldeiser wellicht ook nog een (beperkte) opbrengst
hebben gerealiseerd, waarmee deze (inhumane) executie in ieder geval nog een
verhaalselement kende. Maar in het geval de schuldenaar het met de dood moest
bekopen, was van een financiële opbrengst geen sprake meer en transformeerde de
executie in een zuivere strafmaatregel waar de individuele schuldeiser geen materieel
belang bij had.10 Uit de Twaalf Tafelen blijkt niet van enige barmhartigheid jegens
schuldenaren ongeacht de aard of omvang van de schulden dan wel de mate van

shall give him a pound of grits daily. If he wishes he shall give him more. (5) Meanwhile they shall
have the right to compromise, and unless they make a compromise the debtors shall be held in bonds
for sixty days. During these days they shall be brought to the praetor into the meeting place on three
successive market days, and the amount for which they have been judged liable shall be declared
publicly. Moreover, on the third market day they shall suffer capital punishment or shall be delivered
for sale abroad across the Tiber River. (6) On the third market day the creditors shall cut shares.
If they have cut more or less than their shares it shall be without prejudice.’ Deze Engelse vertaling
is gebaseerd op een gereconstrueerde Latijnse tekst van de derde Tafel die eveneens te vinden is
in voormelde ‘Roman Law Library’.

6 De derde (vindex, in de betekenis van borg of redder) kon ook nog een tweede iudex-proces voeren
en bijvoorbeeld betogen dat al betaald was. De schuldenaar kon oorspronkelijk zelf niet een tweede
inhoudelijke procedure voeren (in de klassieke tijd van de formula-procedure kon dat wel, zie par.
1.3 hieronder). Verloor de vindex dan werd hij waarschijnlijk tot het dubbele veroordeeld, kennelijk
ter voorkoming dat een derde zich lichtzinnig als een vindex voor de schuldenaar opwierp, zie Van
Oven (1948), p. 186.

7 De schuldeiser diende de veroordeelde dagelijks een pond brood te verstrekken (libras farris endo
dies dato), indien de schuldenaar niet uit eigen middelen kon of wilde leven.

8 De derde Tafel noemt verder nog de mogelijkheid dat partijen gedurende die zestig dagen tot een
minnelijke regeling kwamen (interea paciscendi) ter aflossing van de schuld en ter beëindiging van
de executie.

9 Partis secanto. Volgens Van Oven (1948), p. 187, is deze letterlijke interpretatie omstreden en zou
de verdeling ook op het vermogen van de schuldenaar betrekking gehad kunnen hebben – ik zou
zeggen wellicht ook op de verdeling van de opbrengst na de verkoop als slaaf trans Tiberim.

10 Zie ook de vijfde paragraaf van de derde Tafel die spreekt van doodstraf: ‘….capite poenas
dabant,…’ (zie ook noot 5 hierboven). Voor de instandhouding van de kredietverlening heeft slechts
de mogelijke preventieve werking van de straf nog betekenis.
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verwijtbaarheid van het ontstaan van de schulden. Goede of kwade trouw van de
schuldenaar lijkt op geen enkele wijze een rol te hebben gespeeld.

112. De gevolgen van niet-betaling in ogenschouw nemend, kan het niet verbazen
dat kredietverstrekking een bijzonderheid was in de Romeinse, hoofdzakelijk agrarische
samenleving. Volgens Van Oven was het nemen van krediet zelfs een ‘noodmaat-
regel’.11 Bij gebreke van een sterk en stabiel overheidsgezag was het risico dat de
crediteur op zich nam ook groot. De crediteur was aangewezen op afschrikwekkende
executiemaatregelen die hij in het tijdperk vóór de Twaalf Tafelen zelf ten uitvoer
legde zonder inmenging van overheidsgezag.12 ‘Zich verbinden’ had waarschijnlijk
de letterlijke betekenis van geboeid worden (obligari). Oorspronkelijk was het niet
de schuldenaar zelf die geboeid werd (obligatus), maar een derde persoon – waar-
schijnlijk slaven – die door de crediteur in gijzeling gehouden werd totdat de schuld
afgelost werd. De schuldenaar bleef aldus vrij om te kunnen werken en zijn schuld
af te lossen. Eerst later werd het gebruik dat de schuldenaar zichzelf verbond in die
zin dat hij de schuldeiser het recht gaf de schuldenaar te gijzelen indien de schuld
niet afbetaald zou worden.13 Het vertrouwen dat de schuldenaar opwekt en het ver-
trouwen dat de crediteur in de schuldenaar stelt (credere), komt op de voorgrond te
staan.

1.2 Het preklassieke Romeinse recht

113. Hoewel executie op de persoon van de schuldenaar nog eeuwenlang als alternatief
bleef voortbestaan, kreeg het executierecht reeds in de preklassieke periode een meer
zakelijke inslag.14 Gaius maakt voor het eerst melding van de venditio bonorum
(verkoop van goederen) ten behoeve van crediteuren door een praetor, in 118 v.
Chr.15 Deze venditio had waarschijnlijk een erfrechtelijke oorsprong en ontwikkelde
zich tot de missio in bona van het klassieke Romeinse recht voor alle insolvente

11 Zie Van Oven (1948), p. 187, die zelfs spreekt van een noodmaatregel. De agrarische families leidde
een autarkisch bestaan op de eigen hoeve (domus). Op de markten werden de zaken contant afgedaan,
aldus Van Oven, t.a.p.

12 Van Oven (1948), p. 187.
13 Van Oven (1948), p. 188, spreekt van een grijprecht van de crediteur. Vgl. de hierboven beschreven

manus iniectio als het begin van de executie door de crediteur.
14 Van Oven (1948), p. 189 e.v.
15 G. 4.35. Zie Dalhuisen (1968), p. 6, die een beschrijving geeft van de procedure van de venditio

(verkoop).
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debiteuren.16 Het lijkt onwaarschijnlijk dat de venditio de debiteur bevrijdde van
zijn niet vereffende schulden.17

1.3 De missio in bona18 in het klassieke Romeinse recht

114. In de klassieke periode, in de eerste eeuw na Chr., verdween de procesvoering
met mondelinge formules en werd het formula-proces ingevoerd.19 Indien een schulde-
naar in gebreke bleef met betaling van één schuld dan stelde hij zijn gehele vermogen
in de waagschaal. Weliswaar ontstond reeds in de tweede eeuw na Chr. de mogelijk-
heid van verhaal op afzonderlijke vermogensbestanddelen via een pandrecht op
goederen van de schuldenaar, maar deze wijze van executie van een geldvordering
werd eerst in de naklassieke, justiniaanse tijd algemeen ingevoerd.20 Ingeval van
voortdurende wanbetaling was, anders dan in ons hedendaagse verhaalsrecht, een
collectieve insolventieprocedure derhalve geen uitzondering maar regel.21 Kwam
de schuldenaar zijn veroordeling (iudicatum) niet na dan diende de schuldeiser eerst
een tweede actie in te stellen (actio iudicati).22 De schuldenaar die opnieuw verweer

16 De venditio zou een voortvloeisel zijn van de sectio bonorum: de openbare verkoop van de goederen
(publicatio bonorum) van een ter dood veroordeelde of een verbannen persoon, door diens erfgenaam.
Deze sectio zou zich eerst ontwikkeld hebben tot een procedure voor verkoop van goederen van
overledenen zonder erfgenamen en later tot een procedure voor alle insolvente debiteuren, zie
Dalhuisen (1968), p. 7.

17 Een enkele (oudere) auteur meent van wel. Zie over die discussie Dalhuisen (1968), p. 7-8, noot
11. Ook bij de cessio bonorum (boedelafstand) werd de schuldenaar waarschijnlijk niet van zijn
resterende schulden bevrijd, zie D. 42.3.7 en par. 1.5 hieronder.

18 Ontslag, ontneming van goederen.
19 Het formula-proces is gebaseerd op acties en eventuele excepties die de praetor verleende (of

weigerde) aan eiser respectievelijk gedaagde, in bepaalde gevallen gevolgd door een benoeming
van een rechter (iudex) die over het geschil oordeelde. Zie Feenstra (1984), par. 432 e.v.

20 D. 42.1.31: ‘CALLISTRATUS, Rechtelijke onderzoeken II. (…) Indien er schuldenaren zijn die
de betaling meer uit weerspannigheid uitstellen dan omdat zij het geld niet kunnen vrijmaken, moeten
dezen door het leggen van pandbeslag tot betaling gedwongen worden conform de instructies die
de vergoddelijkte Antoninus Pius in een rescript aan de gouverneur Cassius in deze termen heeft
vastgelegd: ‘Aan degenen die een schuld zullen erkennen of die op grond van een vonnis verplicht
zullen zijn iets terug te geven, moet een betalingstermijn worden toegestaan die met het oog op
de financiële middelen van de betrokkene toereikend wordt geacht. Van degenen die niet betaald
hebben binnen de termijn die hun van meet af aan is toegestaan of die later om gegronde redenen
voor hen verlengd is, moeten goederen als panden in beslag worden genomen; en als zij niet binnen
twee maanden betaald hebben, moet tot de verkoop van die panden worden overgegaan. Als er van
de koopprijs nog iets overblijft, moet dit teruggegeven worden aan degene wiens pandobjecten
verkocht zijn’. Overgenomen uit Spruit, Feenstra & Wubbe (2000), p. 932. Zie ook Lokin (1995),
p. 60. Zie over deze legis actio per pignoris capionem ook Roestoff (2002), p. 14.

21 Het ligt overigens voor de hand te veronderstellen dat de solvente debiteur, die nog aan de opgeeiste
schuld kon voldoen, het niet op executie van zijn gehele vermogen liet aankomen.

22 Op deze regel bestonden uitzonderingen. Zo kon de ‘regres zoekende borg’ direct tot handoplegging
overgaan zonder dat een procedure nodig was indien de schuldenaar niet binnen zes maanden voldeed
(legis actio pro iudicato op basis van een ‘fictief’ vonnis, de schuldenaar kon niet procederen maar
nog wel een vindex stellen), Van Oven (1948), p. 410, zie ook Roestoff (2002), p. 19.
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wenste te voeren, moest een borg stellen.23 Bij een tweede veroordeling diende de
schuldenaar bovendien het dubbele te betalen van het bedrag van de oorspronkelijke
veroordeling.24 Indien de schuldenaar ook niet aan deze tweede veroordeling voldeed,
kon de praetor een bevel geven tot executie: de missio in bona.25 De missio in bona
machtigde de schuldeiser tot inbeslagneming van het gehele vermogen van de schulde-
naar. De schuldeiser kon niet eigenmachtig over de goederen van de schuldenaar
beschikken, hij kon slechts diens vermogen bij wijze van executie verkopen. Voor
het beheer van het vermogen tot het moment van executoriale verkoop benoemde
men wel een curator bonorum. De missio in bona werd openbaar gemaakt en de
overige crediteuren werden opgeroepen zich aan te melden binnen dertig dagen. Indien
er slechts één schuldeiser was, dan verkocht deze het gehele vermogen van de schulde-
naar in het openbaar. Waren er meer schuldeisers dan werd één van hen op de con-
cursus creditorum benoemd tot magister bonorum, die vervolgens het vermogen bij
opbod in het openbaar verkocht met toestemming van de praetor. De koopprijs werd
niet bepaald op een nominale geldsom, maar vastgesteld op een percentage van alle
schulden. De boedel werd verkocht aan de bieder die bereid was het hoogste percen-
tage aan de schuldeisers te betalen (bonorum emptor). De opbrengst werd onder de
schuldeisers verdeeld met inachtneming van privileges.26 In het zeldzame geval dat
er na aflossing van de schulden een saldo overbleef dan behield de bonorum emptor
het saldo. De schuldenaar kreeg het restant van zijn vermogen niet terug.27

115. Voor zover mij bekend, speelde de goede of kwade trouw van de schuldenaar
geen rol in de beslissing van de praetor de missio in bona te verlenen. Het executie-
recht van de praetor kon de schuldenaar geen enkel soelaas bieden. De schuldenaar
wier goederen verkocht werden, duidde men aan als bedrieger (defraudator) – geen
aanwijzing dat de Romeinen met het lot van de schuldenaar begaan waren.

23 Zie Roestoff (2002), p. 21. Indien de schuldenaar geen verweer voerde dan was een volledig proces
niet nodig meer.

24 Lis adversus infitiantem crescit in duplum ofwel vrij door mij vertaald: de ongunstige (verloren)
rechtsstrijd verdubbelt het betwiste bedrag.

25 Zie Van Oven (1948), p. 190 e.v., Lokin (1995), p. 59 e.v. en Feenstra (1984), par. 440; aan welke
auteurs ook het vervolg van de beschrijving van de insolventieprocedure is ontleend.

26 Deze privileges waren vastgelegd in het Edictum perpetuum omstreeks 135 na Chr.; Van Oven (1948),
p. 191. Zie ook D. 42.6 De separationibus (boedelafscheiding).

27 De emptor bonorum werd overigens geen eigenaar. De praetor verschafte aan de opkoper het bezit.
De koper kon zich wel op een exceptie beroepen ter afweer van een eigendomsactie van de schulde-
naar wiens vermogen verkocht was. Ook stonden de opkoper acties ten dienste om bijvoorbeeld
vorderingen van de schuldenaar op derden te incasseren; zie Lokin (1995), p. 61.
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1.4 Het naklassieke en justiniaanse recht28

116. Eerst in de vierde eeuw na Chr. werd de tenuitvoerlegging op de persoon van
de schuldenaar verboden.29 De tot betaling veroordeelde schuldenaar kon nog wel
gedwongen worden arbeid te verrichten voor de schuldeiser totdat de schuldenaar
zijn schuld had voldaan.30 Intussen was de executie op individuele vermogensbestand-
delen gemeengoed geworden en bracht de verfijning van het verhaalsrecht meer
efficiency.31

117. Pignus in causa iudicati captum (pandbeslag).32 De schuldeiser kon een verzoek
indienen bij het keizerlijke hof om op goederen van de schuldenaar beslag te leggen
teneinde hoofdsom en executiekosten te verhalen. Voldeed de schuldenaar niet binnen
twee maanden, dan konden de beslagen goederen in het openbaar verkocht worden.33

Het justiniaanse recht schreef ook de volgorde van de verkoop van goederen voor:
eerst diende verhaal gezocht te worden op roerende zaken en dieren, vervolgens op
het onroerend goed van de schuldenaar.34 Het saldo van de verkoopopbrengst kwam

28 In de naklassieke tijd, vanaf circa 250 na Chr., werd het formula-proces vervangen door de cognitio
extra-ordinaria (buitengewone rechtsgang). In het formula-proces konden subjectieve rechten slechts
afgedwongen worden indien een bijbehorende formula voorhanden was – in feite was de gelding
van een subjectief recht afhankelijk van het procesrecht. In de naklassieke periode vormde het
procesrecht niet langer een keurslijf en bood het cognitio-proces de mogelijkheid vrijwel ieder
subjectief recht af te dwingen; Lokin (1995) p. 61 e.v.

29 Pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset (Plautus): dat de goederen van de
debiteur, niet zijn lichaam aansprakelijk (schuldig) is voor de schulden. Zie ook Roestoff (2002),
p. 28, met verwijzing naar andere auteurs.

30 Feenstra (1984), par. 440.
31 D. 42.4Quibus ex causis in possessionem eatur (gronden voor inbezitneming) noemt als eerste reden

voor het verschaffen van bezit aan een crediteur de ‘bescherming’ van de goederen van de debiteur.
D. 42.5 De rebus auctoritate iudicis possidendis seu vendundis (inbezitneming en verkoop van zaken
op gezag van de rechter) handelt over de executie door individuele schuldeisers en benoeming van
een curator ten behoeve van schuldeisers. Bij de behandeling van deze onderwerpen in de Digesten
is veelal een verwevenheid zichtbaar met de afwikkeling van een (insolvente) nalatenschap.

32 Pand(beslag) in geval van veroordeling genomen. Over het veel oudere legis actio per pignoris
capionem is weinig bekend, zie Van Oven (1948), p. 168. Van Dalhuisen (1968), p. 8, schrijft dat
deze legis actio afgeschaft werd door de Lex Julia – zie over die wet par. 1.5 hieronder.

33 D. 42.1.31 Zie noot 20.
34 D.42.1.15: ‘ULPIANUS Het ambt van de consul III. (…) 2. Ter zake van het houden van een

verkoping van zaken waarop pandbeslag is gelegd, gelasten de provinciegouverneurs dat dan in
de eerste plaats roerende zaken en levende have in beslag genomen en verkocht moeten worden.
Als de opbrengst daarvan toereikend is, is de zaak hiermee afgedaan. Voor het geval dat deze niet
toereikend is, gelasten zij dat er ook onroerende zaken in beslag genomen en verkocht moeten
worden. Zijn er geen roerende zaken, dan beginnen de gouverneurs met het beslag op onroerende
zaken. In een tussenvonnis plegen zij het daarom zo te formuleren dat, indien er geen roerende zaken
zijn, ook op onroerende zaken beslag gelegd kan worden; want met pandbeslag op onroerende zaken
beginnen mag niet. Als ook de onroerende zaken niet toereikend zijn of er helemaal geen onroerende
pandobjecten zijn, zal worden overgegaan op de rechten. Dit is dus de wijze waarop de provincie-
gouverneurs een vonnis ten uitvoer leggen. 3. Voor het geval dat de zaken waarop pandbeslag is
gelegd (op een veiling) geen koper vinden, is door onze keizer en zijn vergoddelijkte vader bij rescript
bepaald dat deze worden toegewezen aan de persoon jegens wie de betrokkene is veroordeeld, maar
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de schuldenaar toe. Indien geen koper gevonden werd, dan konden de in beslag
genomen goederen aan de schuldeiser worden toebedeeld. Daarmee verviel wel de
gehele vordering.35 Aldus vermeed men de executie van het gehele vermogen en
beperkte de executie op individuele vermogensbestanddelen zich tot het noodzakelijke
ter voldoening van de schulden. De bezittingen van een schuldenaar die zich niet in
een proces verdedigde en zich opzettelijk schuilhield konden eveneens op gezag van
de praetor in bezit genomen en verkocht worden.36

118. Curator bonorum distrahendis. Bij samenloop van schuldeisers kon de praetor
of de gouverneur van de betreffende provincie een curator bonorum benoemen met
toestemming van de meerderheid van de schuldeisers.37 De procedure was een verder
ontwikkelde variant (distractio bonorum; boedelscheiding) op de vroegere missio in
bona. Het recht van de crediteuren werd gekwalificeerd als pandrecht.38 Het voor-
naamste praktische verschil was dat de curator bonorum de activa afzonderlijk mocht
verkopen en dat de koopsom niet langer uitgedrukt werd in een percentage van de
schuldenlast maar in monetaire bedragen zoals ook thans nog gebruikelijk.39 De

zij worden dan wel toegewezen voor het bedrag dat verschuldigd is. Want ingeval de schuldeiser
verkiest ter afdoening van de vordering de in beslag genomen zaken in bezit te krijgen en daarmee
tevreden is, zegt het rescript dat hij wat hem daarenboven nog verschuldigd is dan niet kan vorderen,
aangezien iemand die genoegen genomen heeft met het bezit van de in beslag genomen zaken, geacht
wordt als het ware krachtens afspraak een dading betreffende het uitstaande bedrag te zijn aangegaan,
en dat hij niet voor een bepaald bedrag de pandobjecten onder zich kan houden en ook nog kan
vorderen wat er aan het volle bedrag ontbreekt.’ Overgenomen uit Spruit, Feenstra & Wubbe (2000),
p. 925-926.

35 D. 42.1.15, zie de geciteerde vertaling onder (3) in de voorafgaande noot.
36 Zie D.42.4.7: ‘ULPIANUS, Het Edict LIX. (…) 1. De praetor zegt: Wanneer iemand zich met

bedrieglijk opzet schuilhoudt, zal ik, indien hij naar het oordeel van een verstandig man niet zal
worden verdedigd, een machtiging tot beslaglegging en verkoop van zijn goederen verlenen’.’
Overgenomen uit Spruit, Feenstra & Wubbe (2000), p. 950. De aansluitende casuïstische commentaren
van Ulpianus gaan uitgebreid in op de vraag wanneer sprake was van opzettelijk schuilhouden in
een andere stad of zelfs achter de zuilen op het forum van zijn eigen stad: D.42.4.13: ‘PAPINIANUS,
Adviezen XIV. Iemand die door een provinciegouverneur naar de keizerlijke onderzoeksinstantie
verwezen is, is wat zijn overige gedingen betreft weliswaar niet verplicht zich in Rome te verdedigen,
maar moet zich daarin wel in de provincie laten verdedigen. Want ook van iemand die met een
tijdelijke verbanning gestraft is, worden de goederen verkocht ingeval er geen verdediger optreedt.’
Overgenomen uit Spruit, Feenstra & Wubbe (2000), p. 955.

37 D. 42.7.2: ‘ULPIANUS, Het Edict LXV. Betreffende het aanstellen van een curator hanteren wij
in de praktijk de regel dat de praetor benaderd wordt en dat deze een curator of curatoren aanstelt
met instemming van de meerderheid van de schuldeisers, of dat de provinciegouverneur dit doet,
als de te verkopen goederen zich in de provincie bevinden. (…) 3. Gevraagd wordt of iemand tegen
zijn wil tot curator benoemd kan worden. Cassius schrijft dat niemand tegen zijn wil gedwongen
kan worden curator van een in beslag genomen vermogen te worden; dit is de meest juiste opvatting.
Daarom moet naar een vrijwilliger worden gezocht, tenzij het er als gevolg van een ernstige noodsitu-
atie en naar het oordeel van de keizer op uitloopt dat zelfs een onwillig persoon als curator wordt
aangewezen. 4. Verder behoeft het niet onder alle omstandigheden een schuldeiser te zijn die tot
curator wordt aangesteld; ook niet-schuldeisers kunnen aangesteld worden.’ Overgenomen uit Spruit,
Feenstra & Wubbe (2000), p. 979-980.

38 Aldus Dalhuisen die verwijst naar C.8.21.2 (pignus preatorium).
39 Zie Dalhuisen (1968), p. 8, noot 12.
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opbrengst werd pro rata aan de schuldeisers uitgekeerd.40 Een crediteur die zich later
meldde kon kennelijk geen vordering indienen bij de curator maar diende samen met
de curator de goederen van de schuldenaar te verkopen waarna de opbrengst onder
alle schuldeisers verdeeld werd.41

119. De kwade trouw van de schuldenaar speelde in het (na)klassieke executierecht
(missio in bona), in ieder geval een rol bij de vraag of goederen verkocht mochten
worden van een schuldenaar die zich schuil hield: stond de schuld eenmaal vast, maar
vermeed de schuldenaar zijn crediteuren opzettelijk dan mochten zij diens goederen
verkopen, kennelijk zonder vonnis of tussenkomst van een curator.42 Had de verkoop
eenmaal plaatsgevonden dan had de (opgedoken?) ‘frauderende’ debiteur geen actie
meer tegen de executanten.43 Dalhuisen vermeldt voorts dat de insolvente schuldenaar
steeds als infamiswerd aangemerkt, zowel na de (preklassieke verkoop ineens) venditio
als de (postklassieke verkoop in delen) distractio van zijn goederen.44

1.5 Boedelafstand (cessio bonorum)

120. De Lex Julia van Keizer Augustus introduceerde een waarborg voor de schulde-
naar tegen (voortzetting van) de executie op zijn persoon: de boedelafstand.45 De
belangrijkste rechtsgevolgen van de boedelafstand waren dat de schuldeisers zich
slechts op de afgestane boedel konden verhalen en dat de gevangengenomen schulde-
naar zijn persoonlijke vrijheid terugkreeg. De schuldeisers waren niet gerechtigd de
afgestane boedel voor zich te behouden. Zij waren verplicht de boedel te verkopen
en zich uit de opbrengst te voldoen.46 De boedelafstand bracht hoogstwaarschijnlijk
niet met zich mee dat de schuldenaar van zijn schulden bevrijd was voor zover die
niet uit de verkoopopbrengst voldaan konden worden.47 De schuldenaar kon, nadat

40 Zoals eerder opgemerkt, kenden de Digesten aan diverse crediteuren privileges toe, zie noot 26
hierboven.

41 Zie C.7.72.10 en C.4.39.15.
42 C. 7.72.9.
43 Aldus een voorschrift van de Keizers Antoninus en Verus, zie D. 42.7.4: ‘PAPIRIUS JUSTUS,

Keizerlijke verordeningen I. De verheven Keizers Marcus Aurelius Antoninus en Lucius Verus hebben
bij rescript bepaald dat, als overeenkomstig het senaatsbesluit individuele vermogensbestanddelen
door een curator verkocht zijn, aan een debiteur die zijn schuldeisers bedrieglijk benadeeld heeft
geen enkele actie toekomt op grond van handelingen die aan de verkoop voorafgingen.’ Spruit,
Feenstra & Wubbe (2000), p. 981.

44 Dalhuisen (1968), p. 7, noot 6 en p. 8, noot 12.
45 Zie D. 42.3 De cessione bonorum (afstand van goederen) en C. 7.71 Qui bonis cedere possunt met

een verwijzing naar de Lex Iulia in C. 7.71.4. Dalhuisen (1968), p. 7, schrijft dat de Lex Julia
kennelijk voortkwam uit een eerder besluit van Julius Caesar. Voorheen kennelijk bestaande formali-
teiten voor de boedelafstand werden door Keizer Theodosius afgeschaft, zie C. 7.71.6.

46 C. 7.71.4.
47 Aldus lijkt te volgen uit C.7.71.1 en D.42.3.4: ‘ULPIANUS Maar Sabinus en Cassius waren de

mening toegedaan dat de debiteur na boedelafstand niet meer door zijn crediteuren achtervolgd kon
worden.’ Overgenomen uit Spruit, Feenstra & Wubbe (2000), p. 943.
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hij een zeker vermogen verworven had, opnieuw veroordeeld worden tot betaling,
maar slechts tot het bedrag dat de schuldenaar kon opbrengen.48 Ook was kennelijk
een tweede verkoop van goederen mogelijk indien de schuldenaar, naar de mening
van de praetor, zoveel goederen had verworven dat een tweede verkoop gerechtvaar-
digd was.49 Had de schuldenaar eenmaal boedelafstand gedaan dan mocht hij behou-
den wat hij voor dagelijks onderhoud nodig had.50 Hier zien we een (eerste?) voor-
loper van onze beslagvrije voet.51 Kennelijk gold die vrijstelling slechts bij de boedel-
afstand. In zijn algemeenheid kon de schuldenaar onder Romeins recht, voor zover
mij bekend, géén aanspraak maken op een beslagvrije voet indien zijn goederen
verkocht werden op basis van een vonnis of door een curator. Voor kinderen gold
een uitzondering. Indien namens een kind geen verweer werd gevoerd in een proces
konden crediteuren zijn goederen in bezit nemen onder de voorwaarde dat in het
onderhoud van de veroordeelde werd voorzien tot zijn volwassenwording.52

121. De meeste hedendaagse auteurs menen dat de boedelafstand in de Romeinse
tijd (oorspronkelijk) een gunst was die alleen de schuldenaar te goeder trouw – door
sommige ook wel aangeduid als de schuldenaar ‘zonder schuld’ – ten goede kwam.53

48 I. 4.7.40: ‘Ook degene die ten behoeve van zijn schuldeiser afstand heeft gedaan van zijn vermogen,
wordt, als hij naderhand iets verworven heeft dat een vermogensbestanddeel van voldoende waarde
vormt, opnieuw door zijn schuldeiser aangesproken, voor datgene wat hij kan opbrengen. Het zou
immers onmenselijk zijn, iemand die van zijn have en goed beroofd is voor het geheel te veroor-
delen.’ Spruit, Feenstra & Bongenaar (1993), p. 247. Volgens Roestoff (2002), p. 29, die Wenger,
Institutes of the Roman Law of Civil Procedure, New York (1940) aanhaalt, kon de schuldenaar
gedurende een jaar na de cessio zelfs helemaal niet aangesproken worden door zijn schuldeisers.
Volgens Dalhuisen (1968), p. 7, is Wenger de mening toegedaan dat de schuldenaar na de preklassie-
ke venditio bonorum het zelfde voorrecht genoot.

49 Zie D. 42.3.6 en D. 42.3.7.
50 Aldus D. 42.3.6: ‘ULPIANUS (…) men mag hem immers zijn dagelijkse levensonderhoud niet

ontnemen.’ Spruit, Feenstra & Wubbe (2000), p. 945.
51 Zie art. 475d Rv. De beslagvrije voet geldt ook in de Wsnp, zie art. 295 lid 2 Fw.
52 D. 42.5.39: ‘PAULUS, Uitspraken V. Als een onder voogdij staand kind niet in rechte verdedigd

wordt en de schuldeisers beslag op zijn vermogen hebben gelegd, dient daaruit tot aan zijn volwassen-
wording levensonderhoud betaald te worden.’ Spruit, Feenstra & Wubbe (2000), p. 970-971.

53 Lipman (1841), p. 319, noemt geen vindplaats maar verwijst, als ik het goed zie, naar D 17.2.63.7:
‘ULPIANUS, Het Edict XXXI. ‘Iemand wordt geacht ook datgene te kunnen betalen waarvan hij
door boos opzet bewerkstelligt dat hij dit niet kan. Het zou immers onbillijk zijn dat eigen boos
opzet iemand zou bevrijden. Deze regel moet ook gelden voor ieder ander die aangesproken wordt
voor het bedrag dat hij kan betalen. Is betaling echter niet door eigen boos opzet, maar als gevolg
van eigen schuld onmogelijk geworden, dan moet gesteld worden dat de betrokkene niet veroordeeld
mag worden.’ Vertaling overgenomen uit Spruit, Feenstra & Bongenaar (1996), p. 408. Lipman
leidt hieruit af dat een ‘bankbreukige’ schuldenaar en een ‘stellionataris’ niet het voorrecht van
boedelafstand zouden hebben kunnen inroepen. Zie ook Van Oven (1948), p. 190 en Roestoff (2002),
p. 27 die beide spreken van een schuldenaar die door (of buiten) zijn ‘schuld’ insolvent was geraakt.
Roestoff vermeldt dat de cessio bonorum evenmin mogelijk zou zijn geweest indien de schuldenaar
geen noemswaardige activa had en merkt voorts op dat de voorwaarden mettertijd minder strikt
werden. Dalhuisen (1968), p. 8, noot 12 (slot) schrijft over de cessio bonorum: ‘It probably was
confined to the case in which insolvency was due to force majeure; the debtor had to be bona fide
and a discharge was not envisaged.’’
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In de commentaren opgenomen in de Digesten vind ik geen beschrijving van de
vereisten voor boedelafstand (anders dan afgifte van de goederen), en ook geen
expliciete opmerking dat de boedelafstand voorbehouden was aan schuldenaren te
goeder trouw dan wel zonder ‘schuld’. De Codex Justinianus spreekt weliswaar van
een beneficium (weldaad, gunst), maar de Codex maakt niet duidelijk aan welke
personen deze weldaad toekwam. Voorts noemt de Codex de boedelafstand in één
adem met een regeling van uitstel van betaling die beide zouden zijn bestemd voor
de ongelukkige/beklagenswaardige schuldenaar (ad misirabilis), waarover meer in
de volgende paragraaf 1.6.

1.6 Uitstel van betaling (moratoria en dilatio)

122. De Romeinse keizer kon op twee verschillende wijzen uitstel van betaling
verlenen.54 Ten eerste kon de keizer op verzoek van een schuldenaar uitstel van
betaling verlenen (moratoria praescriptio).55 De instemming van crediteuren was
niet vereist. Sinds 382 na Chr. was wel vereist dat de schuldenaar borgtocht stelde
voor een keizerlijke prescriptio.56 Culpa (schuld) was geen beletstel voor een morato-
rium, dolus (opzet) mogelijk wel.57 Ten tweede bepaalde de Codex Justinianus dat
de keizer vijf jaar uitstel van betaling kon verlenen met instemming van de meerder-
heid van crediteuren.58 Bij de beslissing daarover werd kennelijk aan de crediteuren

54 Dalhuisen (1968), p. 30.
55 Zie C.1.19.2.
56 C.1.19.4: ‘De doorluchtige keizers Gratianus, Valentinianus en Theodosius aan Florus, Pretoriaans

Prefect.Alle rescripten die in zaken van schuldenaren worden afgekondigd met als doel het verlenen
van uitstel, hebben alleen rechtskracht indien een borg gesteld wordt die met het oog op de betaling
van de schuld solvent is. Uitgegeven op 22 februari te Constantinopel tijdens het consulaat van
Antonius en Syagrius.’ Spruit, Chorus & De Ligt (2005), p. 275.

57 Zie Dalhuisen (1968), p. 24, noot 111.
58 Zie C.7.71.8 (Justinianus) waarvan de volgende Engelse vertaling is te vinden op www.constitution.

org/sps/sps14.htm ‘When, as is customary, a petition is presented to Us to allow someone to have
recourse to the wretched expedient of making an assignment of his property, and his creditors are
given the choice to grant him five years for payment of their claims, or to accept the assignment,
that by so doing his reputation may be preserved, and the prospect of all bodily suffering be removed,
where some of the creditors are willing to allow the term of five years, but others insist that an
immediate assignment be made, it was constantly doubted which of them should be heard. Where
a doubt of this kind exists, We think that Our opinion should be readily accepted by everyone, that
is to say, We choose and authorize the more humane, instead of the harsher course, and decree that
the case shall be decided either by the amount of the indebtedness, or according to the number of
the creditors. Where, however, there is one creditor whose claim is found to be greater than all the
others, that is to say, if all of them were united into one, and the entire indebtedness computed,
it would be greater in amount than the rest combined, this decision shall prevail, whether the creditor
is willing to grant the time above mentioned or to accept an assignment of the property. But if there
are several creditors who have different claims, the one who has the largest should be preferred
to the others, whether the creditors are equal or unequal in number, as the case should be decided,
not in accordance with the number of creditors, but by the amount of the indebtedness. If the claims
are found to be equal in amount, but the number of the creditors is unequal, then the majority of
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het alternatief geboden om de cessio bonorum van de debiteur te accepteren.59 Vol-
gens diverse schrijvers kon de mala fide schuldenaar langs deze weg geen aanspraak
maken op uitstel van betaling net zo min als die schuldenaar een beroep zou kunnen
doen op de cessio bonorum.60

1.7 Crediteurenakkoord (remissio)

123. Het klassieke recht introduceerde voor een erfgenaam van een insolvente nalaten-
schap de mogelijkheid een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden te verkrijgen
indien een meerderheid van crediteuren daarmee instemde, de zogenaamde remissio.
De als onterend beschouwde verkoop van de nalatenschap bleef dan achterwege en
de erfgenaam kon de erfenis aanvaarden zonder te worden overladen met schulden.61

Dalhuisen wijst er op dat bij de introductie van de remissio de bescherming van de
nagedachtenis van de overledene kennelijk voorop stond, maar dat gaandeweg duidelijk
werd dat ook crediteuren een belang hadden bij een dergelijke afwikkeling op gezag
van de praetor waarbij de crediteuren althans een deel van hun vordering voldaan
zagen.62 De minderheid van de crediteuren was aan de instemming van de meerder-
heid gebonden.63 Onder de meerderheid verstond men hier de crediteuren die het

the creditors shall obtain the preference, and the decision shall be made in compliance with their
wishes. When, however, the debts, as well as the number of creditors are equal, then those shall
be preferred who incline to the more humane course, and do not require an assignment of the
property, but are willing to grant the time, and, with reference to this choice, no difference shall
be observed between hypothecary and other creditors. When an assignment is made, the judge shall
exercise his authority by dividing the property among the individual creditors, as prescribed by law,
and no prejudice shall result to any creditor from the delay of five years, so far as prescription is
concerned.’

59 Hoewel uit de in de vorige noot geciteerde regel C. 7.71.8 valt op te maken dat crediteuren over
de keuze konden stemmen (waarbij gewicht toekwam aan de hoogte van hun vorderingen), blijkt
uit die regeling toch ook een keizerlijke voorkeur voor de humanere maatregel van uitstel van
betaling.

60 Dalhuisen (1968), p. 10 en Roestoff (2002), p. 40. Anders dan het gebruik van de term ‘beklagens-
waardige’ of ‘ongelukkige’ in […] ad miserabilis cessionis bonorum homines veniant auxilium
….[…], zie C.7.71.8 waarvan een Engelse vertaling is weergegeven in noot 58, zie ik in de Codex
in dit verband geen expliciete verwijzing naar de goede trouw van de schuldenaar.

61 Zie Dalhuisen (1968), p. 9. De auteur wijst er op dat ook de crediteuren het initiatief voor een
remissio (gedeeltelijke kwijtschelding) konden nemen en verwijst naar D.2.14.7.18 (heres extraneus).

62 Dalhuisen (1968), p. 10.
63 D.2.14.10: ‘ULPIANUS, Het Edict IV. Het rescript van de vergoddelijkte Maurcus Aurelius klinkt

als zouden alle schuldeisers het eens moeten zijn. Maar wat gebeurt er dan, als er enkelen zijn die
afwezig zijn? Moeten dan soms de afwezigen de handelwijze van de aanwezigen volgen? Maar de
vraag of deze afspraak ook de bevoorrechte schuldeisers schade toebrengt wanneer die afwezig zijn,
wordt op een subtiele wijze afgehandeld: als de afspraak inderdaad geldig is, dan ook tegenover
afwezigen. En ik herhaal: al voordat er sprake was van de door de vergoddelijkte Marcus Aurelius
vastgestelde verordening had de vergoddelijkte Antonius Pius bij rescript bepaald dat ook de
keizerlijke schatkist – althans in die gevallen waarin deze geen hypotheekhouder is – alsmede de
andere bevoorrechte schuldeisers de handelwijze van de aanwezige schuldeisers behoren te volgen.
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merendeel der schuldvorderingen vertegenwoordigden.64 Ook de crediteuren die niet
meegestemd hadden waren aan het aangenomen akkoord gebonden.65 Langs deze
erfrechtelijke weg deed het meerderheidsakkoord zijn intrede in het Romeinse recht.
Afwezigheid van schuld (culpa) of het bestaan van goede trouw (bona fides) was
kennelijk geen vereiste voor de totstandkoming van een akkoord.66

1.8 Novellen van Justinianus

124. Zoals gezegd, stond de cessio bonorum niet toe dat executerende crediteuren
de eigendom verwierven van goederen van de schuldenaar. De crediteuren dienden
zich te verhalen op de verkoopopbrengst. Onder de justiniaanse tijd werd de schuldvol-
doening door eigendomsoverdracht wel als rechtsgeldig erkend (datio in solutionem).67

In de Novellen is een betalingswijze te vinden die bepaalde debiteuren in betalings-
moeilijkheden nog verder tegemoet kwam. Een eigenaar van onroerend goed kon via
de rechter afdwingen dat zijn crediteur de onroerende goederen als betaling zou
accepteren, indien geen koper voor het onroerend goed gevonden kon worden of de
crediteur de verkoop tegenhield.68

125. De Novellen van Justinianus boden verarmde schuldenaren, ook buiten boedel-
afstand, een rechtsmiddel om zich tegen lijfsdwang te vrijwaren, door het afleggen
van een eed.69 De schuldenaar diende te verklaren dat hij, buiten zijn schuld verarmd,
niets bezat, maar bereid was al hetgeen hij zou verkrijgen aan zijn schuldeisers zou
afstaan. Volgens Lipman kon deze regeling tot schrikbarende misbruiken leiden en
is hij door latere wetgevers ‘gelukkiglijk’ niet overgenomen.70

Dit alles dient immers ten aanzien van schuldeisers die geen hypotheekrechten hebben gelijkelijk
in acht genomen te worden.’ Overgenomen uit Spruit, Feenstra & Bongenaar (1994), p. 222-223.

64 D. 2.14.8: ‘PAPINIANUS. Naar de heersende leer wordt bij het bepalen van de meerderheid uitgegaan
van de omvang van de schuld, niet van het aantal personen. Maar in het geval dat allen een gelijk
deel hebben in de gecumuleerde schuld, dient aan de getalsmatige meerderheid van de schuldeisers
de voorrang gegeven te worden. Bij een gelijk aantal schuldeisers volgt de praetor het gezag van
diegene onder hen die in aanzien boven de anderen uitsteekt. Is er echter in alle opzichten volledige
gelijkwaardigheid, dan moet de praetor het mildste standpunt kiezen. Dit kan opgemaakt worden
uit een rescript van de vergoddelijkte Marcus Aurelius.’ Overgenomen uit Spruit, Feenstra &
Bongenaar (1994), p. 221-222.

65 D.2.14.10.
66 Dalhuisen (1968), p. 10.
67 Zie Roestoff (2002), p. 35.
68 Roestoff (2002), p. 35 e.v.
69 Novella 135.
70 Lipman (1841), p. 320. Vgl. evenwel de verhandeling in § 4 Deel 51 van Boek III van de Inleidinge

van Hugo de Groot, besproken in par. 2.4 hieronder, die toch lijkt te voorzien in een regeling voor
schuldenaren die niets hebben waar zij afstand van kunnen doen.
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2 Nederlands insolventierecht vóór 1800

2.1 Oudvaderlands insolventierecht van de 16e en 17e eeuw; privileges, ‘keuren’
en ordonnanties

126. De ontwikkeling van het hedendaagse faillissementsrecht vond zijn oorsprong
in de Italiaanse handelssteden, aan het begin van de vijftiende eeuw. Holtius noemt
enkele beginselen die dit middeleeuwse recht kenmerkten, welke ik als volgt parafra-
seer:71 Het faillissement impliceerde bedrog en gaf een vermoeden van misdaad.72

De failliet werd eerloos. Om de staat van de boedel te leren kennen mocht men de
failliet op de pijnbank leggen en het vermogen van de failliet werd eigendom van
de crediteuren. Het insolventierecht had – in onze ogen – een strafrechtelijk karakter.
Volgens Holtius had deze strafrechtelijke benadering tot gevolg dat de failliet zich
uit de voeten maakte en zoveel mogelijk goederen met zich nam.73 Holtius merkt
op dat de voortvluchtigheid van de faillitus zelfs verondersteld werd en dat de straf-
rechtelijke bepalingen zich vooral tegen de fugitivi richtten. In de hieronder te bespre-
ken bronnen van oudvaderlands recht74 wordt inderdaad veelvuldig verwezen naar
de voortvluchtige schuldenaar.

127. Tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden75 kende de gewesten noch
bovengewestelijk recht noch eenheid van rechtspraak. De gewestelijke hoven waren
de hoogste gerechtelijke instanties. De door Holland in 1582 ingestelde Hoge Raad
werd alleen door Zeeland erkend, in 1587.76 Rechtseenheid bestond niet, zelfs niet
binnen de provincies.77 De steden kenden hun eigen recht. Keizer Karel V78 en

71 Holtius (1878), p. 6, die zeven beginselen noemt.
72 Decoctur est, ergo fraudatur: valet consequentia en Decoctur praesumitur malus, Holtius (1878),

p. 6. Decoctor verwijst naar de gefailleerde (in een oneigenlijke afgeleide van: afgekookt). Molen-
graaff (1925), p. 882, verwijst naar Baldus (1324-1400): Faillitus, ergo fraudator.

73 Holtius (1878), p. 7. Holtius merkt op dat de voortvluchtigheid van de faillitus zelfs verondersteld
werd en dat de strafrechtelijke bepalingen zich vooral tegen de fugitivi richtten.

74 Oudvaderlands recht in brede zin omvat het recht hier te lande voor 1795 (Bataafse Revolutie), in
enge zin slechts het recht dat van inheemse oorsprong is, dat wil zeggen niet aantoonbaar van
Romeinse of andere vreemde oorsprong, aldus De Blécourt (1967), p. 3. Het Romeinse recht – het
Corpus Iuris Civilis van Justinianus, althans de interpretaties daarvan door de middeleeuwse, Italiaanse
postglossatoren – werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw gerecipieerd. Het fungeerde als
aanvullend recht, waar het inheemse recht zweeg, zie De Blécourt (1967), p. 19 e.v. Zo ontstond
het conglomeraat van ‘Roomsch-Hollandsch’ recht, zie ook Van Oven (1948), p. 46. Voor enkele
algemene beschouwingen over het faillissementsrecht vóór 1800 verwijs ik naar Lichtenauer (1968),
p. 127 en p. 194.

75 De Republiek begon zich te vormen rond 1579 (Unie van Utrecht), maar werd pas erkend in 1648
(Vrede van Munster) en eindigde in 1795 (inval van de Fransen).

76 Zie De Blécourt (1967), p. 33 en De Monté ver Loren/Spruit (1982), p. 221. Eerst in 1802 kreeg
ons land een Nationaal Gerechtshof, in 1811 werd de Franse rechterlijke organisatie ingevoerd, De
Blécourt (1967), p. 40 en 41.

77 De Blécourt (1967), p. 34.
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zijn zoon Philips II streefden naar eenheid van het recht en hadden ook diverse
algemene wetten ingevoerd, maar het privaatrecht was grotendeels ongeschreven
gewoonterecht.79 Op het bevel van genoemde vorsten zijn wel plaatselijke ‘costumen’
opgetekend en naar het centrale gezag ingezonden, maar als gevolg van de opstand
tegen de Spaanse heersers kwam het niet tot een centrale codificatie.80 Het sterk
variërende plaatselijke recht is onder andere te vinden in allerhande stedelijke ‘keuren’,
provinciale en stedelijke ordonnanties, in door Hoven genomen resoluties en door
de landsheer verleende privileges.

128. Het Placaat van Karel V van 7 oktober 1531 bevatte een ‘remedie tegens de
banqueroeten en fugitiven’.81 Dit placaat had primair een strafrechtelijk karakter
(art. 7):

[..] dat alle Koopluyden en Koopwyven, en alle andere persoonen, hen die koopmanschap
onderwindende, die frauduleuselyk en by bedrog sullen gelt, silver, koopmanschappen of
schulden van andere Koopluyden, of personen, vervoeren en wegdragen, en dewelke men
heet Banquerouten, zyn en sullen wesen gehouden en geacht, als openbaire dieven [..].

[..] en dat die voirsz. Banquerouten en anderen, vooren verhaalt, en hoiren complicen, na
dat sy voir sulke bekent, bevonden, en verwonnen sullen wesen, als dieven en violateurs
van der gemeynder welvaart, openbairlyk gestraft en gepunieert sullen wesen, sonder gracie,
of verdrag, anderen ten exempele, ende dat de goeden by den voorsz. Banquerouten en
heuren complicen getransporteert, gestelt en in sekere plaatse bewaart sullen wesen, tot
conservatie van den rechten van heure crediteuren, als in der redelykheyt behooren sal.
[..]

78 Karel V, geboren 1500, was de zoon van de Bourgondische Philips de Schone en de Spaanse Johanna
van Castillië. Karel V werd in 1516 koning van Spanje en in 1519 Duits keizer. Ook de Nederlanden
vielen hem toe, alwaar hij een landvoogdes aanstelde, eerst Margaretha van Oostenrijk opgevolgd
door Maria van Hongarije (respectievelijk tante en zuster van Karel V). Het rijk van Karel V kende
40 miljoen onderdanen. In de Nederlanden riep Karel V in 1548 de Bourgondische Kreits uit, een
voorloper van de Verenigde Nederlanden. In 1555 deed Karel V afstand van de troon. Zijn zoon
Philips II volgde hem op. Terwijl Karel V rusteloos door zijn rijk reisde, vestigde Philips II zich
in 1559 in het Escorial bij Madrid waar hij verbleef tot aan zijn dood in 1598. Philips benoemde
Margaretha van Parma, een onwettig kind van Karel V, tot landvoogdes van de Nederlanden.
Ontleend aan Blokker, Blokker & Blokker, Het vooroudergevoel (2005), p. 94 en p. 102-111.

79 Zo vaardigde Karel V onder andere het ‘Eeuwig Edict’ af in 1540 en kwam Philips II in 1570 met
‘Criminele Ordonnantiën’, zie De Blécourt (1967), p. 18.

80 De Blécourt (1967), p. 18.
81 Dit eerste Groot Placaat ‘vervattende verscheyde saken, de Policie deser Landen concerneerende’

werd opgevolgd door de Placaten van 4 oktober 1540 en 20 oktober 1541 (het laatste eerst op 19
mei 1544 in de Noordelijke Nederlanden ingevoerd). Volgens De Wal (1869), p. 5, is het tweede
Placaat steeds de grondslag gebleven van een goed deel van het Nederlandse recht tijdens de
Republiek. Volgens Moll (1879), p. 2, hebben de Placaten ‘te Amsterdam evenals overal elders’
lange tijd gegolden. Volgens Lichtenauer (1968), p. 195, gold het Placaat van 1540 – als ik hem
tenminste goed begrijp – nog in de zeventiende eeuw (naast de nog te vermelden Antwerpse
Costumen), maar aanvaardde men de doodstraf hier niet langer.
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Het placaat beoogde kennelijk ook de belangen van crediteuren te beschermen. Indien
een koopman of koopvrouw gevlucht was dan kon de schuldenaar op grond van het
placaat in het openbaar gesommeerd worden om binnen veertig dagen in hun woon-
plaats terug te keren om crediteuren te voldoen op straffe van eeuwige verbanning:

[..] dat alle Koopluyden en Koopvrouwen, dewelke schandaleuselyk, en om heuren debiteu-
ren te bedriegen, hen vuyt onsen Landen geabsenteert souden hebben, den tyd van veertig
dagen gesommeert zynde, by openbaire uytroepinge ter plaatse van heure residentie, in
onsen voirsz. Landen weder te keren, binnen andere veertig dagen, omme heure crediteurs
te voldoen, indien zy ’t selve nyet en doen binnen die voirsz. leste veertig dagen, naastvol-
gende die voorschreve sommatie, en insgelycks allen anderen banquerouten, vluchtig zynde,
en hoiren complicen, boven verklairt, sullen gebannen worden tot eeuwigen dage vuyt onse
voirsz. Landen en Heerlykheden, sonder nimmermeer in den selven te mogen wederkeeren.
[..]

Het Placaat van 1531 spreekt ook reeds van verhaal op de goederen van de ‘Banque-
routen’ en verdeling onder schuldeisers. Maar van benoeming van een curator, verifica-
tie van schulden en een vereffeningsprocedure lijkt nog geen sprake te zijn geweest:

[..] willende, dat alle die crediteuren van den voirsz. Banquerouten, en van heuren compli-
cen, ofte andere fugitiven, ofte vluchtigen, komen en concurreren sullen in deelinge, tot
verhalinge van heuren schult, op de goeden van den voirsz. Banquerouten, heuren complicen,
en andere fugitiven, die men sal mogen gekrigen na de groote en advenant van heure schult,
sonder preferentie, niet jegenstaande, dat eenige van den voirsz. crediteuren den anderen
gepreveniert mochten hebben, arrest te doen op die goeden van den voirsz. Banquerouten,
en van heuren complicen [..].82

Kennelijk werd, in de ogen van Karel V, onvoldoende gevolg gegeven aan het Placaat
van 1531:

‘[..] welke Ordonnantien niet bewaart noch onderhouden en zyn geweest, als ’t wel van
noode hadde geweest: boven dien, dat eenige hun vervordert hebben onse voirsz. Ordonnan-
tiën te glosseren en te interpreteren, anders, dan men behoort, ten voordeele van den voirsz.
Banquerouten ende fugitiven. [..]’83

In het Placaat van 1540 zijn de strafbepalingen aanzienlijk verzwaard voor:

‘[..] alle Koopluyden en Koopwyven, ende andere schuldenaars, van wat conditie, of qualiteit
zy zyn, die hen absenteeren sullen van den plekke van heure residentie, sonder betalen,
of vergenoegen hen crediteurs, en heymelyken transporteren. Of verswygen sullen heurlieden

82 Van de Water (1729), p. 415-416.
83 Aldus art. II van het Eeuwig Edict (of Groot Placaat) van Keizer Karel V d.d. 4 oktober 1540,

opgenomen in Groot Placatenboek, Boek I, Van de Water (1729), p. 421-425.
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goeden. Om deselve te bedriegen, sullen gehouden en geacht worden voor openbaare dieven,
als straatschenders en vyanden van der gemeene welvaart […].’84

De rechter diende de wanbetalers te veroordelen ‘ter dood metter koorde, sonder
verdrag, faveur, ofte dissimulatie’.85 Verzuimden rechters en officieren die straffen
op te leggen dan waren die ambtsdragers nota bene persoonlijk verbonden alle schulden
te voldoen. Ook degenen die de schuldenaar assisteerde door verduistering van
goederen en degenen die zich bedrieglijk voor crediteur uitgaven konden voor de
schuld van de debiteur opdraaien en werd straf in het vooruitzicht gesteld. Het Placaat
van 1540 kent geen mededogen: zelfs de ‘Banquerouten ende fugitiven’ die hun
schulden uiteindelijk volledig betaalden dienden ter dood veroordeeld te worden.86

Al was het Karel V kennelijk niet naar de zin, het is wel zeker dat aan de Placaten
van 1531 en 1540 hier te lande toepassing werd gegeven. Zo is bijvoorbeeld in een
Amsterdams keurboek een geval te vinden uit 1579 waarin een uit de stad gevluchte
debiteur bij ‘openbaere edicte’ is gedagvaard om binnen veertig dagen in persoon
te compareren om haar schuldeisers te ‘contenteren’ op straffe van de procedures zoals
die in de Placaten van Karel V d.d. 1531 en 1540 zijn voorgeschreven.87 Het derde
Placaat van 1541/1544 is milder van toon en inhoud’.88 Art. 35 van dit placaat verzet-
te zich nog tegen een ‘dwangaccoord’, maar scheen onderhandse crediteurenakkoorden
niet langer te verbieden. Ook beschrijft het Placaat van 1544 voorlopers van de
surseance van betaling te weten de ‘brieven van respijt en atterminatie’.

129. De Costumen van Antwerpen 1582 bevatten reeds gedetailleerde regelingen onder
de Titels ‘Van de fugitive ende insolvente persoonen’ (met achttien artikelen) en
‘Vande preferentie van de crediteuren’ (met vijftig artikelen).89 Uit de eerste twee

84 Art. II Placaat 1540.
85 Art. II Placaat 1540.
86 Art. IV Placaat 1540: ‘[…] Niet tegenstaande, dat sy heure schuldenaars daar n ageheelyken voldaan

en vernoegt hebben […].’ Eens een dief, altijd een dief – de ‘fresh-start-doctrine’ lijkt nog ver weg.
87 Keurboek G. folio 191 vermeldt een dagvaarding van een debiteur die ‘[…] heymelicken haer

begeven heeft buyten deser stede, wesende de plaetze van haere gewoontelicke residentie, sonder
alvoeren haere crediteuren, die vele int getal zijn te contenteren omme alzoe haere voirsz. Gemene
crediteuren van haerluyden goede deughdelijcke schulden te defrauderen. Dat zij daerdeur zoude
vervallen in de placcaten van hoogloflicker memorie Carolo quinto zoe int Jaer van 1531 als 40
opte banckeroete gegeven ende gepubliceert (’t en waere zij noch binnen 40 daghen nae de publicatie
van deze wederomme ter plaetse van haere residentie quame ende heure crediteuren contenteerde)’
‘[…] op peyne dat bij faulte van dien, dat tegens haer geprocedeert zal werden volgende de teneure
van dezelve placcaten.’

88 Placaat van 20 oktober 1541, in de noordelijke Nederlanden eerst ingevoerd op 19 mei 1544, Groot
Placatenboek, Van de Water (1729), p. 311. Ik verwijs in het vervolg het jaartal 1544.

89 In de Costumen van 1582 wordt verwezen naar eerdere Costumen van 1518. Holtius (1878), p. 21
verwijst naar nog eerdere Antwerpse Costumen van 1451 vastgesteld door Philips van Bourgogne.
Zie voor de Titels LXV en LXVI van de Costumen van 1582, www.kulak.ac.be/facult/rechten/
Monballyu/Rechtlagelanden/ Brabantsrecht/antwerpen/impressa2.html. Zie nader over de inhoud
van de Costumen Dirix (2006).
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bepalingen van eerstgenoemde Titel blijkt dat voortvluchtigheid van de debiteur ook
in deze regeling nog een belangrijke rol speelde:

1. Eenen yeghelijcken is geoorloeft te procederen by arreste ende evictie op de goeden
van fugitive oft gefailleerde persoonen, al waren die oock poorteren oft inghesetenen deser
stadt.
2. Ende wordt een coopman, poorter oft ingheseten voor fugitif, insolventende banckeroet
ghehouden, als hy wt der stadt vertreckt ter saecken vansijne schult ende sonder zijne
crediteuren te betalen: oock soo gheringhe alshy eenighe goeden heeft versteken oft verbor-
ghen: ende oock als hy voorsijne schult abandonnerende sijn huys ende goeden vliedt, ende
hem houdt op de ghewijde oft bevrijde plaetsen, oft erghents latiteert, het sy in oftbuyten
sijnen huyse.

De bloeiende handel in Antwerpen en de opkomst van het handelskrediet vroeg om
een meer praktische benadering van insolventie, buiten de criminele sfeer.90 De
Costumen gaven modern aandoende regelingen inzake publicatie van het faillissement,
vermogensexecutie, de concursus van en de uitdeling aan crediteuren. Zo blijkt uit
de Titel ‘Vande preferentie vande crediteuren’ dat, anders dan in de Placaten van Karel
V, voorzien was in een uitdeling naar rato aan de concurrerende crediteuren door een
bestuurlijke functionaris van de stad, de ‘Amptman’:

2. Item nae d’utwinninghe ende vercoopinge vande selve goeden moeten de penningen
daeraf procederende comen in handen vanden Amptman, ende de deylinghe daer af nae
rate by hem gemaect, ende elcken crediteur t’zijn ghegeven worden.

Het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland nam op 20 juni 1638 de beslissing
‘dat de selve Costumen in patria nostra en andere landen, daer de negotie en koopman-
schap vigeren, is gerecipieerd.’91 In de zeventiende eeuw werden in diverse handels-
steden in de Republiek boedelkamers geïnstalleerd die zowel een rechtsprekende als
toezichthoudende functie hadden in insolventie. Stedelijke ordonnanties voorzagen
niet alleen in de oprichting en werkwijze van die boedelkamers, maar gaven ook regels

90 Zie nader Dirix (2006), p. 14.
91 Dirix (2006), p. 14, merkt op dat de Costumen model hebben gestaan voor de ontwikkeling van

het faillissementsrecht in Europa. Moll (1879), p. 3, vermoedt dat die Antwerpse Costumen ook
in Amsterdam gegolden hebben, maar betwijfelt of dat ook – althans onverkort – het geval is geweest
voor de Costumen die het faillissementsrecht betroffen. In Antwerpen werden de failliete boedels
alleen beheerd door een ‘Amptman’, terwijl in Amsterdam ‘schepenen’ de boedel tot zich trokken
en ‘curateuren’ aanstelden die onder hun toezicht het beheer van de boedels moesten voeren.
Lichtenauer (1968), p. 194, vermeldt nog dat het hof een raadsheer, die meende dat het Jus Civile
(het Romeinse recht) gevolgd diende te worden, overstemde.
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van formeelrechtelijke en materieelrechtelijke aard.92 In Amsterdam werd in 1643
de ‘Kamer van Desolate Boedels’ opgericht, waarover meer in paragraaf 2.5.

2.2 Surseance van betaling93

130. Het oudvaderlandse recht was al vele eeuwen vertrouwd met diverse vormen
van uitstel van betaling. In ieder geval bestonden sinds de zestiende eeuw in de lage
landen diverse, uiteenlopende regelingen. Volgens art. 32 van het Placaat van Karel
V van 1544 konden ‘brieven van respijt’ worden verleend door de ‘Provinciale Raedt’.
In de loop der eeuwen nadien kwamen ook andere benamingen voor van gelijksoortige
rechtsfiguren: ‘brieven van atterminatie’, ‘mandamenten van inductie’, ook wel van
‘rescriptum (moratorium & literas) inductionis’.94 Aannemelijk lijkt dat de diverse
bevoegdheden hun historische oorsprong vonden in soevereine gratierechten. Fockema
Andreae verklaart de afwezigheid van regelgeving uit het feit dat de gratie van
oorsprong door de soeverein zelf verleend werd.95 Zolang de rechten door de soeve-
rein werden verleend kon deze zelf voorwaarden stellen en was regelgeving niet nodig.
Eerst na delegatie aan lagere staatsorganen waren instructies van het hof vereist.96

Niet alleen de rechtsfiguren en hun benaming kenden allerlei variaties, ook de bevoeg-
de instantie was niet overal dezelfde. De bevoegdheid surseance te verlenen werd

92 De Wal (1869), p. 6 en 7, noemt de ‘Kamers’ van Amsterdam, Dordrecht en Middelburg. Naast
deze drie stedelijke ordonnanties vigeerde een groot aantal andere lokale keuren, resoluties en
reglementen inzake ‘desolate’, ‘onbeheerde’, c.q. ‘insolvente’ boedels in diverse andere steden en
provinciale gebieden. Volgens Lichtenauer (1968), p. 195, waren diverse stedelijke keuren gebaseerd
op de Antwerpse Costumen. Van der Linden’s Regtsgeleerd, Practicaal en Koopmanshandboek bevat
een beschrijving van ‘zaaken, raakende Boedels, in welke eene Regterlijke voorziening noodig is’.
Volgens Van der Linden, het Voorberigt p. VI en VII, is zijn handboek gebaseerd op het recht van
het Departement Holland, maar de schrijver verwacht dat zijn werk van algemeen nut zal zijn nu
‘de eerste van het Regt alomme veelal de zelfde zijn’. Over de stedelijke ordonnanties van de
Desolate Boedelskamers zegt Van der Linden, p. 383: ‘Het spreekt van zelf, dat, waar zulke Ordon-
nantien gevonden worden, dezelve in de eerste plaats ten rigtsnoer strekken moeten. Doch waar
geene plaatselijke wet is, kunnen de volgende hoofdregels ten leiddraad dienen,’ waarna hij bij
gebreke van ‘plaatselijk geoctroieerde wetten’ op p. 385 verwijst naar het ‘algemeen Landregt’.
Van der Linden beschrijft vervolgens regels inzake (a) aanstelling en plichten van sekwesters of
curatoren, (b) akkoord met de schuldeisers, (c) verdere beredding des boedels, (d) justicieeren van
vorderingen, (e) het ligten van penningen uit consignatie ‘onder borgtocht van te rug gave, indien
naderhand een beter gerechtigde mogt opkomen’. Van der Linden verwijst in zijn beschrijving ‘Van
zaaken raakende Boedels’ nergens naar de goede of kwade trouw van de schuldenaar. Dergelijke
kwalificaties komen wel aan de orde bij zijn separate beschrijving ‘Van Beneficie van Inventaris,
Cessie, Atterminatie, Inductie en Relief’; zie nader in de hoofdtekst.

93 Zie voor een historisch overzicht inzake de surseance en verwijzing naar verdere vindplaatsen, Polak-
Wessels I, par. 1041 e.v. Zoals hieronder in de hoofdtekst zal blijken, werd de term ‘surseance’
in de oudvaderlandse tijd zelden gebruikt.

94 Lichtenauer (1968), p. 197. Polak-Wessels I, par. 1040 e.v.
95 De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 334.
96 De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 335, verwijst naar een instructie van het hof

van 1531 en naar het Plakkaat van Karel V van 1544.



Hoofdstuk 3 145

in bepaalde regelingen toegekend aan bestuurlijke autoriteiten, in andere regelingen
juist weer aan gerechtelijke autoriteiten.97 Fockema Andreae herleidt de oudvaderland-
se terminologie tot twee rechtsfiguren uit het Romeinse recht.98 Ten eerste de brieven
van respijt en atterminatie die hun oorsprong vinden in de keizerlijke rescripten waarbij
een moratoria praescriptiowerd verleend. Ten tweede de inductie waarbij schuldeisers
de keuze hadden tussen boedelafstand of het verlenen van uitstel gedurende vijf jaren.
De meerderheid van schuldeisers dan wel de schuldeisers die de meerderheid der
schuldvorderingen vertegenwoordigden, gaf de doorslag. Deze twee rechtsfiguren
groeiden in het oudvaderlandse recht naar elkaar toe, maar bleven naast elkaar bestaan.
In sommige plaatselijke regelingen vereiste de surseance voorafgaande instemming
van een meerderheid van schuldeisers, in andere gevallen weer niet.99 Aan het slot
van zijn beschrijving van de boedelafstand noemt De Groot in zijn inleiding ook de
brieven van uitstel. Volgens De Groot kon uitstel voor vijf jaar slechts door de ‘hooghe
overheid’ verleend worden indien schuldeisers die meer dan de helft van de schulden
vertegenwoordigden, instemden:

Zoo wanneer een schuldenaer hoop heeft sijnen boedel te konnen redderen, zoo mag hy
lichten brieven van uitstel van de hooghe overheid voor den tijd van vijf jaren, mids
stellende zeecker voor de voldoeninge, welcke brieven werden gestadet, indien het meeder-
deel der inschulders daer in bewillighen, reeckenende het meer-deel nae de grootheid van
de schulden. Anders zijn de rechters gewoon te gebruicken aenrading ende onderrechtinge,
tot welcken einde oock de inschulders gedaegt mogen werden.100

Van der Linden beschrijft in zijn ‘Rechtsgeleerd, practicaal en koopmanshandboek’
uit 1806 de ‘beneficie van atterminatie’ of ‘respijt’.101 De schuldenaar diende zich
tot het Hof van Justitie te wenden met het verzoek ‘brieven van atterminatie’ te
verlenen.102 Vereist was dat de schuldenaar wezenlijk in staat was te betalen, maar
uitstel van betaling nodig had. Bovendien was een borgtocht vereist om zekerheid
aan de schuldeisers te verschaffen. Bij verlening van bedoelde brieven gaf het hof
last aan het gerecht van de woonplaats van de schuldenaar tot bekrachtiging dan wel
afwijzing, al naar gelang de uitkomst van de voor het gerecht te voeren procedure.103

97 Als bevoegde instanties worden onder andere genoemd de ‘Provinciale Raedt’, het ‘Hof van Holland’
en ook de ‘Hoogen Raad’, zie Lichtenauer (1968), p. 198: ‘Geheel komt men uit deze verwarring
van begrippen, welke ten slotte Romeins rechtelijke wortels hadden, nooit.’

98 De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 333. Zie over deze twee Romeinsrechtelijke
rechtsfiguren ook par. 1.6 van dit hoofdstuk.

99 Polak-Wessels I, par. 1042.
100 Boek III, D.51, § 8, zie De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel I, p. 206. Volgens Lichtenauer

(1968), p. 198, zou De Groot de brieven van respijt een werkingsduur van vijf jaren hebben toe-
geschreven (quinquenellen).

101 Van der Linden (1806), p. 353 e.v. Zie ook de beschrijving in De Groot/Fockema Andreae (1631,
1939) deel II, p. 335.

102 Uit Van der Linden (1806), p. 353, valt af te leiden dat deze bevoegdheid oorspronkelijk toekwam
aan de Hoge Raad.

103 Van der Linden (1806), p. 350 en 353. De last van het hof aan het plaatselijke gerecht heette het
‘committimus’; de bekrachtiging heette ‘interinement’.
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De schuldenaar diende in die procedure (‘volding’) de schuldeisers te dagvaarden.
Bij de eis tot bekrachtiging diende de schuldenaar de borgtocht over te leggen. Schuld-
eisers konden zich verzetten op grond van ongenoegzaamheid van de borgtocht of
uit hoofde van door de schuldenaar gepleegde ‘bedriegerijen die hem deze gunst
onwaardig maken’.104 Van der Linden noemt voorts ‘inductie’ als afzonderlijke rechts-
figuur. De verschillen met de ‘beneficie van respijt’ zijn moeizaam te ontwaren.
Inductie is een bevelschrift van het hof aan de deurwaarder om schuldeisers te dagvaar-
den om wegens uitstel van betaling gehoord te worden op verzoek van de schuldenaar.
De schuldenaar presenteert de zaak bij het gerecht ‘onder aanbod van zoodanige
zekerheid, als hij ten behoeve van zijn schuldeisers stellen kan’. Indien de schuldeisers
niet toestemmen, kan de rechter ‘ex officio’ beschikken.105 In het volgende randnr.
bespreek ik nog kort twee provinciale regelingen.

131. In een Instructie van 1642 aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht is een sterk
beperkte bevoegdheid opgenomen ‘surcheance’ te verlenen voor hooguit twee of drie
weken. Kennelijk gaat het om een beperkte publiekrechtelijke bevoegdheid uitstel
te verlenen voor belastingbetalingen of andere betalingen aan de Lande van Utrecht:

Dat mede de gemelte Heeren Gedeputeerden gene surcheance sullen mogen verlenen, ten
sy om seer pregnante redenen, en niet sonder alvorens daar op gehad te hebben advies van
de Ontfangers, Rentmeesters, of Panders, die het selve aangaat, en in allen gevalle niet
langer, dan eens voor de tyd van twee ofte drie weken, ofte dat anders soodanige ver-
soecken, sonder surcheantie te verleenen, gerenvoyeert, of gereserveert sullen worden tot
de naaste Beschryvinge.106

In een Ordonnantie van de provincie Friesland uit de achttiende eeuw was een regeling
van zes artikelen opgenomen onder de titel ‘Van Brieven van Respijt’.107 Art. 1
luidde:

Brieven van respijt ende Atterminatie van schulden zullen niet verleent worden ten zij eerst
ende alvorens Summierlijk geblijke bij genoegzaame Attestatie van ’t verlies en de schade
bij den Impetrant geleden ende dat alzulken verlies geschiedt zij ofte bekomen zonder zijn
schult.

104 Van der Linden (1806), p. 353.
105 Van der Linden (1806), p. 354.
106 Van de Water (1729), p. 321 e.v., art. XXXI van de Instructie voor de Heeren Gedeputeerden van

de Staten van den Lande van Utrecht, zoals gewijzigd op 16 juli 1642. Ik vermoed dat het gaat om
een (publiekrechtelijke) bevoegdheid uitstel te verlenen voor belastingbetalingen of andere betalingen
aan de Lande van Utrecht.

107 Titel XXIX van het derde Boek van de Ordonnantie van Procederen voor de Nederrechters en
Instructie op dezelve, zoals opgenomen in de ‘Nauwkeurige en duidelijke verklaring over de Statuten,
Ordonnantien, Reglementen, en Costumen van Rechte in Friesland’, volgens staats Resolutie van
12 maart 1722 gedrukt, opgesteld door Dominicus Hamerster, Raad Ordinaris in den Hove van
Friesland, p. 234.
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Na het verkrijgen van de ‘brieven van atterminatie’ diende de schuldenaar (Impetrant)
zijn crediteuren te dagvaarden voor de Raden Provinciaal van Friesland, welke Raden
de brieven nog dienden te bekrachtigen. De schuldenaar diende de ‘brieven van respijt’
en een cautie (borg) bij de Raden te presenteren, binnen een maand na het verwerven
van bedoelde brieven. Bij gebreke daarvan werden de brieven gehouden ‘voor nul
en van onwaarden’.108 Crediteuren konden zich tegen uitstel van betaling verzetten
in geval van ontoereikende cautie.109

2.3 Akkoord en dwangakkoord

132. Het Groot Placaat van 1540 verklaarde ‘nul en van onwaarden’:

alle contracten of appoinctementen, gemaackt metten voorz. banquerouten en fugitiven,
of heurlieder Procureurs, of Facteurs, ’t zy van quytscheldinge van heurlieder schult, of
een deel van dien, of van uytstel en atterminatie, mitsgaders alle alienatien, verkoop, trans-
porten ende cessien van haaren goeden […].110

Het Placaat van 1541/1544 bevatte niet een zoveel omvattende nietigheidssanctie voor
alle akkoorden, maar sloot een dwangakkoord nog wel uit.111 Met verwijzing naar
die keizerlijke regeling stelde Van der Linden dat schuldeisers onder het ‘algemeen
Landregt’ niet tot een akkoord gedwongen konden worden door het ‘Regterlijk
gezag’.112 Art. 6 van de hiervoor besproken provinciale Ordonnantie van Friesland
bevatte, overeenkomstig de Placaten van Karel V, een duidelijk verbod op een dwang-
akkoord (en tevens een verbod op ‘brieven van respijt zonder cautie’):

Dat geen Brieven gegeven zullen worden de Crediteurs dwingende te consenteren in ’t
verdrach bij den Debiteur met de meeste part zijner Crediteuren gemaakt; invoegen dat
zij gehouden zouden zijn door alzulken verdrach te quitteren eenig part of deel van hun
schulden ofte eenige tijdt te verlenen om te betalen zonder te stellen cautie.

Volgens een Resolutie van de staat Holland van 22 juli 1779 zou op gezag van de
‘Hooge Overheid’ een akkoord wél bekrachtigd kunnen worden. Bedoeld ‘Landregt’
belette ook niet, aldus Van der Linden, dat een plaatselijk geoctrooieerde wet bepaalde
dat de minderheid van schuldeisers zich diende te onderwerpen aan een akkoord dat

108 Art. 2 van voormelde Titel XXIX.
109 Art. 3 en 5 van voormelde Titel XXIX.
110 Art. III Placaat 1540.
111 Art. 35 Placaat Keizer Karel 1544. Van der Linden (1806), p. 385. Volgens Lichtenauer (1968),

p. 196 was het dwangakkoord bovendien in strijd met de Romeinsrechtelijke regel van Digesten
8, 3, 11: nemo paciscendo alteri nocere potest (niemand kan met een overeenkomst aan derden
nadeel toebrengen), vgl. echter de introductie in het Romeinse recht van de erfrechtelijke remissio,
zie par. 1.7 hierboven.

112 Van der Linden (1806), p. 385
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door de meerderheid was aanvaard.113 Zo erkenden Amsterdam, Dordrecht, Haarlem,
Leiden en Rotterdam het dwangakkoord voor alle schuldeisers indien het akkoord
was geaccepteerd door een gekwalificeerde meerderheid van schuldeisers.114 Volgens
Dalhuisen zou de provincie Zeeland, en in navolging daarvan de meeste Hollandse
steden, afwezigheid van culpa als een vereiste voor een akkoord hebben gesteld.115

2.4 Arrest op de persoon, gijzeling en boedelafstand

133. Onder oudvaderlands recht waren arrest op de persoon (gevangenneming) en
gijzeling, naast verhaal op goederen, nog veelvuldig voorkomende vormen van execu-
tie.116 Een handvest van de stad Dordrecht uit 1252 voorzag in de uitlevering van
de insolvente debiteur aan zijn crediteuren:

Si (debitor) non habuerit, unde solvere valeat, ejus personam creditori presentare debe-
mus.117

Voor het geval een schuldeiser zijn vonnis niet op goederen van de schuldenaar ten
uitvoer kon leggen, voorzag ook de Instructie van de Hove van Hollandt uit 1531
in de gevangenneming van de schuldenaar op kosten van de crediteur.118 De schulde-
naar kon arrest op zijn persoon voorkomen of doen opheffen door afstand te doen
van zijn goederen (cessio bonorum, boedelafstand). De schuldenaar bleef na de
boedelafstand aansprakelijk voor zijn (resterende) schuld ware het dat de schuldenaar
het voor eigen onderhoud noodzakelijke mocht behouden.119 Terwijl het Placaat
van Karel V van 1540120 de boedelafstand aan ‘banquerouten en fugitiven’ nog ten

113 Van der Linden (1806), p. 385.
114 Zie voor de regeling in de Amsterdamse Ordonnanties van de zeventiende en achttiende eeuw par.

2.5 hieronder.
115 Dalhuisen (1968), p. 24, noot 110.
116 Zie Steyn (1939), p. 2. Volgens Steyn was gijzeling een dwangmiddel om een persoon een handeling

te laten verrichten, zoals bijvoorbeeld de levering van een goed of het afleggen van financiële
verantwoording, Steyn (1939), p. 29 e.v. Arrest op de persoon was het uiterste dwangmiddel indien
verhaal op (eerst) roerende of (dan) onroerende zaken niet mogelijk bleek, Steyn (1939), p. 25.
Volgens De Blécourt (1967), p. 280-282, was gijzeling oorspronkelijk alleen mogelijk indien de
schuldenaar of een borg zijn vrijheid of lijf vrijwillig als onderpand had verbonden en zou gijzeling
als dwang- en executiemiddel eerst in later tijden ingevoerd zijn. De Blécourt, t.a.p., maakt ook
nog melding van verpanding door de schuldenaar van zijn eer of zijn hand. Kwam de schuldenaar
zijn verplichtingen niet na dan kon dat leiden tot (geïllustreerde) ‘scheldbrieven’ respectievelijk
afkapping van de hand wegens eedbreuk.

117 Een handvest van Graaf Willem de Elfde aan de stad van Dordrecht d.d. 28 januari 1252, overgeno-
men uit Steyn (1939), p. 25.

118 Idem.
119 De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 329, ‘zonder iet te behouden anders als haer

dagelicks kleed’ (Boek III, Deel 51 § 4). Vgl. ook par. 1.3 van dit hoofdstuk voor de regeling onder
Romeins recht.

120 Zie het hierboven in par. 2.3 geciteerde art. III van het Eeuwig Edict of Groot Placaat van Keizer
Karel d.d. 4 oktober 1540, Placatenboek Utrecht deel I, p. 423.
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strengste verbood, erkenden diverse gewestelijke staten de Romeinsrechtelijke figuur
in ieder geval in de loop van de zestiende eeuw.121 In zijn Inleidinge omschreef
De Groot (1631) de boedelafstand als volgt:

Boedel-afstand is een weldaed dat van de hooge overheid werd verworven, waer door een
schuldenaer bevrijd werd van ghevanckenisse, ende oock de schulden niet vorder en is
gehouden te voldoen, dan behoudens sijne nooddruft.122

De schuldenaar mocht volgens De Groot slechts haar ‘dagelicks kleed’ behouden,
terwijl een schuldenaar die ‘gheen goed en hadde, zoude even-wel deze weldaed
mogen genieten’.123 Indien de schuldenaar na de boedelafstand enige middelen be-
kwam, moest hij zijn schuldeisers betalen ‘zoo veele sijn middelen boven nooddruft
mogen bedragen’.124 De in het bovengeciteerde artikel bedoelde ‘hooge overheid’
betrof, volgens Fockema Andreae, in eerste instantie de ‘Grooten Raad van Mechelen’,
vanaf 1573 het ‘Hof van Holland’ en vanaf 1582 de ‘Hooge Raad’ – sinds dat jaar
de hoogste rechter in Holland en Zeeland.125 Volgens Van der Linden was de boedel-
afstand (beneficie van cessie) een rechtsmiddel dat door het Hof van Justitie werd
verleend, maar vervolgens nog bekrachtiging behoefde van een plaatselijke gerecht
(interinement).126 De schuldenaar begint met een verzoek aan het hof met vermelding
van naam en woonplaats van de schuldeisers.127 Het hof vraagt vervolgens het gemeen-
tebestuur om advies.128 Het hof verleende brieven van cessie met de last aan het
gerecht tot bekrachtiging. Na verlening van de brieven werd reeds dadelijk een curator
aangesteld tot bewaring van de boedel en kon de schuldenaar niet meer in gijzeling

121 Zie art. III en V van het Eeuwig Edict of Groot Placaat van Keizer Karel d.d. 4 oktober 1540, Groot
Utrechts Placatenboek (Van de Water) deel I, p. 423. Het Plakkaat uit 1541/1544 schijnt de boedel-
afstand wel te hebben toegestaan, zie De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 329-330.
In een resolutie van 8 mei 1573 werd het Hof van Holland ‘geauctoriseert […] te mogen depesceren
brieven van beneficie van inventaris, cessien, relieven ende anders.’

122 § 2 Deel 51 van Boek III van de Inleidinge van Hugo de Groot getiteld Van boedel-afstand ende
uitstel, De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel I, p. 205.

123 § 4 Deel 51 van Boek III van de Inleidinge.
124 Idem § 6.
125 De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 329 e.v. In een resolutie van 8 mei 1573 werd

het Hof van Holland ‘geauctoriseert […] te mogen depesceren brieven van beneficie van inventaris,
cessien, relieven ende anders.’

126 Van der Linden (1806), p. 351 e.v. Zie ook de omschrijving van dit aansluitende proces door
Fockema Andreae, De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 329 e.v.

127 Met verwijzing naar een Reglement van 18 september 1595 stelt Van der Linden dat de bevoegdheid
‘beneficie van cessie’ te verlenen voorheen aan de Hoge Raad toekwam, Van der Linden (1806),
p. 351.

128 Volgens Van der Linden (1806), p. 351, zou dat advies niet vereist zijn als het ging om een schulde-
naar die op het ‘platte Land’ woonde. Fockema Andreae geeft aan dat het zogenoemde interinement
in die gevallen door de naastbijzijnde stad geschiedde, De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939)
deel II, p. 331.
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genomen worden.129 Vervolgens diende de schuldenaar de schuldeisers, ter bekrachti-
ging van de brieven van cessie, te dagvaarden. Op de rechtsdag diende de schuldenaar
in eigen persoon een ‘Staat en Inventaris’ te overhandigen. De gedaagde schuldeisers
hadden het recht tegenspraak te doen op de grond dat er sprake was van ‘bedrieglijken
handel’ van de cessionant. Daarbij konden de schuldeisers bovendien verzoeken de
schuldenaar in hechtenis te doen nemen. Volgens de Italiaanse rechtsgeleerde Baldus
was de boedelafstand een weldaad die alleen aan de schuldenaar zonder dolus toe-
kwam.130 De Groot stelde dat schuldenaren die ‘vertrocken zijn ofte gescholen heb-
ben, versteeckende ofte mede-nemende eenighe goederen, zijn tot deze weldaed niet
ontvankelick.’131 Die niet-ontvankelijkheid gold volgens De Groot ook ‘anderen
die ontrouwelick hebben gehandelt, ofte door misdaed in schulden zijn geraect, ofte
schulden ontkent hebben, ofte die zulcks verzoecken om te ontgaen voldoeninge van
iet dat bestaet in een daed ’t welck in haer macht is, ofte die haer daer door eenige
gemeene lasten pogen te ontrecken.’132 Kennelijk mede op basis van deze leer van
De Groot en een uitspraak van de Hoge Raad uit 1706 stelt Van Apeldoorn dat het
‘Allereerste vereischte voor het verkrijgen van brieven van cessie is de goede trouw
van den schuldenaar’.133 Ook moest de schuldenaar bewijzen dat hij na het aangaan
van de schuld schade heeft geleden, welke hem niet kon worden geweten.134 Boven-
dien werkte de cessie niet tegenover schulden aan het ‘gemeene land’ noch tegen
geldboeten wegens misdrijf, aldus Van Apeldoorn.135 Volgens door Fockema Andreae
aangehaalde rechtspraak uit de zestiende en achttiende eeuw kon de boedelafstand
de executie van een vonnis, dat in kracht van gewijsde was gegaan, niet verhinde-
ren.136

Stedelijke voorschriften van Leiden en Rotterdam vrijwaarden de schuldenaar die
zijn goederen cedeerde niet geheel van fysieke boetedoening. Leiden had aan graaf
Philips van Bourgondië verzocht geen brieven van cessie meer te verlenen die in
Leiden kracht zouden hebben.137 In reactie op dit verzoekt verschafte de graaf in

129 Van der Linden (1806), p. 352. Hoewel Van der Linden niet aangeeft welke instantie de curator
benoemt, interpreteer ik zijn beschrijving in ieder geval zo dat de curator reeds direct na het verlenen
van de brieven werd aangesteld, nog voordat de brieven door het ‘geregt’ bekrachtigd waren.

130 Holtius (1878), p. 6, haalt de Italiaanse rechtsgeleerde Baldus aan: ‘…quod propter dolum suum
non beneficium cessionis habere, quod est subsidium miserorum…’ (vrij vertaald binnen de context:
wie eigen schuld treft, heeft geen aanspraak op de weldaad van de boedelafstand, een hulpmiddel
van de ongelukkigen).

131 De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel I, p. 206.
132 Idem.
133 Aantekening van Van Apeldoorn in De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 332, met

verwijzing naar HR 3 juli 1706 inzake het voorrecht van cessie ‘cujus fundamentum unicum est
bona fides’.

134 Van Apeldoorn, t.a.p., verwijst naar een arrest van de HR d.d. 4 januari 1709.
135 Van Apeldoorn, t.a.p.
136 De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 329, met verwijzing naar een uitspraak van

het Hof van Holland d.d. 7 februari 1579 en HR 18 maart 1707.
137 De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 328 en 332.
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1501 aan de stad het privilege van ‘tepronkstelling’ van de schuldenaar die aanspraak
maakte op het voorrecht van boedelafstand:138

sy en sullen eerst ende alvoren gehouden wesen…voor ’t stadhuys aldaer te stane in hoir
onderste kleed, drie dagen achter een volgende, op een plaetse hoogh synde drie ofte vier
trappen, elcken dach een uyre, te weten van half twaelven tot half een op de middach, op
paene van te vervallen ’t effect van heure voorschreve brieven van cessie.

De Wal en Holtius menen dat een dergelijk privilege bedoeld was om misbruik van
het instituut van boedelafstand te beteugelen.139 Volgens Fockema Andreae, met
verwijzing naar rechtspraak, konden de schuldeisers van de eis van tepronkstelling
afzien.140 Krachtens het Rotterdamse privilege van 1520 mocht het gerecht de te-
pronkstelling kwijtschelden aan schuldenaren die ‘notoirlijk deden blijken dat sy buijten
heuren toedoen en schulde tot armoede en quade fortuijne gekomen waren.’141

134. In dichtregels van de zeventiende eeuwse dichter Bredero valt kritiek te bespeuren
op de, in zijn ogen, kennelijk toch wat lichtvaardige wijze van schuldverlichting op
grond van cessie:

En oft schoon soo gheviel, dat hij quam te faillieren;
En loopt hij om een Ces, ’t is weer een man met eeren.142

Rembrandt van Rijn (1606-1669) verzocht op 14 juli 1656 aan het Hof van Holland
om hem de beneficie van cessie te verlenen.143 Volgens Crenshaw had de insolventie
van de schilder drie oorzaken.144 Ten eerste de afname van zijn productie vanaf
1640. Ten tweede de verslechterde economische situatie in de Republiek tijdens de
eerste Nederlands-Engelse zeeoorlog. Ten derde de turbulenties in het persoonlijke
leven van de schilder.145 Zijn voornaamste schulden vloeide voort uit de koop van
het ‘Rembrandthuis’ aan de Sint Antoniebreestraat voor een bedrag van 13.000 gulden.
Rembrandt betaalde slechts een kwart van de koopsom (in contanten) en bleef het
restant schuldig aan de verkoper Christoffel Thijs tegen een rente van 5%.146 Onder
andere om aan de eisen van Thijs te voldoen sloot Rembrandt steeds nieuwe leningen

138 De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 332.
139 Holtius (1878), p. 20. De Wal (1869), p. 4.
140 Zie De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 332, met verwijzing naar rechtspraak uit

1671. Eerst op grond van een ‘Resolutie der Vroedschap’ van 30 september 1771 kreeg het ‘geregt’
de mogelijkheid de gefailleerde vrijstelling te verlenen, aldus De Wal (1896), p. 4.

141 Zie De Groot/Fockema Andreae (1631, 1939) deel II, p. 332.
142 Aangehaald door Lichtenauer (1968), p. 118. Zie ook Dirix (2006), p. 14, over de toenmalige argwaan

tegen de cessie.
143 Zie Crenshaw (2006), p. 69 van zijn proefschrift ‘Rembrandt’s bankruptcy. The artist, his patrons

and the art market in seventeenth-century Netherlands’.
144 Crenshaw (2006), p. 28.
145 Rembrandt’s echtegnote Saskia overleed in 1642.
146 Crenshaw (2006), p.46.
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af, maar de geleende bedragen gaf Rembrandt ook weer deels uit aan aankopen van
schilderijen en dergelijke.147 Rembrandt was in gemeenschap van goederen gehuwd
met Saskia Uylenburgh (1612-1642). Na het overlijden van Saskia kreeg Rembrandt
bezit en vruchtgebruik van de gehele boedel.148 Maar als Rembrandt zou hertrouwen
was hij gehouden de helft van de boedel aan zijn zoon Titus af te staan. Rembrandt
hertrouwde niet maar ging een relatie aan met de weduwe Geertje Dircx die Titus
verzorgde.149 Geertje verliet het huishouden van Rembrandt in 1649 waarbij de af-
spraak werd gemaakt dat Rembrandt haar jaarlijks ƒ 200 betaalde, alsmede enkele
eenmalige bedragen onder andere om aan haar verpande goederen terug te krijgen,
onder de voorwaarde evenwel dat Geertje haar testament, dat Titus als haar enig
erfgenaam aanwees, niet zou wijzigen.150 Ten tijde van zijn verzoek, in 1656, aan
het Hof van Holland hem de brieven van cessie te verlenen had Rembrandt een
schuldenlast van ruim ƒ 13.000 gulden alsmede een plicht jaarlijkse ƒ 200 alimentatie
te betalen aan Geertje Dircx.151 Nog geen maand voor zijn verzoek aan het hof had
Rembrandt zijn huis aan de Breestraat overgedragen aan zijn minderjarige zoon
Titus.152 De Weeskamer hield de eigendomstitel voor Titus in beheer. Rembrandt
was tot deze overdracht aan Titus niet verplicht – waarschijnlijk trachtte hij verhaal
van zijn crediteuren op het woonhuis te beletten. In directe reactie op Rembrandt’s
handelwijze werd een dergelijke overdracht in nieuwe Amsterdamse regelgeving van
31 mei 1656 verboden.153 In zijn verzoek aan het Haagse Hof om hem brieven van
cessie te verlenen, voerde Rembrandt aan dat hij zijn crediteuren niet kon betalen
‘…door verliezen geleden in de negotie alsmede schaden ende verliezen bij der
zee….’154 Kennelijk vormde de overdracht van zijn woonhuis aan zijn zoon geen
grond voor het Hof van Holland het verzoek af te wijzen. Het hof wees het verzoek
toe en stelde een curator aan van de Desolate Boedelskamer te Amsterdam.155 Tussen
de Weeskamer en de Desolate Boedelskamer ontstond een langdurig geschil over het
huis aan de Breestraat: viel dat huis in de door de curator beheerde boedel of onder
het ten behoeve van Titus gevoerde bewind?156 Uiteindelijk werd het woonhuis in
1658 door de Desolate Boedelskamer verkocht, kennelijk na interventie van Cornelis

147 Crenshaw (2006), onder andere p. 55.
148 Crenshaw (2006), p. 40 en p. 80-81.
149 Crenshaw (2006), p. 41.
150 Idem. Overigens had Geertje een aanbod van Rembrandt ƒ 60 – en ook het latere bod van ƒ 160

– afgewezen en de zaak voor de Kamer van huwelijkszaken gebracht. Waarschijnlijk heeft Rembrandt
de hand gehad in de opname van Geertje in het spinhuis, volgens Crenshaw (2006), p. 42, ‘a blemish
on the reputation of Rembrandt’.

151 Crenshaw (2006), p. 70.
152 Crenshaw (2006), p. 68.
153 Crenshaw (2006), p. 69.
154 Crenshaw (2006) noot 116 bij hoofdstuk 4 (p. 69), afgedrukt op p. 176. Volgens Crenshaw is het

mogelijk dat Rembrandt verliezen had geleden met zijn aan- en verkoop van schilderijen, maar
waarschijnlijker is dat Rembrandt in zijn verzoekschrift een standaard formulering hanteerde.

155 Crenshaw (2006), p. 70.
156 Crenshaw (2006), p. 69, p. 78.
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Witsen burgemeester van Amsterdam en tevens schuldeiser van Rembrandt.157 Tot
tweemaal toe voldeden de veilingkopers de koopsom niet – mogelijk in verband met
de vervallen staat van het pand – waarna het huis eerst in 1660 definitief verkocht
werd voor ƒ 11.218.158 Over de verdeling van de opbrengst door de Desolate Boedels-
kamer volgden nog diverse procedures, tot de Hoge Raad aan toe, op instigatie van
onder andere de Weeskamer en crediteuren van Rembrandt.159 Op vijfentwintigjarige
leeftijd kreeg Titus uiteindelijk, in 1665, toch een aanzienlijk bedrag in handen,
ƒ 6.929.160 Met dit bedrag werden in de jaren daarna overigens nog diverse crediteu-
ren van Rembrandt gedeeltelijk afbetaald.161

135. Conclusie. Hoewel De Wal onderschrijft dat de ‘regstweldaden’ van het derde
Placaat van 1544 navolging vonden in ordonnanties en statuten, meende De Wal toch
ook dat het strenge Placaat van 1540 de grondslag bleef van het Nederlandse recht
tijdens de Republiek.162 De inhoud van diverse stedelijke en provinciale ordonnanties
uit de zeventiende en achttiende eeuw onderschrijven mijns inziens zijn stelling niet.
De inslag van verschillende – toegegeven: niet van alle – provinciale en stedelijke
regelingen getuigen veeleer van verlichte denkbeelden. Bovendien zien de oudvader-
landse ordonnanties in de eerste plaats op een ordentelijke afwikkeling van insolvente
boedels; de bestraffing van kwaadwillende schuldenaren kwam duidelijk op het tweede
plan.163 Zo laten vele ordonnanties crediteurenakkoorden en boedelafstand toe, in
weerwil van het keizerlijke verbod van 1540, en zijn de strafbepalingen veelal beperkt
tot schuldenaren die crediteurenakkoorden niet nakomen of anderszins ‘te kwader
trouw’ zijn.

157 Crenshaw (2006), p. 78. De Desolate Boedelskamer stemde, nota bene een dag vóór de verkoop
van het Rembrandthuis, in met een uitbetaling uit de boedel aan Wisten van ƒ 4180, terwijl het
bedrag nog niet in de kas beschikbaar was.

158 Crenshaw (2006), p. 79.
159 Crenshaw (2006), p. 79-84, onder andere verwijzend naar een uitspraak van de HR d.d. 22 december

1662 over een vordering van crediteur Van Hertsbeeck, die preferente status had als gevolg van
registratie van zijn lening bij de magistraten van de stad.

160 Crenshaw (2006), p. 82.
161 Crenshaw (2006), p. 82-86.
162 De Wal (1869), p. 5: ‘Het is steeds de grondslag gebleven van een goed deel des Nederlandschen

Regt tijdens de Republiek, en afgedrukt in Ordonnancien, Statuten enz.’ Ik neem aan dat De Wal
doelt op de periode tot januari 1795 in welk jaar de Fransen, onder leiding van generaal Pichegru,
ons land binnen vallen en het definitief gedaan is met de Republiek der Verenigde Provincies. Vgl.
Blokker, Blokker & Blokker (2005), p. 180-181.

163 Vergelijk bijvoorbeeld de hierna nog te bespreken Amsterdamse ordonnanties uit 1643, 1659 en
1777. Anderzijds sluitte de hieronder tevens te bespreken regeling van provincie Friesland die
‘regtsweldaden’ juist weer uit.
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2.5 De Kamer van Desolate Boedels te Amsterdam

2.5.1 Inleiding

136. Amstelland, de veengronden rond de Amstelmonding, behoorde vóór de veertien-
de eeuw toe aan de bisschoppen van Utrecht.164,165 Dienaren van de bisschop ont-
gonnen de veengronden.166 In de laatste decennia van de dertiende eeuw woedde
een strijd tussen het bisdom Utrecht en de graven van Holland over het bezit van de
heren van Amstel, met wisselende uitkomst. De strijd werd uiteindelijk beslecht in
het voordeel van de graven van Holland.167 De stadsheren en de graven van Holland
kenden aan de stad Amsterdam privileges toe die de stad een zekere autonomie
verschaften. De oudste op schrift gestelde stadskeur dateert van 1300 dan wel
1301.168 In deze ‘keur’ werd de stad ook belast met haar eigen rechtspraak en be-
stuur.169 Art. 12 van deze ‘keur’ geeft aan de ‘schout’ en ‘schepenen’ van de stad

164 De navolgende historische beschrijving ontleen ik aan het eerste en tweede hoofdstuk van Carasso-
Kok (2004), p. 21-71, van de hand van de historici Speet respectievelijk Dijkhof.

165 Het bisdom Utrecht was door de Duitse keizers, erfgenamen van het Karolingische gezag, belast
met het wereldlijk gezag over Nedersticht, het latere gewest Utrecht. Amstelland vormde een
onderdeel van Nedersticht.

166 De opeenvolgende heren van Amstel dienden Wolfger (serviens van de bisschop en ‘schout’ van
Amstel), Egbert van Amstel, Gijsbrecht I, II, III, IV. Deze bisschoppelijke servientes en ‘schouten’
van Amstel, hadden ondanks hun onvrije status toch ook eigen bezittingen. Of zij ook volledig
eigendomsrecht hadden verworven, of zich die hadden toegeëigend, is onzeker.

167 In 1282 verwierf graaf Floris V van Holland alle rechten en goederen van de heren van Amstel.
In 1285 werd Floris V vermoord met medeplichtigheid van Gijsbrecht IV, waarna de machtsstrijd
weer oplaaide. Vanaf 1317 ressorteerde Amsterdam evenwel blijvend onder de graven van Holland.

168 Het betreft de oorkonde (keur) van Gwijde van Henegouwen (in 1301 benoemd tot bisschop van
Utrecht) die grotendeels de reeds eerder van Gijsbrecht van Amstel verkregen stadsprivileges
bevestigde. De exacte datum is onbekend. De keur bevatte allerhande regels. De eerste acht artikelen
bevatten strafrechtelijke bepalingen. De keur vormde bepaald geen uitputtende opsomming van de
geldende rechtsregels: naast de keuren gold het gewoonterecht. Op 9 december 1342 verleende
Willem IV, graaf van Holland, een nieuwe stadskeur.

169 Vóór de overdracht van bevoegdheden waren die overheidstaken in handen van beambten van de
stadsheer. Na de overdracht werd de stad bestuurd door de ‘schout’ (vertegenwoordiger van de
landgraaf van Holland), zeven ‘schepenen’ en vier burgemeesters (oorspronkelijk raden geheten).
De ‘schout’ was verantwoordelijk voor de openbare orde. ‘Schout’ en ‘schepenen’ vormde gezamen-
lijk de stedelijke rechtbank. De ‘schepenen’, burgers van de stad, werden gekozen door de landsheer
of zijn stadhouder, vanaf 1477 op voordracht van de vroedschap. Het stadsbestuur bezat een grote
mate van autonomie. De macht van de baljuw, eerder de belangrijkste vertegenwoordiger van de
landsheer in stad belast met de ‘hoge’ rechtsmacht en met invloed op de keuze van de ‘schout’,
was in de vijftiende eeuw reeds grotendeels uitgehold. De ‘schepenen’ waren niet alleen betrokken
bij strafrechtspraak maar ook bij voluntaire jurisdictie in goederenrechtelijke kwesties zoals verkoop
van onroerende zaken, testamentaire beschikkingen en schenkingen. Naast ‘schout’, ‘schepenen’
en burgemeesters bestond nog een vierde orgaan: de vroedschap. Dit was een college van burgers
dat oorspronkelijk incidenteel geraadpleegd werd en later een vaste rol kreeg. De vroedschap bestond
in 1449 uit 24 personen. In 1477 breidde Maria van Bourgondië het aantal uit tot 36, zij verleende
de vroedschap bovendien het recht van coöptatie. De informatie uit deze noot is ontleend aan de
hoofdstukken ‘Op weg naar autonomie’ en ‘De goede lieden van het gerecht’ van de historici Dijkhof
en Verkerk, Carasso-Kok (2004), p. 63-73 en p. 175-203.
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de bevoegdheid zelf ‘keuren’ en verordeningen op te stellen.170 Uit dit zogenaamde
keurrecht ontstond het Amsterdamse stadsrecht. De afgekondigde ‘keuren’ werden
verzameld in een keurboek. Het oudste Amsterdamse keurboek dateert van 1413.171

Een stedelijke ‘keur’ in deze oudste ‘codex’ van het Amsterdamse stadsrecht had reeds
enig oog voor de crediteurenbelangen. Deze ‘keur’ beoogde met een strafrechtelijk
verbod en dreiging met een geldboete te voorkomen dat handlangers schuldenaren
zouden helpen om met goederen de stad te verlaten:

Item nyemant en moet lude uyt der stede vueren die ruymen mit horen inghebuedel, noch
dier lude guede die gheruymt sijn dair yemant gebrec an hadde buten den gherechte bij
10 Pond Holl. dat sal staen tots gerechts pruevinge.172

Een Amsterdamse ‘keur’ van 5 februari 1530 ziet op de schuldenaar ten aanzien van
wie ‘merckelycke suspicie is van achteruyt te vaeren of zijnen goederen te ruy-
men’.173 Deze ‘keur’ lijkt een bepaalde staat van insolventie te onderkennen en een
pondspondsgewijze uitkering aan crediteuren voor te schrijven:

Dat elle die Crediteurs van alzulcke personen, van wien schulden bij obligatiën ofte anders
behoorlijcken blijct, gelijckelijcken inne comen zullen ende betaelt werden ‘t pont ponts
gelijck, ten ware enighe van dezelven Crediteurs van hoere schulden schepenen kennisse
mochten bijbrengen, gedateert voor de voorsz. suspicie.

137. De vroedschap van Amsterdam besloot op 30 januari 1627 een ‘Camere van
Desolate Boedels’ op te richten.174 Het duurde tot 6 november 1643 voordat de eerste
ordonnantie voor de Kamer der Desolate Boedels tot stand kwam en commissarissen
van de Kamer door ‘schepenen’ en burgemeesters werden benoemd.175 Deze ordon-

170 Het stadsrecht mocht niet strijdig zijn met het recht van de landgraaf, aldus Dijkhof, Carasso-Kok
(2004), p. 66.

171 Het zogenoemde Keurboek A.
172 Keurboek A, folio 14, zie Moll (1879), p. 1 en 4.
173 Keurboek D, folio 150, geciteerd door Moll (1879), p. 1 en 5.
174 De tekst van de resolutie luidde, aldus de transcriptie overgenomen uit Moll (1879), bijlage B, p.

206: ‘Die dicta is bij den Raed (als ’t selve in aller manieren gansch nodigh ende oorbaerlijck
achtende) geresolveert dat binnen dezer Stede sal opgericht worden een Camere van Desolate Boedels
ende Commissarissen daertoe ghestelt, ende sijn dienvolgende de Heeren Hinlopen, Hudde ende
Schaep ghecommittert, om mit communicatie van de Heere Pensionaris eenighe articulen, tot
Invoeringhe van de selve nodigh, op papier te brenghen, ende de bij haer geconcipieerde poincten
den Rade voor te draghen, soo haest doenlijck en sijn sal.’

175 In de periode vóór 1643 kwamen failliete boedels onder het toezicht van de ‘schepenen’ van de
stad, aldus Moll (1879), p. 8. Moll vermoedt dat de eerste ordonnantie gebaseerd is op het tot dan
toe in de stad toepasselijke gewoonterecht. De ‘schepenen’ benoemden ‘curateuren’. Over de
werkwijze van ‘curateuren’ is weinig met zekerheid bekend; globaal was de werkwijze als volgt
(Roosenboom, Receuil van verscheijde Keuren en Coustumen, p. 176, aangehaald door Moll (1879),
p. 7 e.v.). De ‘curateuren’ dienden te ‘aenvaerden’ alle goederen ‘soo die binnen deser stede als
daer buijten bevonden worden’. Na inventarisatie dienden de ‘curateuren’ de goederen te verkopen
en de penningen te storten in de consignatiekas van de ‘secretarie’ van de stad, totdat tot uitdeling
aan de crediteuren kon worden overgegaan. Vuistpandhouders konden hun goederen door de
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nantie omvatte slechts achttien artikelen. De Desolate Boedelskamer werd gevestigd
op de eerste (hoofd)verdieping van het Paleis op de Dam in Amsterdam (alwaar deze
zich nog steeds bevindt en bezichtigd kan worden).176 De eerste ordonnantie werd
in 1659 vervangen door een tweede ordonnantie, waarvoor octrooi werd verleend door
de Staten van Zeeland en Holland.177 De tweede ordonnantie omvatte 40 artikelen
en bleef bijna 120 jaar van kracht tot de inwerkingtreding van de derde ordonnantie

‘concherge’ van de stad doen verkopen en de penningen in ontvangst nemen. Hypotheekhouders
konden slechts verkooppenningen lichten ter ‘secretarie’ met ‘twee suffisante Borghenm besittende
onroerende goederen, subject de Jurisdictie deser stede’ voor het geval zich binnen drie jaar iemand
met ‘ouder Brieven ofte beeter recht hebbende’ zich meldde. Derderechthebbenden konden hun
eigendommen opeisen, tevens werd een recht van reclame erkend voor schuldeisers die à contant
geleverd hadden maar de koopsom nog niet ontvangen hadden. Ook bestond reeds een rangorde
van diverse preferente schulden. Crediteuren dienden zich binnen drie maanden te melden ter
‘secretarie’, waarna een crediteur zijn medecrediteuren kon oproepen ter inleiding van een rudimentai-
re vorm van de thans nog gangbare verificatieprocedure ten overstaan van een gecommitteerde
‘schepenen’, compleet met een renvooiprocedure bij de ‘schepenen’ indien de crediteuren elkanders
pretenties tegenspraken. Al met al zien we in de eerste helft van de zeventiende eeuw reeds de
grondtrekken van het formele faillissementsrecht, zoals in de negentiende eeuw geregeld (voor de
koopman) in het Wetboek van Koophandel van 1838 en (voor alle personen) in de Faillissementswet
van 1893.

176 De Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden eindigde in 1648 (Vrede van Munster). Het nog
onvoltooide Paleis op de Dam te Amsterdam werd ingewijd in 1655 en was een monument voor
de vrede, maar ook een symbool van de Amsterdamse (handels)welvaart en haar pretenties als
stadsstaat met wereldwijde invloed. De Desolate Boedelskamer bevond (en bevindt) zich op de eerste
verdieping van het Paleis op de Dam. In een reliëf boven de ingang van de Boedelskamer is de
Val van Icarus uitgebeeld: Icarus kwam ten val in zee nadat hij zich te dicht bij de zon begeven
had en zijn van was gemaakte vleugels smolten. De bloei van de Amsterdamse (doorvoer)handel
in de Gouden Eeuw was met name te danken aan graanimport uit de Oostzeelanden, het openleggen
van nieuwe handelsgebieden in Afrika, Amerika en Azië (Indië) en de groei van de Europese
bevolking in de zestiende eeuw resulterend in een groeiende afzetmarkt. Gouverneur-generaal en
landsadvocaat Oldenbarnevelt stichtte in 1602 de Vereenigde Oostindische Compagnie. Amsterdam
bereikte in de tweede helft van de zeventiende eeuw de grenzen van haar groei en er brak een periode
van vertraagde groei en consolidatie aan. Rond 1600 telde Amsterdam circa 25.000 inwoners, rond
1650 waren dat er 175.000 en was Amsterdam de vierde stad van Europa (na Parijs 430.000 inwoners,
Londen 400.000 inwoners en Napels 176.000 inwoners. Leiden telde toen 67.000 inwoners, Haarlem
38.000 en Utrecht 30.000). De dominante positie van Hollandse kooplieden en reders riep in de
tweede helft van de zeventiende eeuw, toen de bevolkingsgroei en de economie stagneerden,
buitenlandse spanningen op. Eerst Engeland en later ook Frankrijk, gedreven door mercantilisme,
keerden zich tegen de Republiek. De Republiek voerde in de tweede helft van de zeventiende eeuw
diverse zeeoorlogen tegen Engeland en de handel leed ook onder de nieuwe, protectionistische
importbelastingen van de Fransen. In het ‘rampjaar’ 1672 vocht de Republiek niet alleen op zee
tegen de Engelsen, maar bezetten bovendien Franse en Duitse troepen ons land. Een en ander ontleend
aan Frijhoff & Prak (2005), p. 9-30, p. 81 en p. 151-167.

177 De tweede ordonnantie is vastgesteld bij besluit van burgemeesters en ‘schepenen’ d.d. 2 april 1659.
De Staten van Holland en West-Friesland verleende octrooi op 13 september 1659. De tekst van
het octrooi, de ordonnantie, alsmede het Reglement van Salaris voor de Clerquen, de Ordre en
Instructie voor de Curateurs van de Desolate Boedels zijn opgenomen in de Handvesten der stad
Amsterdam (1747), in het derde Boek, tweede deel, achtste hoofdstuk, p. 687-696. Het bedoelde
Handvest is onder andere te raadplegen in het gemeentearchief van Amsterdam.
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van 17 juni 1777. Deze derde ordonnantie omvatte 67 artikelen.178 De genoemde
ordonnanties golden zowel ten aanzien van kooplieden als andere personen.179 Hier-
onder volgt een samenvatting van de insolventieprocedure onder de Amsterdamse
Ordonnantie van 1777. In enkele gevallen komt ook de afwijkende regeling in de eerste
en tweede ordonnantie ter sprake. De drie ordonnanties maakten onderscheid tussen
sekwestratie en faillissement, welk onderscheid in de negentiende eeuw is verdwe-
nen.180 Het centrale thema van mijn onderzoek, de goede dan wel kwade trouw van
de debiteur, speelt in de Ordonnantie van 1777 een niet onbelangrijke rol.

2.5.2 Sekwestratie

138. De sekwestratieprocedure werd aanhangig gemaakt bij en stond onder toezicht
van de Kamer van Desolate Boedels. De ‘Heeren van de Geregte’ van de stad commit-
teerden zeven personen tot directie van de Kamer. Deze commissarissen waren
rechtsgeleerden en kooplieden.181 De sekwestratieprocedure ving aan met een kennis-
geving van de debiteur of van één van zijn crediteuren aan de commissarissen van
de Desolate Boedelskamer dat de debiteur was ‘in zodanige ongelegenheid van zaaken
geraakt, dat hij genoodzaakt wordt, zijne betaalingen te suspendeeren’.182 Een credi-
teur diende genoegzaam bewijs te leveren van zijn vordering en van het onvermogen
van de debiteur zijn schulden te betalen.183 De ordonnantie schreef voor dat daarop
door de Kamer twee gecommitteerde commissarissen werden benoemd, een rechts-
geleerde en een koopman; volgens Moll werd in de praktijk slechts één commissaris
benoemd.184 De commissarissen begaven zich naar het huis van de debiteur ter ver-
zegeling van de boedel (art. 4 Ordonnantie 1777):

De voorzeide gedeputeerde Commissarissen, of een van hen, zullen zo dra zij kennis van
hunnen Commissie zullen hebben bekomen, zich vervoegen ten huize van den geenen, welke

178 De derde ordonnantie is vastgesteld bij besluit van burgemeesters en ‘schepenen’ van 17 januari
1777, eveneens geoctrooieerd door de Staten van Holland en West-Friesland. De derde ordonnantie
en het octrooi zijn opgenomen in het Tweede vervolg van de Handvesten der stad Amsterdam (1777),
in het derde Boek, tweede deel, achtste hoofdstuk, p. 102-113, eveneens te raadplegen in het
gemeentearchief van Amsterdam.

179 Art. 4 Ordonnantie 1777. Ook de eerder vermelde keuren kenden geen onderscheid tussen kooplieden
en andere personen.

180 Volgens Van Oven (1968), p. 176, beschouwde Holtius het akkoord in sekwestratie, onder oud-
Hollands recht, als een middel ter voorkoming van faillissement. Hingst meende, aldus Van Oven,
dat het slechts ging om een terminologisch onderscheid van twee fasen in faillissement, maar
onderkende (toch) wel materieelrechtelijke verschillen in beide fasen.

181 Art. 1 Ordonnantie 1777.
182 Art. 3 Ordonnantie 1777. Pluraliteit van schuldeisers was derhalve niet vereist. De transcripties van

de tekst van de Ordonnanties naar ons huidige alfabet is van de auteur dezes. Ik heb de dubbele
klinkers gehandhaafd en de scheidingstekens in de oorspronkelijke tekst (te weten: /) vervangen
door komma’s.

183 Art. 3 Ordonnantie 1777: ‘exhibeerende genoegzaam bewijs van zijne praetensie en van des Debiteurs
onvermogen in het betaalen zijner schulden aan Heeren Commissarissen kennis wordt gegeeven.’

184 Art. 3 Ordonnantie 1777; Moll (1879), p. 34.
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alzo heeft opgehouden met betaalen, geadsisteerd met den Secretaris, en denzelven van
de aangifte van zijnen Boedel kennis geeven. En zullen dezelven, bij zo verre zij niet
onmiddellijk en duidelijk, ten hunnen genoege, zoude moogen doen consteeren van de
onwaaragtigheid van het voorgeeven der Crediteuren, die zijnen Boedel hebben aangegeeven,
mitsgaders ook in alle gevalle buiten praejudicie van deszelfs regt, om grieven te proponee-
ren, en vervolgens redres op den hoogeren Regter te verzoeken, als naar stijle, directelijk
de Kassen, Kisten, Lessenaars, Comptoir, Kamers en hetgeen verder noodig zal worden
geoordeeld, moeten verzegelen; […].185

De niet verzegelde goederen alsmede de boeken van de debiteur werden geïnventari-
seerd. Eventueel kon een bewaarder in het huis van de debiteur worden gesteld om
de boedel te bewaken tot de voltooiing van de inventarisatie. Na de verzegeling en
inbeslagname van de boeken dienden de commissarissen ‘de bank’ te informeren opdat
de debiteur niet langer over zijn aldaar berustende gelden kon beschikken.186

139. Moll leidt uit art. 4 af, dat indien de debiteur de ‘onwaaragtigheid’ van de
vordering van de crediteuren niet kon bewijzen, de debiteur onmiddellijk in staat van
faillissement verkeerde, zonder vonnis.187 Hoewel de Ordonnantie 1777 inderdaad
geen vonnis vereist, stond voor de debiteur blijkens de tekst nog wel redres open bij
de hogere rechter. De Ordonnantie 1777 onderscheidde overigens twee toestanden:
de staat van sekwestratie en de staat van insolventie. In de tekst van de Ordonnantie
1777 komt de term ‘faillissement’ ook enkele malen voor, naast de term ‘Insolven-
tie’.188 De term ‘faillissement’ was mijns inziens voorbehouden aan de failliet die
zich in staat van insolventie bevond en niet van toepassing op de rechtstoestand van
de gesekwestreerde. In het kader van de bekendmaking aan en oproeping van crediteu-
ren spreekt art. 5 van de ordonnantie over ‘Sequestratie’ en ‘Debiteur’ respectievelijk
‘Insolventie’ en ‘Faillit’. Bovendien bepaalt art. 12 dat ‘Gedurende dezelve Sequestratie
zal niet verstaan worden eene gedeclareerde insolventie plaats te hebben […]’.

185 Overigens hadden de commissarissen onder art. 4 van de eerste en de tweede ordonnantie zelfs het
recht om zonder aangifte de boedel van een debiteur aan zich te trekken: ‘Soo wanneer eenige
Insolvente Boedel binnen deser Stede of ’t resort van dien, komt te vallen,’t zij bij afsterven of
failleren van eenige persoonen, ende ’t selve gekomen zijnde ter ooren van de voorsz. Heeren, sullen
deselve datelick met haren Secretaris (…) haer in den voornoemden Boedel vervoegen […].’ Vgl.
Moll (1879), p. 30.

186 Art. 4 Ordonnantie 1777. Het lijkt aannemelijk dat gedoeld is op de boekhouding van een gefailleerde
koopman.

187 Moll (1879), p. 30.
188 Zie bijvoorbeeld art. 40 en 41 Ordonnantie 1777. De staat van insolventie trad in indien de debiteur

niet binnen de voorgeschreven tijd een akkoord aanbood, maar ook indien hij zich niet aan de
voorschriften van de ordonnantie hield; zie nader het vervolg in de hoofdtekst. Wellicht gebruikt
Moll de term faillissement als een overkoepelende term voor sekwestratie en insolventie, waar hij
het onderscheid tussen die beide staten wel nadrukkelijk onderkent, zie Moll (1879), p. 43. Moll
merkt op dat de ordonnanties van 1643 en 1659 de toestand van sekwestratie niet benoemden, maar
die toestand (materieel gezien) wel reeds erkenden, Moll (1879), p. 45.
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140. Tijdens de sekwestratie werden ‘Procedures van Executie’ opgeschort maar kon
een reeds begonnen executie wel ten uitvoer gelegd worden. Op de goederen van de
debiteur kon tijdens de sekwestratie echter geen beslag gelegd worden ‘als moetende
de Boedel gehouden worden door de aangestelde Sequesters in den naam en ten
behoeve van de gezaamenlijke Crediteuren te worden geposideerd en gecustodieerd
[…]’.189 Opmerkelijk genoeg kon de debiteur tijdens de sekwestratie wel gegijzeld
worden in het geval van een wisselschuld.190 De commissarissen dienden na de
verzegeling en inventarisatie onmiddellijk de crediteuren op te roepen. Was de debiteur
koopman dan geschiedde de oproep op de beurs.191 In andere gevallen werden credi-
teuren per boodschap of andere wijze uitgenodigd voor de vergadering van crediteuren.
De vergadering diende reeds de volgende dag plaats te vinden.192 De debiteur diende
zelf ook op de vergadering te verschijnen ‘om op alles de nodige explicatie te kunnen
geeven’.193 Na een ‘summier examen van het regt der presente Crediteuren’ werden
twee of drie sekwesters benoemd die de boedel dienden te beheren. Art. 5 voorziet
in de mogelijkheid dat de commissarissen crediteuren tot sekwesters benoemen ‘met
deliberatie en Advies van de crediteuren’.194 Indien dat niet mogelijk was, stelden
de commissarissen de sekwesters aan, die vervolgens de eed moesten afleggen dat
zij hun ‘Commissie getrouwelijk en naar het voorschrift dezer Ordonnantie, zullen
waarnemen’.195 In de initiële fase speelde de debiteur een belangrijke rol bij de
boedel bereddering en werden ook zijn belangen duidelijk onderkend. Om te beginnen
kon de debiteur zich tegen de benoeming van bepaalde sekwesters verzetten ‘bij aldien
hij, om valide redeneen, zoude mogen meenen, dat de personen, tot Sequesters gedesui-
ceerd, of een van dezelven, hem merkelijk nadeel in zijne zaaken zouden kunnen
toebrengen […].’196 De sekwesters hadden een aantal zelfstandige verplichtingen.
De sekwesters dienden na ontzegeling van de boedel door de commissarissen een

189 Art. 12 Ordonnantie 1777. Holtius (1878), p. 123, wijst op de gelijkenis met de Romeinsrechtelijke
begrippen possessio en custodia.

190 Art. 12 Ordonnantie 1777.
191 Volgens Moll (1879) p. 34, betrof de ‘afroeping ter Beurze’ bedoeld in art. 5 de ‘grote’ beurs (ik

neem aan de effecten- en wisselbeurs), en werd vanaf 1781 de oproep ook gedaan op de korenbeurs.
192 Was dat een zaterdag of zondag dan werd die vergadering gehouden op de eerstvolgende maandag,

aldus art. 5. Volgens Moll (1879), p. 35, werd die vergadering nooit in de Kamer van Desolate
Boedels gehouden, maar in een of andere herberg.

193 Art. 5 Ordonnantie 1777. Indien de debiteur zich, zonder toestemming van de commissarissen, buiten
de stad begaf en niet te vinden was, dan werd de boedel insolvent verklaard en kon geen akkoord
aangeboden worden. Ingeval van ‘Insolventie’ werd de ‘Faillit’ in dat geval bovendien voor ‘fraudu-
leus Banquerouteur’ gehouden en met straf bedreigd.

194 Vergelijk de benoeming onder Romeins recht van een van de crediteuren tot magister bonorum.
Sinds de negentiende eeuw kent het Nederlandse recht deze figuur niet meer.

195 Volgens Moll (1879), p. 36, werden oorspronkelijk crediteuren in de functie van sekwester benoemd,
later vertrouwde de commissarissen de boedels veelal toe aan twee van de vaste sekwesters en
‘curateuren’ die door de commissarissen werden aangesteld.

196 Art. 6 Ordonnantie 1777.
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inventaris op te maken van alle goederen van de debiteur.197 Ook werden aan de
debiteur geadresseerde brieven aan de sekwesters afgegeven. De sekwesters dienden
ontvangen gelden in handen van de commissarissen te stellen en rekening en verant-
woording af te leggen van ontvangsten en uitgaven.198 Maar debiteur en sekwesters
dienden gezamenlijk de boedel te bewaken en vorderingen op derden te innen.199

De ordonnantie legde op debiteur en sekwesters zelfs een gezamenlijke inspanningsver-
plichting: ‘Insgelijks zullen dezelve Sequesters, gedurende de Sequestratie, met en
benevens den Debiteur alle devoiren aanwenden, op dat de Boedel, zo veel doenlijk,
worde gebeneficeerd […].’200 Deze samenwerking gold gedurende de periode dat
de debiteur de mogelijkheid had een akkoord met zijn crediteuren aan te gaan. De
debiteur kreeg daarvoor een maand de tijd.201 Volgens Moll was het zelfs ‘regel’
dat de debiteur een akkoord met zijn schuldeisers aanging, maar de stadshistoricus
Wagenaar vermeldt dat een akkoord vaak juist niet tot stand kwam.202 Gedurende
de sekwestratie mochten de sekwesters de boedel niet liquideren, maar de sekwesters

197 Deze inventaris werd ondertekend door de debiteur, de sekwesters en de secretaris van de Desolate
Boedelskamer en ter hand gesteld aan de gedeputeerde commissarissen, art. 6 Ordonnantie 1777.
De inventarissen van alle insolvente boedels in de periode 1643 tot 1811 bevinden zich thans nog
in het gemeentearchief van Amsterdam.

198 Het was kennelijk niet zeldzaam dat sekwesters en ‘curateuren’ hun positie misbruikten en ontvangen
gelden ten eigen behoeve gebruikten. Legden zij geen rekening en verantwoording af dan werden
zij ontslagen en van de lijst van sekwesters en ‘curateuren’ geschrapt. Volgens Moll (1879), p. 39,
is men eerst tegen het einde van de achttiende eeuw strenger tegen dit misbruik gaan optreden. Tot
de rekening en verantwoording behoorde aan het einde van de achttiende eeuw ook een lijst waarop
debiteuren werden vermeld met een onderscheid naar goede, dubieuze en debiteuren met een
tegenvordering, aldus een kennelijk aangenomen voorstel van de Commissaris Johannes van Eyk
d.d. 20 februari 1797, Handelingen van het college ter Desolate Boedelskamer, A. folio 21.

199 Art. 9 Ordonnantie 1777. Volgens art. 23 van de huidige Faillissementswet verliest de gefailleerde
iedere beschikkingsbevoegdheid over de goederen die tot de boedel behoren (art. 20 en 21 Fw).
De tekst van de Faillissementswet onderscheidt nog steeds een conservatoire fase en een executoriale
fase, welke laatste eerst intreedt na de verificatievergadering indien (a) geen akkoord is aangeboden,
(b) het akkoord verworpen is, (c) homologatie van het akkoord definitief geweigerd is (art. 173 Fw).
De curator zou eerst daarna dienen te vereffenen. De insolventiepraktijk is reeds lang dat de curator
onmiddellijk na zijn benoeming tot vereffening overgaat, eventueel na een korte periode van
voortzetting van het bedrijf van de failliet ten einde een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren.
Ook de schuldenaar op wie de toepassing van de wettelijke schuldsanering (Wsnp) van toepassing
is verklaard, verliest onmiddellijk de bevoegdheid over de boedelgoederen te beschikken, art. 296
Fw. De sekwestratieregeling van de Amsterdamse Ordonnanties vertoont meer gelijkenis met de
surseance van betaling, vlg. de beschikkingbevoegdheid van de schuldenaar in surseance met
medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder(s), art. 228 Fw.

200 Art. 9 Ordonnantie 1777. Vgl. de zogenoemde inspanningsverplichting van de schuldenaar op wie
de wsr van toepassing is verklaard, zie hoofdstuk 4, par 2.7. Overigens is die verplichting niet in
de wettekst van de huidige Wsnp vastgelegd, maar wordt het bestaan daarvan – onder verwijzing
naar de wetsgeschiedenis van de Wsnp – wel algemeen aangenomen.

201 Art. 13 Ordonnantie 1777.
202 Moll (1879), p. 36. Wagenaar (1767), p. 462: ‘Doch wanneer het voorgeslaagen verdrag niet kan

getroffen worden, gelyk meermalen gebeurt, gaan de Curateurs over, tot de verkooping der goederen
[…].’
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verkochten in het openbaar wel reeds de goederen die aan bederf onderhevig
waren.203 De debiteur had aanspraak op enige gelden om in de dringendste behoeften
van levensonderhoud te voorzien. Indien de boedel dat toeliet deden de sekwesters
een voorstel aan de gedeputeerde commissarissen een dergelijk bedrag vast te stel-
len.204 Bij besluit van 28 januari 1802 besloten de commissarissen aan ‘ongelukkige
en verarmde faillieten’ die onder sekwestratie waren of in staat van insolventie verkeer-
den zelfs een bedrag toe te kennen uit eigen middelen van de Desolate Boedelskamer.
Het betrof de opbrengst verkregen uit de boetes die opgelegd werden aan ‘sequesters’
en ‘curateuren’ indien zij niet of te laat op de crediteurenvergaderingen versche-
nen.205 Na ontzegeling en inventarisatie herkreeg de debiteur het bezit van zijn gehele
boedel, onder de voorwaarde dat hij een cautie (borg) stelde ten genoegen van de
commissarissen.206 Kon hij deze borg niet stellen, dan kreeg de debiteur slechts de
bevoegdheid meubilaire goederen, huisraad en kleding, voor de dagelijkse behoeften,
alsmede ‘Werktuigen en verdere toebehoren tot de exercitie van zijn Fabryk, Handwerk
of Ambagt behoorende’ te gebruiken. De debiteur die het zegel had verbroken of
geïnventariseerde goederen of gelden had verduisterd kwam bedoeld voorrecht niet
(langer) toe. Bovendien mocht een dergelijke debiteur geen akkoord meer aangaan,
kon hij nimmer meer gerehabiliteerd worden en werd hij ‘als een Dief’ met straf
bedreigd met ‘geeseling, of zwaardere Corporeele straf’.207

2.5.3 Dwangakkoord

141. Onder de Ordonnanties van 1643 en 1659 kon een debiteur een akkoord aanbie-
den binnen een periode van zes weken of een langere periode vast te stellen door
de commissarissen.208 De Ordonnantie van 1777 beperkte de sekwestratieperiode
tot slechts vier weken.209 De debiteur stelde zelf een akkoord voor ‘en zulks het
zij contant, of op termijnen; mitsgaders onder alle zulke Conditiën, als hij met zijne
Crediteuren zal kunnen eens worden.’ Onder een afschrift van het voorstel diende
een verklaring van de commissarissen en de sekwesters gesteld te worden dat hen
‘in de behandeling des Boedels geen blijk of gegronde suspicie van Frauduleuse
Directie van denzelven Debiteur is voorgekoomen, en dat zij lieden daar op niets
hebben ontdekt’ dat reden vormde het akkoord te weigeren. Moll leest in deze bepaling
dat het ging om een verklaring dat de debiteur zich ten opzichte van de boedel vóór

203 Hoewel art. 9 Ordonnantie 1777 voor die verkoop door sekwesters geen toestemming van de
gedeputeerde commissarissen vereist, doet een instructie van 30 januari 1781 dat kennelijk wel:
‘zij zullen geenerlei zaaken van eenig belang doen buiten kennis en ordre van Commissarissen,’
Secreet Register III f. 94, overgenomen uit Moll (1879) p. 41.

204 Art. 10 Ordonnantie 1777.
205 Handelingen van het college, enz. B. f. 164, aangehaald door Moll (1879), p. 42.
206 Art. 11 Ordonnantie 1777, ter discretie van de Commissarissen.
207 Art. 11 slot Ordonnantie 1777.
208 Art. 4 en 11 Ordonnantie 1659.
209 Art. 13 en 25 Ordonnantie 1777. Volgens Moll verlengden de commissarissen de termijn van vier

weken, in weerwil van de wijziging bij Ordonnantie 1777. De commissarissen vroegen in 1782 aan
burgemeesters de regeling aan te passen, maar kregen nul op het rekest Moll (1879), p. 46-47.



162 Rechtshistorische verkenningen

en gedurende de sekwestratie aan geen bedrieglijke handelingen had schuldig ge-
maakt.210 Ook diende de debiteur aan de commissarissen een lijst van crediteuren
ter hand te stellen. Het voorstel met de verklaringen werd gedeponeerd bij een notaris,
ter ondertekening door crediteuren. In drie zogenoemde ‘edictale citatiën’ konden
crediteuren zich tegen het akkoord verzetten.211 Onder de Ordonnantie van 1643
kon een akkoord slechts tegengehouden worden door oppositie van crediteuren wier
vorderingen tezamen 1/4 van de schuldvorderingen bedroegen.212 In de Ordonnantie
van 1659 kon een akkoord aangenomen worden door (a) 3/4 van de schuldeisers die
2/3 van de schuldvorderingen vertegenwoordigden, dan wel (b) 2/3 der schuldeisers
die 3/4 van de schuldvorderingen vertegenwoordigden.213 Met de inwerkingtreding
van de Ordonnantie 1777 werd de verwerping van een akkoord sterk vergemakkelijkt
of liever gezegd de aanname sterk bemoeilijkt: nu konden twee crediteuren, wier
vorderingen tezamen 1/20 bedroegen van alle schulden van de failliet, ratificatie van
het akkoord beletten. Zelfs één crediteur wiens vordering gelijk was aan 1/5 of 1/6
van de totale schuld kon een akkoord tegenhouden. Bij gebreke van genoegzame
oppositie werd het akkoord door de commissarissen van de Kamer van Desolate
Boedels geratificeerd.214 De debiteur diende de akkoordpenningen te storten bij de
Desolate Boedelskamer, alwaar de crediteuren hun aandeel konden opeisen. Al naar
gelang de voorwaarden van het akkoord stortte de debiteur de penningen in termijnen.
Maar reeds direct na de ratificatie werd de boedel van de sekwestratie ontslagen en
de boedel onder het beheer van de debiteur geplaatst.215 De Ordonnantie 1659 vereis-
te een borgstelling van de debiteur bij de aanbieding van een akkoord.216 Bovendien
bepaalden de commissarissen in een Resolutie van 3 december 1754 dat zij een
akkoord niet zouden ratificeren indien de failliet de benodigde gelden, om de crediteu-
ren het toegezegde percentage te betalen, nog niet aan de commissarissen ter hand

210 Moll (1879), p. 48. De vraag is welke handelingen er onder begrepen werden. Ging het om, wat
wij zouden noemen, ‘paulianeuze handelingen’ of omvatte de term ‘bedrog’ meer? De toetsing aan
de (al dan niet bedrieglijke) handelwijze van de debiteur voorafgaand aan de insolventieprocedure
vertoont in ieder geval gelijkenis met de toetsing van de goede trouw van de schuldenaar in art.
288 lid 2 aanhef onder b Fw, de goede-trouw-maatstaf in de Wsnp.

211 Ik ga niet in op alle bijzonderheden inzake oppositie en dergelijke, zie art. 13-15 van Ordonnantie
1777 en Moll (1879), p. 49 e.v.

212 Moll (1879), p. 58.
213 Art. 8 Ordonnantie 1659: ‘zijn ’t meerendeel, uytmackende drie vierde parten van de Crediteuren,

ende twee derde parten van de Schuldt, of twee derde van de Crediteuren, de drie vierde van de
Schuldt.’ Beide, alternatieve vereisten voor aanname van een akkoord – met dezelfde breuken als
in de Amsterdamse Ordonnantie van 1659 – zijn overgenomen in art. 841 WvK (1838). In art. 145
Fw, zoals dat artikel luidde tot januari 2005, was gekozen voor de gekwalificeerde meerderheid
van 2/3 van de concurrente schuldeisers, vertegenwoordigend 3/4 van de niet door voorrang gedekte
schulden.

214 Art. 17 Ordonnantie 1777.
215 Art. 18 Ordonnantie 1777.
216 Art. 7 Ordonnantie 1659: ‘[…] midts stellende Cautie […]’.



Hoofdstuk 3 163

had gesteld.217 Ik vermoed overigens dat aan de regel niet de hand werd c.q. kon
worden gehouden indien het akkoord bepaalde dat de debiteur het bedrag niet ineens,
maar in termijnen aan de commissarissen overgaf. De voorwaarde van borgstelling
verviel in de Ordonnantie 1777. Zodoende was er onder de Ordonnantie 1777 geen
waarborg dat de debiteur zijn verplichtingen uit het akkoord zou nakomen, maar
wellicht hebben de commissarissen de Resolutie van 1754 ook na 1777 nog toegepast
en diende de debiteur de penningen aan de commissarissen te overhandigen alvorens
zij tot ratificatie zouden overgaan. Werd de commissarissen bekend dat de debiteur
zich niet aan het akkoord hield dan werd ‘de Boedel immediaat wederom aan de
Kamer’ genomen en werden ‘curateuren’ aangesteld. Dan mocht geen akkoord meer
worden aangeboden.218 Crediteuren die ‘Borg, Pand of Verzeekering hebben’ waren
slechts voor het ‘tekortkoomende’ aan het akkoord onderworpen.219 Ook crediteuren
die de schuldenaar niet op de lijst van schuldeisers had geplaatst, waren niet aan het
akkoord gebonden.220

De Ordonnantie van 1643 schreef geen bemoeienis van commissarissen met een
crediteurenakkoord voor, maar een aanvulling van 1647 bepaalde dat: ‘alle Accorden
van faillieten, met hunne Crediteuren aen te gaen, gemaeckt zullen moten worden
ten overstaen ende met kennisse van Commissarissen.’221 De Ordonnantie 1659
verbood uitdrukkelijk dat de failliet tijdens de insolventieprocedure een onderhands
akkoord sloot met zijn crediteuren.222 Volgens Moll scheen het in de praktijk ge-
regeld voor te zijn gekomen, ook onder de Ordonnantie 1659, dat debiteuren zonder
ratificatie door de commissarissen een akkoord afsloten.223 Een ‘keur’ van 29 januari
1729 stelde onderhandse akkoorden strafbaar: ‘baatzoekende menschen haare Crediteu-
ren door private en ongeoorloofde convocatien of particuliere aanspreking tot een
ongepermitteerd accoord of quytscheldinge van een gedeelte van haare schulden weten
te persuaderen en misleijden, streckende ‘t zelve tot zeer groote prejuditie en nadeel
van de goede Burgeren en ingezetenen dezer Stede en directelijk strijdende tegens
het 4e en 11e articul van de Ordonnantie voor de Kamer van de Desolate Boedels
geëmaneert.’224 Op overtreding stond een geldboete van 600 gulden: ‘een derde
voor den armen, gelijk derde voor den aanbrenger en het resterende derde deel ten
behoeve van den Hoofd-Officier.’225 Volgens Moll maakte deze ‘keur’ ‘eensklaps
een einde aan het misbruik van accoorden aan te gaan buiten medewerking van de
Commissarissen.’226 Niet duidelijk is of deze ordonnantie alleen straf stelde op onder-

217 Zie Moll (1879), p. 64, Resolutie van Commissarissen II, f.90.v. Moll verwijst ook naar beslissingen
van de commissarissen om geen acte van rehabilitatie af te geven voordat de debiteur de akkoord-
penningen aan de commissarissen had overhandigd. Zie over de rehabilitatie par. 2.5.8 hieronder.

218 Art. 22 Ordonnantie 1777.
219 Art. 19 Ordonnantie 1777.
220 Art. 20 Ordonnantie 1777.
221 Ampliatie d.d. 24 mei 1647, Keurboek M. f. 4 verso, citaat overgenomen uit Moll (1879), p. 58.
222 Art. 11 Ordonnantie 1659.
223 Moll (1879), p. 62.
224 Citaat overgenomen uit Moll (1879), p. 62.
225 Citaat overgenomen uit Moll (1879), p. 63.
226 Moll (1879), p. 63. De beloning van de aangever noemt Moll overigens ‘onzedelijk’.
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handse akkoorden tijdens sekwestratie en insolventie, of wellicht ook in de gevallen
dat er geen insolventieprocedure bij de Kamer der Desolate Boedels liep.

2.5.4 Insolventverklaring

142. De debiteur werd insolvent verklaard indien hij niet binnen vier weken een
akkoord aanbood. De staat van insolventie trad ook in indien de debiteur zich schuldig
maakte aan het verzwijgen van een ‘compagnieschap’, aan het achterhouden van
boeken, brieven, papieren, goederen of uitstaande schulden of indien de debiteur aan
een van zijn crediteuren een hoger percentage betaalde dan aan anderen (sluip-
akkoord).227 Bovendien werd de debiteur onmiddellijk insolvent verklaard indien
de sekwesters en de commissarissen oordeelden dat ‘de Debiteur zich niet in allen
opzigte ter goeder trouw gedragen heeft en dat dezelve dus niet verdiend tot een
accoord te worden geadmitteerd.’228 Terwijl voor de sekwestratie geen uitspraak
vereist was, vond de insolventverklaring wel plaats op een zitting van drie commissa-
rissen.229 Na insolventverklaring werden de ‘sequesters’ vervangen door ‘curateu-
ren’.230

Ik bespreek hieronder nog slechts enkele van de formele en materiële voorschriften
na insolventverklaring, waaronder de artikelen waarin de goede trouw c.q. kwade trouw
van de schuldenaar een rol speelt.231 Zodra mogelijk diende een ‘Staat of Balance’

227 Art. 23 en 24 Ordonnantie 1777.
228 Art. 26 Ordonnantie 1777.
229 Art. 25 Ordonnantie 1777.
230 Volgens art. 27 Ordonnantie 1777 zouden de ‘Sequesters immediatelijk by Commissarissen zullen

worden aangesteld tot curateuren’, maar de commissarissen weken volgens Moll (1879), p. 68,
kennelijk nogal eens van deze regel af in het geval dat een sekwester ook een van de crediteuren
was. De sekwesters dienden de boedelgelden die zij nog in hun bezit hadden af te geven aan de
commissarissen. De sekwesters werden door de ‘kassier’ van de Desolate Boedelskamer uitbetaald,
na machtiging van de commissarissen. In grote boedels werd tevens een ‘boekhouder’ benoemd,
die de curateur terzijde moest staan. De curateur kon bovendien bedienden van de failliet in dienst
houden, ten dienste van de liquidatie. Ook de tarieven van de beambten van de Desolate Boedels-
kamer en de talloze en kostbare advertenties kwamen ten laste van de boedels. Volgens een verzoek
van de commissarissen aan de ‘Heeren van de Gerechte’ d.d. 11 januari 1781 tot vermindering van
het aantal te plaatsen advertenties, zou het totaal aantal advertenties bij insolventie maar liefst 32
bedragen (Secreet Register III, f. 83). Al deze voorschriften en factoren resulteerde – ook destijds
al – tot een voortdurende discussie over oplopende boedelkosten, ten detrimente van de schuldeisers,
en klachten ter zake bij de ‘Heeren van de Gerechte’. Moll (1879), p. 69 e.v.

231 Ik ga in de hoofdtekst niet meer in op vele formaliteiten zoals (1) talloze publicatievoorschriften
onder andere ter oproeping van crediteuren en (2) de ‘justificatie’ van schuldvorderingen door de
commissarissen, eventueel nog gevolgd door een schriftelijke justificatieprocedure die door de
commissarissen zelf werd afgedaan. Een vergadering van crediteuren ter verificatie van schuldvorde-
ringen kende de ordonnantie overigens niet; eerst art. 815 WvK (1838) introduceerde de verificatiever-
gadering waarbij ook medecrediteuren ingediende vorderingen van andere crediteuren konden
betwisten. Ik ga ook niet in op (4) procedures die namens de boedel gevoerd werden, veelal ook
voor de commissarissen, (5) de bepalingen inzake huur van een huis of landerijen.
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van de insolvente boedel opgesteld en ‘ter Kamere’ gedeponeerd te worden.232 De
failliet moest ten overstaan van de commissarissen de staat en inventaris ‘met solem-
neelen Eede’ bevestigen en verklaren dat hij op het moment dat hij ophield met betalen
geen andere goederen, penningen of effecten bezat of ‘zich kwijt of weêrloss heeft
gemaakt’.233 De failliet diende zijn boeken, brieven, charters en papieren aan de
commissarissen af te staan.234 Ook diende de daartoe opgeroepen failliet ten over-
staan van de commissarissen desgevraagd inlichtingen te verschaffen aan de commissa-
rissen en crediteuren.235 Indien de failliet niet verscheen dan was rehabilitatie niet
meer mogelijk.236 Onder andere in het geval de failliet ‘overtuigd’ kon worden
‘nopens den staat en gelegenheid zijnes Boedels ter kwaader trouw geantwoord te
hebben, met intentie om zijne Crediteuren eenigszints te verkorten, zal dezelve niet
alleen nooit kunnen worden gerehabiliteerd; maar ook daar en boven als meineedig
en Falsaris, aan den lijve, met bannissement, gevangenis of infamie gestraft worden
[…].’237

Na de insolventverklaring hield de ‘mededirectie’ van de failliet over zijn boedel
onmiddellijk op en dienden de curator de boedel te liquideren.238 Zij waren gehouden
maandelijks rekening en verantwoording af te leggen aan de commissarissen, terwijl
zij de beschikbare saldi af diende te dragen aan de Boedelskamer.239 Goederen wer-
den met medewerking van de ‘curateuren’ in het openbaar door de ‘Concherge of
Vendumeester’ van de stad verkocht.240 Met machtiging van de commissarissen

232 Art. 32 Ordonnantie 1777. Hoewel art. 32 dat niet met zoveel woorden zegt, lijkt de suggestie van
Moll (1879), p. 90, dat dit een taak was van ‘curateuren’, voor de hand liggend.

233 Art. 33 Ordonnantie 1777. Moll (1879), p. 91, schrijft dat de debiteur die eed (slechts) moest afleggen
ter zake van de balans. Dat lijkt mij niet juist, nu art. 32 Ordonnantie 1777 spreekt over de (ook
volgens Moll door ‘curateuren’) op te stellen staat of balans terwijl art. 33 Ordonnantie 1777 spreekt
van de reeds eerder opgemaakte inventaris – genoemd in art. 4 Ordonnantie 1777 – dan wel de ‘noch
op zijne opgave te maaken pertinenten Staat en Inventaris’. De huidige Faillissementswet onderscheidt
(a) een beschrijving van de boedelgoederen (de activa) en de goederen van de failliet die buiten
de boedel blijven (art. 94 en 95 Fw jo. art. 21 onder 1e Fw en art. 92 Fw), en (b) een staat van
baten en schulden (art. 96 Fw). De Faillissementswet bepaalt niets over mede-ondertekening door
de gefailleerde; bij toepassing van art. 671 Rv zou de curator bij een notariële boedelbeschrijving
wel een eed kunnen verlangen dat de schuldenaar niets heeft verduisterd, noch gezien heeft of weet
dat iets verduisterd is.

234 Ook ten aanzien van die bescheiden diende de ‘Faillit’ weer een eed af te leggen dat hij geen andere
bescheiden had of bescheiden te kwader trouw kwijt of waardeloos had gemaakt. Boeken die niet
waren bijgehouden, werden door de boekhouder van de Boedelskamer, of een andere aangewezen
persoon, bijgeschreven en in orde gebracht, vaak tegen hoge kosten voor de boedel. Moll (1879),
p. 93 verwijst naar de Instructie van den eersten Boekhouder van 1794, Secreet Register IV, f. 5.

235 Art. 33 en 34 Ordonnantie 1777.
236 Art. 35 Ordonnantie 1777.
237 Art. 36 Ordonnantie 1777.
238 Art. 28 en 29 Ordonnantie 1777.
239 Art. 13 en 23 Ordre en Instructie voor de Curateurs van de Desolate Boedels, Handvesten (1748),

p. 693.
240 Zie Moll (1879), p. 95. De ‘concherge’ kreeg 5% van de opbrengst als loon voor bewezen diensten.

Daarbij kwamen nog 2% voor het stadsrecht en de 80ste penning alsmede diverse kosten in verband
met de verkoop, zoals kosten van zegels. Zelfs bij onderhandse verkoop behield de ‘concherge’
zijn aanspraak op 5%.
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konden de ‘curateuren’ roerende zaken uit de hand (ondershands) verkopen.241 Nabe-
staanden van de gefailleerde en, indien de gefailleerde onder huwelijkse voorwaarden
getrouwd was, zijn echtgenote mochten de meest nodige meubelen uit de boedel
kopen.242 De ambachtsman kon ter uitoefening van zijn ambacht gereedschappen
uit de boedel verkrijgen tegen taxatieprijs.243 Werktuigen en gereedschappen van
‘gering belang’ konden, kennelijk zonder tegenprestatie, aan de failliet in gebruik
gelaten worden.244 De debiteur niet te goeder trouw kon geen goederen behouden
c.q. overnemen: ‘Des zullen van deeze overneeming der Meubilien of Gereedschappen
geheel en al verstoken zijn zodaanige Failliten, omtrent welken bevonden is, dat zij
lieden zich niet in alle opzichten ter goeder trouw gedragen hebben, het zij in het
malitieuselijk versteeken of verzwijgen van Goederen of uitstaande Schulden, het
verkeerdelijk opgeeven van Crediteuren, als anderszins.’ De curator stelde een lijst
op van de verkochte goederen en de opbrengst en liet deze lijst registreren bij de
Desolate Boedelskamer. De curator droeg de opbrengst af aan de commissarissen die
zorg droegen voor de verdeling onder de crediteuren.245 Eerst na voldoening van
de preferente crediteuren kwamen de concurrente aan de beurt.246 In beginsel diende
de laatste uitdeling binnen achttien maanden na de insolventverklaring plaats te vinden.
Commissarissen hadden evenwel de bevoegdheid deze periode te verlengen, in het
geval van lopende rechtszaken of de ‘onverkooplijkheid’ van goederen of ‘soortgelijke
oorzaken’.

2.5.5 Boedelafstand

143. De Ordonnantie 1777 bevatte een summiere regeling voor de boedelafstand.247

Een debiteur, wiens boedel niet onder het toezicht van de commissarissen van de
Desolate Boedelskamer was gevallen, kon bij de burgemeesters een verzoek indienen
tot het verlenen van ‘Brieven van Cessie’.248 De burgemeesters wonnen advies in
bij de commissarissen.249 De commissarissen namen de boedel ‘in bewaring’ en
stelden ‘curateuren’ aan ‘even als in andere Insolvente Boedels’. Over het verlenen
van de brieven van cessie, de rechtsgevolgen van boedelafstand en de verdere gang
van zaken bepaalde de Ordonnantie 1777 niets. Moll veronderstelt dat de gang van
zaken bleef zoals die gold onder de Ordonnantie 1659.250 Onder de Ordonnantie

241 Art. 28 Ordonnantie 1777.
242 Art. 29 Ordonnantie 1777.
243 Art. 29 Ordonnantie 1777.
244 Art. 29 Ordonnantie 1777. Vgl. ook art. 21 onder 1e Fw jo. art. 447 onder 1-3 Rv.
245 Art. 47 Ordonnantie 1777.
246 Art. 47 Ordonnantie 1777.
247 Art. 66 Ordonnantie 1777.
248 Indien de boedel onder toezicht van de Kamer was gevallen kon de debiteur daar immers geen afstand

meer van doen. Holtius (1878), p. 528, noemt de regeling van de cessio in de Amsterdamse ordonnan-
ties een ‘bloote appendix’.

249 Vgl. de beschrijving van de procedure door Van der Linden, par. 2.4 hierboven.
250 Moll (1879), p. 123.
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1659 werden de zogenoemde brieven van cessie door de ‘Hoogen Raad’ verleend.251

De ‘Hoogen Raad’ won advies in bij de burgemeesters, die weer de commissarissen
consulteerden. Alvorens advies uit te brengen, hoorden de commissarissen de failliet
en zijn crediteuren. De ‘Hoogen Raad’ volgde kennelijk, zonder verdere inhoudelijke
toetsing, het advies van burgemeesters. Bij toewijzing van het verzoek stelde de
commissarissen van de Desolate Boedelskamer een curator aan als boedelbewaarder.
De curator diende de boedel te liquideren en te handelen volgens de bepalingen die
golden na insolventverklaring. Volgens Moll kon de debiteur onwaardig zijn brieven
van cessie te ontvangen als hij zich niet geheel te goeder trouw had gedragen.252

2.5.6 Sureté de corps

144. De sekwestratie en de insolventverklaring beletten crediteuren niet hun debiteuren,
in bepaalde gevallen, in gijzeling te nemen.253 Ter afwering daarvan konden gefail-
leerden aan de ‘Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland en West-Friesland’
verzoeken een acte van sureté de corps te verlenen. De staten vroegen ter zake advies
aan burgemeesters die zich op hun beurt weer lieten adviseren door de commissarissen.
Het onderzoek van commissarissen diende ter voorkoming van ‘alle abusen ende
sinistre practijcqen, die dagelijx gebruyckt werden bij veel personen […].’254 Ook
in dit geval hoorden de commissarissen de crediteuren van de failliet.255

2.5.7 Straf en beloning

145. Zoals we hierboven al zagen bevatte de Ordonnantie 1777 een strafbepaling met
betrekking tot de failliet te kwader trouw. Wegens meineed of als falsaris kon die
failliet bestraft worden met verbanning, opsluiting of infamie.256 Bewaring van ver-
duisterde goederen door een derde, in overleg met de failliet, was strafbaar gesteld
met een boete van ƒ 1.000. Bovendien diende de handlanger het dubbele van de
waarde van de goederen te betalen aan de crediteuren.257 De ordonnantie schreef

251 Over de gang van zaken onder Ordonnantie 1777 is weinig bekend. Moll (1879), p. 123, vermoedde
dat de gang van zaken sterk overeen kwam met die onder het regime van de vroegere ordonnanties
van de stad Amsterdam.

252 Moll (1879), p. 124.
253 Zie bijvoorbeeld art. 12 Ordonnantie 1777 waarin de mogelijkheid van gijzeling van de schuldenaar

wordt genoemd in geval van een schuld uit hoofde van wisselbrieven, zonder ‘arrest’ op de goederen
van de schuldenaar die in handen waren van de ‘sequesters’. Vgl. art. 33 lid 1 van de huidige Fw.
Dit artikel sluit, na faillietverklaring, executie van een vonnis bij lijfsdwang uit; lid 3 bepaalt dat
de schuldenaar die zich in gijzeling bevindt daaruit wordt ontslagen zodra het vonnis tot faillietverkla-
ring kracht van gewijsde heeft.

254 Aldus art. 12 Ordonnantie 1643 en art. 39 Ordonnantie 1659. Zie daarover nader Moll (1879), p.
110.

255 Moll (1879), p. 126, verwijst naar een formulier van oproeping van crediteuren te vinden in de
Amsterdamsche Secretary, p. 389.

256 Art. 36 Ordonnantie 1777. De ordonnantie kende nog geen onderscheid tussen enkelvoudige en
bedrieglijke bankbreuk. Die ‘verfijning’ kwam pas in de Wet van 10 mei 1837.

257 Art. 38 Ordonnantie 1777.
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de curator voor ter zake een eis tegen de handlanger bij de Desolate Boedelskamer
aanhangig te maken.258 Personen die ‘zich ter kwaader trouwe als Crediteur van
eenen insolventen Boedel te hebben opgegeeven, van welke hij geen Crediteur is,
of tot meerdere somme, dan zijne schuld daadelijk is bedraagende’ moest het aan hem
uitgedeelde bedrag restitueren, diende voorts het drievoudige van zijn valselijk opgege-
ven vordering in de boedel te storten en pretensie aan de boedel af te staan, en werd
ook nog eens met straf bedreigd.259 Naast strafbepalingen kende de ordonnantie
ook het instrument van beloning. Ter opsporing van verduisterde goederen stelde de
ordonnantie een beloning in het vooruitzicht aan de bewaarder die verduisterde
goederen aanbracht. De aanbrenger kreeg maar liefst tien percent van de waarde van
de verduisterde goederen. Zelfs de aanbrenger die de verduisterde goederen zelf in
bewaring had gekregen, kon nog vijf percent incasseren. Deze ‘verklikker’ kon voorts
rekenen op vrijstelling van strafvervolging voor medeplichtigheid.260

146. Ook voor de voorbeeldige debiteur lag een beloning in het verschiet. De commis-
sarissen hadden de bevoegdheid een premie toe te kennen aan de debiteur, die (a)
zich in alle opzichten hield aan de voorschriften van de Ordonnantie 1777, en (b)
al zijn goederen ‘ter goeder trouwe’ opgaf en overgaf, en (c) ‘zonder dat door hem
hetzij voor of na zijn faillissement eenige bedriegelijke handel is gepleegd, om zijne
gemeene Crediteuren te verkorten.’261 Vereist was bovendien dat de geverifieerde
concurrente crediteuren twintig percent van hun schuldvorderingen betaald hadden
gekregen.262 De debiteur kreeg dan een premie van drie procent van de zuivere
boedelopbrengst.263 Hadden de crediteuren meer dan vijftig of vijfenzeventig percent
ontvangen, dan konden de commissarissen aan de debiteur zes of tien percent toeken-
nen, met een absoluut maximum van 10.000 guldens. Moll liet zich in 1879 weinig
positief over dit premiesysteem uit en meende dat de samenstellers van de ordonnantie
van het beginsel waren uitgegaan dat ‘niemand eerlijk kon zijn, tenzij hij ook voor
zijn eerlijkheid beloond werd’.264 Maar de bedoelde beloning van positief gedrag
in de Ordonnantie 1777 maakt een moderne indruk. De huidige Faillissementswet
uit 1893 kent geen premieregeling voor de gefailleerde wier crediteuren een bepaalde
uitdelingspercentage ontvangen.265 De Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke perso-
nen (Wsnp) uit 1998 kent natuurlijk wel een (andere) premie voor goed gedrag van

258 Art. 38 Ordonnantie 1777.
259 Art. 38 Ordonnantie 1777.
260 Art. 37 Ordonnantie 1777. Deze bepaling geeft zelf het doel aan: ‘Om te beter voortekomen alle

verberging, of agterhouding van goederen tot een insolventen Boedel behoorende […].’ Moll (1879),
p. 105, kwalificeert deze bepaling als ‘onzedelijk’ die bedrieglijke handelingen uitlokte.

261 Art. 40 Ordonnantie 1777.
262 Art. 40 Ordonnantie 1777.
263 De zuivere opbrengst is de netto-opbrengst na betaling van alle boedelkosten, aldus een beslissing

van de commissarissen van 27 december 1805, Secreet Register V f. 187, vermeld door Moll (1879),
p. 108.

264 Moll (1879), p. 107.
265 Vgl. par. 4.2 van dit hoofdstuk.
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de schuldenaar: de schone lei.266 Deze schone lei is echter niet afhankelijk gesteld
van een uitdeling aan crediteuren. De beoordeling door de rechter of de schuldenaar
aan zijn Wsnp-verplichtingen heeft voldaan en in aanmerking komt voor de schone
lei staat, in beginsel, los van een eventuele uitdeling door de debiteur aan zijn crediteu-
ren.267 De Ordonnantie 1777 kende ook reeds die zo verstrekkende ‘beloning’ van
de debiteur, het ontslag van alle schulden, maar alleen na de rehabilitatie van de
schuldenaar.

2.5.8 Rehabilitatie met ontslag van schulden

147. Aan de failliet kon, onder gedetailleerd omschreven voorwaarden, een certificaat
van rehabilitatie uitgereikt worden. Voor rehabilitatie van de failliet vereiste de
Ordonnantie 1777 toestemming van een gekwalificeerde meerderheid van 5/8 van
de crediteuren, welke meer dan de helft van de schuldvorderingen vertegenwoordig-
de.268 Die crediteuren moesten dan verklaren dat ‘voor zo verre hun gebleeken is,
de Insolvente zich heeft gedragen volgens het voorschrift van deeze Ordonnantie,
en dat zij daarom wel mogen lijden, dat hij het Beneficie derzelver geniete.’269 Boven-
dien diende de ‘curateuren’ te verklaren ‘dat hen in de directie des Boedel geene blijk
zijn voorgekoomen, dat de Insolvente zich in het opgeeven van zijne Goederen,
Penningen, Effecten, of anderszins, of in het maaken van Schulden, ter kwaader trouw
of tegen het voorschrift deezer Ordonnantie heeft gedragen, en dat de Crediteuren,
hetzlve Certificaat geteekent hebbende, uitmaaken de meerderheid van de Schuld en
getal […].’ De failliet moest dan nog onder ede verklaren dat hij ‘het zelve Certificaat
van zijne Crediteuren heeft geobtineert zonder argelist of bedrog, en zonder dezelven,
of iemand van hen, tot het geeven of teekenen van dien te hebben omgekogt, direct
nog indirect.’270 Drie opvolgende publicaties in (Hollandse en Franse) Amsterdamse
couranten maakten melding van het door crediteuren, curator en failliet ondertekende
certificatie van rehabilitatie en nodigden crediteuren uit desgewenst ter comparitie
redenen aan te voeren waaruit zou blijken dat de debiteur het ‘Benefecie’ niet verdien-
de.271 De crediteur kon aanvoeren dat door de failliet ‘in eenig opzigt ter kwaader
trouw, bedrieglijk en tegen het voorschrift deezer Ordonnantie, zoude zijn gehandeld’,
waarop door commissarissen na een summier verhoor en onderzoek van stukken een
beslissing werd genomen. Tegen deze beslissing stond beroep open voor de failliet

266 Zie art. 358 jo. 354 Fw.
267 Art. 288 lid 3 Fw bepaalt ook nog eens expliciet dat het verzoek tot toepassing van de schuldsane-

ringsregeling niet kan worden geweigerd uitsluitend op de grond dat er geen of onvoldoende
vooruitzicht bestaat dat schuldeisers algehele of gedeeltelijke betalingen op hun vorderingen ontvan-
gen. Op basis van de MvT wordt wel algemeen aangenomen dat op de schuldenaar een inspannings-
verplichting rust om zoveel mogelijk middelen te vergaren ter uitdeling aan crediteuren. Zie nader
hoofdstuk 4, par. 2.7.

268 De rehabilitatie was geregeld in art. 41 en 42 Ordonnantie 1777.
269 Moll (1879), p. 135, leest hierin dat de crediteuren dienen te verklaren dat zij zich derhalve niet

tegen rehabilitatie verzetten.
270 Art. 42 Ordonnantie 1777, laatste zin.
271 Art. 44 Ordonnantie 1777.
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en de crediteuren bij het ‘College van Schepenen’.272 Zoals eerder vermeld kon een
debiteur in ieder geval niet gerehabiliteerd worden indien deze geweigerd had voor
de commissarissen te verschijnen teneinde de balans te beëdigen.273 In een geval
uit 1792 waarin crediteuren geen vorderingen hadden ingediend stonden de commissa-
rissen rehabilitatie toe ondanks het ontbreken van de ondertekening van het ‘Certifi-
caat’ door crediteuren.274 Volgens een besluit van commissarissen in 1800 was reha-
bilitatie ook mogelijk vóór de tervisielegging van de balans.275 Na rehabilitatie was
de failliet van alle schulden ontslagen.276 Crediteuren konden de debiteur niet meer
aanspreken voor schulden die voor het faillissement waren ontstaan: ‘Voorts zal
zodanig een Insolvente, zich in alle opzigte geconformeerd hebbende met het voor-
schrift dezer Ordonnantie, daar mede van alle zijne schulden ontslagen zijn, en nimmer
om eenige schulden, anterieur aan zijn faillissement, mogen worden aangesproken.’
De debiteur was weer vrij ‘als te voren mogen handelen en negotieeren’ verbintenissen
aan te gaan en handel te drijven. Indien crediteuren na het verlenen van de akte van
rehabilitatie alsnog ontdekten dat de failliet gedurende de staat van insolventie goede-
ren had achtergehouden of verduisterd, welke goederen meer dan vijftig gulden waard
waren, dan herkregen crediteuren het recht volledige betaling van (het restant van)
hun vorderingen te eisen.277 De achtergehouden goederen werden op last van de
commissarissen van de Desolate Boedelskamer in het openbaar door de ‘concherge’
van de stad verkocht, met verdeling van de opbrengst onder de crediteuren. Bovendien
werd van de handelingen van de debiteur kennis gegeven aan de ‘Hoofd-Officier’.

148. Ogenschijnlijk is het ontslag van schulden een voorloper van de schone lei in
de Wsnp, met dien verstande dat instemming van een gekwalificeerde meerderheid
van crediteuren vereist was. De vraag is natuurlijk of en zo ja op welke wijze in de
Amsterdamse praktijk van de achttiende eeuw toepassing aan de betreffende bepalingen
werd gegeven. Moll merkt op dat het opmerkelijk is dat de betreffende art. 40-44
Ordonnantie 1777 voorafgaan aan de regeling ten aanzien van de uitdeling aan schuld-
eisers.278 De vraag is of de rehabilitatie in de praktijk niet vrijwel uitsluitend verleend
werd in het kader van een akkoord. Daartegen pleit dat een akkoord juist alleen tijdens
de sekwestratie gesloten kon worden, terwijl de regeling van de rehabilitatie slechts

272 Art. 44 Ordonnantie 1777.
273 Art. 35 Ordonnantie 1777.
274 Besluit van de commissarissen d.d. 11 januari 1792, Secreet Register III, f. 283, aangehaald door

Moll (1879), p. 140. De verklaringen van de curator(en) en de failliet waren wel vereist.
275 Zo blijkt uit een besluit van commissarissen van 26 mei 1800, Handelingen College B, f. 79, n.

76. Volgens Moll was dit besluit in strijd met de ordonnantie, omdat de crediteuren nog geen kennis
hadden kunnen nemen van ‘de situatie en omstandigheden des boedels’. Twee jaar eerder had een
van de commissarissen zich juist verzet tegen rehabilitatie vóór het deponeren van de balans, omdat
dan niet vast te stellen was of de failliet goederen achterhield, Handelingen College A, f. 153. Moll
(1879), p. 138 en 139.

276 Art. 41 Ordonnantie 1777.
277 Vgl. de Wsnp-regeling in art. 358a jo. 350 lid 3 onder e Fw, kort gezegd inhoudend dat de schone

lei komt te vervallen indien achteraf blijkt dat de schuldenaar zijn schuldeisers benadeeld heeft.
278 Moll (1879), p. 135.
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spreekt over een ‘gefailleerd persoon’ en ‘de insolvente’ en niet over de ‘debiteur’
welke aanduiding van de schuldenaar gereserveerd was voor de sekwestratieperiode.
De sekwestratieregeling bevat zelfs geen enkele verwijzing naar rehabilitatie. Uit de
boeken van de Boedelskamer en uit art. 18 Ordonnantie 1777 leidt Moll toch af dat
de schuldenaar bij ratificatie van het akkoord gerehabiliteerd werd.279 De Ordon-
nanties van 1643 en 1659 noemden de mogelijkheid van rehabilitatie niet. Volgens
Moll werd onder de Ordonnantie 1659 slechts rehabilitatie verleend in het geval de
failliet met zijn crediteuren een akkoord aanging. Uit de tekst van Ordonnantie 1777
is die koppeling niet meer af te leiden, zeker blijkt uit de tekst niet dat rehabilitatie
slechts verleend kon worden in geval van akkoord. Het door Moll aangehaalde art.
18 Ordonnantie 1777 vermeldt slechts dat na een akkoord de sekwestratie ‘ophoudt’
en dat de debiteur de ‘maniantie zijner goederen’ wederom mocht aanvaarden ‘als
voren’. Dat gebeurde zelfs al voordat de debiteur de akkoordpenningen had voldaan.
Art. 18 spreekt niet over ontslag van schulden of rehabilitatie. Rehabilitatie zal dan
na een akkoord toch ook niet plaats gevonden hebben, dunkt mij, voordat de debiteur
alle akkoordpenningen voldaan had. Een ander verschil met de bepalingen inzake
het akkoord is dat voor de rehabilitatie instemming was vereist van (slechts) 5/8 van
de crediteuren, welke meer dan de helft van de schuldvorderingen vertegenwoordigden,
terwijl een akkoord reeds geblokkeerd kon worden door slechts twee crediteuren, wier
vorderingen tezamen 1/20 bedroegen van alle schulden van de failliet, dan wel één
crediteur wiens vordering gelijk was aan 1/5 of 1/6 van de totale schuld. Alleen
beoordeeld naar het getal van crediteuren en het bedrag van de schuldvorderingen
die zij vertegenwoordigden, golden voor rehabilitatie minder strenge eisen dan voor
een akkoord. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat crediteuren zwaardere inhoudelijke
eisen stelden aan instemming met rehabilitatie.280 Gezien die verschillen is in ieder
geval niet evident dat rehabilitatie slechts verleend zou worden na een akkoord. Ook
een belangrijk verschil tussen het akkoord en de rehabilitatie was dat het akkoord
niet gold voor crediteuren die verzekerd waren door borg, pand of verzekering of die
niet stonden op de lijst van crediteuren die door de debiteur was opgesteld, terwijl
de rehabilitatie gold voor alle schulden. Voorts wijs ik nog op het reeds bovengenoem-
de geval van rehabilitatie vóór de tervisielegging van de balans en de rehabilitatie
in het geval dat crediteuren zich helemaal niet meldden. Dat zijn toch op zijn minst
aanwijzingen dat de rehabilitatie niet voorbehouden was aan debiteuren die een
akkoord met hun schuldeisers sloten. Volgens Holtius was de rehabilitatie onder de
Ordonnantie 1777 zelfs de regel.281

279 Moll (1879), p. 142.
280 Art. 43 Ordonnantie 1777 beoogde te voorkomen dat de debiteur door toezeggingen of beloften

een crediteur overhaalde het certificaat te ondertekenen. Contracten, stipulaties en beloften te dien
einde waren ‘nul, kragteloos en van onwaarde’.

281 Holtius (1878), p. 519. Holtius wijst er nog eens op dat de ordonnantie, anders dan art. 605 CdC,
niet vereiste dat de schuldenaar alles had afbetaald of zelfs maar zijn schuldeisers tevreden had
gesteld, zoals art. 894 WvK (1838) vereiste: voldoende was dat de failliet zich volgens de ordonnantie
gedragen had.
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149. Deze ‘rehabilitatie-regeling-met-schone-lei’ uit 1777 is niet teruggekeerd in het
Wetboek van Koophandel van 1838 of de thans nog geldende Faillissementswet van
1893. Rehabilitatie heeft onder de huidige Faillissementswet geen rechtsgevolgen meer
en heeft derhalve niet veel betekenis meer. Rehabilitatie is volgens de huidige art.
206 en 207 Fw eerst mogelijk na het verbindend worden van de slotuitdeling of
homologatie van een akkoord en onder de voorwaarde dat alle schuldeisers verklaren
dat zij, ten genoegen van elk hunner, zijn voldaan. De Faillissementswet vereist
overigens niet dat de crediteuren volledig zijn voldaan. Anders dan onder de Ordonnan-
tie 1777 bevrijdt de rehabilitatie de schuldenaar niet, maar is de voldoening van
schuldeisers tot hun genoegen juist een vereiste. Gevolg van die verklaring is overigens
wel dat de schuldeisers geen aanspraken meer hebben op de schuldenaar.282 Het
al dan niet te goeder trouw zijn van de failliet heeft geen betekenis meer voor de
rehabilitatie.283 Nu het huidige faillissement, zoals geregeld in de Faillissementswet
van 1893, nog ‘slechts’ een beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar beoogt,
geabstraheerd van de persoon van de schuldenaar, past de figuur van rehabilitatie daar
slecht in. De persoon van de failliet is niet getroffen en behoeft ook geen rehabilita-
tie.284

2.5.9 Samenvatting en conclusies inzake debiteur niet te goeder trouw

150. De Ordonnantie 1777 omvat 67 artikelen. Driemaal spreekt de ordonnantie van
de debiteur te goeder trouw en vijfmaal van de debiteur te kwader touw. Ik vat de
belangrijkste rechtsgevolgen verbonden aan die kwalificaties van het gedrag of de
moraliteit van de schuldenaar hier nog eens samen.

1 Bij de opening van de sekwestratie werd, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen
onderscheid gemaakt tussen debiteuren te goeder of te kwader trouw. Sekwesters
waren evenwel gehouden om bij de gedeputeerde commissarissen aangifte te doen
met betrekking tot een debiteur die zich niet in alle opzichten te goeder trouw
gedragen heeft en het aldus niet verdient tot een akkoord te worden toegelaten.
Die aangifte behoefde niet te wachten tot de sekwestratieperiode van een maand
was verstreken, maar kon onmiddellijk gedaan worden. De commissarissen ver-
klaarden een dergelijke debiteur onmiddellijk insolvent zonder enige termijn te
gunnen voor een crediteurenakkoord.285 Uit de tekst van de Ordonnantie is niet
met zekerheid vast te stellen of het slechts ging om het gedrag tijdens de sekwes-
tratie of dat ook het gedrag van de debiteur vóór de sekwestratie beoordeeld werd.
Wel is duidelijk dat de staat van sekwestratie en het aanbieden van een akkoord

282 Polak (2005), p. 264.
283 Polak (2005), p. 264.
284 Zie over rehabilitatie in de huidige Faillissementswet en de achtergronden daarvan Polak-Wessels

VII, par. 7291 e.v. In de ontwerpen van de Faillissementswet van 1893 kwam de figuur van rehabilita-
tie niet voor; bij wijze van amendement werd de rehabilitatie alsnog aanvaard.

285 Art. 26 Ordonnantie 1777.
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voorbehouden waren aan de debiteur te goeder trouw. De beoordeling vond
evenwel niet plaats bij aanvang van de sekwestratie, maar eerst nadat de sekwesters
waren aangesteld en vervolgens aangifte hadden gedaan dat de debiteur niet in
alle opzichten te goeder trouw was.

2 Sinds 1810 kon bij de openbare kennisgeving van de insolventverklaring gemeld
worden: ‘wegens vehemente suspicie in staat van insolventie verklaard’.286

3 De failliet kon na de insolventverklaring nog een akkoord aangaan, maar alleen
met toestemming van alle crediteuren.287 Volgens Moll gold daarbij nog wel
de voorwaarde dat de failliet zich in alle opzichten te goeder trouw gedragen
had.288

4 De failliet die zich niet in alle opzichten te goeder trouw en volgens de voorschrif-
ten van de ordonnantie gedragen had, ontbeerde het voorrecht om, via echtgenote
of nabestaanden, goederen uit de boedel op te kopen.289

5 De failliet diende met zijn eed de staat en de inventaris van zijn boedel te bevesti-
gen. Bovendien diende de failliet zijn (kort gezegd) boekhoudkundige bescheiden
aan de commissarissen over te geven en onder ede te verklaren dat hij geen
bescheiden te kwader trouw kwijt of waardeloos heeft gemaakt.290

6 Alleen aan de failliet (a) die zich hield aan de voorschriften van de ordonnantie,
en (b) die al zijn goederen te goeder trouw en zonder achterhouding opgaf en
overgaf, en (c) die zonder dat door hem voor of na zijn faillissement enige bedrieg-
lijke handel is gepleegd, kwam een percentage toe van de netto-opbrengst van
de boedel (welke percentage voor de failliet toenam gelang de uitdeling aan
crediteuren).291

7 Volgens Moll speelde de goede trouw tevens een rol bij de beoordeling van een
verzoek tot boedelafstand. Een debiteur die zich niet geheel te goeder trouw
gedragen had, kon volgens Moll onwaardig bevonden worden tot de ontvangst
van brieven van cessie.292

8 Mocht blijken dat de failliet te kwader trouw goederen had achtergehouden of
verzwegen of dat de failliet vragen over de staat van zijn boedel te kwader trouw
beantwoord had, dan kon de failliet nooit worden gerehabiliteerd.293 Voor rehabi-
litatie was bovendien vereist dat de curator verklaarde dat hem niet gebleken was
dat de schuldenaar zich in het opgeven van goederen, of in het maken van schul-
den ter kwader trouw of tegen het voorschrift van de ordonnantie gedragen

286 Besluit van commissarissen van 24 mei 1810, Register der Deliberatiën II, f. 161, vermeld door
Moll (1879), p. 70. De kennisgeving van de insolventverklaring vond plaats op de pui van het
stadhuis en aansluitende aanplakking.

287 Art. 25 Ordonnantie 1777, laatste regel.
288 Moll (1879), p. 67. Ik neem aan dat Moll zich baseert op overeenkomstige toepassing van art. 26

Ordonnantie 1777.
289 Art. 29 Ordonnantie 1777.
290 Art. 33 Ordonnantie 1777.
291 Art. 40 Ordonnantie 1777.
292 Moll (1879), p. 124.
293 Art. 36 Ordonnantie 1777.
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had.294 Na ondertekening van het certificaat van rehabilitatie door een gekwalifi-
ceerde meerderheid van crediteuren en door de curator, maakte commissarissen
daarvan melding in de krant. Crediteuren konden zich dan tegen rehabilitatie
verzetten op de grond dat de failliet zich in enig opzicht te kwader trouw, bedrieg-
lijk en tegen het voorschrift van de ordonnantie gehandeld had.295

2.5.10 Einde van de Boedelskamer

151. Behoudens enkele cosmetische wijzigingen overleefde de Desolate Boedelskamer
de ‘revolutionaire’ omwenteling in januari 1795.296 Art. 42 van het Reglement van
het gemeentebestuur van de stad Amsterdam van 21 december 1802 bepaalde als volgt:

Het rechterambt zorgvuldig van het bewind over gerequestreerde, insolvente of desolate
boedels moetende worden afgescheiden, en dientengevolge alle rechtszaken en verzoeken
van rechten tot dezelve boedels betrekkelijk, ook alhier ter stede voortaan naar dezelver
aart en eigenschap, even als die van alle ingezetenen, voor den dagelijkschen en daartoe
competenten rechter moetende worden gebragt; zal de Kamer van de desolate boedels binnen
deze stad niet als een rechts-college kunnen blijven bestaan, maar voortaan enkel en alleen
tot de collegieen van Magistrature behoren.297

Maar kennelijk maakte men geen haast met de uitvoering. In 1806 gaf de Desolate
Boedelskamer zelfs opdracht aan de Amsterdamse advocaat mr. P.A. Brugmans een
nieuwe ordonnantie op te stellen.298 In 1809 werd evenwel het ‘Wetboek op de reg-
terlijke instellingen en regtspleging’ in het Koninkrijk Holland ingevoerd. Boek II,
titel 5, hoofdstuk 2 bevatte in art. 651-679 een regeling ‘van des schuldenaars onver-
mogen’. De Desolate Boedelskamer verzocht aan Brugmans in 1809 om zijn concept
aan deze wet aan te passen. Als gevolg van de invoering in Nederland van de Franse
Code de Commerce in 1811 is in Amsterdam geen nieuwe ordonnantie meer ingevoerd.
In datzelfde jaar kregen de commissarissen de opdracht van de ‘Maire’ van Amsterdam
alle zaken en boedels op de spoedigste wijze te liquideren en het nodige te verrich-
ten.299

294 Art. 42 Ordonnantie 1777.
295 Art. 44 Ordonnantie 1777. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat voor ‘en’ ‘of’ gelezen moet worden.
296 Zie over de omwenteling par. 3.2.1 van dit hoofdstuk. De Ordonnantie van 1777 bleef ongewijzigd.

Wel werden de zittende commissarissen vervangen en veranderde de titel van het bestuur in ‘Com-
mitté tot de besturing van de Kamer der Desolate Boedels’, aldus Moll (1879), p. 26.

297 De Wal (1869), p. 8.
298 Moll (1879), p. 27.
299 Register der Deliberatiën II, f. 380, vermeld door Moll (1879), p. 28.
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3 De negentiende eeuw

3.1 Inleiding

152. De besproken Amsterdamse Ordonnantie van 1777 en de Franse Code de Com-
merce vormden aan het begin van de negentiende eeuw de voornaamste bronnen van
het faillissementsrecht.300,301 De ordonnantie maakte geen onderscheid tussen koop-
lieden en niet-kooplieden. Een dergelijk onderscheid is ook niet te vinden in andere
bronnen van het oudvaderlandse recht. Het onderscheid tussen kooplieden en niet-
kooplieden werd overgenomen uit het Franse recht en bepaalde in belangrijke mate
de vorm en inhoud van het Nederlandse insolventierecht in de negentiende eeuw. Eerst
aan het einde van de negentiende eeuw kwam er een algemene Faillissementswet.
In deze Faillissementswet uit 1893, ingevoerd in 1896, verviel het onderscheid tussen
kooplieden en niet-kooplieden weer. De regeling van het faillissement in Titel I en
de surseance van betaling in Titel II van de Faillissementswet gold sindsdien voor
alle schuldenaren, rechtspersonen en natuurlijke personen gelijk. In 1998 is de Wet
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in Titel III van de Faillissementswet
opgenomen. De Wsnp geldt niet voor rechtspersonen, maar wel voor alle natuurlijke
personen, ook als zij een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen. Particulieren zonder
beroep of bedrijf kunnen overigens ook nog steeds failliet verklaard worden, maar
zij kunnen geen surseance van betaling meer aanvragen.302

3.2 Wetboek van Koophandel van 1838

3.2.1 Voorgeschiedenis

153. De Franse revolutie van 1789, met haar verlichte ideeën van vrijheid en gelijk-
heid, inspireerde de democratisch-patriottische beweging in haar opstand tegen prins
stadhouder Willem V en zijn Oranjegezinde regenten, maar erg krijgslustig waren
de patriotten niet.303 Terwijl de provincie Holland op de rand van bankroet verkeerde
en de Verenigd Oost-Indische Compagnie zware verliezen leed, vielen de Franse

300 Voor een overzicht van de ontwikkeling van het handelsrecht in de negentiende eeuw, zie het
proefschrift van Klomp (1998), Molengraaff (1925), p. 15 e.v. Zie Diephuis, p. 3 e.v. over de
codificatie van het Wetboek van Koophandel 1838.

301 Vgl. De Wal (1869), p. 9 en Holtius (1878), p. 34.
302 Zie het huidige art. 213 lid 2 Fw. Particulieren met een beroep of bedrijf kunnen sinds december

1998 faillissement, surseance of toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvragen.
303 ‘Eene revolutie alhier te beginnen is een onmogelijke zaak. De Fransen wapenen moeten tegelijk

met de overwinning ook het plan der revolutie medebrengen en invoeren. Tegenstand van het volk
is niet te vermoeden, maar bijstand ook niet te verwagten. De Hollandsche patriot, verneemende
dat zijne verlossers in aantogt en nabij onze grenzen zijn, trekt rimpels in zijn voorhoofd, zugt, steekt
een pijp tabak aan en gaat dezelve vreedzaam in zijne agterkamer zitten uitrooken,’ aldus de
Amsterdamse advocaat Van Irhoven van Dam begin 1794. De citaten, opgenomen inGedenkstukken
der algemeene geschiedenis van Colenbrander, zijn overgenomen uit Frijthoff & Prak (2005), p. 429.
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troepen in 1795 de Republiek binnen, aldaar verwelkomd door de patriotten.304 Op
18 januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland. Frankrijk beschouwde
de Bataafse Republiek in eerste instantie als bondgenoot en drong er op aan dat de
inwoners een eigen constitutie en wetgeving zouden invoeren.305 Op 4 maart 1795
kondigden de Staten Generaal in ’s-Gravenhage ‘De rechten van den mensch en van
den burger’ af.306 In 1798 volgde een verlichte constitutie in de vorm van de Staats-
regeling voor het Bataafsche Volk, met afschaffing van de vroegere privileges van
de hogere standen en aankondiging van algemeen geldende, nationale wetgeving.307

De arbeid van de geïnstalleerde wetgevingscommissie resulteerde evenwel niet in
nationale wetgeving.308 Keizer Napoleon Bonaparte, aan de macht sinds 1799, was
niet erg onder de indruk van de daadkracht van de Nederlandse regering en benoemde
zijn broer Lodewijk Napoleon in 1806 tot Koning van Holland.309 Koning Lodewijk
installeerde in 1808 een commissie die de opdracht kreeg een ontwerp voor een
Wetboek van Koophandel op te stellen.310 Het was Zijner Majesteits intentie dat
de commissie bij haar arbeid ‘van het Fransche Wetboek van Koophandel wel gebruik
zoude maken; – dan dat, voor zoo verre zij begreep, dat in Holland andere bepalingen

304 Begin januari 1795 stak de Franse generaal Pichegru de bevroren rivieren Maas en Waal over samen
met Nederlandse patriotten die eerder waren uitgeweken. De Engelsen, die samen met de Pruisen
en Oostenrijk in een antirevolutionaire coalitie de regenten hadden ondersteund, ontvluchtten – al
plunderend – de Republiek; zie Frijthoff & Prak (2005), p. 432 e.v. De provincie Holland had een
schuld van 455 miljoen gulden, die zeventig percent van de belastingopbrengsten verteerde, Frijthoff
& Prak (2005), p. 447.

305 Op 16 mei 1795 werd in de Republiek zelfs een alliantiefeest gevierd. Ondertussen drongen de
Fransen aan op een centralisatie van bestuur en regelgeving, zie Frijthoff & Prak, p. 437 e.v.

306 Het betrof een vertaling van negentien artikelen van de Franse Décalaration des droits de l´homme
et du citoyen van 26 augustus 1789, zie Frijthoff & Prak, (2005), p. 445.

307 Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1 mei 1798. Deze regeling was sterk geïnspireerd door
de verlichte ideeën van Rousseau (1712-1778) in zijn ‘Du contrat social ou Principes du droit
politique’, zie nader De Monté ver Loren/Spruit (1982), p. 253. Art. 2 van de staatsregeling bepaalde
‘Het Maatschappelijk Verdrag wijzigt, noch beperkt, de natuurlijke regten van de Mensch’ en art.
5 stelt ‘De Wet is de wil van het geheele maatschappelijke lichaam, uitgedrukt door de meerderheid’
(vgl. de volonté générale van Rousseau) waarmee afstand gedaan werd van de privileges in de
standenmaatschappij onder de (oude) Republiek. De term ‘Bataafsch’ verwees naar de vermeende
vrijheid van dat ‘oude volk van helden’ van het begin van onze jaartelling.

308 Een commissie van twaalf kreeg de opdracht diverse wetsontwerpen te maken voor de Bataafse
Republiek als voorzien in art. 28 van de staatsregeling.

309 Waarmee de Bataafse Republiek (1795-1806) ten einde kwam en het Koninkrijk Holland geboren
was (1806-1810). In 1808 vestigde Lodewijk zich in het koninklijk paleis op de Dam. Amsterdam
werd de derde hoofdstad van het Franse keizerrijk. In 1810 werd Lodewijk gedwongen afstand te
doen van zijn troon en Holland werd alsnog ingelijfd door de Fransen resulterend in de zogenoemde
Franse tijd (1810-1813). Franse ambtenaren voerden het Franse beleid uit. Na een mislukte veldtocht
in Rusland, moesten de Fransen het afleggen tegen oprukkende Russen (kozakken) en Zweden en
een Engelse landingsvloot. Op 2 december 1813 reed de aanstaande Koning Willem I Amsterdam
binnen, zie Frijthoff & Prak, (2005), p. 477 e.v.

310 Koninklijke besluiten van 29 oktober 1808 tot installering van de commissie voor de samenstelling
van een Wetboek van Koophandel (1838), met de leden A. van Gennep (president van de 3e afdeling
van de Raad van State), M.S. Asser (procureur te Amsterdam) en J. van der Linden (advocaat te
Amsterdam). J. van der Linden had in 1807 nog een ontwerp van een Burgerlijk Wetboek gemaakt
waarin de zaken van koophandel ondergebracht waren in het derde deel over verbintenissen.
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zouden moeten gevolgd worden, zij zich geenszins aan hetzelve op een slaafsche wijze
zoude binden.’ De commissie bood reeds op 8 juni 1809 een ontwerp aan de Koning
aan, welk ontwerp op vaderlandse wetten, gewoonten en gebruiken gebaseerd was.311

Maar opnieuw kwam er geen nationale wetgeving. Bij koninklijk besluit (KB) van
24 februari 1809 was inmiddels het ‘Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koninkrijk
Holland’ van kracht geworden. Art. 3 van dat KB schafte de vroegere landrechten
en ‘costumen’ af maart art. 4 maakte daarop een uitzondering en bepaalde dat:

provisioneel, en tot dat deswegen nader zal zijn gedisponeerd, in kracht blijven alle Wetten
en Costumen, betrekkelijk tot sociëteiten van koophandel, het Wisselregt, de assurantiën,
averijen en zeezaken, mitsgaders tot alle andere zaken van commercie, waaromtrent in dit
Wetboek geenerhande bepalingen zijn vastgesteld.

154. In 1810 werd het Koninkrijk Holland alsnog ingelijfd bij Frankrijk, eerst de
gebieden ten zuiden van de Waal, Merwede en Maas, later in datzelfde jaar ook het
gebied boven de rivieren. Bij keizerlijke dekreten verklaarde Napoleon (een vertaling
van) de Franse Code de Commerce, ingevoerd in Frankrijk in 1807, in 1811 ook in
de Nederlanden van kracht.312 Hoewel de Fransen in november 1813 weer uit Hol-
land verdreven werden, gold de Code de Commerce hier tot 1 oktober 1838.313 Wel
trad in 1814 een Nederlandse Grondwet in werking.314 In navolging van de structuur
van het Franse recht bepaalde art. 100 van de Grondwet 1814 dat er in Nederland
naast een Burgerlijk Wetboek ook een Wetboek van Koophandel ingevoerd zou
worden.315 Na veelvuldige herzieningen werd de invoering van het in 1830 voltooide

311 Klomp (1998), p. 13. Voorduin (1841), p. XVII. De commissie had ‘in het bijzonder getracht in
het oog te houden de natuur en de behoeften van den Hollandsche koophandel en zeevaart, en acht
gegeven op de vaderlandse wetten en gewoonten, die daarmede in verband stonden,’ aldus het adres
aan de Koning van 8 juni 1809.

312 Keizerlijke dekreten van 8 november 1810 en 6 januari 1811, zie Diephuis (1865) p. 4.
313 Diephuis (1867), p. 4.
314 Overigens zag reeds in 1815 een nieuwe Grondwet het licht in verband met de toevoeging van de

Belgische Provincies. Na de overwinning op Napoleon wilden de verbonden mogendheden een sterke
staat ten noorden van Frankrijk. Om die reden werden de zuidelijke Nederlanden (provinces bel-
giques) in 1814 toegevoegd aan het koninkrijk van Koning Willem I (Congres van Wenen). Zo
ontstond het Koninkrijk der Nederlanden.

315 Art. 100 Gw luidde: ‘Er zal worden ingevoerd een algemeen Wetboek van burgerlijk regt, lijfstraffe-
lijk regt, van den koophandel, en van den zamenstelling der regterlijke magt en de manier van
procederen.’ Op 18 april 1814 werd een wetgevingscommissie in het leven geroepen. De subcommis-
sie gevormd door de staatsraad A. van Gennep en de Amsterdamse advocaat J. Walraven maakten
een ontwerp voor het Wetboek van Koophandel. Na diverse herzieningen werd bij KB van 24 oktober
1822 een eerste ontwerp aan de Tweede Kamer aangeboden. Een regeling voor faillissement was
niet in dat eerste ontwerp van het Wetboek van Koophandel opgenomen. Een regeling voor insolvente
boedels was wel opgenomen in een ontwerp van 1807 van J. van der Linden, in 1809 in een
‘Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koninkrijk Holland’ en in een ontwerp
van ‘Wet betrekkelijk de manier van procedeeren in civiele zaken’ van 1815. Bij KB van 20 oktober
1825 zond de Koning herziene ontwerpen voor het Eerste en Tweede Boek van het Wetboek van
Koophandel naar de Tweede Kamer. Bij KB van 21 december 1825 volgde een geheel nieuw ontwerp
voor het Derde Boek inzake faillissement, surseance en rehabilitatie (zie de hoofdtekst voor de
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Wetboek van Koophandel vastgesteld op 1 februari 1831.316 In verband met de op-
stand der Belgen en de latere afscheiding van België werd de invoering in januari
1831 alsnog opgeschort. Bovendien werden nadien nog weer diverse wijzigingen ten
opzichte van de wet van 1830 doorgevoerd. Tegelijk met het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek trad het Nederlandse Wetboek van Koop-
handel eerst op 1 oktober 1838 in werking.317

155. Het derde Boek van de Franse Code de Commerce kende vijf titels: (I) De la
Faillite, (II) De la cession de biens, (III) De la revendication, (IV) Des banqueroutes,
(V) De la réhabilitation. Het ontwerp uit 1825 van het Derde Boek van de Nederlandse
Wetboek van Koophandel omvatte niet meer dan drie titels: (I) Van faillissement,
(II) Van rehabilitatie, (III) Van surseance van betaling.318 In de wet van 1838 bleven
er slechts twee titels over, inzake faillissement en surseance (art. 764-923 WvK
(1838)).319 De strafrechtelijke bepalingen uit de Code de Commerce inzake des
banqroutes zijn niet in het Wetboek van Koophandel 1838 overgenomen, maar in
een aparte Wet van 10 mei 1837.320 De procesrechtelijke voorschriften uit de Code
de Commerce zijn opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.321

In 1835 werd aan de Tweede Kamer nog een geheel andere regeling aangeboden:
‘Van Homologatie van Akkoord buiten Faillietverklaring’. Dit ontwerp werd in 1836
in de Tweede Kamer afgestemd en niet vervangen.322 Om twee redenen is die

indeling in titels). Het ontwerp voor het Derde Boek werd in de Tweede Kamer besproken op 18
maart 1826 en aangenomen op 20 maart van dat jaar. Op 25 maart 1826 verenigde de Eerste Kamer
zich met het gehele ontwerp van het Wetboek van Koophandel. Als wet van 23 maart 1826 werd
het Wetboek van Koophandel afgekondigd, maar is daarna weer gewijzigd. De afsplitsing van de
Belgische provincies veroorzaakte daarbij opnieuw vertraging. Een herziening van het Derde Boek
werd bij KB van 21 oktober 1835 aan de Tweede Kamer toegezonden. Op 4 maart 1836 nam de
Tweede Kamer het ontwerp van het Derde Boek gedeeltelijk aan (zie nader in de hoofdtekst); de
aangenomen titels van het Derde Boek werden afgekondigd bij wet van 24 april 1836. Enkele
misslagen zijn nog weer hersteld in een laatste ontwerp aangenomen op 28 april 1837, afgekondigd
bij wet van 10 mei 1837. Het WvK (1838) werd ingevoerd bij wet van 10 april 1838, tegelijk met
onder andere het BW, Rv en Sv. Zie uitvoerig: Voorduin (1841), Deel VIII; Diephuis (1865), Deel
I, p. 4 e.v.; Molengraaf (1925), p. 888 en Klomp (1998), p. 17 e.v.

316 KB van 5 juli 1830, Stb. 41.
317 KB van 10 april 1838, Stb. 12. Volgens art. 3 van de Wet van 16 mei 1829, Stb. 33 was daarmee

de (vertaling van de) Franse Code de Commerce hier te lande afgeschaft. In Limburg trad de WvK
later, op 1 januari 1842, in werking. Zie Diephuis (1865), Deel I, p. 6 en Molengraaff (1925), p. 15
e.v.

318 KB van 21 december 1825. Voorduin (1841), Deel VIII, p. XXVII.
319 De reclame (la revendication) vond onderdak in het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel,

de boedelafstand in het Derde Boek van Titel III van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van 31 mei 1843, zie hierna par. 3.7.

320 Wet van 10 mei 1837, houdende tijdelijke aanvulling der bepalingen omtrent enkelvoudige en
bedrieglijke bankbreuk, Stb. 21, ingevoerd op 1 oktober 1838.

321 In Boek 1, titel IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838, ‘Van regtspleging
in zaken van koophandel’.

322 Het herziene ontwerp van 1835 omvatte drie Titels: (I) Van Faillissement (met in de laatste afdeling
een regeling van de rehabilitatie), (II) Van Homologatie van akkoord, buiten faillietverklaring, (III)
Van surseance van betaling. Voorduin (1841), p. XLVI en p. 839.
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ontwerpregeling van belang voor dit onderzoek. Ten eerste was die regeling bestemd
voor ‘den ongelukkigen schuldenaar’, mogelijk de tegenhanger van de ‘schuldenaar
niet te goeder trouw’ van art. 288 Fw. Ten tweede heeft de Eerste Kamer in mei 2007
een wetsvoorstel aanvaard tot wijziging van de Wsnp waarbij een gerechtelijk dwang-
akkoord mogelijk wordt vóór de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling
(art. 287a Fw, nieuw).323 Ik ga nu eerst nog nader in op de regeling van het faillisse-
ment in het Wetboek van Koophandel van 1838.

3.2.2 Regeling faillissement in het Wetboek van Koophandel 1838

156. De regeling van het faillissement in het Wetboek van Koophandel van 1838 had
alleen betrekking op kooplieden en op vennootschappen van koophandel.324 Onder
kooplieden begreep art. 2 WvK (1838) diegenen die daden van koophandel uitoefenen
en daarvan hun gewoon beroep maken.325 Het was omstreden of ook een naamloze
vennootschap (NV) failliet verklaard kon worden.326 Art. 764 WvK (1838) vereiste
voor faillietverklaring dat de koopman was opgehouden te betalen. Of het ging om
handelsschulden of burgerlijke schulden was niet van belang.327 De staat van faillisse-
ment trad eerst in indien die bij rechterlijke beschikking was uitgesproken. Dat lijkt
nu, vergelijk art. 1 Fw, meer vanzelfsprekend dan het toen was. De Nederlandse
wetsvoorstellen volgden in eerste instantie de Franse wetgeving. Art. 437 CdC luidde:
‘Tout commercant qui cesse ses paiements est [curs. AJN] en état de faillite’. De
rechtstoestand trad volgens het Franse stelsel dus in door de feitelijke toestand van
het ophouden te betalen.328 De failliet was wettelijk verplicht zelf aangifte te doen
van zijn failliete staat, art. 440 CdC: ‘Tout failli sera tenu d’en faire la déclaration.’
De rechter bevestigde slechts de failliete toestand in een declaratoir vonnis, art. 441
CdC: ‘L’ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce.’329 In

323 Zie de bespreking van art. 287a Fw in hoofdstuk 7, par. 2.2.4.
324 De regeling in het WvK had dus geen betrekking op particulieren zonder koophandel; zie par. 3.8

hieronder voor de discussie over dit beperkte toepassingsgebied en de regeling voor particulieren
in het Wetboek van Rechtsvordering (staat van kennelijk onvermogen).

325 Art. 3 WvK (1838) omschreef daden van koophandel als het kopen van waren om ze weder te
verkopen, in het groot of in het klein, hetzij ruw, hetzij bewerkt, of om alleen het gebruik daarvan
te verhuren.

326 Diephuis (1867), p. 208, nam aan van wel. De Wal (1869), p. 28, verwijst naar de mening van
schrijvers die dat mogelijk achten. Overigens bepaalde art. 47b WvK (1838) dat een NV van
rechtswege ontbonden was wanneer het maatschappelijk kapitaal tot een vierde was verminderd,
tenzij het ontbrekende kon worden aangevuld uit een reserve fonds, welk fonds was afgescheiden
van het eigenlijke maatschappelijk kapitaal. De Faillissementswet van 1893 maakte faillissement
mogelijk van alle natuurlijke en rechtspersonen, uitgezonderd vreemde mogendheden. Zie Polak-
Wessels I, par. 1070 e.v. Faillissement van een NV was al eerder door de HR gesanctioneerd, zie
bijvoorbeeld HR 5 februari 1892, W 6152. Vgl. Molengraaff (1925), p. 251.

327 Zie De Wal (1869), p. 30 en Diephuis (1867), p. 211.
328 Zie Holtius (1878), p. 106 e.v. met verwijzingen naar Franse rechtspraak en literatuur.
329 Het tijdstip werd in art. 441 CdC bepaald: ‘soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de

ses magasins, soit par la date de tous actes constatent le ‘refus d’acquitter ou de payer des engage-
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navolging hiervan bepaalde het ontwerp van het Wetboek van Koophandel van 1825:
‘Elk koopman, die zijne betalingen opschort, is [curs. AJN] in staat van faillisse-
ment.’330 Het ontwerp van 1825 maakte onderscheid tussen de staat van bankbreuk
van de koopman, die zich bevindt in de staat van merkelijke schuld of bedrog, en
de faillietverklaring van de koopman die zijn betalingen opschort. De laatstgenoemde
diende binnen drie dagen aangifte te doen bij de griffie van de rechtbank. Volgens
het ontwerp zou de rechtbank het faillissement voor geopend verklaren en wel vanaf
het tijdstip van (a) de verklaring van de schuldenaar, (b) het vertrek van de schulde-
naar, (c) het sluiten van zijn pakhuizen, dan wel (d) de gerechtelijke verkoping van
zijn roerende zaken, of tenuitvoerlegging van lijfsdwang. De faillietverklaring kon
volgens het ontwerp dus met terugwerkende kracht geschieden, maar volgens art. 665
van de (niet ingevoerde) wet van 1830 kon het tijdstip niet vroeger worden gesteld
dan veertig dagen vóór het vonnis. Art. 441 CdC ging verder: de Franse rechter kon
aan zijn vonnis terugwerkende kracht verlenen, voor onbepaalde tijd, tot het eerste
moment van schorsing van betaling en met tenietdoening van aangegane verbintenissen.

In art. 764 WvK (1838) is uiteindelijk gekozen voor een ander stelsel. De staat
van bankbreuk kende de uiteindelijke Nederlandse wet niet. Faillietverklaring kon
geschieden op aangifte van schuldeisers, de schuldenaar of het OM.331 Art. 765a
WvK (1838) verplichtte de koopman, die ophield te betalen, binnen drie dagen nadien
aangifte tot faillietverklaring te doen. Aan overtreding van die aangifteplicht verbond
het WvK zelf geen sanctie, maar de tijdelijke Wet van 10 mei 1837 stelde de koopman
strafbaar als enkel ‘bankbreukige’.332 Bij de eigen aangifte door de koopman vorder-
de het WvK geen overlegging van boekhouding noch enig ander bewijs. De eigen
aangifte diende, zonder enig onderzoek van de rechter, tot faillietverklaring te lei-
den.333 Bij een verzoek van een of meer schuldeisers tot faillietverklaring diende
wel bewijs overgelegd te worden, althans opgave van feiten en omstandigheden,
‘waaruit blijkt dat er werkelijk ophouding van betaling plaats heeft’.334 De rechtbank
kon de koopman oproepen voor verhoor, maar was bevoegd de faillietverklaring uit

ments de commerce,’ wel onder de voorwaarde dat sprake was van ‘cessation de paiemens’ of
eventueel aangifte van de failliet zelf.

330 Ter bepaling van het tijdstip nam het ontwerp van 1825 ook de omstandigheden over genoemd in
art. 441 CdC, zie de vorige noot. In de niet ingevoerde wet van 1830 luidde art. 660: ‘Elk koopman,
die ophoudt te betalen, is in staat van faillissement.’

331 Anders dan in het stelsel van de Franse Code de Commerce van 1807, was ambtshalve faillietverkla-
ring niet mogelijk.

332 Art. 3 lid 1 onder e van die Wet van 10 mei 1837, houdende tijdelijke aanvullingen der bepalingen
omtrent de enkele en bedrieglijke bankbreuk, Stb. 21. De bepalingen van de CdC ter zake ‘des
banqueroutes’ werden niet in de WvK overgenomen.

333 Diephuis (1867), p. 216.
334 Art. 766a WvK (1838). De wet gaf geen nadere invulling aan het begrip ‘ophouding van betaling’.

De Wal (1869), p. 31, schreef hierover: ‘Het behoort tot het iudicis officium te beslissen, of er
werkelijk zoodanige stremming in de betaling eens koopmans plaats grijpt, dat de faillietverklaring
noodzakelijk is.’
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te spreken zonder verhoor.335 Ten derde was faillietverklaring mogelijk op requisitoir
van het Openbaar Ministerie. Daartoe was vereist dat de koopman (a) voortvluchtig
was zonder orde op zaken te hebben gesteld, of (b) begonnen was zijn goederen te
‘verdonkeren’.336 De dag waarop het faillissement aanving was de dag van de (eigen)
aangifte respectievelijk het requisitoir.337 Anders dan in het Franse stelsel was de
terugwerkende werkende kracht derhalve aanzienlijk beperkt.

3.2.3 De goede trouw van de schuldenaar in de wetsgeschiedenis van WvK (1838)

157. Hoewel het faillissement door sommigen wel als een voorrecht (privilege) van
de koopman werd beschouwd, vereiste het WvK geen goede trouw van de koopman
die zich failliet wilde doen verklaren.338 Sterker nog: de aanvraag van het faillisse-
ment was een wettelijke verplichting van iedere koopman die zijn schulden niet meer
kon betalen. In de Tweede Kamer verzette minister Donker Curtius zich tegen de
omslachtige en kostbare regeling in de Franse CdC, welke regeling in het ontwerp
van 1825 nog voor een belangrijk deel was overgenomen. Donker Curtius zette, in
modern aandoende overwegingen, uiteen dat een regeling van het faillissement zijns
inziens drie doelen behoorde na te streven, te weten (1e) behoud van de boedel, (2e)
het bevorderen van een akkoord, zowel in het belang van de schuldenaar als de
maatschappij, en (3e) indien het (2e) niet haalbaar blijkt, de liquidatie van het actief
tegen zo laag mogelijke kosten. Ik citeer uit de nota van de minister:

335 Art. 766d WvK (1838). Het slot van art. 766d WvK (1838) luidde volgens het ontwerp van 1825
nog: ‘na verhoor of na behoorlijke oproeping van den schuldenaar.’ Kennelijk is de ontwerptekst
van 1825 gewijzigd na kritiek van leden van de zogenoemde 4e afdeling. Die leden stemde niet
in met de ontwerptekst: ‘vermits dit, strekken zoude om den failleerende bekend te maken met
hetgeen hem boven het hoofd hangt, en hierdoor de schurkerijen begunstigd zouden worden, tenzij
men eerst wilde laten verzegelen, voor men den man oproept en hoort, om verberging van goederen
en schrifturen voor te komen.’ Een ander lid van diezelfde afdeling had de ontwerptekst juist goed
gevonden: ‘in het belang der waarlijk ongelukkig failleerenden, die buiten hunnen schuld in dien
toestand geraakt waren, en ter goeder trouw handelden.’ Zie Voorduin (1841), X Deel, p. 662. Vgl.
ook Diephuis (1867), p. 218.

336 Art. 764 en 768 WvK (1838).
337 Art. 769a WvK (1838).
338 Priva lex. Zie bijvoorbeeld de inbreng van de heer Clifford in de Tweede Kamer die met betrekking

tot art. 1 van het ontwerp van 1825 van het derde boek, eerste titel voor het WvK spreekt van: ‘de
weldadige strekking en instellingen der wet’. Voorduin (1841) p. 634. Zie ook bespiegelingen in
de Tweede Kamer van de zogenoemde 4e afdeling: ‘Indien men, gelijk niet twijfelachtig is, de
wetgeving over faillissementen, en de kooplieden die buiten staat zijn hunnen schuldeischers te
voldoen, geheel in het belang van den koophandel moet beschouwen, – zoo is het ook zeker, dat
niemand de begunstiging dier wetgeving behoort te kunnen inroepen, dan de koopman alleen, die
door de voordelen welke hij aan de burgermaatschappij verschaft, die begunstiging verdient en,
als het ware, doet wettigen […].’ Voorduin (1841), p. 639. Het voorrecht was gelegen in de mogelijk-
heid verhaalzoekende crediteuren van zich af te houden. Alleen reeds vóór het faillissement opgelegde
gijzeling kon nog ten uitvoer worden gelegd, na faillissement kon nog slechts een gijzeling opgelegd
worden door de rechtbank bij de faillietverklaring dan wel – nadien – ‘op het verslag van den rechter-
commissaris’, art. 789 WvK (1838).
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Le Titre: De la Faillite, dans le Code actuel, est un de ceux qui sont le plus généralement
désapprouvés dans les provinces Septentrionales, et qui exige, à mon avis, les plus grands
changements.

D’abord, le but, quand quelqu’un tombe en faillite, doit être et est, – au moins régulière-
ment: – 1e la conservation des biens du failli, la garantie des créanciers contre leur dilapida-
tion, et d’obtenir quelque connaissance de l’etat des affaires; – 2e de provoquer un arrange-
ment, afin que les créanciers retirent, autant que possible, de leurs prétentions, et que le
failli soit, s’il est possible, remis sur pied; car l’intérêt de la Societé ne veut pas que, que
se soit, soit mis hors d’état de pouvoir gagner son pain ou de rétablir des malheurs; – 3e

si l’arrangement ne peut être conclu, le seul but doit être de réaliser l’actif aux moindres
frais et avec toute la diligence possible, et d’en faire la distribution aux intéressés.339

In zijn verdere commentaar op het wetsvoorstel richt Donker Curtius zijn pijlen op
de vele kostbare formaliteiten en functionarissen die het Franse systeem met zich
meebracht. Met name wegens alle extra kosten van provisoire maatregelen in de eerste
fase van het faillissement – zoals de CdC die kenden – wenst de minister geen
provisoire fase aan de insolventie vooraf te doen gaan. In de uiteindelijke regeling
in het WvK (1838) kwam er ook geen provisionele curator en zijn ook andere vereen-
voudigingen aangebracht ten opzichte van het Franse systeem. In 1825 klonken echter
in de Tweede Kamer ook tegenovergestelde geluiden. De 5e afdeling van de Tweede
Kamer droeg een alternatief systeem voor, waarin een driedeling was voorzien tussen
(1) sekwestratie, (2) insolventie en (3) bankbreuk:

- In de eerste plaats (sequestratie) biedt de wet aan hem die door een wangunstig lot
vervolgd, en in zijne eerlijkste ondernemingen teleur gesteld wordt, een hulprijke hand;
– zulk een ongelukkige vindt in de wet zijne bescherming [..]. Het oogmerk der eerste
wijze van beredding (sequestratie) is geheel weldadig; onder dezelve blijft de schulde-
naar zelf de beredding van zijnen boedel behouden, en hij zet zijne zaken voort, –
doch niet anders dan te samen met zijnen sequester, en onder het dadelijk toezigt en
goedvinden van den regter. [..].

- De boedel van dengenen die het faveur om tot het voorstellen van een betamelijk
akkoord te worden toegelaten, niet verdient, – of die zich daartoe buiten staat bevindt, –
of wiens voorstel van akkoord door de bevoegde meerderheid van crediteuren en van
schuld, niet is aangenomen, wordt bered onder insolventie. De aard dezer beredding
is geheel verschillende van die onder sequestratie. Bij de beredding onder insolventie,
houdt de schuldenaar op, persoon te zijn, – hij verliest geheel de maniantie zijner zaken,
en zijn boedel wordt dadelijk door en onder toezigt van den regter, en behoeve zijner
crediteuren vereffend. [..].

339 Nota van de minister ingediend bij de 1e afdeling van de Tweede Kamer, Voorduin (1841), p. 621.
In de eerste alinea doelt de minister op de regeling in de CdC.
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- Hij die zich aan wanbedrijf, merkelijke schuld, of bedrog heeft schuldig gemaakt, vóór
of staande zijn faillissement, valt in den derden graad, – namelijk bankbreuk; de
bepalingen te dezen opzigte, behooren tot het strafregt.340

Het belangrijkste verschil met het wetsvoorstel was de voorgestelde sekwestratie,
gedurende welke de gefailleerde het beheer over zijn goederen samen met de sekwester
voerde.341 Het lijkt erop dat de 5e afdeling haar voorstellen baseerde op de Amster-
damse Ordonnantie van 1777. Het alternatief van de 5e afdeling vond in de Tweede
Kamer bijval van de uit Amsterdam afkomstige heer Clifford. Clifford wenste een
onderscheid te maken tussen de eerlijke, ongelukkige schuldenaar en de verkwister
Volgens Clifford was het voorstel van de regering hard en onbillijk:

Hard en onbillijk, – want de eerlijke, geheel buiten zijne schuld ongelukkige, wordt in alles
geheel gelijk gesteld met den loszinnige, den onvoorzigtige of den verkwister; – niet
weldadig, want aan dien eerlijke geheel buiten zijne schuld ongelukkige, wordt geen
hulprijke hand geboden, om zelfs met toestemming zijner crediteuren staande te blijven,
zijne eigen zaken, onder gepast toezigt, te beredden, en zijnen stand in de maatschappij,
tot zijn herstel noodig, niet geheel en al te verliezen; – ja schadelijk, want de Maatschappij
verliest een medelijdenswaardig lid, hetwelk behouden had kunnen worden, – en de crediteu-
ren verliezen de baten, welke de voortzetting der zaken en het behoud van hunnen ongeluk-
kigen, doch eerlijken schuldenaar, hun kan aanbrengen en dikwerf zoo degelijk aan-
brengt.’342

In reactie op deze oppositie vroeg de regering zich af of het wettelijk systeem ingericht
moest worden op grond van een onderscheid van de ongelukkige schuldenaar en de mis-
dadige schuldenaar:

Men heeft zich derhalve de beantwoording voorgesteld van de navolgende vraag: moet
het faillissement voorondersteld worden een gevolg te zijn van bedrog, – of zal de wet
vaststellen, dat hetzelve aan het ondergaan van tegenspoeden moet worden toegeschreven,
behoudens het regt van den schuldeischer om het tegendeel te bewijzen?

Het vermoeden van bedrog, heeft men als eene hardheid beschouwd, – en vermeend,
dat een koopman wiens handelingen altijd door goede trouw zijn gekenmerkt geweest, niet,
door de enkele daad van faillissement, als een oneerlijk man behoort te worden aangemerkt,
– omdat de wisselvallige kansen waaraan de koophandel onderworpen is, en de slagen welke
dezelve ondergaat, dikwijls het ongeluk na zich slepen van den eerlijken koopman, wiens
fortuin aanzienlijk was.

Men heeft echter, aan eene andere zijde, ook niet stellig willen aannemen, dat het
faillissement steeds een gevolg van geledene verliezen is; omdat de ondervinding geleerd
heeft, dat dusdanig vermoeden schadelijk zoude zijn voor de belangen der schuldeischers.
Indien men toch aan den gefailleerde het beheer over zijne goederen laat behouden, dan
kan het, in weerwil van de benoemde syndics of gerechtelijke bewaarders, gebeuren, dat
de tegenwoordig zijnde schuldeischers bevoordeeld worden ten koste der afwezenden, en

340 Enkele citaten uit het proces-verbaal van 3 februari 1826 van een vergadering van de 5e afdeling
van de Tweede Kamer. Voorduin (1841), p. 624 e.v.

341 Volgens art. 6 van het wetsvoorstel 1825 en art. 767 en 770 WvK (1838) zou de gefailleerde
onmiddellijk het beheer over zijn goederen verliezen.

342 Voorduin (1841), p. 634.
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zich tot handelingen laten overhalen, waardoor de ware staat van zaken des gefailleerden,
verduisterd wordt, en de vreemde schuldeischers zich genoodzaakt zien, het oor te leenen
aan voor hunne belangen nadeelige schikkingen, – liever dan de voldoening hunner schuld
langs den dikwijls eindeloozen weg van regten te vorderen.

Ten einde het gevaar waartoe deze beide systema’s zouden leiden, te ontgaan, heeft
men geene dezer zoo evengenoemde vooronderstellingen toegelaten; – het doel zou niet
te bereiken zijn geweest door te veel gestrengheid jegens ongelukkigen, of door teveel
toegevendheid omtrent misdadigen. Hij derhalve die aan zijne verbindtenissen niet voldoet,
zal noch als misdadig, noch als onschuldig worden aangemerkt; de wet beschouwt hem
niet anders dan als een gefailleerde, wiens handelingen ten nauwste moeten worden onder-
zocht; zijn lot blijft onbeslist, tot dat de bewijzen omtrent zijn gehouden gedrag zullen zijn
ingewonnen.

Ten gevolge van dit systema, kon men aan den gefailleerde het beheer over zijne
goederen niet toestaan; volgens art. 6 [ontwerp 1825, vgl. 789 WvK (1838), AJN] wordt
hij van dat beheer geheel ontzet; hij verliest zelfs zijne persoonlijke vrijheid, indien men
sporen van bedrog in zijne handelwijze ontdekt.343

De regering bepleitte aldus een neutrale benadering van de schuldenaar bij de aanvang
van het faillissement. De wet dient geen vooringenomenheid te betrachten jegens de
failliet. Of deze te goeder trouw of bedrieglijk gehandeld heeft, moet tijdens het
faillissement blijken. Maar de regering koos ondertussen wel voor een systeem waarbij
de schuldenaar onmiddellijk uit het beheer van zijn goederen werd ontheven.344 Die
keuze week af van het regime onder de Amsterdamse Ordonnanties, waar de schulde-
naar tijdens de sekwestratiefase samen met de sekwester de boedel beheerde zolang
de sekwester de goede trouw van de schuldenaar niet in twijfel trok.345

Tegenstanders van de wetsvoorstellen die leiden tot WvK (1838) pleitten juist
voor het behoud van het beheersrecht, waar het ging om een ‘eerlijke’, ‘ongelukkige’
schuldenaar. Voor de ‘ongelukkige’ schuldenaar had de regering nog wel een andere,
geheel nieuwe wettelijke regeling op het oog, welke door de Tweede Kamer op 4
maart 1836 evenwel werd afgestemd: van homologatie van akkoord buiten faillisse-
ment.346 Zie over die afgestemde ontwerpregeling paragraaf 3.3 hieronder.

3.2.4 Rechtsgevolg faillietverklaring: verlies beheer en beschikking over zijn goede-
ren

158. Art. 770 WvK (1838) bepaalde dat het vonnis van faillietverklaring ten gevolge
heeft dat de schuldenaar van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn

343 Voorduin (1841) p. 627.
344 Hoewel de Franse CdC van ‘disposition’ en ‘administration’ sprak, zou de schuldenaar volgens het

ontwerp van 1825 slechts het beheer verliezen. Volgens de uiteindelijke tekst van art. 770a WvK
(1838) verloor de schuldenaar van rechtswege beschikking en beheer over zijn goederen; zie hierna
in de hoofdtekst.

345 Zie par. 2.5.2 van dit hoofdstuk.
346 Aangeboden bij KB van 21 oktober 1835, als Tweede Titel van Boek III WvK (1838), zie Voorduin

(1841), p. XLIV.
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goederen verliest. De WvK bevatte geen uitzonderingen voor bepaalde goederen of
inkomsten van de failliet.347 Wel kon de curator, met toestemming van de R-C,
kleding, linnengoed en huisraad aan de gefailleerde en zijn huisgezin afgeven.348

Indien de gefailleerde niet wegens bankbreuk vervolgd werd kon de curator, met
machtiging van de R-C, uit de gerede penningen in het levensonderhoud van het
huisgezin voorzien.349

3.2.5 Rechtskarakter faillissement onder WvK (1838) omstreden; lijfsdwang en goede
trouw

159. Alleen de koopman kon failliet verklaard worden, alleen aan hem ook kon surse-
ance van betaling verleend worden. Men beschouwde het faillissement en de surseance
wel als privileges van de koopman.350 Dat privilege bracht de koopman, die ophield
te betalen, de mogelijkheid gemakkelijk tot een faillissement te komen en een dwang-
akkoord te bewerkstelligen. Het rechtskarakter en de reikwijdte van het faillissement
en de rechtsgevolgen voor de burgerlijke staat voor de schuldenaar waren onder de
WvK (1838) evenwel omstreden.351 Tijdens de parlementaire behandeling in 1826
werd door sommigen nog de leer verkondigd van de burgerlijke dood, de capitis
deminutio.352 Het uiteindelijke art. 770 WvK (1838) leek zover niet te gaan: ‘Het

347 Over de vraag of art. 447 en 756 Rv (1838), die bepaalde goederen van beslag uitsloten, niet ook
in faillissement hadden te gelden, zie Van der Feltz I, p. 348 en Holtius (1878), p. 270.

348 Onder art. 808 WvK (1838) was evenwel omstreden of de failliet en zijn huisgezin na insolventverkla-
ring niet alsnog kleding, linnengoed en huisraad aan de curator moesten afstaan. Zie Van der Feltz I,
p. 348.

349 Art. 808 Wvk (1838). Zie Holtius (1878) p. 271 e.v.
350 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van de afgevaardigde Hartogh, lid van de Commissie van Voorberei-

ding inzake de Faillissementswet ingevoerd in 1896, tijdens de parlementaire behandeling van de
nieuwe Faillissementswet; Van der Feltz I, p. 68.

351 Ter bepaling van zijn standpunt in de controverse over de toestand van de failliet na het ontslag
van de curator (zie daarover het slot van deze par. ) stelt Van der Elst (1886), p. 4, zich in zijn
dissertatie eerst de vraag in welke toestand de schuldenaar zich na faillietverklaring van rechtswege
bevindt: ‘Moet men hem gelijk stellen met een persona miserabilis [curs. AJN] of wordt hij alleen
onbekwaam ten opzichte van zijn vermogen.’ Zie ook Holtius (1878), 114 e.v.

352 Ofwel het afnemen van de vrijheids-, burger- en familierechten.Caput staat hier voor het ‘maatschap-
pelijk bestaan’ als afgeleide van het ‘fysieke bestaan’; caput betekent oorspronkelijk hoofd, kop
van mensen en dieren, zie Van Wageningen (1921). Vgl. de bespiegelingen van de vijfde afdeling
van de Tweede Kamer – met een pleidooi voor een onderscheid van drie regimes (1) sekwestratie,
(2) insolventie en (3) bankbreuk – bij Voorduin (1841), p. 624 e.v.: ‘Bij de beredding onder insolven-
tie, houdt de schuldenaar op, persoon te zijn […] Die rehabilitatie brengt, als het ware, de opstanding
uit den burgerlijke dood, of liever de wedergeboorte mede.’ Holtius (1878), p. 112, verwijst voor
de oorsprong van deze leer onder andere naar een tekst van de Italiaanse rechtsgeleerde Ansaldis
uit 1698: decoctio praesupponit mortem civilem (een decoctor is een bankroetier). Volgens De Wal
(1869), p. 44, verloor de schuldenaar de staatsburgerlijke rechten aan wier uitoefening als voorwaarde
verbonden is het volle genot der burgerlijke rechten. Van der Elst (1886), p. 4 e.v., voerde in zijn
dissertatie aan dat uit verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van
Koophandel blijkt dat van een burgerlijke dood geen sprake kan zijn. Hij wees er onder andere op
dat de gefailleerde voogd of curator kon zijn krachtens art. 437 en 505 BW (oud). Volgens Van
der Elst (1886), p. 5-7, behield de gefailleerde zijn rechten als vader en echtgenoot onverkort,
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vonnis van failliet-verklaring heeft ten gevolge dat de schuldenaar van regtswege de
beschikkingen en het beheer over zijne goederen verliest.’353 Andere rechtsgevolgen
van het faillissement onder WvK (1838) duidden er evenwel op dat men nog geen
strikt onderscheid maakte tussen vermogensexecutie en executie tegen de persoon.
Het hybride karakter van het faillissement manifesteerde zich in (a) de mogelijkheid
ook tijdens faillissement nog lijfsdwang uit te oefenen, en (b) de rechtstoestand van
de schuldenaar na afloop van de vereffening.

Ad (a):Weliswaar bepaalde de wet dat de gefailleerde – slechts – de beschikking
en het beheer over zijn goederen verloor en dat de tenuitvoerlegging van lijfsdwang
door de faillietverklaring werd gestaakt, maar de reeds ten uitvoer gelegde lijfsdwang
bleef, tenzij de rechter anders bepaalde, tijdens faillissement standhouden.354 Boven-
dien kon volgens de wettekst ook na de insolventverklaring een eerder verkregen
vonnis alsnog ten uitvoer worden gelegd.355 De voortgezette lijfsdwang van de gegij-
zelde schuldenaar is onderwerp geweest van een uitvoerig debat in de Tweede
Kamer.356 Het debat getuigt van weerstand om afstand te doen van de executie op
de persoon. De afgevaardigde de heer Quintus verdedigde in de Tweede Kamer, onder
andere met een beroep op het Romeinse en Franse recht, het standpunt dat de lijfs-
dwang niet zozeer diende om de schuldenaar tot dadelijke betaling te dwingen, maar
‘om hem te doen boeten voor de misleiding van zijnen crediteur. [..] het middel werd
gebruikt omdat hij niet betalen kon, – niet omdat hij niet betalen wilde.’357 Bepaalde
leden van de 5e afdeling meenden daarentegen dat de ratio legis die gold voor staking
van executie op goederen, ook zou moeten gelden voor lijfsdwang, immers: (1) aan
de failliet werd zijn administratie ontnomen, (2) de schuldenaar was buiten staat één
van zijn schuldeisers in het bijzonder te voldoen gedurende de vereffening van het
faillissement, (3) alle maatregelen van dwang of executie bestonden slechts ten behoeve
van de massa van schuldeisers. Lijfsdwang zou slechts een middel van wraak zijn.358

De regering hield vast aan handhaving van reeds ten uitvoer gelegde lijfsdwang. Zij
wilde beletten dat de gegijzelde schuldenaar zelf een einde kon maken, van rechtswege,

behoudens daarmee samenhangende vermogensvoordelen. Het vruchtgenot van de vader/echtgenoot,
kwam – na aftrek van kosten van de huidhouding en kosten van opvoeding – ten voordele van de
schuldeisers. Meer in het algemeen verdedigt Van der Elst (1886), p. 10 en 13, dat de gefailleerde
zijn bevoegdheden verbintenissen aan te gaan en in rechte op te treden, behoudt, zolang het niet
gaat om het faillissementsvermogen en voorts behoudens de uitzonderingen in het BW genoemd.

353 Het huidige art. 23 Fw wijkt daar maar weinig van af.
354 Aldus art. 888 WvK (1838). Niettemin schreef Manger Cats (1886), p. 28, dat ‘lijfsdwang volgens

onze wet min of meer buiten het faillissement omgaat. Lijfsdwang heeft hoofdzakelijk ten doel het
medelijden van de vrienden van den schuldenaar op te wekken en staat grootendeels buiten de
liquidatie van des schuldenaars vermogen, welke het onderwerp van het faillietenrecht uitmaakt.’

355 Art. 889 WvK (1838) spreekt van een tegen de failliet ‘bevorens’ verkregen vonnis. Holtius (1878),
p. 526, neemt aan dat het moet gaan om een vonnis dat vóór faillietverklaring was uitgesproken
en dat een vonnis uitgesproken na faillietverklaring maar vóór de insolventie geen grond kon zijn
voor gijzeling na insolventverklaring.

356 Zie Voorduin (1841), p. 681-695.
357 Openbare discussies in de Tweede Kamer op 4 maart 1836; zie Voorduin (1841), p. 686.
358 Voorduin (1841), p. 682.
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aan zijn gijzeling door eigen aangifte tot faillietverklaring.359 De gegijzelde schulde-
naar kon tijdens faillissement wel aan de rechtbank verzoeken te bepalen dat geen
lijfsdwang ten uitvoer gelegd mocht worden c.q. dat de failliet uit gijzeling ontslagen
zou worden.360 Ontslag uit lijfsdwang op initiatief van de schuldenaar was voorbe-
houden aan schuldenaren die het voorrecht van boedelafstand toekwam.361 Daarvoor
was weer vereist dat de failliet ‘ongelukkig’ en ‘te goeder trouw’ gehandeld had.362

Volgens Holtius diende de failliet gehouden te worden voor ongelukkig en te goeder
trouw totdat het tegendeel door de crediteuren bewezen was.363 De crediteuren wer-
den dan ook opgeroepen om op het verzoek van de failliet gehoord te worden.364

Ad (b): Krachtens art. 887 WvK (1838) bleef de faillissementstoestand van de
schuldenaar ook na de vereffening van het vermogen voortbestaan, zolang de schulde-
naar niet was gerehabiliteerd.365 Zelfs na het ontslag van de curator zou de schulde-
naar niet vrijelijk over zijn vermogen hebben kunnen beschikken.366 Na het ontslag

359 ‘Indien toch door de bloote aangifte van den gegijzelden schuldenaar, de reeds ten uitvoer gelegde
lijfsdwang konde ophouden, dan zoude, als het ware, daardoor het middel van lijfsdwang, – dat
bepaaldelijk in handelszaken zo zeer gevorderd wordt, – zijn afgeschaft, omdat voorzeker niemand
een enkelen dag zoude in gijzeling blijven, wanneer hij door eene bloote aangifte zijne vrijheid konde
herkrijgen,’ aldus de regering. Voorduin (1841), p. 683.

360 Art. 890 WvK (1838). Zie nader over de regeling van lijfsdwang in Rv (1838) par. 3.6 hieronder.
Als gevolg van de faillietverklaring verliest de schuldenaar van rechtswege de beschikking en het
beheer over zijn vermogen, art. 770 WvK (1838), en kan hij niet meer tot de boedelafstand worden
toegelaten. Maar de failliet kan nog wel de rechtbank verzoeken de gijzeling te doen beletten c.q.
opheffen. Zie Holtius (1878), p. 528.

361 Ontslag uit lijfsdwang kon ook plaatsvinden bij betaling van de executant-schuldeiser door een derde,
waarover de regering zei: ‘Men deelt niet in de vrees door eenige leden eener afdeling aan den dag
gelegd, dat door de voortduring der gijzeling, de schuldenaar soms, ter herkrijging zijner vrijheid,
den executant boven de mede-schuldeischers zal bevoordelen; – want men behoort niet uit het oog
te verliezen, dat de failliet over zijneeigen fondsen niet beschikken kan, omdat die onder publiek
beheer zijn gebragt. Doch indien een derde, uit genegenheid voor den gegijzelde, of uit betrekking,
zich eene opoffering ten behoeve van één schuldeischer wil getroosten, dan is zulks eene geoorloofde
daad, waarover mede-schuldeischers zich niet kunnen beklagen, vermits zij den derde die zich eenen
opoffering wil getroosten, niet kunnen noodzaken om die opoffering ten voordele van al die schuld-
eischers te doen; en alzoo deze kans of mogelijkheid aan den arrestant niet behoort te worden
ontnomen, door de vernietiging eener reeds ten uitvoer gelegde executie,’ aldus de regering. Voorduin
(1841), p. 684. Zie over boedelafstand paragraaf 3.7 hieronder.

362 Art. 707 en 709 Rv (1838).
363 Holtius (1878), p. 528.
364 Art. 891 WvK (1838).
365 Aldus De Wal (1869), p. 111 en Diephuis (1867), p. 342. Zie over rehabilitatie par. 3.2.7.
366 Sommige schrijvers beschouwden beschikkingen van de schuldenaar ook na faillissement absoluut

nietig, anderen als relatief nietig. Overigens meenden een derde groep schrijvers dat de schuldenaar
na het ontslag van de curator wel het beheer en de beschikking over zijn vermogen terugkreeg. Zie
Van der Feltz I, p. 8. Volgens Diephuis (1867), p. 340 e.v., kon een faillissement slechts volkomen
worden opgeheven door rehabilitatie. Maar de failliet kon ook na een gehomologeerd akkoord (ook
zonder rehabilitatie) weer over zijn vermogen beschikken onder andere om aan zijn verplichtingen
uit het akkoord te voldoen. Het faillissement loopt dan feitelijk af na voldoening van de akkoordver-
plichtingen. Bij gebreke van een akkoord duurt het faillissement – ook na vereffening, uitdeling
saldo en aftreden van de curator – voort en kan een nieuwe curator benoemd worden. Zonder akkoord
kon alleen rehabilitatie een einde aan het faillissement maken, aldus nog steeds Diephuis (1867),
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van de curator nam de vereffening feitelijk een einde, maar toch bleef de schuldenaar
rechtens van beheer van en beschikking over zijn vermogen verstoken.367 Zonder
nieuwe faillietverklaring kon de vereffening door de faillissementscrediteuren heropend
worden, met aanstelling van een curator.368 Dat kon niet alleen indien er nagekomen
baten waren, die reeds voor het einde van de vereffening in de boedel vielen maar
onbekend waren gebleven, maar ook indien na het ontslag van de curator aan de
gefailleerde goederen opkwamen.369 Aldus bleef de schuldenaar levenslang failliet,
tenzij hij gerehabiliteerd werd.370 Kennelijk kon de schuldenaar ook opnieuw failliet
verklaard worden, zonder heropening van het ‘bestaande’ faillissement.371 Maar in
de praktijk aanvaardden crediteuren het levenslange faillissement kennelijk ook wel
als een schild waarachter de schuldenaar zich kon verschuilen om aanspraken af te
weren.372

Eerst in de Faillissementswet van 1893 werd de reikwijdte van het faillissement
uitdrukkelijk beperkt tot het vermogen van de schuldenaar; de persoon van de schulde-
naar blijft (grotendeels) buiten schot (art. 20 Fw). Bovendien regelt de wet thans het
einde van het faillissement (onder andere art. 193 Fw). Zie nader over de wet van
1893, in werking getreden in 1896, paragraaf 4.1 hieronder.

3.2.6 Akkoord in faillissement – goede trouw geen vereiste

160. Waar onder de Amsterdamse Ordonnantie 1777 een kleine minderheid een
akkoord kon tegenhouden, keerde de WvK (1838) terug naar de soepeler vereisten
van de Amsterdamse Ordonnantie van 1659.373 Volgens art. 841 WvK (1838) werd
tot aanneming van een akkoord toestemming vereist van ofwel (a) 2/3 van de concur-
rente schuldeisers, vertegenwoordigende 3/4 van de concurrente schuldvorderingen,
dan wel (b) 3/4 van die schuldeisers vertegenwoordigende 2/3 van de concurrente

t.a.p. Volgens Van der Elst (1886), p. 16 e.v., herkreeg de insolvente schuldenaar na het ontslag
van de curator beheer en beschikking over zijn vermogen (ook zonder gehomologeerd akkoord),
maar konden de goederen weer onder het faillissementsbeslag gebracht worden op verzoek van de
schuldeisers krachtens art. 886 en 887 WvK (1838).

367 Zie de memorie van toelichting op de achtste afdeling van de Faillissementswet, Van der Feltz II,
p. 258.

368 Nieuwe crediteuren konden echter geen faillissement aanvragen, zolang de debiteur niet van zijn
vorige faillissement gerehabiliteerd was. De nieuwe schuldeisers moesten wachten tot de oude
schuldeisers waren voldaan, aldus Vermeer (1886), p. 37.

369 Aldus de bepalingen van art. 886 en 887 WvK (1838). Zie Holtius (1878) p. 514 e.v.
370 Holtius (1878), p. 520: ‘zoo eindigt het in de meeste gevallen nimmer en waar dat al gebeurt, eerst

laat.’
371 Van der Feltz I, p. 9, verwijst naar diverse jurisprudentie.
372 Zie Van der Feltz I, p. 15, voor een dergelijke opmerking in 1893 in de Eerste Kamer tijdens de

beraadslaging over de Faillissementswet van 1893 (zie over de Faillissementswet par. 4. hieronder).
373 Zie par. 2.5.3 hierboven en, meer in het algemeen, over de historie van het akkoord Holtius (1878),

p. 400, die geen groot voorstander van de versoepeling van de vereisten schijnt, en Polak-Wessels
VI, par. 6004.
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schuldvorderingen.374 Een ander belangrijk verschil met de regeling van de Amster-
damse Ordonnantie is dat het Wetboek van Koophandel niet langer een verklaring
vereiste van de curator dat, kort gezegd, de schuldenaar zich niet schuldig had gemaakt
aan bedrieglijke handelingen.375 De goede trouw van de schuldenaar speelt geen
rol meer bij de totstandkoming van het akkoord.

3.2.7 Rehabilitatie van de schuldenaar te goeder trouw

161. Rehabilitatie was mogelijk bij de homologatie van een crediteurenakkoord of
op verzoek van de schuldenaar.376 In dat laatste geval stond de wet geen rehabilitatie
toe indien de schuldenaar schuldig was bevonden aan ‘stellionaat’. Van stellionaat
was sprake indien een schuldenaar: (1) onroerend goed had verkocht of verhypothe-
keerd terwijl hij geen eigenaar was, of (2) bezwaarde goederen vrij aanbood of mindere
onderzetting opgaf dan die met welke de goederen bezwaard waren,377 of (3) veroor-
deeld was wegens (a) bankbreuk, (b) oplichting of (c) misbruik van in bewaring
gegeven goederen of gelden.378 Bij het verzoek tot rehabilitatie diende de schuldenaar
een bewijs over te leggen dat alle schuldeisers ‘ten genoege van elk hunner’ waren
voldaan. Bij verlening van de homologatie van het gesloten akkoord, kon de rechtbank,
op voordracht van de R-C en gehoord het Openbaar Ministerie, de schuldenaar
rehabiliteren.379 Die rehabilitatie was echter slechts mogelijk van ‘den ongelukkigen
en ter goeder trouw gehandeld hebbende gefailleerde’. De schuldeisers behoefden
niet gehoord te worden en konden zich evenmin tegen rehabilitatie verzetten.380

De gefailleerde te goeder trouw kon dadelijk gerehabiliteerd worden nog voordat hij
de akkoordpenningen had uitbetaald. Kwam de gerehabiliteerde zijn verplichtingen
uit een gehomologeerd akkoord niet na dan kon de debiteur, volgens de toelichting

374 Art. 842 WvK (1838) voorzag nog in de mogelijkheid van een ‘tweede kans’ op een akkoord door
een uitgestelde behandeling tegen een nieuwe zittingsdag (zonder tweede oproep van de schuldeisers)
indien 3/4 van de ter vergadering tegenwoordige schuldeisers, slechts vertegenwoordigende meer
dan de helft van de concurrente schuldvorderingen, met het aangeboden akkoord instemden.

375 Vgl. par. 2.5.3 hierboven.
376 Op grond van art. 850 respectievelijk art. 892 WvK (1838).
377 Zie art. 711 Rv (1838) alwaar de in de hoofdtekst beschreven gevallen van stellionaat zijn omschre-

ven.
378 Art. 893 WvK (1838).
379 Art. 850 WvK (1838).
380 Diephuis (1867), p. 336.
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van de regering, wel opnieuw failliet verklaard worden.381 De rechtsgevolgen van
de rehabilitatie waren overigens omstreden.382

3.3 Homologatie van akkoord buiten faillissement voor de ‘eerlijke’ schuldenaar
– een wetsontwerp

162. In 1835 legde de regering een geheel nieuwe regeling ‘van homologatie van
akkoord buiten faillissement’ voor aan de Tweede Kamer, welke opgenomen zou
worden als Titel II van Boek 3 WvK (1838). De regeling zou alleen gelden voor
kooplieden. De ontwerpregeling omvatte vijftien wetsartikelen en behelsde, samen-
gevat, de volgende procedure. De koopman kon zich tot de Hoge Raad wenden met
het verzoek een akkoord met een gekwalificeerde meerderheid van de crediteuren
te homologeren. Deze meerderheid zou bestaan uit (a) 2/3 van de concurrente schuld-
eisers, vertegenwoordigende 3/4 van de concurrente schuldvorderingen, of (b) 3/4
van de schuldeisers, vertegenwoordigende 2/3 van de schuldvorderingen. Homologatie
zou niet kunnen worden toegestaan aan schuldenaren die waren uitgesloten van
gerechtelijke boedelafstand.383 Bij het verzoekschrift diende de schuldenaar aan de
Hoge Raad over te leggen: (1) een met bewijzen gestaafde staat of balans, (2 en 3)
opgaven van namen en woonplaatsen van concurrente en bevoorrechte c.q. door pand

381 Diephuis (1867), p. 337 en Vermeer (1886) p. 31. De homologatie leverde geen executoriale titel
op. Een schuldeiser diende derhalve alsnog een vonnis te verkrijgen om de debiteur tot nakoming
te dwingen. Zijn er meer crediteuren die niet betaald zijn, dan lag – in geval van rehabilitatie van
de debiteur – een tweede faillissement in de rede. In dat tweede faillissement konden de oude
crediteuren slechts opkomen met een vordering overeenkomstig het akkoordpercentage en de nieuwe
crediteuren voor hun volledige vordering. Aldus ook Van der Elst (1886), p. 36 en 37. Vermeer
oordeelde dat niet onbillijk nu de crediteuren uit het eerste faillissement kennelijk de mogelijkheid
voorbij hadden laten gaan zich zekerheid te bedingen voor de geaccordeerde procenten, Vermeer
(1886), p. 32.

382 Volgens Van der Elst (1886), p. 39 vormde de rehabilitatie een ‘praeclusie’ voor de (voormalige)
faillissementscrediteuren om na de rehabilitatie heropening van het faillissement te vorderen op de
voet van art. 886 WvK (1838) wegens de aanwezigheid van goederen die ten tijde van de vereffening
niet bekend waren (thans genoemd: nagekomen bate). Ook crediteuren wier vorderingen niet
geverifieerd waren konden volgens Van der Elst niet om de rehabiltatie heen, idem, p. 40. Holtius
(1878), p. 542 e.v. was een andere mening toegedaan, zijns inziens konden crediteuren in geval
van bedrog, bedreiging of dwaling nog op de rehabilitatie terugkomen en waren ook niet-geverifieerde
schuldeisers niet gebonden: zij ‘kunnen den na zijne rehabilitatie vermogend geworden failliet
aanspreken op de gewonen wijze’, idem, p. 543. Holtius legt de nadruk op de opheffing van de
infamia en de herleving van staatkundige rechten (onder andere herleving stemrecht, mogelijkheid
zitting te nemen in plaatselijke besturen). Overigens onderschrijft Holtius dat de rehabilitatie onder
de Amsterdamse Ordonnantie 1777 wel ontslag van schulden opleverde als gevolg van ‘eerlijk
gedrag’, terwijl betaling of voldoening van schuldeisers juist geen vereiste was, Holtius (1878),
p. 531.

383 Volgens art. 710 Rv (oud) waren van boedelafstand uitgesloten: (1) vreemdelingen zonder vaste
woonplaats in het koningrijk, (2) schuldenaren die als bankbreukigen zijn veroordeeld, (3) voogden,
bestuurders, bewaarders en andere rekenplichtige personen, die in hun verantwoording als zodanig
tekort komen, (4) schuldenaren die schuldig zijn aan stellionaat, indien gepleegd ten nadele van
een van de zich verzettende schuldeisers.
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of hypotheek gedekte schuldeisers, (4) het ontwerpakkoord, welk akkoord reeds bij
voorbaat door ten minste de helft van de schuldeisers, vertegenwoordigende de helft
van de schuldeisers ondertekend diende te zijn. Na aandringen uit de Tweede Kamer
werd daar nog als vereiste aan toegevoegd: (5) in het verzoekschrift moeten de redenen
worden aangewezen, waaraan de teruggang van de zaken van de schuldenaar is toe
te wijzen.384 Volgens het regeringsontwerp zou de Hoge Raad het verzoekschrift
in handen stellen van de arrondissementsrechtbank, de rechtbank zou dan een R-C
benoemen. De R-C diende de schuldeisers te horen en de schuldvorderingen te
verifiëren. De rechtbank diende tevens een of meer sekwesters te benoemen, die samen
met de schuldenaar de boedel zouden gaan beheren. Na verslag van de R-C zou de
rechtbank de bescheiden naar de Hoge Raad verzenden, vergezeld van haar eigen
overwegingen. De Hoge Raad zou dan een rapporteur benoemen en uiteindelijk
beschikken op de conclusie van het OM. Bij toewijzing van het verzoek van de
schuldenaar tot homologatie zou het akkoord bindend worden voor alle bekende en
onbekende schuldeisers. De schuldeisers met voorrecht, pand- of hypotheekrecht,
zouden overigens niet door de homologatie gebonden zijn, tenzij deze schuldeisers
met het akkoord zouden instemmen.

163. In de memorie van toelichting gaf de regering in 1835 de volgende motieven
voor dit wetsontwerp:

1 De regering overwoog dat de herziene, vereenvoudigde Titel I inzake faillissement
weliswaar minder formaliteiten en kosten met zich meebracht dan het oorspronke-
lijke ontwerp van 1825, maar dat er nog vele formaliteiten en kosten resteerden.

2 De regering wilde de ‘eerlijke’ schuldenaar een doelmatig middel aanreiken om
een akkoord met zijn schuldeisers tot stand te brengen zonder aangifte te doen
tot faillissement. De vereiste meerderheid voor homologatie zou gelijk zijn aan
de meerderheid vereist voor een akkoord in faillissement. De minderheid van
schuldeisers lijdt geen nadeel, aangezien de gerechtelijke kosten aanzienlijk minder
zijn dan in faillissement, terwijl de schuldenaar het voordeel zal genieten om in
het beheer zijner zaken te blijven, zonder dat de smet van faillissement op hem
zal kleven, aldus de regering.

384 Zie Voorduin (1841), p. 843-844. Na een dergelijke suggestie van de tweede afdeling reageerde
de regering eerst nog afwerend. Volgens de regering hadden de schuldeisers geen belang bij een
opgave van de schuldenoorzaak: ‘Met hun belang te rade gaande, is het onvoorschillig, wááraan
het achteruitgaan van des schuldenaars zaken zijn oorsprong verschuldigd zij.’ De 2e afdeling
repliceerde: ‘Het was niet zoo zeer in het belang van den schuldeischer dat men dit vroeg, als wel
in het openbaar belang en ter voorlichting van den Hoogen Raad.’ De vergelijking met de introductie
van een door de Wsnp-rechter opgelegde schuldregeling dringt zich op (art. 287a Fw, aangenomen
wetsvoorstel 29 942). Art. 287a Fw verwijst niet naar de oorzaak van de schulden of de goede trouw
van de schuldenaar. Maar de schuldenaar moet bij zijn verzoek om een schuldregeling wel een
(subsidiair) Wsnp-verzoek ex art. 284 overleggen waarin de schuldenaar aannemelijk maakt dat
hij ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar voorafgaand
aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, te goeder trouw is geweest; zie nader hoofdstuk
7, par. 2.2.4.
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3 Volgens de regering leerde de ondervinding dat schuldenaren niet zelden, ter
voorkoming van faillissement en alleen met het oogmerk om met enig uitstel tot
een akkoord te komen, surseance van betaling aanvroegen. Gevolg van de introduc-
tie van een homologatie buiten faillissement had kunnen zijn, aldus de regering,
dat het middel van surseance voorbehouden zou blijven in de gevallen dat er
werkelijk uitzicht is op een volle betaling van schulden.

4 De regering wees voorts op de voorheen provisionele sekwestratie ‘in sommige
koopsteden van ons Vaderland’ met de mogelijkheid van een dwangakkoord,
zonder failliet- of insolventverklaring.385

Slechts drie kamerleden stemden in 1836 voor dit wetsvoorstel, 31 leden stemden
tegen.386 In de NJV-vergadering van 1871 stond het dwangakkoord buiten faillisse-
ment op de agenda. De vergadering was verdeeld, maar een kleine meerderheid stemde
voor introductie.387 Bij de beraadslagingen voorafgaand aan de Faillissementswet
ingevoerd in 1896 is een mogelijke wettelijke regeling van de homologatie buiten

385 Memorie van toelichting 21 oktober 1835. Zie Voorduin (1841), p. 849-858, met diverse reacties
van de Tweede Kamer. Vgl. par. 2.5.3 van dit hoofdstuk over dergelijke regelingen in de Amsterdam-
se Ordonnanties. Tijdens de sekwestratie-fase verviel de boedel (nog) niet aan de Desolate Boedels-
kamer.

386 De drie voorstemmers waren: Donker Curtius (zie zijn argumenten verderop in deze noot), Beelaerts
van Blokland en Van Asch van Wijck; het standpunt van de overgrote meerderheid van tegenstem-
mers werd uitvoerig verwoord door Op den Hooff. Het navolgende is ontleend aan het uitvoerige
verslag van de discussie in Voorduin (1841), p. 852-883. De voornaamste argumenten van Op den
Hooff tegen homologatie van een akkoord buiten faillissement waren, kort samengevat: (1) ook
in faillissement kan een akkoord worden afgesloten en de voorgestelde regeling van homologatie
van een akkoord buiten faillissement bevat eveneens vele formaliteiten als de regeling van het
akkoord in faillissement. Had men deze weggelaten dan nog zou hij tegenstander zijn geweest, omdat
daarmee de deur wijd zou zijn opgezet voor ‘kwade trouw en bedrog’, (2) Op den Hooff meende
dat een ‘ongelukkige’ koopman, met een enigszins redelijk aanbod voor een akkoord, meestal wel
een regeling in der minne zou kunnen treffen, (3) akkoorden onder de stedelijke keuren werden
slechts gesloten nadat de boedel aan de Desolate Boedelskamer was overgedragen, niet voordien,
en steeds voltrokken ten overstaan van de commissarissen van de Desolate Boedelskamer. Akkoorden
buiten de Desolate Boedelskamer gesloten waren zelfs op straffe van nietigheid verboden. Een andere,
niet met name genoemde, tegenstander van de voorstellen wees nog op: ‘het risico voor den onvoor-
zigtigen speculant, die door eene salutaire vrees voor en weêrzin tegen een verklaard faillissement,
veelligt zoude zijn wederhouden van gewaagde ondernemingen, – die terughouding weg te nemen.’
Donker Curtius betoonde zich een warm voorstander. Zijn voornaamste argumenten vóór, waren:
‘(1) dat de homologatie buiten faillissement niet alleen in het belang is van de ongelukkigen koopman
maar ook in het welbegrepen belang der schuldeischers, wanneer zij alleen van toepassing kan zijn
op schuldenaren die niet beschuldigd kunnen worden van bedrog en kwade trouw. De ondergang
van de debiteur is niet in het belang van de schuldeisers, (2) dat de reeds lang bestaande, maar niet
bij wet geregelde homologatie van akkoord door de Souverein (ex plenitude potestatis) een wettelijke
basis behoefde. De afwezigheid van een dwangakkoord buiten faillissement had juist geleid tot
misbruik van (a) de surseance met het enkele doel een akkoord te bereiken (terwijl geen vooruitzicht
bestond op volledige betaling) en (b) het onderhandse akkoord gevolgd door de homologatie van
de Soeverein, (3) dat de voorbeelden van akkoord of rehabilitatie na faillissement hoogst zeldzaam
waren.’

387 Van Oven (1968), p. 189.
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faillissement opnieuw aan de orde gekomen.388 Ook toen is het niet tot een wettelijke
regeling gekomen. Ruim honderd jaar later komt er, krachtens het door de Eerste
Kamer aanvaarde wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de Wsnp, nu wel een wettelij-
ke voorziening op grond waarvan de rechter aan onwillige schuldeisers een schuldrege-
ling kan opleggen zonder de toepassing van een insolventieprocedure (art. 287a Fw,
nieuw).389

3.4 Surseance van betaling, maar niet bij ‘sporen van kwade trouw’

164. De Code de Commerce kende de figuur van de surseance niet. Na de aftocht
van de Fransen keerde het rechtsmiddel hier te lande al in 1814 terug, maar alleen
ten gunste van kooplieden.390 Ook de (niet ingevoerde) wet van 1826 stond surseance
van betaling slechts, onder stringente voorwaarden, aan de koopman toe:391

Surseance zal niet anders kunnen worden verleend, dan ten verzoeke van kooplieden, welke,
buiten hunne schuld, door buitengewone omstandigheden van oorlog of door andere alge-
meene en onvoorziene rampen, in de onmogelijkheid zijn geraakt van zich op het oogenblik
jegens hunnen schuldeischers te kwijten, maar welke, volgens hun balans of andere deugde-
lijke bescheiden, kunnen aantoonen, dat zij, door middel van uitstel, hunne schuldeisers
ten volle zullen kunnen betalen.392

De uiteindelijke regeling in WvK (1838) vergde voor de verlening van surseance niet
langer buitengewone omstandigheden van oorlog of algemene en onvoorziene rampen,
maar, meer in het algemeen, buitengewone omstandigheden of onvoorziene rampen
als gevolg waarvan de koopman buiten staat was geraakt zich jegens zijn schuldeisers
te kwijten.393 De regering merkte bij het ontwerp van 1835 op: ‘[…] er schijnt geene
reden te bestaan, waarom dat middel niet zal kunnen worden ingeroepen bijv. door
den eigenaar van verscheiden plantaadjen, waarvan ééne door brand of door het
afloopen van negers is vernield, en den schuldenaar alzoo heeft beroofd van het genot
der produkten waarop hij heeft kunnen rekenen, terwijl hij in staat is aan te toonen
dat hij in den loop van het jaar zijne schuldeischers ten volle zal kunnen voldoen;
[…].’.394 Aan de niet-koopman werd geen surseance verleend.395

388 Zie het voorstel van de afgevaardigde Levy hieronder besproken in par. 4.1.3.
389 De gewijzigde Wsnp zal per 1 januari 2008 in werking treden, zie nader hoofdstuk 7, par. 2.2.4.
390 Zie het Soevereine besluit van 29 januari 1814, nr. 66, S. 20. Dit besluit bevatte voorschriften voor

degenen die zich richtte tot de Soeverein ter verkrijging van surseance van betaling of van procedures
of executies. Zie Molengraaff (1914), p. 20, over de voorgestelde regelingen in het Ontwerp van
een Burgerlijk Wetboek 1820.

391 Onder kooplieden werden mede begrepen de vennootschappen van koophandel. Volgens art. 756
kon de surseance slechts door de Hoogen Raad verleend worden.

392 Wet van 23 maart 1826, S. 48, art. 757. Zie Voorduin (1841), p. 886 en De Wal (1869) p. 125.
393 Regeling in art. 900-923 WvK (1838).
394 Voorduin (1841), p. 912.
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De rechtbank kon voorlopige surseance verlenen, maar alleen de Hoge Raad was
bevoegd de definitieve surseance te verlenen.396 Raden-Commissarissen dienden
aan de Hoge Raad te rapporteren over (a) de vervulling van de wettelijke formaliteiten,
(b) de gezindheid van de schuldeisers, (c) wat hen gebleken was van de onvoorziene
rampen, (d) de waarschijnlijkheid dat de schuldenaar door middel van zijn surseance
zijn schuldeisers volledig zal kunnen voldoen en (e) het onderzoek of in de handelin-
gen van de verzoeker sporen van kwader trouw zijn ontdekt.397 Een 2/3 meerderheid
van de concurrente schuldeisers, wier vorderingen 3/4 van de schuld bedroegen, of
3/4 der schuldeisers, die 2/3 van de schuld vertegenwoordigde kon de surseance
tegenhouden.398 Volgens art. 756 van het niet ingevoerde WvK van 1826 kon de
surseance slechts verleend worden aan kooplieden die ‘buiten hunne schuld’ in de
onmogelijkheid zijn geraakt zich te kwijten. Dat aanvullende vereiste stelde art. 900
WvK (1838) niet. Maar uit het bedoelde onderzoek naar de ‘sporen van kwader trouw’
lijkt te volgen dat de Hoge Raad het verzoek kon afwijzen als de schuldenaar te
kwader trouw gehandeld had.

3.5 Van beslag uitgezonderde goederen, Rv (1838)

165. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838 kende geen algemene
beslag vrije voet zoals wij die thans vinden in art. 475d Rv.399 Voor executoriaal
beslag op ‘inschulden’ onder derden, bijvoorbeeld een werkgever of een andere
debiteur van de schuldenaar, kende het wetboek geen beperkingen.400 Voor conserva-
toir beslag op ‘inschulden’ golden wel uitzonderingen. Op gelden tot onderhoud van
de schuldenaar die in rechte waren toegewezen mocht geen conservatoir beslag gelegd
worden.401 Uitgezonderd waren eveneens gelden en jaarwedden die door de erflater
of schenker ‘voor geene in beslagneming vatbaar zijn verklaard’.402 Op genoemde
gelden en jaarwedden mocht wel beslag gelegd worden door de arrestant wanneer
het beslag strekte tot verhaal van onderhoudsgelden die de schuldenaar aan de arrestant
verschuldigd was.403 Geen executoriaal beslag op roerende goederen mocht, uit welke
hoofde ook, gedaan worden op, kort samengevat, (1) beddengoed en kleding, (2)
toerusting van personen in krijgsdienst, (3) gereedschappen van ambachtslieden en
werklieden, (4) op de in het huis van de schuldenaar voorhanden zijnde voorraad van

395 De particulier kon slechts toevlucht nemen tot de boedelafstand of de staat van kennelijk onvermogen.
Tot de invoering van de Wsnp eind 1998 stond de Faillissementswet van 1896 aan particulieren
wel surseance van betaling toe.

396 Voor een beschrijving van de aanvraagprocedure zie Diephuis (1867), p. 344 e.v.
397 Art. 913 WvK (1838).
398 Art. 914a WvK (1838).
399 De beslagvrije voet is gelijk aan 90% van de bijstandsnorm bedoeld in art. 20 e.v. Wet werk en

bijstand (zie art. 46 Wet werk en bijstand jo. art. 475d Rv).
400 Zie de regeling in art. 475-479 Rv (1838).
401 Art. 756 onder 2e Rv (1838).
402 Art. 756 onder 3e Rv (1838).
403 Art. 756, laatste par. Rv (1838).
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spijs en drank, dienende tot de behoefte van het huisgezin, gedurende een maand,
(5) op de boeken van de beroepsbeoefenaar, tot de som van tweehonderd gulden, (6)
op werktuigen en gereedschappen dienende tot onderwijs of beoefening van kunsten
en wetenschappen, tot de som van tweehonderd gulden, (7) ‘eene koe, of twee zwijnen,
of twee geiten of vier schapen, ter keuze van dengenen tegen wien het beslag gedaan
wordt, met het benoodigde stroo en voeder voor dat vee gedurende eene maand.’404

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838 kende dus, in ieder geval
in de executiefase, geen beslagvrije voet voor inkomsten van de schuldenaar, maar
stelde wel bepaalde roerende zaken, ter voorziening in de levensbehoefte c.q. ter
verwerving van inkomsten, van beslag vrij. De vrijstellingen in het Wetboek van
Rechtsvordering (1838) golden voor alle schuldenaren. De goede trouw van de
schuldenaar speelde bij de vrijstellingen geen rol.

3.6 Lijfsdwang, Rv (1838)

166. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838 kende een uitvoerige
regeling van lijfsdwang als wijze van tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke
aktes.405 Naast elders in de wet genoemde gronden noemde art. 585 Rv (1838) tien
specifieke gronden voor lijfsdwang tegen alle natuurlijke personen. Art. 586 Rv (1838)
noemde daarnaast nog vier categorieën van schulden gerelateerd aan de (zee)handel
en handelspapieren. Lijfsdwang was tegen alle personen mogelijk indien de schulde-
naar zich schuldig had gemaakt aan stellionaat.406 Lijfsdwang kon voorts uitgeoefend
worden tegen vreemdelingen, zonder vaste verblijfplaats in het Koninkrijk, voor alle
schulden aan Nederlanders. Het aantal gronden voor lijfsdwang tegen personen van
zeventig jaar en ouder en tegen vrouwen was beperkt. Tegen kooplieden vond lijfs-
dwang juist een bredere toepassing en wel voor alle handelsschulden.407 Voor lijfs-
dwang was steeds een vonnis vereist waarbij de lijfsdwang was uitgesproken.408

404 Art. 447 onder 2e-5e en art. 448 onder 1e-3e. Genoemde roerende goederen waren echter wel voor
beslag vatbaar indien het verhaal van vorderingen betrof: (1) wegens levensbehoeften, verstrekt aan
den persoon tegen wien het beslag gedaan is; (2)wegens de gelden verschuldigd aan personen welke
die voorwerpen vervaardigd, hersteld of verkocht hebben; (3) wegens huren en pachten van onroeren-
de goederen waarin of waarop de gemelde zaken voorhanden zijn. De bepalingen van art. 447 en
448 van ons huidige Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering komen nog grotendeels overeen
met de bepalingen van 447 en 448 Rv (1838). Maar onder andere het destijds uitgezonderde vee
heeft het moeten ontgelden en is niet langer van beslag uitgezonderd. Zie ook art. 448 laatste par.
Rv (1838).

405 De vijfde titel van Boek II (art. 585-598) handelde over de voorwaarde voor lijfsdwang, de zesde
titel van Boek II (art. 599-611) betrof de tenuitvoerlegging van de lijfsdwang. Het huidige Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering kent nog slechts een zeer beperkte mogelijkheid lijfsdwang toe
te passen, zie art. 585-590 Rv zoals die luiden sinds 1 januari 2002, zie hoofdstuk 1, par. 5.2, noot 81.

406 Art. 585 onder 1e Rv (1838) met verwijzing naar art. 711 Rv (1838) alwaar de gevallen van stellionaat
zijn beschreven, zie par. 3.2.7 hierboven.

407 Art. 586 onder 1e Rv (1838).
408 Art. 589 Rv (1838).
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Voor een bepaalde schuld bedroeg de lijfsdwang maximaal vijf jaar.409 De kosten
van de gijzeling kwamen ten laste van de schuldenaar, maar de schuldeiser diende
iedere dertig dagen een voorschot op de kosten te voldoen voor het levensonderhoud
van de gegijzelde.410 De gegijzelde schuldenaar verkreeg zijn ontslag door (a) toe-
stemming van de schuldeiser(s), (b) betaling van of zekerheidstelling voor de schulden,
rente en vereffende kosten en de kosten van gijzeling waaronder de kosten van zijn
onderhoud en (c) boedelafstand.411 Beslag op goederen en lijfsdwang konden naast
elkaar worden uitgeoefend.412

3.7 Boedelafstand, Rv (1838); vereiste van goede trouw

167. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838 kende het voorrecht
van boedelafstand.413 Bij boedelafstand liet de schuldenaar, die zich buiten staat
bevond zijn schulden te voldoen, al zijn goederen over aan de schuldeisers.414 De
schuldeisers werden geen eigenaar maar mochten de goederen verkopen om uit de
opbrengst hun schulden te voldoen. De schuldeisers trokken bovendien de vruchten
tot het moment van verkoop.415 Het eventuele batig saldo kwam aan de schuldenaar
toe. De boedelafstand kende twee wijzen van totstandkoming: de vrijwillige en de
gerechtelijke. De vrijwillige boedelafstand vloeide voort uit een overeenkomst met
de schuldeisers, de gevolgen werden ook door die overeenkomst bepaald.416 De
gerechtelijke boedelafstand werd ingeleid door een verzoekschrift van de schuldenaar
om tot de boedelafstand te worden toegelaten.417 De schuldenaar diende zijn schuld-
eisers op te roepen teneinde door de rechter-commissaris te worden gehoord.418 Bij
tegenspraak van de schuldeisers verwees de rechter-commissaris de partijen naar de
rechtbank ter beslissing op het verzoek.419 De wet omschreef de gerechtelijke boedel-
afstand als een gunst welke slechts werd toegekend ‘aan den ongelukkigen en te goeder

409 Art. 591 Rv (1838).
410 Art. 596 onder 2e en 592 Rv (1838).
411 Art. 597 Rv (1838); over boedelafstand zie par. 3.7.
412 Art. 598 Rv (1838).
413 De boedelafstand was geregeld in de derde titel van het derde boek van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering van 1838 als een van de vormen van rechtspleging van onderscheiden aard. Ons
huidige Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kent de boedelafstand niet meer; art. 50 Fw kent
nog wel de boedelafstand als een vorm van het faillissementsakkoord.

414 Art. 705 Rv (1838).
415 Art. 708 Rv (1838).
416 Art. 706 Rv (1838); de overeenkomst kon evenwel niet afwijken van het wezenskenmerk dat de

afstand geen overdracht van de goederen inhield en de overige regelingen in art. 708 Rv (1838)
inzake de vruchten van de goederen, de verkoop en het batig saldo na betaling der schulden.

417 Art. 713 Rv (1838). Voorafgaand aan het verzoekschrift diende de schuldenaar bovendien een
inventaris van baten en lasten bij de rechtbank te deponeren, art. 712 Rv (1838).

418 Art. 713 Rv (1838).
419 Art. 717 Rv (1838). Hoger beroep was mogelijk, art. 718 Rv (1838).
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trouw gehandeld hebbenden schuldenaar’.420 Voorts sloot de wet vier categorieën
van schuldenaren van de boedelafstand uit: (1) vreemdelingen zonder vaste verblijf-
plaats in het Koninkrijk, (2) schuldenaren die veroordeeld waren wegens bankbreuk,
(3) rekenplichtige personen die in hun verantwoording tekort kwamen en (4) schulde-
naren die schuldig waren aan stellionaat ten nadele van een der zich verzettende
schuldeisers.421 De wet bepaalde dat de schuldeiseres de gerechtelijke boedelafstand
niet konden weigeren tenzij de schuldeisers konden aantonen dat de schuldenaar niet
te goeder trouw gehandeld had.422 Uit die bepaling lijkt te volgen dat de schuldenaar
geacht werd ‘ongelukkig’ en ‘te goeder trouw’ te zijn en derhalve zijn goede trouw
niet behoefde aan te tonen.423

De gerechtelijke boedelafstand bracht ontslag van lijfsdwang mee.424 Maar de
boedelafstand bevrijdde de schuldenaar niet verder dan tot het beloop van de afgestane
goederen. Bovendien diende de schuldenaar later aangekomen goederen aan de
schuldeisers af te staan, waarbij hij wel het nodige levensonderhoud voor zich en zijn
huisgezin kon vorderen. Bij toelating tot de gerechtelijke boedelafstand benoemde
de rechter een curator teneinde de goederen van de schuldenaar te verkopen en de
boedel te vereffenen.425

3.8 Staat van kennelijk onvermogen, Rv (1838)

168. Tot de omvangrijke herziening in 1826 van het ontwerp voor het WvK (1838)
maakten de hier te lande bestaande locale regelingen, wetten en diverse wetsontwerpen
inzake insolventie géén onderscheid tussen particulieren en kooplieden.426 Zoals

420 Art. 707 Rv (1838) en behoudens vier uitgezonderde categorieën van schuldenaren in de hoofdtekst
nader genoemd.

421 Art. 710 Rv (1838). Volgens Lipman (1841), p. 320, vond de Nederlandse wetgever het niet nodig
op te nemen dat (ook) dieven en oplichters geen boedelafstand konden doen, waarbij hij verwijst
naar de regeling in het Franse recht, art. 575 CdC.

422 Art. 709 Rv (1838).
423 In gelijke zin Holtius (1878), p. 528, eerder aangehaald inzake het ontslag van lijfsdwang in faillisse-

ment, en Lipman (1841), p. 319. Volgens Lipman schreef het Franse recht voor, anders dan het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838, dat de schuldenaar zijne ‘ongelukken’ en zijn
goede trouw bewees.

424 Art. 709 Rv (1838).
425 Art. 720 Rv (1838). Ten aanzien van kooplieden golden daarbij de bepalingen van de regeling van

het faillissement in het Wetboek van Koophandel van 1838; ten aanzien van niet-kooplieden golden
de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838 inzake de ‘staat van
kennelijk onvermogen’ – zie daarover par. 3.8 hieronder.

426 Een dergelijk onderscheid kwam niet voor in: (1) de Amsterdamse Ordonnanties, (2) Afdeling 3
van Titel 5 van een regeling inzake ‘Algemeene manier van procedeeren in civiele en criminele
zaken, gearresteerd door het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks van 22 augustus
1799, welke afdeling betrof zaaken, raakende boedels, in welke eene Rechterlijke voorziening nodig
is.’ Deze regeling onderscheidde (a) sekwestratie bij onvermogen, welke overging in curatele indien
geen akkoord tot stand kwam, (b) curatele bij boedelafstand en (c) verlaten en onbeheerde boedels.
(3) Het ontwerp uit 1807 van de Amsterdamse advocaat J. van der Linden voor het Burgerlijk
Wetboek, met in Boek IV, Titel 7 een regeling van ‘zaken, rakende Boedels in welke eene Regterlijke
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eerder opgemerkt, stond de regeling van faillissement in het WvK (1838) alleen nog
open voor kooplieden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel van 1835 zijn in de
Tweede Kamer wel vragen gerezen waarom het voorstel zich beperkte tot de koopman.
De heer Clifford meende dat de voorschriften van bereddering van gederangeerde
boedels, niet uitsluitend op de koopman, maar op iedere ingezetene toepasselijk zou
moeten zijn. Iemand die geen koopman is, kon ‘even zoo ongelukkig en eerlijk in
derangement, wat zijn fortuin aangaat, geraken’ en ‘deze moest mede genot kunnen
hebben van de weldadige strekking en instellingen der wet.’427 Bovendien bracht
die onderscheiding, volgens Clifford, (niet nader door hem aangeduide) schromelijke
ongeregeldheden en misbruiken teweeg.428 De 4e afdeling stelde zich evenwel op
het standpunt dat alleen de koopman de begunstiging van de faillissementswetgeving
behoorde te kunnen inroepen. De voordelen die de koopman aan de burgermaatschappij
verschaft, wettigt die begunstiging. De regering overwoog:

De bepalingen van dezen Titel [Boek III, Titel I WvK, AJN] konden niet toepasselijk worden
gemaakt op hen die geene kooplieden zijn; omdat het belang des handels vordert, dat men
bijzondere regelen vaststelle voor het geval, dat een koopman zijne betalingen opschort.429

Het belang van de handel mag een (begin van een) reden zijn geweest waarom een
bijzondere regeling voor kooplieden gold. Maar een redengeving waarom voor particu-
lieren nog geen insolventieregeling zou zijn, lag hierin niet besloten. Met name ook
Hooft bepleitte een regeling van insolventie van niet-kooplieden. Anders dan Clifford,
die de ‘weldaden’ van de wet ook voor niet-kooplieden wilde openstellen, zag Hooft
de noodzaak van een dergelijke regeling gelegen in het belang van de schuldeisers
‘welke zoowel tegen handelaren, als tegen lieden welke geene handelaren zijn, eene
regeling van regten mogen erlangen’.430

169. In de allerlaatste titel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838
werd een separate insolventieregeling opgenomen voor schuldenaren die niet tot de

voorziening noodig is’. Deze regeling kwam overeen met die van het Bataafse Volk van 1799. (4)
Boek II, Titel 5, hoofdstuk 2 van Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het
Koninkrijk Holland van 1809 omvatte een regeling van ‘zaken, rakende boedels, in welke, uit hoofde
van des schuldenaars onvermogen eene regterlijke voorziening noodig is’(art. 651-670), met een
onderscheid tussen sekwestratie en insolventie of curatele. (5) Titel 5, hoofdstuk 1 van het Ontwerp
van Wet betrekkelijk de manier van procedeeren in civiele zaken van 1815 kende een gelijksoortige
regeling van zaken, rakende boedels, welk ontwerp alle burgers zonder onderscheid aan het faillisse-
ment onderwierp (art. 150-178). Zie De Wal (1869), p. 8, Molengraaff (1914), p. 18, Molengraaff
(1925), p. 888, Klomp (1998), p. 132 e.v.

427 Aldus parafraseert Voorduin (1841), p. 634, de bijdrage van de heer Clifford. Zie ook de overige
opmerkingen van Clifford over het voorstel, hiervoor vermeld in par. 3.2.3.

428 Zie Voorduin (1841), p. 639. Niet juist lijkt mij de observatie van Klomp (1998), p. 23, dat bij de
parlementaire behandeling geen woord gewijd is aan de exclusiviteit van het faillissement voor
kooplieden behalve dan het pleidooi van Hooft voor een wettelijk onderscheid tussen grote, ver-
mogende kooplieden en kleine winkeliers.

429 Zie Voorduin (1841), p. 638.
430 Voorduin (1841), p. 638.
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handelstand behoorden.431 De schuldenaar kon op eigen verzoek of op verzoek van
een of meer schuldeisers in staat van kennelijk onvermogen verklaard worden.432

Art. 883 Rv (1838) gaf de materiële toelatingsgronden:

Van zoodanig kennelijk onvermogen kan alleen blijken in een der volgende gevallen:
(1) Wanneer de schuldenaar wegens schulden is gegijzeld uit krachte van een eindvonnis
en hij zich langer dan eene maand in gijzeling heeft bevonden;
(2) Wanneer hij door onderscheidene zijner schuldeischers gelijktijdig tot betaling van
schulden wordt vervolgd, en door beslag in executie met den verkoop en den slooping zijnes
boedels wordt bedreigd;
(3) Wanneer hij, door onderscheidene zijner schuldeischers tot betaling van schulden zijnde
aangesproken, heimelijk en zonder orde op zijn zaken gesteld te hebben, zijne woonplaats
heeft verlaten.

Bij toewijzing van het verzoek benoemde de rechtbank een rechter-commissaris en
een of meer curatoren.433 Volgens de wettekst werd de curator bij voorkeur uit de
schuldeisers gekozen. De schuldenaar verloor door het vonnis dadelijk het beheer
over zijn goederen.434 De gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen van de schulde-
naren werd gestaakt.435 Maar de reeds ten uitvoer gelegde lijfsdwang bleef standhou-
den en een eerder vonnis tot lijfsdwang kon bovendien nog ten uitvoer gelegd worden
nadat de staat van kennelijk onvermogen was uitgesproken. De insolventieregeling
voor particulieren bood dus geen enkele bescherming tegen lijfsdwang.436 De regeling
in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838 van het kennelijk onver-
mogen verklaarde een groot aantal bepalingen van het Wetboek van Koophandel van
1838 van overeenkomstige toepassing (onder andere de bepalingen ten aanzien van
de verificatie van schuldvorderingen, een akkoord met crediteuren en de vereffening
van de boedel). Voor homologatie van een akkoord stelde het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering van 1838 strengere eisen dan het Wetboek van Koophandel van 1838
voor de failliete koopman. Voor aanneming van een akkoord had de schuldenaar, die
niet tot de handelsstand behoorde, toestemming nodig van 5/6 van zijn schuldeisers
nodig die 7/8 van de concurrente schuldvorderingen vertegenwoordigden, of 7/8 der

431 Boek 7, Titel 7 Rv (1838), Stb. 50 d.d. 10 mei 1837, art. 882-899.
432 Art. 882 Rv (1838).
433 Art. 885 Rv (1838).
434 Art. 888 Rv (1838); indien het verzoek was ingediend door een of meer schuldeisers diende het

vonnis eerst nog aan de schuldenaar betekend te worden. Overigens kon het vonnis eerst tegen derden
te goeder trouw tegengeworpen worden vanaf de dag van aanplakking en aankondiging van het
vonnis, art. 888 Rv (1838).

435 Behoudens in de gevallen waarin de datum van de definitieve verkoop reeds was bepaald en bekend
gemaakt, in welk geval de curator de openbare verkoop voor rekening van de boedel liet voortgaan;
art. 889 Rv (1838) jo. art. 772 Wvk (1838).

436 Zie ook Van der Feltz I, p. 73, waar de minister van justitie Smidt het faillissement voor kooplieden
en niet-kooplieden, onder de nieuwe Faillissementswet ingevoerd in 1896, verdedigt. De toestand
van de particulier verbeterde onder de nieuwe wet waar de executie tegen de persoon (gijzeling)
met de faillietverklaring kwam te vervallen.
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schuldeisers die 5/6 van de vorderingen vertegenwoordigden.437 Bij de homologatie
van het akkoord werd de staat van kennelijk onvermogen opgeheven.438 De schulde-
naar kon ook zelf aan de rechtbank verzoeken de staat op te heffen mits hij een lijst
van zijn schuldeisers kon overleggen met de verklaring van iedere schuldeiser dat
‘hij ten zijnen genoege voldaan is’.439 De curator diende bij opheffing alle goederen,
gelden, effecten, boeken en papieren die hij nog onder zich had aan de schuldenaar
af te geven.440

170. De staat van kennelijk onvermogen kon, samengevat, slechts uitgeroepen worden
ten aanzien van schuldenaren die in gijzeling waren of wier goederen geëxecuteerd
werden. Volgens Molengraaff kon in veel gevallen waarin daaraan behoefte bestond
de staat van kennelijk onvermogen niet uitgesproken worden.441 De bescherming
die de regeling verschafte was bovendien beperkt: alleen de vermogensexecutie door
individuele schuldeisers werd gestaakt. De staat van kennelijk onvermogen bevrijdde
de schuldenaar niet uit zijn gijzeling en tijdens de procedure kon gijzeling zelfs nog
ten uitvoer gelegd worden als het vonnis daartoe reeds van eerder datum was. De
staat van kennelijk onvermogen vereiste niet dat de schuldenaar te goeder trouw was
geweest. Integendeel, de toepassing was juist ook mogelijk op voortvluchtige schulde-
naren die ‘heimelijk en zonder orde op zijne zaken gesteld te hebben’ zijn woonplaats
had verlaten.

4 Faillissementswet van 1893

4.1 Wetsgeschiedenis inzake faillietverklaring van de schuldenaar

4.1.1 Ontwerp staatscommissie en MvT

171. In 1879 kreeg de staatscommissie-Kist de opdracht tot herziening van het Wet-
boek van Koophandel.442 De voornaamste vrucht van de arbeid van de commissie

437 Art. 896 Rv (1838). De koopman had genoeg aan de instemming van 2/3 van zijn schuldeisers die
3/4 van de concurrente schuldvorderingen vertegenwoordigden of 3/4 van de schuldeisers die 2/3
van de concurrente schulden vertegenwoordigden.

438 Art. 896 aanhef en onder 2e Rv (1838).
439 Art. 899 Rv (1838).
440 Art. 899 Rv (1838).
441 Voor die gevallen bestond dan geen wettelijke regeling voor de concursus creditorum, zie Molen-

graaff (1924), p. 19.
442 KB van 22 november 1879, Stcrt. 26. Zie nader Klomp (1998), p. 124 e.v. en p. 132 e.v. Kist was

raadsheer en later president van de Hoge Raad. De opdracht aan de commissie was onder andere
ingegeven door kritiek op de regeling van het faillissement in het Wetboek van Koophandel van
1838. De kritiek betrof de hoge kosten (griffierechten, zegelrechten en registratierechten), de
talrijkheid van de voorgeschreven formaliteiten, de lange duur van de faillissementen vooral na de
insolventverklaring, de geringe invloed van crediteuren op de loop der zaken, de ‘gemakkelijkheid’
waarmee akkoorden tot stand kwamen. Voorts beoogde het ontwerp een groot aantal leemten in
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was het ontwerp voor de Faillissementswet.443 Met diverse wijzigingen ten opzichte
van het oorspronkelijke ontwerp werd de tekst vastgesteld in 1893. De Faillissements-
wet werd ingevoerd op 1 september 1896. Het ontwerp nam de vermogensexecutie
ten behoeve van de crediteuren tot centraal uitgangspunt:

Het Ontwerp gaat uit van het beginsel dat het faillissement is een gerechtelijke beslag op
het geheele vermogen des schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke schuldeischers.
Deze opvatting beheerst alle voorgestelde bepalingen en verdient derhalve eenige nadere
ontwikkeling. Zij leidt tot de volgende slotsommen: (1) Het faillissement betreft uitsluitend
de goederen van de schuldenaar, niet ook diens persoon. (2) De schuldenaar blijft eigenaar
van het vermogen, blijft de gerechtigde en verplichte persoon. (3) Het beslag omvat het
geheele vermogen. (4) Het faillissement vindt zijn grens in de realisatie van het ver-
mogen.444

De Faillissementswet richtte zich geheel op het vermogen van de schuldenaar. De
realisatie van het vermogen bakent de grens af van het faillissement.445 De persoon
dient buiten schot te blijven, de capitis deminutio is van de baan.446 Hoewel onder
andere de Amsterdamse advocaat Levy, afgevaardigde in de Tweede Kamer, consta-
teerde dat de faillietverklaring wel degelijk meer rechten aantast dat alleen vermogens-
rechten,447 stuitten de gekozen uitgangspunten zelf niet op verzet. Principiële verschil-
len van opvatting manifesteerden zich tijdens de wetsgeschiedenis ten aanzien van
drie karakteristieken van de wet.

Ten eerste liet de Faillissementswet het onderscheid tussen insolvente kooplieden
en niet-kooplieden, uit het Franse recht gerecipieerd door het Wetboek van Koophandel

de faillissementsregeling in het Wetboek van Koophandel aan de dag gekomen door de jurisprudentie,
waaronder het gemis van bepalingen omtrent (a) de invloed van de faillietverklaring op bestaande
rechtsverhoudingen, (b) de gevolgen van niet-nakoming door de schuldenaar van een gehomologeerd
akkoord, (c) de onzekerheid van de toestand van de schuldeisers en de failliet na het eindigen van
de faillissementstoestand na goedkeuring van de rekening en verantwoording van de curator. Zie
Van der Feltz I, p. 7.

443 Klomp (1998), p. 125. Het ontwerp van 1887 was grotendeels van de hand van Molengraaff, adjunct-
secretaris van de commissie-Kist sinds 1883 en lid sinds 1885, zie Van der Feltz I, p. 5. De derde
titel van het Wetboek van Koophandel van 1838 was geheel ongewijzigd gebleven van 1838 tot
1896, zie Van der Feltz (1896), p. 7.

444 Van der Feltz I, p. 7, met verwijzing naar art. 20, 25 en 193 van het ontwerp Faillissementswet.
445 Vgl. Molengraaff (1914), p. 57.
446 Van der Feltz I, p. 8. Molengraaff (1914), p. 40, schrijft dat rechtsspreuken als ‘decoctus pro mortuo

habetur’ en ‘decoctor habet nec velle nec volle’, gezien de geldende Faillissementswet, als anachronis-
me klinken.

447 Levy constateerde dat de failliet geen voogd of curator kon zijn en dat de faillietverklaring de
schuldenaar het actieve en passieve kiesrecht ontnam, en leidde tot ontslag van rekenplichtige
ambtenaren en rechterlijke ambtenaren, Van der Feltz I, p. 55 en 94 en de reactie van minister Smidt,
Van der Feltz I, p. 104. Zie tevens het advies van de Raad van State (inzake art. 20 Fw) die opmerkt
dat ook het actief en passief kiesrecht, volgens de Kieswet van 1850 en de Grondwet van 1887,
niet toekwam aan degene die beschikking of beheer van zijn vermogen heeft verloren, Van der Feltz
I, p. 341. Voor een opsomming van rechtsgevolgen van faillietverklaring die niet rechtstreeks uit
de Faillissementswet maar uit andere wetten voortvloeien, zie Molengraaff (1914), p. 61 e.v.
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en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838, varen terwijl dat onder-
scheid in het overige handelsrecht bleef voortbestaan.448 De regering erkende dat,
onder het recht van 1838, de verklaring van niet-kooplieden in staat van kennelijk
onvermogen bemoeilijkt werd door de feitelijke vereisten van art. 883 Rv (1838)449

terwijl art. 764 WvK (1838) het al dan niet bestaan van het vereiste voor faillietverkla-
ring van een koopman, ‘ophouden te betalen’, aan het oordeel van de rechter over-
liet.450 De overige verschillen tussen het faillissement van kooplieden en de staat
van kennelijk onvermogen van schuldenaren ‘niet tot den handelstand behoorende’
achtte de regering ondergeschikt. De regering bepleitte terugkeer tot het oudvaderlandse
recht waar het onderscheid tussen kooplieden en niet-kooplieden niet bestond en
verwees daarbij onder andere naar de regeling van de Amsterdamse Ordonnanties
op de Desolate Boedelskamers.451 Daarnaast beriep de regering zich er op dat ook
in de Duitse Konkursordnung het faillissement algemeen was geworden, dat de Engelse
Bankruptcy Act 1884 het onderscheid tussen ‘trader’ en ‘non-trader’ had opgeheven
en dat tevens in Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen iedere schuldenaar
failliet verklaard kon worden.452

Ten tweede ontstond een langslepende controverse over de vraag wat het criterium
voor faillietverklaring diende te zijn. Deze controverse spitste zich toe op de vraag
of een schuldenaar (koopman of niet) failliet verklaard kon worden op grond van één
enkele schuld of dat faillietverklaring pluraliteit van schuldeisers vereiste. Volgens
de memorie van toelichting bij het ontwerp van art. 6 was die beslissing aan de rechter
overgelaten: ‘Deze [de rechter, AJN] beslisse dus of die feitelijke toestand zich ook
kan openbaren door de niet-betaling van één schuld; het Ontwerp laat de mogelijkheid
om in dien zin te beslissen open.’453

Ten derde wenste de regering geen onderscheid te maken – en achtte zij zich ook
niet in staat onderscheid te maken – tussen ‘ongelukkige en eerlijke’ schuldenaren,
enerzijds, en ‘oneerlijke’ schuldenaren, anderzijds, ondanks het grote belang dat diverse
prominente afgevaardigden aan dergelijke kwalificaties hechtten.454 De meningsver-
schillen cumuleerden in uitvoerige debatten over de inhoud en redactie van art. 1 van
het wetsontwerp, in welk artikel de drie karakteristieken samenkwamen.455 De derde
karakteristiek van de Faillissementswet van 1896 – de wet maakt bij de faillietverkla-
ring geen onderscheid tussen eerlijke en oneerlijke schuldenaren – valt samen met

448 Dat onderscheid verviel in de Faillissementswet van 1896. Maar het onderscheid tussen handelsdaden
en niet-handelsdaden respectievelijk kooplieden en niet-kooplieden verviel eerst met de wet van
2 juli 1934, Stb. 347. Zie daarover Klomp (1998), p. 141 en Veen (2001), p. 37.

449 Zie de vereisten vermeld in par. 3.8. hierboven.
450 Van der Feltz I, p. 28.
451 Van der Feltz I, p. 28. Vgl. ook het Ontwerp van Wet betrekkelijk de manier van procederen in

civiele zaken van 1815 in welke regelingen alle burgers aan het faillissement onderworpen waren.
452 Van der Feltz I, p. 28.
453 Van der Feltz I, p. 118 en 123. Zie nader over het pluraliteitsvereiste par. 4.1.5 van dit hoofdstuk.
454 Zie over de onderscheiding tussen de ‘eerlijke’ en ‘oneerlijke’ schuldenaar Molengraaff (1914),

p. 21 en de hoofdtekst hieronder.
455 Van der Feltz I, p. 27-247. De gelijkschakeling van kleine en grote boedels gaf minder aanleiding

tot debat, zie voor de memorie van toelichting: Van der Feltz I, p. 19.
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het onderwerp van dit onderzoek: de goede trouw van de insolvente schuldenaar. De
wens van de afgevaardigde de heer Levy, advocaat te Amsterdam, om een onderscheid
tussen eerlijke en oneerlijke schuldenaren tot zijn recht te laten komen, bracht hem
er toe om een eigen wetsvoorstel in te dienen voor een regeling waar het ontwerp
niet in voorzag: de homologatie van een akkoord buiten faillissement.456

4.1.2 Raad van State

172. De Raad van State had weliswaar bedenkingen tegen de opheffing van het
onderscheid tussen kooplieden en niet-kooplieden, maar de Raad zag geen genoegzame
reden voor handhaving van het vroegere onderscheid.457 De bedenkingen hadden
vooral betrekking op de vraag wanneer de schuldenaar gehouden moest worden
opgehouden te hebben te betalen. De Raad meende dat ‘ophouden te betalen’ een
zuivere handelsterm is, daar bij niet-kooplieden geen geregelde betaling op gezette
tijden plaats zou vinden.458 Verder stelde de Raad zich op het standpunt dat niet
alle schulden van niet-kooplieden aanleiding moesten kunnen geven tot faillietverkla-
ring.459 De Raad vond dat de ‘maatschappelijke verhouding’ van de niet-koopman
in vele opzichte verschilde van die van de koopman. De Raad stelde voor de failliet-
verklaring van niet-kooplieden op grond van ‘huiselijke schulden’460 uit te sluiten,
tenzij de schuldeiser van een executoriale titel was voorzien. De regering vond het
echter ‘verwerpelijk’ een onderscheid te maken voor welke categorie schulden dan
ook.461 Twee Staatsraden, Rochussen en Van Humalda van Eysinga, brachten een
afwijkend advies aan de regering uit. De argumenten die zij aandroegen voor hand-
having van het onderscheid tussen kooplieden en niet-kooplieden hadden met name
betrekking op het criterium voor faillietverklaring – ophouden te betalen – welk
criterium niet zou passen bij niet-kooplieden:

De koopman toch, die zijn beroep met de daaraan verbonden wisselvallige kansen vrij
gekozen heeft, aanvaardt daardoor in het openbaar de verplichting iedere opeisbare schuld
aanstonds te voldoen; hij verklaart zich bereid steeds à bureau ouvert te betalen; houdt hij
daarmede op, zoo doet hij aan die verplichting te kort, hij failleert. Staat hij aan groter
gevaar bloot, in den regel zal bij hem meer bedrevenheid in zaken gevonden worden, en
meer middelen zullen hem ter beschikking staan om tijdelijke verlegenheid te boven te
komen, dan lieden in ander beroep.462

456 Zie par. 4.1.3 hieronder. Hoewel dit voorstel op enige sympathie kon rekenen, werd het geen wet.
457 Van der Feltz I, p. 28 e.v.
458 Van der Feltz I, p. 51.
459 Van der Feltz I, p. 28.
460 Onder ‘huiselijke schulden’ begreep de Raad van State in ieder geval huurschulden, maar kennelijk

ook schulden van particulieren aan winkeliers, Van der Feltz I, p. 50 en 51.
461 Van der Feltz I, p. 50.
462 Van der Feltz I, p. 32.
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Over die ‘lieden in ander beroep’, ofwel de niet-kooplieden, zeiden zij:

Ten aanzien van deze heeft de uitdrukking ‘ophouden te betalen’ geen bepaalden zin. Te
weelderige levenswijze of onoordeelkundige beheer van hunne zaken kan hen zelfs dan
wanneer in hun boedel de baten de inschulden overtreffen, buiten staat hebben gebracht
om ieder het zijne te geven. Zoo zij niet vrijwillig het beheer over hunne goederen in meer
bedreven hand leggen, zullen zij hetzij onder curateele gesteld of in staat van kennelijk
onvermogen verklaard kunnen worden: dit laatste meest dan, wanner het er op aankomt
voor de schuldeischers te redden wat nog te redden valt. De staat van kennelijk onvermogen
zal dus worden uitgesproken, wanneer de niet-koopman zich bevindt in den toestand van
Zahlungsunfähigkeit [insolventie, AJN]. Failliet behoort daarentegen ieder koopman te
worden verklaard, zoodra zich bij hem voordoet de Zahlungseinstellung [ophouden te
betalen, AJN].

4.1.3 Beraadslagingen in de Tweede Kamer over de ‘eerlijke’ schuldenaar

173. In de Tweede Kamer zijn in 1893 uiteenlopende bezwaren aangevoerd tegen
de reikwijdte van de het ontwerp van de commissie-Kist. Ik ga hieronder slechts in
op de argumenten en voorstellen van de heren Levy en Van Houten en de reacties
van de minister van justitie Smidt.

174. Levy kenschetste het ontwerp voor de Faillissementswet als het scherpste van
het continent en ook scherper dan het Engelse recht.463 Onder verwijzing naar soort-
gelijke rechtsinstituten in de ons omringende landen stelde Levy voor, naast het
faillissement een wettelijke regeling te treffen voor de homologatie van akkoord, bij
gebleken onvermogen buiten faillissement.464 Levy beoogde met die regeling aan
de ‘eerlijke debiteur’ de mogelijkheid te verschaffen diens crediteuren tijdig in te
lichten van zijn toestand en ‘aannemelijke’ voorstellen tot een crediteurenakkoord
te doen.465 Niet erg consistent lijkt dat Levy in eerste instantie bepleitte dat de wette-
lijke regeling van de homologatie buiten faillissement een onderscheid diende te maken

463 Van der Feltz I, p. 57.
464 Van der Feltz I, p. 55-61 en 93. Van der Feltz II, nota van de heer Levy met regeringsantwoord,

p. 408 en Amendement Levy, inhoudende een regeling in 19 artikelen Van homologatie van akkoord
buiten faillissement, p. 416. Levy wees onder andere soortgelijke regelingen in het buitenland, onder
meer (a) het concordat préventif de la faillite in een Belgische wet van 29 januari 1887 (art. 2
bepaalde: ‘l’homologation ne sera accordée qu’en faveur du débiteur malheureux et de bonne foi’)
en (b) de composition of arrangement voorafgaand aan de eigenlijke bankruptcy zoals geregeld in
de Bankruptcy-Act (van 1883), Volgens Levy was de Duitse Konkursordnung ook milder dan het
Nederlandse ontwerp aangezien de Duitse wet voor faillietverklaring niet alleen ophouden van betalen
zou eisen maar tevens diens ‘onvermogen’. Volgens de Minister van Justitie was dit niet meer dan
‘phraselogie’ daar als kenmerk van dat onvermogen weer het ophouden van betalen gold, Van der
Feltz I, p. 77. Frankrijk kende sinds 1889 de liquidation judiciaire voor kooplieden. Deze regeling
bepaalde weliswaar dat ‘tout commercant qui cesse ses paiements peut obtenir ….le bénéfice de
la liquidation judiciaire’, maar de Franse rechtspraak beschouwde de goede trouw als een toepassings-
vereiste op grond van de wetsgeschiedenis, aldus Molengraaff (1914), p. 22.

465 Van der Feltz I, p. 59.
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tussen de ‘ongelukkigen debiteur die zijns ondanks in verval van zaken is geraakt’,
en ‘de speler van huisuit’ terwijl in de tekst van zijn voorstel voor homologatie van
een akkoord buiten faillissement dat onderscheid ontbrak, zo merkte de afgevaardigde
Hartogh op.466 Levy bleek van mening (gelijk overigens de regering, zie hieronder)
dat een wetgever de ‘karaktereigenschappen’ van debiteuren niet kan ‘classificeren’.
‘Direct kan de wet bitter weinig doen om de eerlijkheid te bevorderen, maar indirect
kan zij het wel’.467 Volgens Levy diende de wet aan de debiteur de mogelijkheid
te bieden de ‘flétrissure van het faillissement te ontgaan, om aan zich en zijn gezin
de schande te besparen’ door tijdig een groot genoeg dividend aan zijn crediteuren
aan te bieden om een meerderheid van crediteuren met het akkoord te doen instem-
men.468 De wet kon volgens Levy de eerlijke debiteur niet onderscheiden door hem
met zoveel woorden in de wet te noemen, maar wel door schuldenaren de gelegenheid
te bieden eerlijk te handelen.469 Minister Smidt antwoordde dat het ontwerp voor
de Faillissementswet juist milder was voor de particulier dan de staat van kennelijk
onvermogen, waar het wetsontwerp voorzag in staking van de lijfsdwang tegen de
persoon terwijl die voorheen tegen de particulier in staat van kennelijk onvermogen
nog voortgezet en zelfs tijdens die staat aangevangen kon worden.470 Conform het
wetsontwerp heeft de Faillissementswet de voortzetting van lijfsdwang c.q. de tenuit-
voerlegging van lijfsdwang tijdens het faillissement afgeschaft, met uitzondering
evenwel van lijfsdwang in zaken van door de schuldenaar te betalen levenonderhoud
en uitkering voor de huishouding van de partner.471 De minister constateerde voorts
dat het voorstel van Levy voor de homologatie van een akkoord buiten faillissement
niet met zoveel woorden bepaalde dat het voorbehouden was aan de ‘eerlijke’ debiteur
terwijl in de praktijk van de buitengerechtelijke akkoorden ‘het eigenlijk is de meest
handige, de meest vooruitziende, die gebruik van een dergelijk middel maakt, terwijl
dikwijls de eerlijke en ongelukkige schuldenaar er geen gebruik van kan maken.’472

Voorts zag de minister geen groot verschil tussen enerzijds de homologatie van een
akkoord binnen de faillissementsprocedure maar vóór de insolventverklaring en,
anderzijds, de homologatie buiten faillissement die Levy in een apart rechtsinstituut

466 Van der Feltz I, p. 71. Art. 1 van het Amendement Levy luidde: ‘Ieder, die buiten staat is om zijne
schulden ten volle te betalen, kan aanspraak maken op het recht van homologatie van akkoord buiten
faillietverklaring, met inachtneming van de volgende bepalingen,’ Van der Feltz II, p. 417.

467 Van der Feltz I, p. 97 en Van der Feltz II, p. 438.
468 Van der Feltz I, p. 98 en Van der Feltz II, p. 438.
469 Van der Feltz II, p. 438.
470 Van der Feltz, p. 73.
471 Zie art. 33 lid 1 (geen tenuitvoerlegging bij lijfsdwang na faillietverklaring), lid 3 (ontslag uit gijzeling

nadat het vonnis tot faillietverklaring kracht van gewijsde heeft gekregen) en lid 4 (de in de hoofd-
tekst bedoelde uitzonderingen thans in de Fw nader aangeduid, voorheen onder verwijzing naar art.
589a Rv (oud; tot 1 januari 2002). Voorts is tijdens faillissement inbewaringstelling mogelijk, art.
87 Fw, als dwangmiddel (niet als straf of lijfsdwang) tegen plichtsverzuim van de schuldenaar,
bijvoorbeeld de weigering inlichtingen te verstrekken aan de curator of de R-C (art. 105). Zie over
de afschaffing van lijfsdwang ook de afgevaardigde Hartogh, Van der Feltz I, p. 70, die spreekt
van ‘een groote verzachting’.

472 Van der Feltz I, p. 71 en 76.



206 Rechtshistorische verkenningen

wilde onder brengen.473 Het amendement Levy werd met 41 tegen 27 stemmen
verworpen.474

175. Het criterium voor faillietverklaring in het ontwerp (de schuldenaar die ophoudt
te betalen) was volgens Van Houten een technische handelsterm die niet van toepassing
zou behoren te zijn op de particulier.475 De verklaring in de staat van kennelijk on-
vermogen stelde zwaardere eisen en Van Houten vreesde een te gemakkelijke failliet-
verklaring van particulieren.476 Van Houten wilde ofwel de regeling van het ontwerp
slechts van toepassing verklaren op kooplieden en de regeling voor niet-kooplieden
in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1838 behouden ofwel voor niet-
kooplieden een afwijkend criterium voor faillietverklaring in de wet opnemen.477

Voor zover ik heb kunnen nagaan was Van Houten de enige die met een voor de
debiteur mildere Faillissementswet, het gedrag van de kredietverleners wilde beïnvloe-
den: ‘Ik acht het beter door zachtheid der wet het krediet geven te beperken.[…] Ik
acht het lichtzinnig krediet geven, grooter gevaar voor de maatschappij dan het krediet
nemen.’478 Met dit gezichtspunt scheen Van Houten zijn tijd – hij sprak de geciteerde
woorden in 1893 – zeer ver vooruit. Eerst aan het begin van de een eenentwintigste
eeuw geeft de Nederlandse wetgever er blijk van de ‘lichtzinnige’ kredietverlening
aan particulieren daadwerkelijk aan banden te willen leggen.479

176. De minister van justitie Smidt was zeer stellig in zijn bezwaren tegen een onder-
scheid tussen de ‘eerlijke’ en de ‘oneerlijke’ debiteur:

[…] de eenige goede weg te komen tot een goede faillissementswet is om het faillissement
te beschouwen als een beslag op en eene executie van de goederen, zuiver en uitsluitend;
en om eene appreciatie van den persoon er geheel buiten te laten. Immers de wetgever
kan geene kenmerken aangeven ter onderscheiding van den eerlijken of oneerlijken
schuldenaar. De rechter is in een concreet geval, met kennis slechts van enkele feiten,
niet in staat daarover te oordelen, ook al wilde men hemmaken tot een censor morum
[…] Sprekende of schrijvende is het zeer gemakkelijk, een onderscheid te maken tusschen

473 Van der Feltz I, p. 74. De minister volgde daarmee het gezichtspunt van de afgevaardigde Van
Houten, die weliswaar voorstander was van een milde aanpak van de insolvente particulier maar
geen voorstander was van het door Levy bepleitte rechtsinstituut, Van der Feltz I, p. 65. Volgens
de minister zou het dan slechts gaan om een verschil van naamgeving, Levy riposteerde – zoals
eerder opgemerkt – dat de faillietverklaring de schuldenaar niet alleen vermogensrechten ontnam
maar ook andere persoonlijke rechten.

474 Van der Feltz II, p. 443.
475 Van der Feltz I, p. 62.
476 Bij die vrees speelde ook een rol dat het ontwerp en de memorie van toelichting uitdrukkelijk de

mogelijkheid openliet dat de particulier op grond van een enkele schuld failliet verklaard kon worden.
Zie daarover par. 4.1.5 van dit hoofdstuk.

477 Van der Feltz I, p. 64. Van Houten stond in zijn gezichtspunt niet alleen. De afgevaardigde Van
Karnebeek diende, tevergeefs, een amendement in om de eerste woorden van art. 1 te wijzigen in:
‘De koopman, die ophoudt te betalen […]’. Zie Van der Feltz I, p. 84-87 en p. 107.

478 Van der Feltz I, p. 112.
479 Zie hoofdstuk 2, par. 3.2.2 over de Wfd en de Wft.
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den ongelukkigen man en den oneerlijken schuldenaar. Maar de gefailleerde, die aan de
type van een eerlijken, ongelukkigen schuldenaar of aan dat van een luchthartigen of
roekeloozen speler op kenbare wijze beantwoordt, is in het werkelijke leven niet gemakkelijk
te onderkennen. Ja men heeft er zeer enkelen, van welke men zag en weet, dat zij ongeluk-
kig zijn geworden door de schuld van anderen; ook wederom enkelen, die men kent als
spelers of roekelooze speculanten van beroep en die een karakter vertoonden om doorgaande
op sluiksche wijze aan hun brood te komen of geld te verdienen. Maar tusschen die uitersten
ligt een groote massa van allerlei nuances, van welke de eerlijken en oneerlijken meestal
niet en dikwerf zelfs onmogelijk te onderkennen zijn. Hoe kan men nu eene wet bouwen
op het alléén in abstracto scherpe, doch in concreto alles behalve goed omlijnde onder-
scheid? […] Geen nota infamiae hecht deze wet aan den failliet als zoodanig; wetgever
noch rechter kan aanwijzen of uitmaken of de man tot de eene of andere categorie moet
behooren. […] Daarom moet het faillissement eenvoudig zijn eene vermogensexecutie,
zonder meer – en niet een oordeel over – veel minder eene veroordeling van het karakter
of de moraliteit van de schuldenaar. Die uitspraak behoort de burgerlijke wet niet aan een
burgerrechtelijke handeling te verbinden, maar moet overgelaten worden aan de publieke
opinie en zoo nodig aan den strafrechter.480

Nader verklaarde de minister nog:

Volgens deze wet zal derhalve ook de eerlijke man, die buiten eigen schuld in een ongeluk-
kige toestand is gekomen, failliet verklaard moeten worden. Kan men dit anders willen?
[…] Niemand zal toch willen beweren, dat, wanneer in zoodanig geval een schuldeischer
een verzoek doet tot faillietverklaring, daartegen als exceptie zal worden geldig gemaakt:
ja maar ik was te goeder trouw, ik was een eerlijk man.481

4.1.4 Eerste Kamer

177. In de Eerste Kamer kwamen ook bezwaren naar voren tegen de mogelijkheid
van faillietverklaring van niet-kooplieden.482 De bezwaren richtten zich onder andere
tegen het feit dat faillietverklaring mogelijk werd enkel op basis van ‘opgehouden
hebben te betalen’, zelfs zonder executoriale titel van de schulden. Ook zou de
faillietverklaring te onterend zijn voor ‘ongelukkige’ particulieren. Andere leden
brachten daartegen in dat zowel onder kooplieden als particulieren mensen gevonden
worden die ‘buiten hunnen schuld ongelukkig zijn geworden (onder de kooplieden
nog meer dan onder de particulieren)’.483 Die Eerste Kamerleden voegden daar nog
aan toe:

En tusschen brave en booze debiteuren kan de wet geen onderscheid maken; het beneficie
van boedelafstand uitgezonderd, dat echter den braven lieden niet vele voordelen aanbiedt,
en waarvan zoo weinig gebruik gemaakt wordt, dat het is alsof er geen brave debiteuren

480 Van der Feltz I, p. 79-81.
481 Van der Feltz I, p. 105.
482 Zie Van der Feltz, p. 35-47, het Verslag der Eerste Kamer.
483 De regering nam deze visie over, zie Van der Feltz I, p. 43.
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zijn. Maar wat de wet niet kan, dat kunnen de schuldeischers, en dat doen zij. Het zijn
niet de schuldeischers, die het hun niets-bezittenden debiteuren lastig maken. De meeste
faillissementen komen voort uit de eigen aangifte van den schuldenaar. Het is niet de
crediteur, maar de debiteur die met faillissement dreigt.484

4.1.5 Pluraliteit; wetsontwerp, amendement en de Wet Pijnappel

178. Het regeringsontwerp voor art. 1 Fw luidde als volgt:

De schuldenaar, die ophoudt te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek
van een of meer zijner schuldeischers, hetzij op requisitoir van het Openbaar Ministerie,
bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard.485

Zoals reeds hierboven opgemerkt, zou, volgens de memorie van toelichting op het
ontwerp, een schuldenaar op grond van één schuld failliet verklaard kunnen worden.
De aldus toegelichte tekst stuitte op stevige weerstand van de Tweede Kamer.486

Men vond het niet acceptabel dat met name niet-kooplieden op basis van één schuld
failliet verklaard konden worden. Onder druk van deze kritiek deed de minister afstand
van zijn oorspronkelijke toelichting op het ontwerp, maar dat kon niet voorkomen
dat een amendement werd aangenomen tot wijziging van het ontwerp voor art. 1
Fw.487 De geamendeerde tekst van art. 1 Fw kwam te luiden:

De schuldenaar, die ophoudt te betalen, wordt hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek
van een of meer zijner schuldeischers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement
verklaard, indien dit in het gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers wenselijk wordt
geoordeeld [curs. AJN]. De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, om redenen
van openbaar belang, op de vordering van het Openbaar Ministerie.488

Dit amendement beoogde een te gemakkelijke faillietverklaring van niet-kooplieden,
almede een faillietverklaring uit wraakzucht van één crediteur, te voorkomen.489

De hierboven gecursiveerde tekst voegde aan het vereiste van ophouden te betalen
een tweede vereiste toe. De rechter zou moeten beoordelen of de verzochte faillietver-
klaring in het gemeenschappelijk belang der schuldeisers zou zijn. Levy had overigens
ook op het aangenomen amendement kritiek. In zijn ogen kon door dit tweede vereiste
nooit meer iemand failliet verklaard worden, aangezien de rechter geen middel was
aangereikt dit gemeenschappelijke belang vast te stellen, waar de rechter slechts
beschikt over het verzoek van één of enkele schuldeisers.490

484 Van der Feltz I, p. 43.
485 Van der Feltz I, p. 48.
486 Onder andere van afgevaardigde Van der Kaay, zie Van der Feltz I, p. 87.
487 Van der Feltz I, p. 107, drie amendementen van respectievelijk Van Houten, Van der Kaay en Van

Karnebeek.
488 Van der Feltz I, p. 201.
489 Van der Feltz I, p. 112, 113 en 146.
490 Van der Feltz I, p. 116, 122 en 124.
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Eén jaar voor de invoering van de definitieve wet in 1896 zijn art. 1 en 6 nog
eens gewijzigd bij de zogenoemde Wet Pijnappel van 6 september 1895,491 waarna
de tekst van art 1. Fw kwam te luiden:

De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt,
hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij
rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. De faillietverklaring kan ook worden
uitgesproken, om redenen van openbar belang, op de vordering van het Openbaar Ministe-
rie.492 [curs. AJN]

Pijnappel achtte de toetsing aan het gemeenschappelijk belang van crediteuren niet
mogelijk omdat de gezamenlijke crediteuren niet op het verzoek tot faillietverklaring
gehoord worden, laat staan daar over stemmen.493 Met het vereiste dat de schuldenaar
‘in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen’ wenste Pijnappel af te
rekenen met de interpretatie die gegeven was aan ‘ophouden te betalen’, te weten
‘eene schuld niet betalen’. Pijnappel wilde, in het geval erkende en opeisbare schulden
niet terstond betaald werden, ruimte scheppen voor toetsing aan de vraag of ‘daarin,
in verband met bestaande handels- of maatschappelijke gewoonten, de overgang
gelegen is van een toestand, waarin men zijn schulden betaalt, tot een toestand waarin
men daarmede heeft opgehouden.’ Aldus wenste Pijnappel ook het verschil tussen
kooplieden en niet-kooplieden tot zijn recht laten komen, aangezien de ‘toestanden
van kooplieden en niet-kooplieden uiteenlopen’.494 Enkele leden van de Eerste Kamer
bleven tot het laatst toe bezwaren houden tegen faillietverklaring van niet-kooplie-
den.495 Zij zagen in de Wet Pijnappel evenwel ‘een vingerwijzing aan de rechter
om niet te haastig te zijn met het failliet verklaren van een niet-koopman en men
dientengevolge in de practijk zoude terugkeeren tot het maken van onderscheid
tusschen den koopman en den niet-koopman.’496

4.1.6 Conclusie: geen rol goede trouw bij faillietverklaring

179. Ten aanzien van de rol van de goede trouw van de faillerende schuldenaar kom
ik tot de volgende conclusie. Terwijl de hoedanigheid van de schuldenaar (koopman
of niet), de aard van de schulden en het al dan niet te goeder trouw zijn van de
schuldenaar onderwerp is geweest van uitvoerige parlementair debat, heeft de wetgever
aan het einde van de negentiende eeuw er nadrukkelijk voor gekozen de persoon van

491 Zie Van der Feltz I, p. 201-247.
492 Van der Feltz I, p. 48. De Wet Pijnappel werd met 63 tegen 10 stemmen aangenomen.
493 Van der Feltz I, p. 206. Pijnappel zag overigens wel een mogelijk nut in de toetsing voor het geval

er geen actief zou zijn, maar voor dergelijke gevallen diende de remedies van art. 16 Fw: (1)
opheffing faillissement wegens de toestand van de boedel (te weten, bij gebrek aan baten), (2) de
kosteloze behandeling van het faillissement.

494 Van der Feltz I, p. 207.
495 Van der Feltz I, p. 270.
496 Van der Feltz I, p. 246. Andere leden bleven het betreuren dat volgens de nieuwe wet van 1896

ook een niet-koopman failliet verklaard kon worden.
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de schuldenaar, de aard van de schulden en de goede trouw van de schuldenaar geen
enkele rol te laten spelen bij de beslissing van de rechter op de faillissementsaanvrage
van de schuldenaar zelf of op de aanvraag van diens crediteuren.497 Art. 1 Fw, zoals
dat is ingevoerd in 1896 en sindsdien ongewijzigd is gebleven, vereist voor faillietver-
klaring een toestand van opgehouden hebben te betalen. Voor faillietverklaring stelt
de wet geen aanvullend vereiste van kwade trouw van de schuldenaar of de mogelijk-
heid van verweer van de ‘eerlijke schuldenaar’ op grond van diens goede trouw. Het
faillissement beoogt executie van het vermogen van de schuldenaar die in de toestand
verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Het faillissement richt zich niet tegen
de persoon van de failliet, maar abstraheert juist van de persoon.498

4.2 Beslag op het gehele vermogen van de failliet; uitzonderingen499

180. Volgens art. 20 Fw omvat het faillissement het gehele vermogen van de schulde-
naar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement
verwerft. Krachtens deze bepaling valt ook het inkomen, dat de schuldenaar tijdens
faillissement verdient, in de failliete boedel. In 1893 achtten sommige kamerleden
deze bepaling in strijd met het uitgangspunt dat het faillissement geen beslag is op
de persoon van de schuldenaar.500 De regering antwoordde dat in ‘geene andere
wetgeving […] behalve in het Duitse stelsel’ de goederen verworven tijdens faillisse-
ment buiten de boedel bleven.501 Bovendien voorzag de regering dat uitsluiting van
de verworven inkomsten, de mogelijkheid zou scheppen van een gelijktijdig tweede
of zelfs derde faillissement, waartegen zij ernstige bezwaren had.

497 Volgens de memorie van toelichting is het de taak van het OM steeds op te treden als het openbaar
belang dit vordert, Van der Feltz I, p. 50. In art. 768 WvK (1838) was bepaald dat het OM deze
bevoegdheid heeft indien de schuldenaar (koopman) die opgehouden heeft te betalen ‘voortvluchtig
is zonder order op zijne zaken te hebben gesteld, of bezig is zijne goederen te verdonkeren’. De
memorie van toelichting uit 1893 zag geen reden het openbaar belang nog langer tot de gevallen
bedoeld in art. 768 WvK (1838) te beperken. Faillietverklaring op verzoek van het OM komt in
de praktijk slechts zelden voor, zie de jurisprudentie vermeld in de Losbladige Faillissementswet
(Kluwer), art. 1, aantekening 11.

498 De (afwezigheid van) goede trouw speelt wel een rol bij de vernietiging, gedurende het faillissement,
van paulianeuze rechtshandelingen die vóór de faillietverklaring verricht zijn. Zie art. 42-47 Fw
en randnr. 248 in hoofdstuk 4.

499 Ik ga hier slechts op een beperkt aantal uitzonderingen in. Voor nadere beschouwingen en uitwerking
van de uitzonderingen op art. 20 en de wettelijke uitzonderingen bedoeld in art. 21 Fw, zie Polak-
Wessels II, par. 2011 e.v. en par. 2117 e.v.

500 Van der Feltz I, p. 343. Voorts meenden de tegenstanders dat de regel dat inkomen in het faillisse-
ment valt reden zou zijn voor crediteuren het faillissement zolang mogelijk open te doen houden.

501 Van der Feltz I, p. 344.
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Het ontwerp voor de Faillissementswet maakte overigens belangrijke uitzonderingen
op de hoofdregel dat het faillissement het gehele vermogen omvat.502 De regering
motiveerde de uitzonderingen als volgt:

Hoewel moet worden vastgehouden aan het beginsel dat het faillissement is een algemeen
beslag, een beslag op het geheele vermogen van den schuldenaar, kan toch niet ontveinsd
worden dat dit beginsel, streng toegepast, voert tot eene ongewenschte en onnoodige
hardheid jegens den schuldenaar. Het strookt noch met de belangen van de schuldeischers,
noch met die van de maatschappij den schuldenaar van alles te berooven. […] De humaniteit
eischt, dat de schuldenaar bij alle noodzakelijke gestrengheid toch menschelijk worde
behandeld; het welbegrepen belang van de schuldeischers wordt gediend, indien men den
schuldenaar de mogelijkheid laat zijn eigen kost te verdienen en later nog weer eens tot
welstand te komen; het belang der maatschappij vordert dat de schuldenaar niet armlastig
worde of in verzoeking kome op oneerlijke wijze zich een levensonderhoud te verschaffen.

Het thans nog geldende art. 21 onder 1e Fw bepaalt dat bepaalde zaken buiten de
failliete boedel vallen en derhalve tot vrije beschikking van de failliete schuldenaar
staan.503 Daarnaast schiep art. 21 onder 2e Fw de mogelijkheid dat een deel van
de inkomsten van de failliet buiten de boedel blijft, zodat de failliet in zijn levensonder-
houd kan voorzien. De memorie van toelichting op art. 21 van de wet van 1893
motiveerde als volgt:

Kan en moet de curator, zooals naar geldend recht, op alles wat de schuldenaar door zijne
persoonlijke werkzaamheid verkrijgt, ten bate van den boedel beslag leggen, dan wordt
deze feitelijk de slaaf van zijne schuldeisers. […] Het behoeft geen betoog, en de ervaring
leert het, dat de schuldenaar, indien de curator van zijne wettelijke bevoegdheid in dezen
gebruik maakt, boven dien toestand van vrijwillige slavernij er de voorkeur aan geeft niet
te arbeiden, of zoo hij arbeidt, het zogenaamd om niet te doen.504

De memorie van toelichting maakte geen onderscheid tussen ‘eerlijke’ of ‘oneerlijke’
schuldenaren, schuldenaren te goeder trouw of kwader trouw, of enig ander onder-
scheid. Het is algemene praktijk dat de R-C een deel van het inkomen vrijstelt en
daartoe een beschikking afgeeft aan de faillissementscurator. De R-C knoopt in de
regel aan bij de beslagvrije voet geregeld in art. 475d Rv.505 Voor zover mij bekend,

502 Onder art. 808 WvK (1838) was omstreden of de failliet en zijn huisgezin na insolventverklaring
niet alsnog kleding, linnengoed en huisraad aan de curator moesten afstaan. Omstreden was voorts
de vraag of art. 447 en 756 Rv (1838) die bepaalde goederen van beslag uitsloten, niet ook in
faillissement hadden te gelden, zie Van der Feltz I, p. 348 en Holtius (1878), p. 270.

503 Het Wetboek van Koophandel van 1838 kende een dergelijke uitsluiting van rechtswege niet. Wel
konden bepaalde goederen (in ieder geval tot insolventverklaring) aan de failliet ter beschikking
gesteld worden, zie par. 3.2.4 hierboven.

504 Van der Feltz I, p. 348 en 349.
505 De beslagvrije voet is gelijk aan 9/10 van de bijstandsnorm bedoeld in art. 20-24 van de Wet werk

en bijstand.
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toetst de R-C daarbij niet aan het gedrag c.q. de goede trouw van de gefailleerde.506

De tekst en de wetshistorie van de Faillissementswet bieden daarvoor mijns inziens
ook geen aanknopingspunten. De bepalingen van art. 21 Fw kunnen mijns inziens
dan ook niet gekwalificeerd worden als een premie voor goed gedrag van de schulde-
naar.

4.3 Akkoord in faillissement

181. De ontwerpers van de Faillissementswet beschouwden het akkoord als een
overeenkomst tussen de schuldenaar en zijn gezamenlijke schuldeisers.507 De Hoge
Raad heeft die opvatting steeds gedeeld.508 De homologatie door de rechter geeft
de overeenkomst bindende kracht jegens alle concurrente crediteuren van de schulde-
naar.509 Na homologatie van het akkoord eindigt het faillissement.510 Indien de
schuldenaar zijn verplichtingen uit het gehomologeerde akkoord nakomt, zijn de
schuldeisers niet langer gerechtigd betaling door de schuldenaar van het onbetaald
gebleven deel van hun oorspronkelijke vorderingen in rechte af te dwingen.511 Iedere
gefailleerde is bevoegd een akkoord aan zijn gezamenlijke schuldeisers aan te bie-
den.512 Tot het aannemen van een akkoord vereiste art. 145 Fw een meerderheid
van 2/3 van de erkende en van de voorwaardelijk toegelaten concurrente schuldeisers,
vertegenwoordigend 3/4 van de niet door voorrang gedekte schulden. Sinds januari
2005 is een gewone meerderheid van de ter vergadering verschenen schuldeisers die
gezamenlijk de helft van de schuldvorderingen vertegenwoordigen voldoende voor
aanneming van een akkoord.513 De wet stelt geen eisen aan de inhoud of de vorm
van het akkoord.514 De rechtbank dient de homologatie van het akkoord echter te
weigeren op de imperatieve gronden vermeld in art. 153 lid 2 Fw; de rechtbank kan
de homologatie ook op ‘andere gronden’ weigeren (art. 152 lid 3 Fw). De ambtshalve
bevoegdheid tot weigering is derhalve slechts gedeeltelijk door de wet genormeerd.515

De wel in de wet genoemde imperatieve gronden tot weigering zijn (art. 153 lid 2):

506 Tegen de beschikking van de R-C staat geen beroep open, art. 67 lid 2 Fw en de gepubliceerde
jurisprudentie is schaars, zie tevens Losbladige Faillissementswet, art. 21, aantekening 3.

507 In tegenstelling tot de opvatting dat het akkoord een vonnis is, niet voor ontbinding vatbaar. Zie
Van der Feltz II, p. 144 e.v.

508 Zie Van der Feltz II, p. 145 bovenaan en HR 18 mei 1990, NJ 1991, 412.
509 Zie art. 153 en 157 Fw. Zie voor een opsomming van de aan het akkoord gebonden schuldeisers

Polak-Wessels VI, par. 6143.
510 Zodra de homologatie door de rechter in kracht van gewijsde is gegaan, art. 161 Fw.
511 Er resteert een natuurlijke verbintenis tenzij bij het akkoord ook expliciet afstand is gedaan van

het vorderingsrecht zelf, aldus Polak-Wessels VI, par. 6146 en verwijzing naar literatuur in par.
6021. De schuldeisers behouden wel hun rechten jegens borgen en medeschuldenaren, aldus art.
160 Fw.

512 Art. 138 Fw.
513 Zie over de nieuwe regeling van het dwangakkoord in art. 145 en 146 Fw Wessels Insolventierecht

VI (2007), par. 6081 e.v.
514 Zie Polak-Wessels VI, nr. 6006 e.v.
515 Zie Polak-Wessels VI, par. 6109 e.v. over de gronden tot weigering van het akkoord.
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1 De baten van de failliete boedel gaan de akkoordsom aanmerkelijk te boven.
Deze weigeringsgrond beoogt benadeling van crediteuren te voorkomen.516 Na
homologatie van het akkoord eindigt het faillissement. De boedel wordt niet door
de curator vereffend. De bedoelde weigeringsgronden beogen te voorkomen dat
de schuldeisers bij een buitengerechtelijke vereffening na akkoord aanmerkelijk
minder zouden ontvangen dan bij gerechtelijke vereffening door de faillissements-
curator.

2 De nakoming van het akkoord onvoldoende is gewaarborgd.
Specifieke vereisten tot waarborg stelt de wet niet. De beslissing is aan de rechter
over gelaten.517

3 Dat het akkoord door bedrog, door begunstiging van een of meer schuldeisers
of met behulp van andere oneerlijke middelen tot stand is gekomen, onverschillig
of de gefailleerde dan wel een ander daartoe heeft meegewerkt.
Deze bepaling beoogt met name sluipakkoorden te voorkomen.518 De homologa-
tie kan bij bedrog en oneerlijke middelen slechts geweigerd worden als er een
causaal verband bestaat tussen het oneerlijke middel en het tot stand komen van
de stemmenmeerderheid voor het akkoord.519 De verwijzing in art. 152 lid 2
onder 3e Fw naar oneerlijke middelen heeft betrekking op de totstandkoming van
het akkoord en bijvoorbeeld niet op de aard, de omvang of het tijdstip van ontstaan
van de schulden.520 Het schuldengedrag c.q. de goede trouw van de schuldenaar,
bij het ontstaan of onbetaald laten van de schulden, vormt geen specifiek criterium
voor een geldig akkoord.

Voor zover mij bekend is gebrek aan goede trouw van de schuldenaar ten aanzien
van het ontstaan of onbetaald laten van schulden geen grond die de rechtspraak
hanteert voor weigering van de homologatie van een dwangakkoord.

4.4 Einde faillissement; de rechtstoestand na vereffening

182. Onder het regime van de Faillissementswet eindigt het faillissement (1) door
vernietiging van het faillissement na het succesvol instellen van een rechtsmiddel tegen
de faillietverklaring (art. 15 Fw), (2) door opheffing wegens de toestand van de boedel
ofwel gebrek aan baten (art. 16 Fw), (3) door het in kracht van gewijsde gaan van
de beschikking houdende homologatie van een akkoord (art. 161 Fw), (4) door
volledige voldoening van de schulden (art. 193 lid 1 Fw) of (5) door het verbindend

516 Van der Feltz II, p. 177.
517 Van der Feltz II, p. 180. Zie Polak Wessels VI., par. 6117.
518 Van der Feltz II, p. 177, Polak Wessels VI, par. 6118.
519 Zie Polak-Wessels VI, par. 6120.
520 Dat laat natuurlijk onverlet dat het akkoord, en de schuldenaar die een akkoord aanbiedt, onderworpen

zijn aan het contractenrecht en meer specifieke regelingen in de Faillissementswet inzake het akkoord.
Zie Polak-Wessels VI, par. 6017 die het akkoord aanduidt als een ‘meerpartijenovereenkomst’.
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worden van de slotuitdelingslijst (art. 193 lid 1 Fw).521 Na opheffing van het faillisse-
ment ex art. 16 Fw kunnen de schuldeisers hun (pre)faillissementsvorderingen zowel
op de goederen als de persoon van de schuldenaar verhalen. Gijzeling van de schulde-
naar is na opheffing van zijn faillissement opnieuw mogelijk. Na het verbindend
worden van de slotuitdelingslijst herleven voor de faillissementsschuldeisers de
executierechten op de goederen van de schuldenaar, maar de schuldeisers herkrijgen
niet de mogelijkheid om de schuldenaar te gijzelen wegens het onbetaald blijven van
de (pre)faillissementsschulden.522

183. De staatscommissie-Kist had voorgesteld ten behoeve van de schuldenaar een
wettelijke voorziening te creëren om ter gelegenheid van de slotuitdeling (opnieuw)
een akkoord aan schuldeisers aan te bieden ter zake van onbetaald gebleven schul-
den.523 De staatscommissie wilde de schuldenaar een tweede kans geven ‘wanneer
het hem niet mocht gelukken in het faillissement een akkoord te doen aannemen,
omdat de schuldeischers aan vereffening door een curator de voorkeur gaven boven
een buitengerechtelijke door een schuldenaar, aan wiens ongeluk of goede trouw zij
twijfelden, in wien zij althans niet voldoende vertrouwen stelden.’524 Overigens
gingen de gedachten van de staatscommissie niet verder dan een herkansing voor een
akkoord en gingen de gedachten niet uit naar een bepaalde décharge van schulden,
zo blijkt wel uit de toelichting van de commissie:

De positie van de schuldenaar zal, na insolventie en vereffening van den boedel, door de
bepalingen van art. 195 en 196 geen benijdenswaardige zijn. […] Terwijl hij alles verliest
blijven er nog schulden over. […] Zij zullen hem een blok aan het been zijn, dat hem belet
voorwaarts te gaan. Op zich zelf is hierin geen bijzondere reden voor medelijden gelegen;
hij, die schulden maakt zonder ze te kunnen betalen, moet de onaangename gevolgen
daarvan dragen; slechts aan zich zelven kan hij ze wijten; werd hij alleen door het ongeluk

521 Hoe vanzelfsprekend dit nu ook mag klinken, anders was dat, zoals hierboven besproken, onder
het regime van het Wetboek van Koophandel van 1838. De wet van 1896 bracht op dit punt een
ingrijpende wijziging: ‘Het faillissement kan in beginsel na vereffening des boedels geen nawerking
hoegenaamd hebben op de rechtsverhouding, waarin de schuldenaar tot zijne schuldeischers staat,’
Van der Feltz II, p. 254.

522 Dit volgt uit art. 195 Fw. Ook dwangsommen kunnen weer verhaald worden. Art. 195 Fw geldt
niet voor boedelschuldeisers en voor schuldeisers die na het faillissement een vordering gekregen
hebben. Deze schuldeisers kunnen de voormalige failliet dus wel gijzelen indien zij althans een bij
lijfsdwang uitvoerbaar vonnis hebben. Het ontwerp van de staatscommissie-Kist voor art. 195 Fw
bepaalde overigens dat de schuldeisers de executie, na verbindend worden van de slotuitdelingslijst,
ook tegen de persoon zouden kunnen hervatten, zie Van der Feltz II, p 262.

523 Zie art. 195-205 van het ontwerp van de staatscommissie, Van der Feltz II, p. 462-465.
524 Van der Feltz II, p. 464. Op dit ‘slotakkoord’ zouden zoveel mogelijk de bepalingen inzake aanbie-

ding en homologatie het ‘gewone’ akkoord in faillissement (geregeld in art. 139-172), van toepassing
zijn. Zie art. 200 ontwerp en de toelichting, Van der Feltz I, p. 463 en 464.
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vervolgd, het zou hem niet moeilijk zijn gevallen, in het faillissement een akkoord tot stand
te brengen.525

De regering voelde niets voor deze herkansing op een akkoord.526 Zij meende dat
de regeling zou uitlokken tot sluipakkoorden en dat het ‘slotakkoord’ slechts weinig
debiteuren soelaas zou bieden. Aan het einde van de negentiende eeuw lag de aanvaar-
ding van instrumenten als schuldsanering en schone lei nog zeer ver weg, zo blijkt
wel uit overwegingen van de regering inzake de achtste afdeling van de Faillissements-
wet (Van den rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening):

Kan men ook nog wenschen, dat de wet bepale, dat door zijne schulden de pen gehaald,
of dat althans eene regeling getroffen worde, krachtens welke die schulden verder geheel
of nagenoeg onverhaalbaar zijn? Op welke rechtsgrond een wetgever hiertoe zou mogen
overgaan ligt in ’t duister.527

4.5 Surseance van betaling

184. Het Wetboek van Koophandel van 1838 bood de koopman slechts de mogelijk-
heid surseance aan te vragen in het geval van buitengewone omstandigheden van
oorlog of andere algemene en onvoorziene rampen. De surseance werd nog beschouwd
als een gunst van de Hoge Raad aan de schuldenaar.528 Als gevolg van het strenge
toepassingscriterium werd van de surseance weinig gebruik gemaakt: in de jaren 1838
tot en met 1877 zijn slechts 33 surseances verleend, minder dan eenmaal per jaar.529

Met de Faillissementswet van 1893 en latere wijzigingen van die wet is het criterium
in een aantal stappen aanzienlijk versoepeld en konden ook niet-kooplieden surseance
van betaling verkrijgen. Molengraaff merkt op dat met de nieuwe wet ‘niet alleen
hij die geheel buiten zijn schuld, maar een ieder die buiten staat geraakt zijne opeisch-
bare schuld te betalen, van die rechtsweldaad zal kunnen genieten.’ en spreekt van

525 Van der Feltz II, 463. Dat ‘ongelukkige’ schuldenaren aan het einde van de negentiende eeuw zo
gemakkelijk een akkoord met hun schuldeisers konden sluiten, komt niet erg aannemelijk voor.
Daartoe moeten op zijn minst bepaalde financiële middelen aanwezig zijn, vgl. hoofdstuk 2, par.
4.2 over het minnelijke traject.

526 Van der Feltz II, p. 260.
527 Van der Feltz II, p 264. De Nederlandse regering attendeerde overigens in het regeringsantwoord

zelf op de ‘order of discharge’ onder de Engelse Bankruptcy Act 1883, zie Van der Feltz II, p. 261.
In een verdere toelichting op art. 195 Fw sprak de regering het vertrouwen uit dat ‘het aantal
lichtvaardige faillissementen op eigen aangifte, en tevens de bedreigingen van schuldenaren met
hun faillissement, zullen afnemen’, Van der Feltz II, p. 266.

528 Vreeswijk (1973), p. 2 en Völlmar (1953), p. 33; beide auteurs zien in de verlening door de Hoge
Raad een overblijfsel van de vroegere opvatting dat de surseance een gunstbetoon van overheidswege
is. Op het verzoek van de schuldenaar trof de rechtbank reeds voorzieningen, maar alleen de Hoge
Raad kon de surseance verlenen.

529 Zie Vreeswijk (1973), p. 1, die deze gegevens ontleent aan het promotieonderzoek van Zwaardemaker.
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het beginsel van gelijke behandeling van schuldenaren.530 Voor verlening van sur-
seance vereiste de Faillissementswet (1893) dat de schuldenaar voorziet dat hij met
betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan.531 Bovendien diende
de schuldenaar aan te tonen dat vooruitzicht bestaat dat hij na verloop van tijd aan
al zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.532 Een schuldenaar die echter aan dat
criterium voldoet, zal veelal in staat zijn financiering te vinden en geen behoefte
hebben aan surseance. De surseance bleef dan ook een weinig gebruikt rechts-
middel.533 De Faillissementswet van 1893 kende ook nog een (separate) afwijzings-
grond: ‘Voorlopige surseance zal nimmer verleend kunnen worden, indien blijkt dat
de schuldenaar te kwader trouw is’.534 Over het begrip ‘te kwader trouw’ zei de
MvT het volgende: ‘Het is een quaestio facti, die in ieder geval in algemeenen zin
zal moeten worden uitgemaakt. Het opzettelijk niet-opgeven van schulden of het
verdichten van baten kan bijv. de kwade trouw aanwijzen, maar dit moet aan de rechter
worden overgelaten.’535 In 1925 verviel het vereiste dat de schuldenaar moest aan-
tonen dat hij op termijn al zijn schulden moest kunnen aflossen.536 De rechtbank
kon het surseanceverzoek nog wel weigeren indien de bevrediging van schuldeisers
na verloop van tijd niet te verwachten was.537 De verwachting dat schuldeisers wel
bevredigd zouden worden kon ook gebaseerd worden op een aan te bieden akkoord.
De afwijzingsgrond inzake de kwade trouw van de schuldenaar verviel eerst in
1935.538 De MvT op deze wijziging van de Fw luidde als volgt: ‘De omschrijving
van het […] geval heeft in de practijk tot twijfel aanleiding gegeven en is dan ook
te vaag. Daar de rechter in alle gevallen, waarin hem dat gewenscht voorkomt, de
bevoegdheid heeft, de verlening der surseance te weigeren, heeft de oplegging van
eene verplichting tot weigeren slechts zin, wanneer de gevallen, waarin die verplichting
bestaat, in de wet nauwkeurig zijn omschreven.’539 In de verdere parlementaire be-
handeling zijn aan deze wetswijziging geen overwegingen meer gewijd. Kennelijk
kon het schrappen van het ‘vage’ kwade trouw criterium op algemene instemming
rekenen.

530 Molengraaff (1914), p. 28. ‘Zoo heeft dan de wet consequent toegepast het beginsel der gelijke
behandeling van alle schuldenaren, waar het betreft de regeling hunner rechtsbetrekkingen tot hunne
schuldeischers en de algemeene inbeslagneming en executie van hun vermogen’, p. 29.

531 Art. 213 Fw (1893); dit criterium is tot op de dag van vandaag ongewijzigd gebleven. Onder de
oorspronkelijke Faillissementswet van 1893 diende niet alleen over de definitieve surseance, maar
ook over de voorlopige surseance door schuldeisers gestemd te worden, zie de art. 217 en 225 Fw
(1893).

532 Art. 213 (1893).
533 Vreeswijk, (1973), p. 11. Vanaf 1896 speelde de Hoge Raad geen rol meer en kon de rechtbank

zowel de voorlopige als de definitieve surseance verlenen.
534 Art. 217 lid 3 Fw (1893).
535 Van der Feltz II, p. 355.
536 Wet van 16 mei 1925, S. 191. Zie voor de MvT van 1923/1924, Kortmann/Faber (1995), p. 324

e.v.
537 Met deze wetswijziging verviel (tijdelijk) ook het onderscheid tussen de voorlopige surseance en

de definitieve surseance, de schuldeisers werden nog slechts eenmaal gehoord.
538 Wet van 7 februari 1935, S. 41.
539 Kortmann & Faber (1995), p. 407.
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185. Zoals gezegd is kwade trouw van de schuldenaar sinds 1935 geen grond meer
voor afwijzing van een verzoek tot verlening van surseance. De voorlopige surseance
wordt thans direct op het verzoek van de schuldenaar, zonder uitvoerig onderzoek
en zonder raadpleging van de schuldeisers, verleend.540 De definitieve verlening
van surseance kan tegengehouden worden door meer dan 1/3 van het aantal crediteuren
hetzij door crediteuren die gezamenlijk meer dan een 1/4 van het bedrag van de
schulden vertegenwoordigen.541 Voorts dient de rechtbank de definitieve surseance
af te wijzen indien (1) er geen vooruitzicht bestaat dat de schuldenaar na verloop van
tijd zijn schuldeisers zal kunnen bevredigen, of (2) indien er gegronde vrees bestaat
dat de schuldenaar zal trachten de schuldeisers tijdens de surseance te benadelen.542

Kwade trouw van de schuldenaar in het beheer van de boedel kan wel steeds grond
zijn voor intrekking van de voorlopig of definitief verleende surseance.543

Sinds 1935 voorziet de Faillissementswet ook in een regeling van een dwang-
akkoord in surseance.544 Goede trouw van de schuldenaar ten aanzien van het ont-
staan of onbetaald laten van zijn schulden is voor een dergelijk akkoord niet vereist.
Sinds januari 2005 is een gewone meerderheid van de ter vergadering verschenen
schuldeisers die gezamenlijk de helft van de schuldvorderingen vertegenwoordigen
voldoende voor aanneming van een akkoord.545

5 Conclusies

186. Onder het oudste Romeinse recht stond de lijfelijke executie van de schuldenaar
voorop. Betaalde de schuldenaar niet dan moest hij het met zijn vrijheid of zelfs met
zijn leven bekopen. Individuele crediteuren namen het voortouw en voerden zelf de
executie uit, met beperkte inmenging van magistraten. De later geïntroduceerde
boedelafstand (cessio bonorum) gaf de schuldenaar de mogelijkheid zich uit gevangen-
houding te bevrijden. De schuldenaar mocht dan ook een deel van zijn inkomen

540 Het onderscheid tussen voorlopige en definitieve surseance keerde terug. De rechtbank controleert
bij de verlening van de voorlopige surseance slechts of voldaan is aan de formele vereisten van
art. 214 Fw, zie Van Sint Truiden, T&C Fw, aantekening 3 bij art. 215 Fw.

541 Art. 218 lid 2 Fw.
542 Art. 218 lid 4 Fw. In de Wsnp is de eerste omstandigheid (geen aflossing van crediteuren) juist

uitdrukkelijk uitgesloten als grond voor afwijzing van het verzoek van de schuldenaar tot toepassing
van de schuldsaneringsregeling, zie art. 288 lid 3 Fw. De tweede grond (gegronde vrees voor
benadeling) geldt ook in de Wsnp, in het verlengde waarvan art. 288 lid 1 onder b Fw nog toevoegt
dat het Wsnp-verzoek ook afgewezen kan worden indien er gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar
zijn verplichtingen tijdens de sanering niet naar behoren zal nakomen. Zie over de toepassingsvereis-
ten en de afwijzingsgronden in de Wsnp, hoofdstuk 4, par. 1.

543 Art. 242 lid 1 onder 1e Fw. De surseance kan worden ingetrokken op verzoek van de bewindvoerder,
schuldeisers of door de rechtbank ambtshalve.

544 Wet van 7 februari 1935, S. 41. Aan de tweede titel van de Faillissementswet werd een tweede
afdeling toegevoegd inzake het (dwang)akkoord. De schuldenaar kon het ontwerpakkoord tegelijk
met het surseanceverzoek bij de rechtbank deponeren of eerst later.

545 Zie over de nieuwe regeling van het dwangakkoord in art. 145 en 146 Fw (faillissement) en art.
268 en 268a Fw (surseance) Wessels Insolventierecht VI (2007), par. 6081 e.v.
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aanwenden voor eigen onderhoud (beneficium competentiae). In de literatuur wordt
algemeen aangenomen dat voor toekenning aan de schuldenaar op keizerlijk gezag
van het ‘voorrecht’ van boedelafstand goede trouw en/of afwezigheid van ‘schuld’
(culpa) als een vereiste gold. Vanaf de klassieke periode verlegde de executie zich
van de persoon van de schuldenaar naar diens vermogen. Ook bij een concursus
creditorum was de hoofdrol aan crediteuren toebedeeld. De praetor benoemde een
van de crediteuren tot curator bonorum, maar van verdere inmenging of controle door
gezagsdragers blijkt weinig uit de beschikbare rechtsbronnen. De goede trouw van
de insolvente schuldenaar speelde kennelijk nauwelijks een rol. De schuldenaar had
geen aanspraak op een beslagvrije voet: zijn gehele vermogen werd geëxecuteerd.
Boedelafstand bleef een uitzondering op het meedogenloze executierecht.

187. In de Middeleeuwen namen de gezagsdragers het voortouw in insolventieprocedu-
res. Het faillissementsrecht volgens de placaten van Karel V had een strafrechtelijke
inslag. De schuldenaar werd veelal publiekelijk te schande gezet. De failliet werd
in ieder geval verondersteld te kwader trouw te zijn: Faillitus, ergo fraudatur.546

Eerst aan het eind van de zestiende en in de zeventiende eeuw ontwikkelde zich hier
te lande insolventieregelingen die meer oog hadden voor de belangen van de schulde-
naar en tegelijkertijd ook de vermogensvereffening ten behoeve van de schuldeisers
beter regelden. Vooral de opkomende handel was verantwoordelijk voor deze moderne,
meer praktische aanpak. Het ‘landregt’ van Karel V moest nog niets weten van
dwangakkoorden. Maar plaatselijke regelingen ten tijde van de Republiek stonden
wel betalingsuitstel of een dwangakkoord toe indien de schuldenaar tenminste te goeder
trouw was. Onder het regime van de Amsterdamse ordonnanties speelde de goede
trouw c.q. kwade trouw van de debiteur een prominente rol. Bleek tijdens de initiële
‘sekwestratie’ dat de debiteur niet in alle opzichten te goeder trouw was dan werd
hij onmiddellijk ‘insolvent’ (failliet) verklaard. De debiteur niet te goeder trouw mocht
geen akkoord met zijn schuldeisers sluiten en kon evenmin gerehabiliteerd worden.

188. Onder het Wetboek van Koophandel van 1838 kon iedere failliete koopman,
met instemming van een gekwalificeerde meerderheid van diens crediteuren een
akkoord aangaan.547 Bij de homologatie van het akkoord speelde de vraag of de
schuldenaar zijn schulden al dan niet te goeder trouw was aangegaan, geen rol.548

Rehabilitatie na een faillissementsakkoord was nog wel voorbehouden aan ‘den
ongelukkigen en ter goeder trouw gehandeld hebbende gefailleerde’. Surseance van
betaling werd slechts verleend aan de schuldenaar die buiten staat was geraakt zijn
schulden te voldoen ten gevolge van ‘onvoorziene rampen’, letterlijk te verstaan.
Bovendien diende de schuldenaar aan te tonen dat het vooruitzicht bestond dat hij

546 Opgetekend door Baldus van Perugia (1327-1400), ook aangehaald door Hilverda (1999), p. 3.
547 Volgens Diephuis (1867), p. 292, was het akkoord in het belang van de gefailleerde en de schuld-

eisers.
548 Diephuis (1867), p. 293, wees er op dat, anders dan in het Franse recht (CdC 521), ook een schulde-

naar die wegens bankbreuk werd vervolgd een akkoord kon afsluiten.
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na verloop van tijd al zijn schulden kon voldoen. De Hoge Raad kon het surseancever-
zoek van de schuldenaar afwijzen wegens ‘sporen van kwade trouw’.

189. Onder het WvK (1838) bleef lijfsdwang tijdens faillissement mogelijk. Bovendien
sluimerde het faillissement levenslang door, tenzij de schuldenaar gerehabiliteerd werd.
Met de inwerkingtreding van de huidige Faillissementswet in 1896 veranderde het
karakter van het faillissement. Sindsdien is het faillissement te kenschetsen als een
algemeen beslag op het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de gezamenlijke
crediteuren, waarbij over de moraliteit van de debiteur geen oordeel wordt geveld
en executie tegen de persoon (lijfsdwang) alleen nog in uitzonderlijke gevallen moge-
lijk is. Na de vermogensexecutie en de verdeling van de opbrengst onder crediteuren
eindigt het faillissement. In 1925 werd het financiële toepassingscriterium voor de
verkrijging van surseance van betaling aanzienlijk versoepeld: vooruitzicht op volledige
betaling van schuldeisers was niet langer vereist. Sinds 1935 speelt de goede of kwade
trouw van de schuldenaar ook geen rol meer bij de beoordeling van de surseance-
aanvraag. De rechter wijst definitieve surseance nog slechts af indien (1) er gegronde
vrees bestaat dat de schuldenaar zal trachten zijn schuldeisers te benadelen tijdens
de surseance, of (2) geen vooruitzicht bestaat dat de schuldenaar na verloop van tijd
zijn schuldeisers zal kunnen bevredigen. Voor deze bevrediging van schuldeisers
vereist de wet geen vooruitzicht meer op volledige afbetaling van alle schulden. Sinds
1935 is ook in surseance een dwangakkoord mogelijk; goede trouw van de schuldenaar
is voor een dergelijk akkoord geen vereiste.

190. De Wsnp, in 1998 opgenomen als Titel III van de Faillissementswet, biedt een
nieuwe voorziening voor de sanering van schulden van natuurlijke personen in een
uitzichtloze schuldensituatie.549 De rechter kan een verzoek tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling onder andere afwijzen indien de schuldenaar niet te goeder
trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden.550

De Wsnp handhaaft het beginsel van vermogensliquidatie uit de Faillissementswet.
Nieuw is de verplichting van de schuldenaar om tijdens de insolventieprocedure
inspanningen te verrichten om met een (eventueel) inkomenssurplus zijn (pre)sanerings-
schulden af te lossen. De mogelijkheid voor de rechter om aan het eind van de
saneringsperiode aan de schuldenaar, die zich tijdens de sanering aan zijn verplichtin-
gen houdt, een ‘schone lei’ te verstrekken vormt een breuk met de regimes van het
WvK (1838) en de Faillissementswet van 1893.551

549 De Wsnp wordt besproken in hoofdstuk 4.
550 Zie de imperatieve en facultatieve afwijzingsgronden van art. 288 Fw, waarover meer in hoofdstuk

4 par 1.3 en 1.4.
551 De Amsterdamse Ordonnantie 1777 voorzag, volgens de tekst, in de mogelijkheid van een ‘ontslag

van schulden’ met instemming van een gekwalificeerde meerderheid van schuldeisers. Ofschoon
de tekst van de ordonnantie daar geen enkele aanwijzing voor geeft, lijkt waarschijnlijk dat die schone
lei in de praktijk slechts verleend werd na een crediteurenakkoord.
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191. De belangrijke rol die de goede trouw dan wel de kwade trouw van de gefailleer-
de schuldenaar speelden – in de Amsterdamse Ordonnanties uit de zeventiende en
de achttiende eeuw alsmede in het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering uit 1838 – verdween met de Faillissementswet van 1893
die zich geheel richtte op het vermogen van de gefailleerde. Met de wijziging in 1935
van de surseanceregeling in de Faillissementswet verdween de kwader trouw ook als
toetsingscriterium in de surseanceregeling. Vanuit rechtshistorisch perspectief be-
schouwd, is de gerechtelijke toetsing van de goede trouw van de schuldenaar ten
aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden, bij de toelating tot de
wettelijke schuldsanering (Wsnp, 1998), een reactionair element te noemen in deze
overigens ‘revolutionaire’ kwijtscheldingsregeling voor de insolvente schuldenaar.552

Bij de inwerkingtreding van het gewijzigde art. 288 Fw, per 1 januari 2008, dient
de schuldenaar zijn goede trouw zelf aannemelijk te maken (omkering ‘bewijslast’).
Met de impliciete veronderstelling dat de schuldenaar niet te goeder trouw is, tot het
tegendeel blijkt, maakt de wetgever nog een stap verder terug in de tijd.

192. Tot besluit van dit hoofdstuk geef ik op de volgende pagina een globaal, schema-
tisch overzicht van een deel van de resultaten van het historisch onderzoek naar de
rol van de goede trouw respectievelijk kwade trouw van de schuldenaar bij de toepas-
sing van insolventieprocedures en bepaalde rechtsfiguren tijdens die insolventieproce-
dures.

jaar insolventieprocedure vereiste van goede trouw? ja/
nee….

1 1777 Amsterdamse Ordonnantie
1.1 toelating sekwestratieprocedure ja, althans insolventverklaring

indien niet te g.tr.

1.2 toelating insolventieprocedure nee

1.3 dwangakkoord ja

1.4 % boedelopbrengst ja

eventueel naar schuldenaar

1.5 boedelafstand ja

1.6 ja

1.6 rehabilitatie ja

552 Alle natuurlijke personen kunnen toepassing van de Wsnp aanvragen, ook (ex-)ondernemers.
Overigens blijkt de toegang tot de Wsnp voor ondernemers vrijwel onmogelijk en voor ex-onder-
nemers moeizaam, zie hoofdstuk 6.
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jaar insolventieprocedure vereiste van goede trouw? ja/
nee….

2 1838 Wetboek van Koophandel
2.1 toelating faillissement nee

2.2 dwangakkoord in faillissement nee

2.3 rehabilitatie, op verz. schuldenaar nee, echter geen rehabilitatie i.g.v.
stellionaat

2.4 rehabilitatie, na dwangakkoord ja

2.5 toelating tot surseance ja, afwijzing indien schuldenaar te
kwader trouw

2.6 boedelafstand ja

3 1838 Wetb. v. Burgerlijke Rechtsvordering
3.1 toelating staat van kennelijk onvermogen nee

3.2 dwangakkoord nee

4 1896 Faillissementswet
4.1 toelating faillissement nee

4.2 dwangakkoord in faillissement nee

4.3 rehabilitatie nee

4.4 1896 toelating (voorlopige) surseance ja, geen surs. voor schuldenaar te
kwader trouw trouw

1935 toelating (voorlopige) surseance nee

4.5 1935 dwangakkoord in surseance nee

4.6 beëindiging surseance ja, wegens kwade trouw in beheer
boedel

5 1998 Wsnp, Titel III Faillissementswet
5.1 1998 afwijzingsgrond voor toelating ja, Wsnp-verzoek schuldenaar

niet te goeder trouw kan de
rechter afwijzen

2008 toelatingsvereiste ja, Wsnp-verzoek schuldenaar

niet te goeder trouw moet de
rechter afwijzen,

tenzij oorzaak schulden ’onder
controle’




