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4 De Wsnp en de goede trouw van de schuldenaar

1 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden in de Wsnp

1.1 Procesrechtelijke toepassingsvereisten

1.1.1 Informatieverstrekking door de schuldenaar

193. Een schuldenaar die toepassing wenst van de wettelijke schuldsaneringsregeling
dient een ondertekend verzoek bij de rechtbank van zijn woonplaats in te dienen
(hierna ook te noemen: Wsnp-verzoek).1 Tenzij iedere gemeenschap van goederen
is uitgesloten, dient een eventuele echtgenote of geregistreerde partner van de schulde-
naar ‘medewerking’ aan het verzoek te verlenen.2 Het Wsnp-verzoek dient vergezeld
te gaan van de in art. 285 lid 1 Fw vermelde gegevens en bescheiden, te weten:
1 een staat met opgave van de aard en het bedrag van baten en schulden, met

vermelding van de namen en woonplaatsen van de (bekende) schuldeisers;3

2 een opgave van de inkomsten van de schuldenaar;
3 een opgave van de vaste lasten van de schuldenaar;
4 een opgave van inkomsten en lasten van de eventuele echtgenoot of geregistreerde

partner van de schuldenaar;
5 een door of namens burgemeester en wethouders af te geven verklaring, met

redenen omkleed, dat er geen reële mogelijkheden zijn tot een buitengerechtelijke
sanering te komen, alsmede over welke aflossingsmogelijkheden de verzoeker
beschikt.4 Deze verklaring wordt veelal aangeduid als de ‘art. 285-verklaring’.

Indien deze gegevens ontbreken, kan de rechtbank de schuldsaneringsregeling slechts
voorlopig van toepassing verklaren.5 De rechtbank gunt de schuldenaar dan hooguit

1 Art. 284 lid 2 Fw. De rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar is bevoegd, art. 2 Fw. De
schuldenaar kan het verzoek ook door een gemachtigde laten indienen. Indien de gemachtigde niet
als advocaat of procureur is ingeschreven dient een schriftelijke volmacht van de schuldenaar aan
het verzoekschrift te worden gehecht.

2 Volgens Verschoof (1998), p. 35, zou voldoende zijn dat de echtgenoot/partner op de hoogte is van
het verzoek en stilzwijgend instemt, diens handtekening onder het verzoek is volgens Verschoof
niet vereist. Recofa-richtlijn 1b schrijft voor dat het Wsnp-verzoek door de echtegenoot/geregistreerd
partner wordt ondertekend.

3 Art. 285 lid 1 onder a jo. 96 Fw.
4 Art. 285 lid 1 onder a-e Fw
5 Art. 287 lid 2 Fw. In par. 1.5 en par. 2.2. van dit hoofdstuk ga ik in op de gevolgen van incomplete

aanlevering van de gegevens bedoeld in art. 285.
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eenentwintig dagen de tijd om de ontbrekende gegeven aan te leveren. De rechtbank
spreekt de definitieve toepassing niet uit indien de schuldenaar de gegevens niet binnen
de gestelde termijn aanlevert.6 Bij het Wsnp-verzoek of nadien7 dient de schuldenaar
bovendien over te leggen:
6 een ontwerp voor een saneringsplan;
7 een opgave van redelijkerwijs voorzienbare inkomenswijzigingen in de komende

vijf jaar, zowel van de schuldenaar als zijn eventuele echtgenoot of geregistreerd
partner;

8 een opgave van de goederen van de schuldenaar met vermelding van een eventueel
hypotheek-, pand- of retentierecht dat op die goederen rust;

9 een opgave van de vorderingen ter zake waarvan de schuldenaar zich als borg
of medeschuldenaar heeft verbonden;

10 de inhoud van een verworpen buitengerechtelijk akkoord, de reden van niet
aanvaarding van het aangeboden akkoord alsmede de middelen waarmee schuld-
eisers bevredigd kunnen worden bij aanvaarding van het akkoord;

11 andere gegevens van belang voor het vaststellen van het saneringsplan.8

194. De wet bepaalt dat B&W verplicht zijn de art. 285-verklaring af te geven. In
de praktijk blijkt de afgifte op vertraging te kunnen stuiten of andere problemen als
het gaat om schuldenaren met een onderneming. De verklaring wordt in de praktijk
afgegeven door een daartoe door B&W gemandateerde instelling, veelal een gemeente-
lijke kredietbank.9 Art. 285 lid 1 onder e spreekt van een met ‘redenen omklede
verklaring’ van B&W ‘dat er geen reële mogelijkheden zijn tot een buitengerechtelijke
sanering te komen, alsmede over welke aflossingsmogelijkheden de verzoeker be-
schikt’, maar geeft verder niet aan wat zoal in deze verklaring opgenomen moet of
mag worden.10 De RvR, de VNG, de NVVK en Recofa hebben een standaardmodel
art. 285-verklaring opgesteld.11 Volgens het model dienen ook de overige gegevens,
bedoeld in art. 285 lid 1 Fw, ingevuld te worden. Hoewel men kan twisten over de

6 Eventueel kan de rechtbank de toepassing wel uitspreken indien de art. 285-verklaring van de
gemeente ontbreekt op grond van een weigering of verzuim van de gemeente en de rechtbank van
oordeel is dat de verklaring in redelijkheid niet geweigerd had mogen worden (art. 287 lid 5, tweede
zin).

7 Krachtens art. 285 lid 2 kan de rechter voor het aanleveren van de gegevens een termijn stellen
bij zijn beslissing tot voorlopige of definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling (art. 287
lid 1 en lid 4). De gegevens dienen in ieder geval uiterlijk op de vijftiende dag voor de verificatie-
vergadering ter griffie gedeponeerd te zijn.

8 Art. 285 lid 2 aanhef en onder a-g.
9 Zie hoofdstuk 2, randnr. 66 over de belangrijke rol van de gemeentelijke kredietbanken in het

minnelijke traject en de afgifte van de art. 285-verklaringen.
10 Rb. Breda 3 mei 2002, 107121/FT-RK 02.295 (Lankhorst (2006), p. 7) neemt geen genoegen met

een vergelijking van de gemeente tussen de schuldenlast en draagkracht van de schuldenaar (aflos-
singscapaciteit), kennelijk zonder verder onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid van een
regeling met crediteuren. De rechtbank berekent dat in het Wsnp-traject slechts C= 7 per maand voor
de schuldeisers overblijft en de rechtbank acht het waarschijnlijk dat, als de schuldeisers deze keuze
wordt voorgehouden, een minnelijke regeling moet kunnen worden bereikt.

11 Zie over het model Dethmers (2005), p. 27 en p. 211.



Hoofdstuk 4 225

vraag wat art. 285 lid 1 onder e verstaat onder ‘met redenen omkleed’, verwijst het
model naar diverse gegevens die volgens de tekst van art. 285 Fw niet vereist zijn
voor indiening van een verzoekschrift. Zo biedt het model de mogelijkheid een viertal
oorzaken van de schulden aan te kruisen (‘echtscheiding, inkomstenterugval, overbeste-
ding, gedrag (verslaving, psychische problematiek’)). Tevens kunnen ‘persoonlijke
omstandigheden’, die invloed hebben gehad op het ontstaan van de schulden, aange-
kruist worden. Daarnaast vraagt het model naar afspraken die met de schuldenaar zijn
gemaakt (bijvoorbeeld over budgetbeheer) en of de schuldenaar die afspraken is
nagekomen. Ook kan de schuldbemiddelaar op het formulier opgeven hoe groot hij
de kans acht dat de schuldenaar het traject doorloopt (‘groot, aannemelijk, gering’).
Deze laatste informatie zal de rechter goed kunnen gebruiken bij de beoordeling van
het Wsnp-verzoek. De Recofa-richtlijnen bepalen dat bij het Wsnp-verzoek ‘zo
mogelijk’ de volgende gegevens en bescheiden worden gevoegd (Richtlijn 1 onder b):
- een verklaring ex art. 285 lid 1 onder e Fw, afgegeven door of namens het college

van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de schuldenaar woont
of verblijf houdt. Deze verklaring dient te zijn opgemaakt volgens het in overleg
tussen de RvR, NVVK en VNG meest actueel vastgestelde model;

- een origineel uittreksel uit het persoonsregister van de schuldenaar, niet ouder
dan één maand;

- een recent uitkerings- of inkomstenbewijs;
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart);
- in het geval dat de schuldenaar een bedrijf heeft (gehad), een origineel uittreksel

van de KvK, niet ouder dan één maand en jaarstukken van de laatste drie jaar
(indien deze zijn opgemaakt);

- in geval de schulden veroorzaakt zijn door verslaving of psychische problemen:
een recente verklaring van de daarop betrekking hebbende hulpverlening over
het verloop van de behandeling;

- ingeval er schulden zijn aan/bij het CJIB: een opgave waarin deze schulden door
het CJIB zijn gespecificeerd.

1.1.2 Ondergeschikte rol crediteuren

195. Schuldeisers hebben niet de mogelijkheid toepassing van de wettelijke schuldsane-
ringsregeling te verzoeken.12 Dat recht is voorbehouden aan de schuldenaar en aan

12 Crediteuren kunnen ook geen (voorlopige) surseance van betaling van hun schuldenaar verzoeken.
Een gekwalificeerde minderheid van crediteuren kan wel de verlening van de definitieve surseance
tegenhouden. De rechtbank kan geen definitieve surseance verlenen indien tegenstemmen (a) één
derde van de concurrente schuldeisers, dan wel (b) concurrente schuldeisers die gezamenlijk een
kwart van de ter vergadering vertegenwoordigde schuldvorderingen vertegenwoordigen. Zie art.
218 lid 2 Fw. Faillissement kan zowel door de schuldeisers als de schuldenaar worden aangevraagd.
Art. 1 lid 1 Fw. Ook het Openbaar Ministerie kan, om redenen van openbaar belang, faillietverklaring
verzoeken, art. 1 lid 2 Fw.
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B&W van de woonplaats van de schuldenaar.13 Volgens de MvT mag een Wsnp-
verzoek niet worden afgewezen op de grond dat belangen van één of meer schuldeisers
zich tegen de toepassing van de schuldsaneringsregeling zouden verzetten.14 Zonder
verdere toelichting stelt de MvT: ‘De belangen van de schuldeisers zijn in de weige-
ringsgronden [van art. 288 Fw, toevoeging auteur] verdisconteerd.’15 In lijn met het
voorafgaande genieten schuldeisers slechts beperkte rechtsbescherming in het systeem
van de Wsnp. Art. 287 lid 1 Fw bepaalt dat de rechtbank met de meeste spoed
uitspraak doet op het verzoekschrift van de schuldenaar. Volgens de MvT is met die
bepaling beoogd tegen te gaan dat schuldeisers kennis krijgen van het verzoek van
de schuldenaar en op de valreep verhaal halen.16 Hieruit valt op te maken dat de
Minister van Justitie het ook niet wenselijk acht dat schuldeisers door de rechtbank
worden gehoord over het Wsnp-verzoek. De rechtbank is zelfs niet wettelijk verplicht
een openbare zitting te houden of de schuldenaar op te roepen. Spreekt de rechter
slechts de voorlopige toepassing van de wsr uit, dan kan de rechter, alvorens over
de definitieve toepassing te beslissen, de schuldenaar, de rechter-commissaris, de
bewindvoerder en de schuldeisers oproepen zo bepaalt art. 287 lid 4, maar de rechter
is tot enige oproeping niet verplicht.17 Indien een schuldeiser bekend is met het Wsnp-
verzoek dan belet de wet hem niet aan de rechtbank te verzoeken te worden gehoord.
Het staat de rechtbank mijns inziens vrij een dergelijk verzoek af te wijzen. De
schuldenaar kan zijn bezwaren tegen een Wsnp-verzoek ook schriftelijk aan de
rechtbank kenbaar maken. Bij de beoordeling van een Wsnp-verzoek is het de rechter
immers niet verboden, acht te slaan op stukken afkomstig van schuldeisers, zo valt
af te leiden uit HR 25 februari 2000: ‘Anders dan het middel betoogt, mocht het Hof
ook acht slaan op stukken, ingestuurd namens de faillissementsaanvrager.’18 De
wetgever heeft het evenmin nodig geoordeeld dat derden – met name crediteuren –
rechtsmiddelen kunnen aanwenden tegen toepassing van de schuldsaneringsregeling.19

13 B&W maken zeer zelden gebruik van hun bevoegdheid. Een voorbeeld is te vinden in Hof Arnhem
6 juli 2000, RvR-site 2000-179. De gemeente Zwolle was benoemd tot bewindvoerder op grond
van art. 1:431 BW, en verzocht in die hoedanigheid toepassing van de Wsnp.

14 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 36/37.
15 Idem. Vgl. hoofdstuk 7, par. 2 over de wijziging van de Wsnp, waaronder de introductie van de

bevoegdheid van de rechter om aan weigerachtige crediteuren een schuldregeling op te leggen. De
Minister van Justitie bepleit in de toelichting op de wijzigingsvoorstellen juist wel een belangen-
afweging.

16 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 35.
17 Art. 287 lid 4 Fw.
18 HR 25 februari 2000 slot r.o. 3.4, NJ 2000, 310. Zie Wessels, (2000), p. 1782. Wessels bepleit

oproeping van de schuldeiser (c.q. een uitnodiging van de rechtbank tot een schriftelijke reactie
van de schuldeiser) wier vordering tenminste een kwart van de totale schuldenlast uitmaakt.

19 Het uitsluiten van appel voor crediteuren licht de MvT (Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3,
p. 39) als volgt toe: ‘Betrokkenen kunnen vrij spoedig na het uitspreken van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling in de verificatievergadering hun standpunt omtrent de voortzetting van de
schuldsaneringsregeling kenbaar maken. Tegen een uitspraak tot voortzetting van de schuldsanerings-
regeling en tot vaststelling van het saneringsplan en tegen andere beslissingen van de rechter die
in het kader van de toepassing van de schuldsaneringsregeling worden gegeven, kunnen door
schuldeisers rechtsmiddelen worden ingesteld. Overigens kunnen zij in voorkomende gevallen op
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Hoewel bij het passeren van crediteuren de nodige vraagtekens geplaatst kunnen
worden, past deze keuze bij de hoofddoelstelling te voorkomen dat schuldenaren tot
in de lengte van dagen door hun schulden achtervolgd worden. Een consequentie van
de geringe betrokkenheid van crediteuren is dat de rechter, bij een beoordeling van
een Wsnp-verzoek, de rechten en belangen van schuldeisers zelden in concreto toetst.
De lagere rechtspraak verwijst nog wel eens naar ‘het maatschappelijk draagvlak’
voor de schuldsanering.20 In een enkel geval releveert de rechter ook het belang van
een specifieke crediteur, met name slachtoffers van misdrijven, zelfs indien die
crediteuren zich niet in de procedure hebben gemeld of zijn opgeroepen om gehoord
te worden.21

1.2 Materiële toepassingsvereisten

196. De materiële vereisten voor toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling
voor natuurlijke personen zijn opgenomen in art. 284 lid 1 Fw: (1) redelijkerwijs is
te voorzien dat de schuldenaar niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn
schulden, of (2) de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te
betalen. De schuldenaar kan zijn verzoek baseren op één van beide of beide gronden.
De eerste grond biedt een schuldenaar de mogelijkheid tijdig, nog vóór het intreden
van de onder (2) bedoelde toestand, toepassing te vragen van de wsr. Volgens de MvT
is het ‘niet kunnen’ voortgaan met betalen onafhankelijk van de ‘subjectieve invulling’
van de schuldenaar.22 Het niet kunnen voortgaan met betalen moet redelijkerwijs,
ofwel ‘objectief’ voorzienbaar zijn. De tweede grond lijkt overeen te komen met de
voorwaarde voor faillietverklaring vermeld in art. 1 Fw, maar het criterium voor

voet van art. 350 Fw een verzoekschrift tot tussentijdse beëindiging van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling indienen. Met het een en ander zijn hun rechten voldoende gewaarborgd.
Het zou nodeloos vetragend werken als tegen de uitspraak tot uitspreken van de toepassing van
de schuldsaneringsregeling rechtsmiddelen kunnen worden aangewend.’ Opgemerkt zij dat bij een
verkorte saneringsduur van minimaal een jaar (art. 352 lid 2 Fw) geen verificatievergadering
plaatsvindt en ook het saneringsplan vervalt; wel dient de bewindvoerder de schuldeisers bij brief
in kennis te stellen van een behandeling van het betreffende verzoek tot beëindiging van een sanering
na een verkorte duur van minimaal een jaar, aldus art. 352 lid 4 Fw.

20 Zie de bespreking van jurisprudentie in hoofdstuk 5, par. 4.3 inzake de discretionaire bevoegdheid
van de rechter de afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 onder b al dan niet toe te passen.

21 Zie bijvoorbeeld r.o. 3.4 Hof Arnhem 6 juni 2002 weergegeven in HR 10 januari 2003, NJ 2003,
195, RvR-site 2003-369. Dit arrest wordt nader besproken in hoofdstuk 5, par. 3.4.1.

22 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 34. Over dit objectieve criterium, afkomstig van de
Commissie-Mijnssen (zie Commissie-Mijnssen (1989), p. 59 en 60), is tijdens de parlementaire
behandeling geen debat gevoerd. Verschoof (1998) p. 24-25, verwacht weinig praktisch nut van
dit objectieve criterium nu een slechts op subjectieve gronden, te vroeg uitgesproken sanering voor
de schuldenaar niet aantrekkelijk is c.q. hem uiteindelijk niet zal baten. Zie voorts par. 1.3.2 hieronder
inzake de complementaire afwijzingsgrond in art. 288 lid 1 onder a Fw.
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toepassing van de schuldsanering wijkt in twee opzichten af.23 Voor ‘opgehouden
hebben te betalen’ vereist art. 6 lid 3 Fw dat de faillerende schuldenaar meer dan één
schuldeiser onbetaald laat. In afwijking van dit pluraliteitsvereiste voor faillietverkla-
ring24 heeft de Minister van Justitie, in antwoord op kamervragen, geantwoord dat
toepassing van de Wsnp óók door de rechter uitgesproken kan worden indien de
schuldenaar slechts één schuldeiser heeft.25 Uit de afwijzingsgrond van art. 288 lid 1
onder a blijkt voorts dat de toestand van opgehouden hebben te betalen bedoeld in
art. 284 Fw betalingsonmacht vereist.26 Dat is een tweede verschil met het vereiste
voor faillietverklaring in art. 1 Fw. De zinsnede ‘De schuldenaar, die in den toestand
verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen’ in art. 1 Fw dient letterlijk begrepen
te worden. Voor faillietverklaring is irrelevant of de schuldenaar onmachtig is te
betalen of onwillig; het gaat om het feitelijk niet-betalen van vaststaande schulden,
zo blijkt uit de MvT bij de Faillissementswet uit 1893.27 De schuldenaar die surseance
van betaling aanvraagt, behoeft slechts te voorzien dat hij met betalen van zijn schul-
den niet zal kunnen voortgaan.28 Een objectief vooruitzicht niet te kunnen voortgaan
met betalen van zijn schulden is niet vereist; een subjectief vooruitzicht van de
schuldenaar dat hij niet zal kunnen voortgaan met betalen is voor toekenning van
surseance voldoende.29 Geconcludeerd kan worden dat de criteria voor faillietverkla-
ring, surseance van betaling en toepassing van de schuldsanering niet overeen komen.
Faillietverklaring vereist een huidige, feitelijke toestand van niet betalen als gevolg

23 Uit de MvT blijkt dat de wetgever – met het oog op reductie van faillietverklaringen – geen ander
vereiste heeft willen aanleggen dan de wettelijke grond voor faillietverklaring in art. 1 Fw (Kame-
rstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 33).

24 Art. 6 lid 3 Fw vereist voor faillietverklaring dat summierlijk blijkt dat de schuldenaar in de toestand
verkeert van hebben opgehouden te betalen. De verzoekende crediteur zal aannemelijk moeten maken
dat er tenminste twee schuldeisers zijn, HR 18 maart 1983, NJ 1983, 568. Hoewel niet onomstreden,
houdt de HR vast aan het wettelijke pluraliteitsvereiste; verwezen zij naar rechtspraak en literatuur
genoemd in Polak-Wessels I, nr 1191. In HR 7 september 2001, NJ 2001, 550 spreekt de HR
overigens van een noodzakelijke en niet van een voldoende voorwaarde: ook als aan het pluraliteits-
vereiste is voldaan, dient nog te worden onderzocht of de schuldenaar in de toestand verkeert dat
hij heeft opgehouden te betalen. Aan beoordeling van het in cassatie aangevoerde novum dat, kort
gezegd, de schuldenaar erkend heeft dat zijn betalingsmacht een bepaald bedrag niet te bovenging,
komt de HR helaas niet toe. Met name in het geval dat de schuldenaar erkent zijn enige schuld niet
te kunnen voldoen, en daarmee toch vaststaat dat hij heeft opgehouden te betalen zelfs als hij geen
andere crediteuren heeft, acht ik doorbreking van het pluraliteitsvereiste wenselijk.

25 Aldus ook Hof Arnhem 20 september 1999, RvR-site 1999-093 en HR 13 juni 2003, NJ 2003, 520
nader besproken in hoofdstuk 5 par. 3.4.2.

26 Zie ook par. 1.3.2 hieronder.
27 ‘Het niet willen betalen heeft evenzeer als het niet kunnen betalen ten gevolge dat de schuldeischers

niet voldaan worden, beide roepen den concursus in ’t leven waarin de raison d’être van het faillisse-
mentsbeslag gelegen is. [...] causa van het faillissement is onvermogen of onwil om te betalen, [...]’
(Van der Feltz I, p. 49). Zie ook hoofdstuk 2, par. 4.1.

28 Art. 213 Fw.
29 De Commissie-Mijnssen, zie nader par. 4.1 hieronder, beval aan het subjectieve criterium van art.

213 Fw te vervangen door een objectief criterium inhoudende dat de schuldenaar surseance kan
aanvragen indien redelijkerwijs te voorzien is dat hij met betaling van zijn schulden niet zal kunnen
voortgaan.
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van betalingsonmacht of betalingsonwil. Surseance vereist slechts een subjectieve
voorzienbaarheid dat de schuldenaar niet voort kan gaan met betalen. Toepassing van
de schuldsanering vereist de objectieve vaststelling dat de schuldenaar nu of in de
(nabije) toekomst zijn schulden niet meer kan betalen.

1.3 Imperatieve afwijzingsgronden

1.3.1 Inleiding

197. Art. 288 Fw bevat vijf gronden tot afwijzing van een Wsnp-verzoek; drie impera-
tieve afwijzingsgronden en twee facultatieve afwijzingsgronden. Volgens de MvT
is de wettelijke opsomming van afwijzingsgronden limitatief.30 De imperatieve afwij-
zingsgronden hebben betrekking op (1) de objectieve betalingsonmacht, (2) gegronde
vrees dat de schuldenaar zijn Wsnp-verplichtingen niet zal nakomen of zijn schuld-
eisers zal benadelen, (3) de situatie dat de saneringsregeling reeds van toepassing is.
Ik bespreek in deze paragraaf 1.3 de eerste twee imperatieve afwijzingsgronden, de
derde spreekt voor zich.31 In paragraaf 1.4 bespreek ik de facultatieve afwijzings-
gronden die betrekking hebben op (4) de situatie dat de schuldenaar reeds eerder failliet
is geweest of de schuldsaneringsregeling eerder van toepassing is geweest en (5) het
niet te goeder trouw zijn van de schuldenaar.

1.3.2 Art. 288 lid 1 onder a Fw: kunnen voortgaan met betalen

198. Hierboven zijn de twee alternatieve, materiële toepassingsvereisten besproken.
Voor toepassing is vereist dat redelijkerwijs voorzienbaar is dat de schuldenaar niet
zal kunnen voortgaan met betalen ofwel dat de schuldenaar reeds verkeert in een
toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Het eerste vereiste richt zich op de
toekomst, het tweede criterium op de huidige schuldensituatie van de schuldenaar.
Volgens art. 288 lid 1 onder a dient de rechter het verzoek van de schuldenaar af te
wijzen indien de schuldenaar in staat geacht wordt te kunnen voortgaan met het betalen
van zijn schulden. Uit de MvT maak ik op dat de afwijzingsgrond nog eens bevestigt
dat beide toepassingscriteria van art. 284, anders dan het criterium van art. 1 Fw,
objectieve criteria zijn.32 De wettelijke saneringsregeling kan dus alleen van toepas-

30 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 36. De opmerking in de MvT dat de afwijzingsgronden
limitatief in de wet zijn opgenomen is het resultaat van vragen van de RvS. Zie evenwel par. 1.5
hieronder inzake misbruik van bevoegdheid en andere gronden voor afwijzing of niet-ontvankelijk-
verklaring.

31 De schuldsaneringsregeling kan, ten aanzien van één schuldenaar, niet tweemaal tegelijkertijd worden
toegepast, bijvoorbeeld indien de schuldenaar zijn Wsnp-verplichtingen niet nakomt. Indien de
schuldenaar zijn verplichtingen tijdens de toepassing van de schuldsanering niet nakomt, kan hij
wel failliet worden verklaard (art. 312 Fw).

32 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 34, toelichting op art. 284 verwijzend naar art. 288 lid 1
onder a.
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sing worden verklaard indien het opgehouden hebben te betalen berust op het financiële
onvermogen van de schuldenaar en niet indien de schuldenaar weigert om zijn schulden
te betalen terwijl hij daartoe wel in staat is.33 In de MvA merkt de staatssecretaris
op dat art. 288 lid 1 onder a mede dient om misbruik of oneigenlijk gebruik van de
Wsnp door een schuldenaar, die ‘ofschoon hij in staat is zijn schulden te betalen, de
toepassing van de schuldsaneringsregeling verzoekt om op die wijze eventuele beslag-
en executiemaatregelen te frustreren’, tegen te gaan.34

199. Dat het onderscheid tussen betalingsonmacht en betalingsonwil niet altijd even
evident is, blijkt uit een arrest van Hof Arnhem uit 2004.35 De gehuwde schuldenaren,
met drie minderjarige kinderen, hadden een totale schuldenlast van bijna C= 21.800.
Het grootste deel daarvan, C= 21.400, was verschuldigd aan één crediteur die vorderin-
gen op de schuldenaar, uit hoofde van vier aan de schuldenaar verstrekte bankleningen,
van de betreffende banken had overgenomen. In het minnelijk traject was deze credi-
teur met een medewerker van een budgetbureau overeengekomen dat de schuldenaren
de schuld van C= 21.400 af zouden betalen in (404) maandtermijnen van bijna C= 53.
Niettegenstaande deze afbetalingsregeling verzochten de schuldenaren toepassing van
de schuldsanering. De Rechtbank Zwolle oordeelde kennelijk dat, gezien het aanbod
van de schuldeiser, de schuldenaren in staat geacht moeten worden te kunnen voort-
gaan met het betalen van hun schulden. Hof Arnhem vond de afbetalingsregeling echter
geen reële mogelijkheid voor de schuldenaren om van hun schulden af te komen gelet
op (a) hun leeftijd en financiële positie en (b) het feit dat zij de financieel toenemende
zorg hebben over drie opgroeiende kinderen in de leeftijd van 6, 9 en 11 jaar. De
schuldenaren zouden nog 34 jaar, een groot deel van hun resterend leven, op 90%
van het bijstandsniveau moeten leven. Het Hof oordeelde dat de schuldenaren redelij-
kerwijs niet in staat kunnen worden geacht door te gaan met het aflossen van hun
schulden en wees het Wsnp-verzoek alsnog toe.

33 In de Eerste Kamer is wel kritiek geweest op de, grammaticaal gezien, ongelukkige formulering,
maar niet op de inhoud van de eerste afwijzingsgrond, zie Kamerstukken I 1995/96, 22 969 en 23
429, nr. 34a, p. 1 (VV) en Kamerstukken I 1995/96, 22 969 en 23 429, nr. 34b, p. 3 (MvA). De
leden van de VVD-fractie vroegen zich af of ‘in staat geacht wordt te kunnen voortgaan’ wel goed
Nederlands is, en suggereren daarvan te maken ‘in staat geacht wordt voort te gaan’ of ‘geacht wordt
te kunnen voortgaan’. De wettekst bevat inderdaad een pleonasme: ‘in staat zijn te kunnen’ is
dubbelop. In haar antwoord stelt de minister voor, bij gelegenheid, de tekst in de gesuggereerde
zin aan te passen. Conform wetsvoorstel 29 942 wordt deze afwijzingsgrond omgezet in een toe-
latingsvereiste waarbij het pleonasme verholpen is (art. 288 lid 1 aanhef en onder a): ‘Het verzoek…
wordt slechts toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar niet zal kunnen
voortgaan met het betalen van zijn schulden.’

34 Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 6, p. 21.
35 Hof Arnhem 22 januari 2004, in hoger beroep van Rb. Zwolle 25 november 2003, RvR-site 2004-429.

Zie over dit arrest ook Dethmers (2005), p. 31.
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1.3.3 Art. 288 lid 1 onder b Fw: gegronde vrees

200. De rechter dient een Wsnp-verzoek eveneens af te wijzen indien gegronde vrees
bestaat dat de schuldenaar tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling zal
trachten zijn schuldeisers te benadelen of gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar
zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren
zal nakomen.36 Volgens de MvT komt het ‘in wezen’ neer op de vraag of de schulde-
naar de schuldsaneringsregeling te goeder trouw zal naleven. Bij die beoordeling kán
een rol spelen, aldus de MvT, het (betalings)gedrag dat de schuldenaar vóór de
indiening van het verzoek heeft getoond jegens zijn schuldeisers.37 In relatie tot art.
288 lid 1 onder b (gegronde vrees) verwijst Recofa-richtlijn 4 naar persoonlijke
omstandigheden die niet, per se, rechtstreeks betrekking hebben op het betalingsgedrag
van de schuldenaar, maar wel invloed kunnen hebben op de nakoming van diverse
Wsnp-verplichtingen. Zo wordt, volgens de Recofa-richtlijn, een Wsnp-verzoek op
grond van art. 288 lid 1 onder b afgewezen indien de schuldenaar geen verblijfsvergun-
ning heeft. Voorts vermeldt de Recofa-richtlijn dat ‘Uitgangspunt bij de toelating van
schuldenaren met verslavingsproblemen is dat de verslaving al enige tijd ‘onder
controle’ dient te zijn’ en ‘Voor wat betreft schuldenaren met psychische problemen
geldt dat er al enige tijd voldoende hulp/vangnet dient te zijn’. Hoewel dat bij deze
twee laatste twee opmerkingen in de Recofa-richtlijn niet met zoveel woorden is
vermeld, vermoed ik dat ook hier gedacht is aan afwijzing van een Wsnp-verzoek
op grond van art. 288 lid 1 onder b (gegronde vrees).38 Een andere persoonlijke
omstandigheid die nakoming van de Wsnp-verplichtingen (hoogstwaarschijnlijk)
onmogelijk zal maken is strafrechtelijke detentie of dreigende detentie.39

36 Zie nader over de Wsnp-verplichtingen van de schuldenaar par. 2 van dit hoofdstuk.
37 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 13. ‘Denkbaar is bijvoorbeeld dat de schuldenaar

voortdurend getracht heeft aan zijn betalingsverplichtingen te ontkomen en of getracht heeft executie-
maatregelen te ontlopen, dat laatste wellicht door goederen waarop beslag gelegd zou kunnen worden
te vervreemden of te verbergen. Onder omstandigheden kan dan worden aangenomen dat de schulde-
naar ook onder de toepassing van de schuldsaneringsregeling eenzelfde gedrag zou vertonen.’

38 Vgl. echter het nieuwe art. 288 lid 3 (2008) waar gelijksoortige terminologie in de wet geïntroduceerd
wordt in relatie tot de toepassing van de goede-trouw-maatstaf, zie hoofdstuk 7, par. 2.2.13.

39 HR 20 juni 2003, NJ 2003, 487 illustreert de complicaties indien toepassing van de wsr samengaat
met strafrechtelijke detentie. Het arrest betreft een tussentijdse beëindiging van de toepassing van
de schuldsaneringsregeling wegens het niet nakomen van de inspanningsverplichting van de schulde-
naar. De wsr was van toepassing verklaard op 25 april 2001. De schuldenaar is aangehouden op
31 mei 2001 en heeft vastgezeten tot 5 augustus 2002. Op 20 december 2001 is de schuldenaar
strafrechtelijk veroordeeld, de schuldenaar stelde beroep in tegen het strafvonnis en het hof schorste
de voorlopige hechtenis met ingang van 5 augustus 2002. Rechtbank Arnhem beëindigde de toepas-
sing van de wsr bij vonnis van 14 november 2002 op grond van art. 350 lid 3 onder c, tegen welke
beëindiging de schuldenaar hoger beroep instelde. Hof Arnhem bekrachtigde de beëindiging oordelend
dat de schuldenaar kan worden verweten dat hij niet aan zijn inspanningsverlichting heeft voldaan
door het plegen van misdrijven. De HR oordeelde dat het hof, in de Wsnp-zaak, niet buiten beschou-
wing had mogen laten dat de schuldenaar hoger beroep heeft ingesteld in de strafzaak en dat de
schuldenaar, na de schorsing van de voorlopige hechtenis, onmiddellijk op zoek is gegaan naar werk.
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201. Ik maak drie kritische kanttekeningen bij de MvT op art. 288 lid 1 onder b
(gegronde vrees):
1 De wet geeft niet aan hoe de rechter moet bepalen of er gegronde vrees bestaat.

De rechter kan zich baseren op de gegevens die de schuldenbaar in zijn Wsnp-
verzoek opneemt dan wel bijvoegt.40 Bij een mondelinge behandeling van het
verzoek kan de rechter de schuldenaar om aanvullende informatie vragen, maar
de wet vereist geen mondelinge behandeling van het Wsnp-verzoek. Ook is
denkbaar dat een crediteur de rechter informatie verschaft.41 Terwijl de MvT
aangeeft dat het betalingsgedrag uit het verleden een rol kan spelen, valt niet goed
in te zien op basis van welke objectieve gegevens de rechter zijn verwachting
c.q. inschatting ten aanzien van het toekomstige gedrag van de schuldenaar kan
baseren, anders dan op het schulden- en betalingsgedrag van de schuldenaar ten
tijde van de indiening van het verzoekschrift en het gedrag in het verleden.42

Maar de rechter zou natuurlijk ook rekening kunnen houden met door de schulde-
naar uitgesproken intenties om zijn gedrag te beteren en/of met speculatieve
uitlatingen van de crediteuren over het toekomstige gedrag van de schuldenaar.

2 Het hoofddoel van de Wsnp is tegen te gaan dat een natuurlijk persoon, in een
problematische schuldensituatie, tot in lengte van jaren met zijn schulden achter-
volgd wordt.43 Indien de schuldenaar tijdens de sanering aan zijn verplichtingen
voldoet, wacht hem na afloop een schone lei.44 Gezien de verplichtingen van
de schuldenaar tijdens de sanering en de beëindigingsgrond van art. 350 lid 3 onder
e Fw, past de afwijzingsgrond van art. 288 lid 1 onder b binnen de doelstellingen
en de systematiek van de wet. Maar dat het ‘schuldengedrag’ vóór indiening van
het verzoek in verreweg de meeste gevallen niet onberispelijk zal zijn geweest,
staat welhaast vast. Niet-nakoming van verplichtingen is immers een vereiste voor
toepassing van de schuldsaneringsregeling en een kenmerk van alle schuldenaren
die toepassing van de wsr aanvragen.45 Aangezien de rechter zijn verwachting
niet anders dan op het verleden van de schuldenaar kan baseren, zal de geobjecti-
veerde verwachting al snel negatief moeten uitvallen. Afwijzing van een Wsnp-
verzoek op basis van niet-nakoming in het verleden staat echter op gespannen
voet met het toelatingsvereiste dat de schuldenaar zijn schulden niet kan betalen
en ook met het door de wetgever beoogde hoofddoel van de Wsnp om de schulde-
naar een nieuwe kans te geven.46 Bij de beantwoording van de vraag of gegronde

40 Art. 285 lid 1 Fw.
41 Zie randnr. 195.
42 Om preciezer te zijn: het gedrag van de schuldenaar tot het moment van de behandeling van het

verzoekschrift. In gelijke zin Verschoof (1998), p. 26.
43 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 6.
44 Art. 358 Fw.
45 Vgl. art. 284 Fw.
46 Verschoof (1998), p. 27, is eveneens kritisch over deze afwijzingsgrond, met vergelijkbare motivatie.

Het ontlopen van verplichtingen en/of verhaalsonttrekking zal zich in haast alle problematische
schuldsituaties (voor sanering) voordoen, aldus Verschoof. Ook bij het alternatief voor sanering,
faillissement, vindt liquidatie van het vermogen plaats, terwijl de schone lei de schuldenaar slechts
toekomt indien de ‘gegronde vrees’ tijdens de sanering niet bewaarheid wordt. In veel praktijkgevallen
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vrees bestaat dat de schuldenaar zijn verplichtingen tijdens de sanering niet zou
nakomen, zal de rechter zich mijns inziens dan ook moeten beperken tot beoorde-
ling van een bepaalde periode van (bijvoorbeeld) zes maanden voorafgaand aan
het Wsnp-verzoek. Denkbaar is natuurlijk dat de schuldenaar in die periode zelf
zijn schulden- en/of aflossingsgedrag gebeterd heeft. Maar voor een schuldenaar
die het water tot de lippen staat, blijkt dat vaak niet meer haalbaar.47 De beoor-
delingsperiode zou mijns inziens dan ook moeten samenvallen met de duur van
het minnelijk traject waarin de schuldenaar door derden begeleid wordt.48 Bij
de toetsing aan het gegronde vrees criterium zou het dan gaan om de vraag of
de schuldenaar tijdens het minnelijk traject nog nieuwe schulden heeft gemaakt
die bovenmatig zijn in verhouding tot zijn inkomsten. Gezien het hoofddoel van
de Wsnp is coulance ten opzichte van oplopende rente-, incasso- en aanpassings-
kosten mijns inziens op zijn plaats.

3 De Wsnp vereist dat de schuldenaar zijn verplichtingen tijdens de toepassing van
de wsr onverkort nakomt. Houdt de schuldenaar zich niet naar behoren aan zijn
verplichtingen, dan is de kans groot dat de rechter de sanering tussentijds beëindigt
(art. 350 Fw). Bij het verstrijken van de saneringsperiode doet de rechtbank
uitspraak of de schuldenaar tekort is geschoten, en zo ja, of die tekortkoming
toerekenbaar is (art. 354 Fw). Bij beslissingen over een tussentijdse beëindiging
of de toekenning van de schone lei vereist de wet niet dat de rechter de goede
trouw van de schuldenaar in zijn overwegingen betrekt.49 Wat de door de wet-
gever beoogde inhoud van de goede-trouw-maatstaf ook mag zijn, goede trouw
en toerekenbaarheid c.q. nakoming naar behoren zijn mijns inziens geen equivalen-
te begrippen. Mijns inziens dient de rechter bij de beoordeling van het Wsnp-
verzoek te toetsten of verwacht kan worden dat de schuldenaar zijn verplichtingen
naar behoren na zal komen. De suggestie in de MvT dat de rechter bij de toelating
tot de wsr dient in te schatten of de schuldenaar te goeder trouw zal nakomen,
lijkt de materie onnodig te compliceren; de wettekst van art. 288 lid 1 onder b
verwijst ook niet naar een toetsing van de goede trouw.

Kort voor de voltooiing van dit proefschrift wees de HR haar arrest d.d. 13 april 2007
LJN: AZ8174 waarin hij voor het eerst licht werpt op de afwijzingsgrond van art.
288 lid 1 onder b (gegronde vrees dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt).
In het volgende randnr. bespreek ik dat arrest, daarna volgt een bespreking van enige
lagere rechtspraak inzake het gegronde vrees-criterium. Aan de hand van oudere

vloeit beëindiging voort uit niet-nakoming van lopende betalingsverplichtingen (huur, gas- en licht,
etc.) en niet zozeer wegens benadeling, zie nader par. 3 van dit hoofdstuk.

47 Uit de jurisprudentie, te bespreken in hoofdstuk 5, blijkt dat de rechter bij de hierna te bespreken
goede-trouw-toets van art. 288 lid 2 onder b Fw nog wel eens rekening wil houden met uitgesproken
intenties van de schuldenaar en inroeping van (schuld)hulp van derden, ook als die gedragsverande-
ring ten goede (vaak ook niet meer dan een intentionele wending) recent is aangevangen.

48 Zie nader hoofdstuk 9 (eigen opvatting), par. 4.6 waar onder andere een betere, door de wet te
waarborgen aansluiting tussen het minnelijke en wettelijke traject wordt bepleit.

49 Zie art. 350 lid 3 onder c en art. 354 Fw en de bespreking van de jurisprudentie in par. 3 hieronder.
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jurisprudentie ga ik in par. 3.1 nader in op het begrip ‘naar behoren nakomen’ van
art. 350 en in par. 3.2 op het begrip ‘toerekenbaar tekortschieten’ van art. 354.

202. HR 13 april 2007 betrof een Wsnp-verzoek van een Marokkaanse vrouw van
27 jaar oud, uitgehuwelijkt in 2004.50 De schuldenaar verblijft in Nederland, haar
man in Marokko. De schuldenaar is in deeltijd werkzaam als schoonmaakster. Zij
spreekt geen Nederlands en leest Arabisch noch Nederlands. De schuldenaar lijdt aan
doofstomheid. De schuldenaar heeft een schuld van ruim C= 12.000 aan de SVB wegens
een ten onrechte genoten uitkeringen krachtens de Anw. De schuldenaar had aan de
SVB geen mededeling gedaan van haar huwelijk en ook niet van haar inkomsten over
de periode maart/september 2004. Rechtbank Haarlem oordeelde dat de schuldenaar
niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan van de schuld aan SVB,
die ontstaan was binnen de periode van vijf jaar voorafgaand aan het Wsnp-verzoek
(afwijzing op grond van art. 288 lid 2 onder b). In appel laat Hof Amsterdam in het
midden of de schuldenaar te goeder trouw is geweest. Het hof oordeelde echter dat
gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar de uit de schuldsanering voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt (afwijzing op grond van art. 288 lid 1 onder b).51 Het
hof achtte het onvoldoende waarschijnlijk dat de schuldenaar actief zal meewerken
aan een doeltreffende uitvoering van de schuldsaneringsregeling en dat de schuldenaar
tijdens de sanering zou voldoen aan haar plicht informatie te verschaffen. Het hof
baseerde dit oordeel op ‘de gebleken beperkingen in de communicatie’, afhankelijkheid
van haar familie in ‘onder andere financiële zaken’, het feit dat de zuster als contact-
persoon fungeert en de schuldenaar ‘moeite heeft met de Nederlandse wet- en regel-
geving’ alsmede het feit dat de schuldenaar van belang zijnde gegevens niet (tijdig)
aan de SVB heeft doorgegeven. De HR casseerde de uitspraak van het hof. De HR
stelt voorop dat de afwijzingsgrond van art. 288 lid 1 onder b slechts gebruikt mag
worden als de rechter aanwijzingen heeft dat de schuldenaar zich ten opzichte van
zijn schuldeisers niet behoorlijk zal gedragen. ‘Daarnaast’, zo leert de HR, gaat het
bij het gegronde vrees-criterium niet om niet-nakoming van Wsnp-verplichtingen sec,
maar om niet-nakoming die de schuldenaar kan worden toegerekend. Ik citeer de
desbetreffende overwegingen van de HR, beginnend met een verwijzing naar de
rechtsgeschiedenis van art. 288 lid 1 onder b:

Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling, zoals weergegeven in de conclusie van de
Advocaat-Generaal onder nummer 4.5, blijkt dat de wetgever met de daarin vermelde
afwijzingsgrond vooral het oog heeft gehad op een toetsing van de (toekomstige) goede
trouw van de schuldenaar. Bij deze toetsing zal, zoals ook volgt uit de tekst en de strekking
van de bepaling, de rechter mogen laten meewegen in hoeverre hij gelet op de daaromtrent
aan hem gebleken omstandigheden, verwacht dat de schuldenaar zich voldoende zal inspan-
nen zijn verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien, op de juiste wijze

50 LJN: AZ8174. Voor de feitelijke gegevens zie r.o. 3.1 van het arrest en alinea 2 van de voorafgaande
conclusie van A-G Wuisman. Voor de uitspraken van Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam, zie
r.o. 3.2 van het arrest.

51 Over die Wsnp-verplichtingen zie par. 2 van dit hoofdstuk.



Hoofdstuk 4 235

na te komen. Hieruit volgt dat deze afwijzingsgrond slechts gebruikt mag worden als de
rechter aanwijzingen heeft dat de schuldenaar zich ten opzichte van zijn schuldeisers niet
behoorlijk zal gedragen. Uit het stelsel van de wet, zoals onder meer blijkt uit het bepaalde
in art. 354 en 358 F., volgt daarnaast dat tekortkomingen van de schuldenaar bij de na-
koming van de schuldsaneringsregeling buiten beschouwing blijven voor zover zij de
schuldenaar niet kunnen worden toegerekend. Hieruit kan worden afgeleid dat art. 288 lid 1,
aanhef en onder b, niet toelaat dat de rechter het verzoek afwijst enkel op grond van de
verwachting dat de schuldenaar zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen
als gevolg van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend.

Opvallend is dat de HR in relatie tot de toerekenbare tekortkoming wel art. 354 en
358 Fw noemt, maar art. 350 niet expliciet noemt. De direct voorafgaande overweging
van de HR dat een Wsnp-verzoek alleen wegens ‘gegronde vrees’ mag worden
afgewezen indien de rechter aanwijzingen heeft dat de schuldenaar zich niet naar
behoren ten opzichte van zijn schuldeisers zal gedragen, lijkt juist wel te verwijzen
naar art. 350 Fw. In de navolgende paragrafen kom ik terug op de betekenis van de
onderling afwijkende terminologie in art. 350 en 354 Fw mede aan de hand van de
rechtspraak van de Hoge Raad in voorgaande jaren. Het zal dan blijken dat ons hoogste
rechtscollege niet eerder, vóór HR 13 april 2007, duidelijk had gemaakt dat de toe-
rekenbaarheid een doorslaggevende rol speelt bij de beoordeling van (gevreesde)
tekortkomingen van de schuldenaar. De HR neemt uit de wetsgeschiedenis over dat
het bij art. 288 lid 1 onder b gaat om een ‘toetsing van de (toekomstige) goede trouw
van de schuldenaar’. Maar de HR plaatst de toetsing vervolgens in het teken van de
toerekenbaarheid, zonder de goede trouw nog te noemen. Mijns inziens kan daar echter
niet uit afgeleid worden dat ‘goede trouw’ en ‘toerekenbaarheid’ equivalente begrippen
zijn.

203. Uit de jurisprudentie te bespreken in hoofdstuk 5 blijkt dat er regelmatig samen-
loop is tussen de afwijzingsgronden van art. 288 lid 1 onder b (gegronde vrees) en
288 lid 2 onder b (schuldenaar niet te goeder trouw geweest).52 Persoonlijke omstan-
digheden, zoals verslaving en psychische problematiek, worden door de rechter niet
alleen getoetst aan het gegronde-vrees-criterium maar ook wel betrokken bij de toetsing
aan de goede-trouw-maatstaf dan wel, indien de rechter eenmaal heeft vastgesteld
dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan of
onbetaald laten van schulden, bij de beslissing van de rechter zijn discretionaire
afwijzingsbevoegdheid al dan niet aan te wenden. Uit de persoonlijke omstandigheden
van de schuldenaar leidt de rechter nogal eens af dat de schuldenaar ‘nog niet klaar

52 Ten aanzien van de uitspraken inzake de toepassing van art. 288 lid 2 onder b (goede trouw)
bespreekt hoofdstuk 5 alle uitspraken van de Hoge Raad en tevens de lagere rechtspraak voorzover
die tot en met augustus 2006 gepubliceerd is op de site van de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Her-
togenbosch. Ten aanzien van de uitspraken inzake art. 288 lid 1 onder b (gegronde vrees) is niet
gestreefd naar die volledigheid.
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is’ voor de wettelijke schuldsanering.53 Rechters lijken een voorkeur te hebben voor
hantering van de goede-trouw-maatstaf boven afwijzing wegens gegronde vrees,
waarbij dan soms vermeld wordt dat er ook gegronde vrees is dat de schuldenaar zijn
Wsnp-verplichtingen zal nakomen.54 Ter illustratie van het brede toepassingsgebied
van art. 288 lid 1 onder b in de feitelijke instanties bespreek ik in dit randnr. enige
lagere jurisprudentie uit 2006 waarin getoetst is aan art. 288 lid 1 onder b (gegronde
vrees), en in het volgende randnr. nog een art. 81 RO-arrest van de HR van eind 2006.

Hof Amsterdam wees in december 2006 een Wsnp-verzoek af van een uit Zuid-
Afrika afkomstige Aids-patiënt.55 De schuldenaar kwam in 1992 voor het eerst naar
Nederland, vertrok in 1995 naar Zuid-Afrika en verbleef sinds 2000 weer in Nederland
bij zijn echtgenote. De IND verstrekte in 2005 een verblijfsvergunning vanwege de
medische noodsituatie van de schuldenaar. Deze vergunning stond de schuldenaar
niet toe in Nederland te werken. De schuldenaar voerde in de Wsnp-zaak aan dat hij
wegens zijn medische situatie ook niet kon werken. Het hof deelde het oordeel van
de rechtbank dat de schuldenaar niet aan zijn Wsnp-verplichtingen zou kunnen voldoen
zolang de schuldenaar geen verblijfsvergunning heeft met onbeperkte toegang tot de
arbeidsmarkt. Het hof bekrachtigde de afwijzing van het Wsnp-verzoek op grond van
art. 288 lid 1 onder b. Het hof overweegt dan nog dat er geen persoonlijke omstandig-
heden zijn die desondanks toelating tot de schuldsaneringsregeling rechtvaardigen.
Het hof spreekt zich echter niet uit over de vraag of het de schuldenaar is toe te
rekenen dat hij bij gebrek aan een werkvergunning geen arbeid mag verrichten c.q.
wegens zijn ziekte geen arbeid kan verrichten. Naar mijn mening voldoet de uitspraak
niet aan de maatstaf van HR 13 april 2007, LJN: AZ8174.

Rechtbank Amsterdam wees in augustus 2006 een Wsnp-verzoek af van een
schuldenaar die drugsverslaafd is of is geweest.56 Volgens de rechtbank vormt de
drugsverslaving (een deel van) de oorzaak van de problematische schuldenpositie
waarin verzoeker zich bevindt. De schuldenaar is in behandeling geweest voor de
verslaving, maar heeft deze behandeling niet voltooid. De rechtbank leidt hieruit af
dat niet gebleken is dat de schuldenaar zijn verslaving enige tijd onder bedwang heeft
zodat ‘reële vrees bestaat dat verzoeker niet in staat zal zijn om zijn uit de schuldsane-
ring voortvloeiende verplichtingen te voldoen’. Zonder te verwijzen naar maar in lijn
met Recofa-richtlijn 4 wijst de rechtbank het verzoek af op de imperatieve grond van
art. 288 lid 1 onder b.57

53 Zie bijvoorbeeld de goede-trouw-jurisprudentie inzake uitkeringsfraude en strafrechtelijke veroordelin-
gen in hoofdstuk 5, par. 4.4.1 en par. 4.4.2.

54 Hoofdstuk 5 behandelt diverse uitspraken van de HR en feitenrechters waar niet alleen de goede-
trouw-maatstaf maar ook de gegronde vrees toets (althans in de feitelijke instanties expliciet) een
rol speelt. Zoals reeds opgemerkt, is HR 13 april 2007, LJN: AZ8174 de eerste en tot nu toe enige
uitspraak van de HR over art. 288 lid 1 sub b.

55 Hof Amsterdam, 19 december 2006, LJN: BA2999.
56 Rb. Amsterdam 1 augustus 2006, rekestnr. 343271/FT-RK 06.930 (niet gepubliceerd).
57 De rechtbank wijst het verzoek mede af op de facultatieve grond van art. 288 lid 2 onder b wegens

CJIB-boetes voor een bedrag van bijna C= 3000. Zie hoofdstuk 5, par. 4.4.2 voor de goede-trouw-
jurisprudentie inzake CJIB-boetes.
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Rechtbank Zwolle-Lelystad wees in mei 2006 een verzoek af wegens een ontoe-
reikend inkomen.58 Volgens de schuldenaar heeft de echtgenote geen verblijfstatus
omdat het huwelijk in Nederland niet erkend zou zijn. De schuldenaar woonde samen
met zijn echtgenote en kind maar ontving een bijstandsuitkering voor een alleenstaan-
de. De schuldenaar verklaart ter zitting dat zijn inkomsten onvoldoende zijn om de
vaste lasten te voldoen. De rechtbank concludeert hieruit dat de schuldenaar bij
toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling nieuwe schulden zal maken en
dat er gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn Wsnp-verplichtingen niet zal
nakomen.59

Rechtbank Amsterdam wees in januari 2006 een verzoek af van een schuldenaar
die, na indiening van zijn Wsnp-verzoek maar vóór de uitspraak van de rechtbank
op dat verzoek, zijn personenauto had verkocht.60 De financieringsmaatschappij
schreef bij brief van 23 december 2005 dat de schuldenaar ‘C= 3.837,25 verschuldigd
was, alsmede C= 966,90 aan achterstanden en vertragingskosten.’ De maatschappij
kondigt verkoop van de auto aan indien de achterstand niet binnen 14 dagen is betaald
en raamt de vermoedelijke opbrengst op C= 5.400. Op 29 december schrijft de financier
dat de achterstand is voldaan en dat de auto weer aan de schuldenaar ter beschikking
is gesteld. De schuldenaar legt een ‘inkoopverklaring ten behoeve van de BTW’ over
en verklaart ter zitting op 30 januari 2006 dat hij de auto op 16 januari 2006 heeft
verkocht voor C= 2.722. De schuldenaar verklaart voorts dat hij de gehele koopsom
aan de financieringsmaatschappij heeft uitbetaald ter aflossing van het restant van
de financiering. De rechtbank ‘stelt vast dat er een onverklaarbaar verschil bestaat’
tussen de op 23 december geschatte liquidatiewaarde (C= 5.400) en de opbrengst van
C= 2.722, waarvoor de schuldenaar geen verklaring heeft ‘kunnen of willen geven,
anders dan dat het een lesauto betrof met een kilometerstand van 200000.’ De recht-
bank acht het niet aannemelijk dat verzoeker de auto voor C= 2.722 heeft verkocht.61

‘Dit leidt tot het oordeel dat gegronde vrees bestaat dat verzoeker, niet alleen reeds
thans maar ook tijdens de toepassing van de schuldsanering zal trachten schuldeisers
te benadelen.’ De rechtbank wijdt het gehele vonnis aan de auto-kwestie en vermeldt
in het geheel niets over de hoogte van de schulden, inkomsten of activa van de
schuldenaar. De schuldenaar heeft de auto verkocht voor 50% van de door de financier
‘vermoede opbrengst’. De uitspraak vermeldt niet of het gaat om een (getaxeerde)
liquidatieopbrengst of onderhandse verkoopopbrengst. Mijns inziens is de motivering
en het daarop gebaseerde oordeel niet erg begrijpelijk. Verkoop beneden een ‘vermoede
opbrengst’ van een veelgebruikte auto komt mij niet als zeer bijzonder voor, dat de
schuldenaar dit verschil niet kan verklaren evenmin. Uit het vonnis maak ik op dat
de schuldenaar de betalingsachterstand reeds in 2005 had weggewerkt zodat de schuld

58 Rb. Zwolle-Lelystad 1 mei 2006, rekestnr. 118735/FT-RK 06.455 (niet gepubliceerd).
59 De rechtbank wijst het verzoek mede af op grond van art. 288 lid 2 onder b (goede-trouw-toets)

wegens een recente schuld aan CJIB van ruim C= 1.100.
60 Rb. Amsterdam 31 januari 2006, rekestnr. 329570/FT-RK 05.2573 (niet gepubliceerd).
61 Dit oordeel baseert de rechtbank op de ‘voormelde zich in het dossier bevindende brieven’ over

de inhoud waarvan de rechtbank evenwel niet meer zegt dan in de hoofdtekst weergegeven.
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aan de financier rond de C= 3.900 zal hebben gelegen. Indien de schuldenaar C= 2.722
aan de financier heeft betaald, bedroeg de restschuld hooguit C= 1.200. Mede gezien
het feit dat de schuldenaar ter zitting kennelijk antwoord heeft gegeven op de gestelde
vragen, met opgave van de verkoopsom, en voorts een inkoopverklaring heeft over-
gelegd zie ik niet goed waarop de rechtbank de vrees voor benadeling baseert.

204. In het art. 81 RO-arrest HR 22 december 2006, LJN: AZ3952, ging het om Wsnp-
verzoeken van twee echtelieden die door de Rechtbank Utrecht waren afgewezen op
grond van art. 288 lid 2 onder b (schuldenaren niet te goeder trouw) en in appel door
Hof Amsterdam op grond van art. 288 lid 1 onder b (gegronde vrees).62 Omdat de
verzoekschriften onvolledig waren, had de rechtbank in april 2006 eerst nog wel de
voorlopige toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken. Tijdens de voor-
lopige toepassing heeft de bewindvoerder informatie vergaard en verslag gedaan aan
de rechtbank. De schuldenlast van de man bedroeg ruim C= 21,5 miljoen, de schulden-
last van de vrouw circa C= 2,5 miljoen. Volgens de bewindvoerder hielden de echte-
lieden er een ‘flamboyante levensstijl’ op na. De echtelieden beschikten onder meer
over auto’s van het merk RollsRoyce en Ferrari en diverse jachten. In 2004 kochten
de schuldenaren sieraden voor een bedrag van C= 400.000. De man was in 1990
veroordeeld wegens onder meer poging tot oplichting, valsheid in geschrifte en
afpersing en deelname aan een criminele organisatie. Grote privé-uitgaven werden
volgens de bewindvoerder gefinancierd door diverse vennootschappen die inmiddels
waren gefailleerd. Volgens de bewindvoerder hebben de schuldenaren geweigerd om
openheid van zaken te geven omtrent hun privévermogen, hun inkomen en hun
bestedingen. De schuldenaren konden privé-opnames niet verantwoorden en konden
ook geen toereikende verklaring geven voor het feit dat er thans geen geld meer is
– ook niet in diverse in het buitenland gevestigde vennootschappen. Het hof oordeelde
als volgt:63

Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting in hoger beroep acht het hof gegronde
vrees aanwezig dat [verzoekers] de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtin-
gen niet naar behoren zullen nakomen. De doelstelling en strekking van bedoelde regeling
komt immers hierop neer dat natuurlijke personen die in een uitzichtloze financiële positie
zijn komen te verkeren de kans moet worden geboden weer met een schone lei verder te
gaan, waar tegenover staat dat van de schuldenaar een actieve medewerking aan een
doeltreffende uitvoering van de schuldsaneringsregeling wordt gevergd. Dat [verzoekers]
die actieve medewerking zullen verlenen, acht het hof onaannemelijk. Gebleken is dat zij
ernstig tekort zijn geschoten in het verschaffen van inlichtingen aan de bewindvoerder en
ook (lees:) eigener beweging hebben zij niet die gegevens verschaft, waarvan zij weten
of behoren te weten dat zij van belang zijn voor een doeltreffende uitvoering van het door
de bewindvoerder verrichte onderzoek. Ook is gebleken dat zij op vragen van de bewind-

62 Alle feitelijke gegevens ontleen ik aan de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 22 december
2006, LJN: AZ3952.

63 Zie r.o. 2.6 aangehaald in alinea 1.12.2 van de conclusie van de A-G.
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voerder geen eenduidige antwoorden geven dan wel geen afdoende verklaringen hebben.
Gebleken is dat steeds weer nieuwe van belang zijnde feiten boven water komen.

In cassatie klaagden de schuldenaren er onder meer over dat het hof de grenzen van
de rechtsstrijd heeft overschreden door het Wsnp-verzoek af te wijzen op grond van
art. 288 lid 1 onder b terwijl de rechtbank het verzoek had afgewezen op grond van
art. 288 lid 2 onder b. De schuldenaren spreken van een ‘verrassingsbeslissing’. Gezien
de verwerping van het cassatieberoep in een art. 81 RO-arrest moet aangenomen
worden dat de HR geen wettelijke beletsels ziet voor een wijziging van de afwijzings-
grond in appel.

1.4 Facultatieve afwijzingsgronden

1.4.1 Discretionaire bevoegdheid

205. De rechter kan het verzoek om toepassing van de wsr afwijzen indien de schulde-
naar in de afgelopen tien jaar failliet is geweest of ten aanzien van hem in de afgelopen
tien jaar de wsr is toegepast (art. 288 lid 2 onder a Fw), dan wel indien aannemelijk
is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden
niet te goeder trouw is geweest (art. 288 lid 2 onder b Fw). De wet geeft niet aan
welk ‘beslismodel’ de rechter moet volgen: eerst de discretionaire bevoegdheidstoets
(lid 2 aanhef) en dan de inhoudelijke toets (onder a en b) of vice versa, noch de
verhouding tussen de twee beslissingen. Uit de bestudeerde rechtspraak blijkt dat
rechters veelal eerst inhoudelijk toetsen aan lid 2 onder a en b; doorstaat de schulde-
naar deze toets niet, eerst dan vraagt de rechter zich af of – gezien alle omstandig-
heden – de verlangde toepassing ook daadwerkelijk afgewezen dient te worden, of
dat toepassing van de schuldsaneringsregeling, ondanks de aanwezigheid van de
facultatieve afwijzingsgrond, toch aangewezen is.64 Welke afweging de rechter dient
te maken bij het al dan niet aanwenden van de discretionaire bevoegdheid de afwij-
zingsgrond toe te passen, blijkt niet uit de wet. De toetsing aan het inhoudelijke
criterium aan lid 2 onder a (eerder faillissement of eerdere schuldsanering) levert
overigens niet veel problemen op.65

64 Inzake de discretionaire bevoegdheid van de rechter zie nader de jurisprudentiebespreking in
hoofdstuk 5, par. 4.3.

65 Alhoewel: Hof Arnhem 10 februari 2005 overwoog, r.o. 3.4: ‘Een verzoek tot toepassing van de
schuldsanering wordt afgewezen indien minder dan tien jaar voorafgaande aan de dag waarop het
verzoekschrift is ingediend ten aanzien van de schuldenaar de schuldsaneringsregeling van toepassing
is geweest, tenzij [curs. AJN] er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan de
schuldenaar desondanks tot de schuldsaneringsregeling dient te worden toegelaten’. HR 18 november
2005, LJN: AU4487, leert dat de tenzij-formule van het hof de strekking van art. 288 lid 2 aanhef
en onder a Fw (d.w.z. de facultatieve afwijzingsgrond, AJN) niet juist heeft verwoord. Zie ook de
(oudere) tenzij-formule van Hof Amsterdam inzake de facultatieve goede-trouw-maatstaf (lid 2 aanhef
en onder b), hoofdstuk 5, par. 4.3.
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1.4.2 Onderzoek door de rechter

206. Art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw vereist niet dat de schuldenaar aantoont
of aannemelijk maakt dat hij te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan
of onbetaald laten van zijn schulden. Het arrest van de HR van 17 december 2004
heeft dat (impliciet) bevestigd.66 De overweging van het hof dat niet kon worden
beoordeeld of de schuldenaar te goeder trouw is geweest en dat deze onduidelijkheid
voor risico van de schuldenaar behoort te komen, geeft volgens de HR blijk van een
onjuiste rechtsopvatting. De per 1 januari 2008 gewijzigde Wsnp verlegt de ‘bewijslast’
naar de schuldenaar.67 Maar volgens de thans nog geldende wettekst is het de taak
van de rechter te onderzoeken en vast te stellen of de schuldenaar al dan niet te goeder
trouw is geweest, indien hij althans de facultatieve afwijzingsgrond wenst toe te passen.
De wet geeft niet aan op welke wijze de rechter dit onderzoek dient te doen. In eerste
instantie is de rechter aangewezen op de informatie die de schuldenaar volgens art.
285 Fw dient aan te leveren, waaronder de staat van schulden en de zogenaamde art.
285-verklaring.68 De wet bepaalt niet dat de schuldenaar de rechter op eigen initiatief
dient te informeren over de omstandigheden waaronder de schulden zijn aangegaan
of onbetaald gelaten of over de oorzaken van zijn schuldenlast.69 De wet vereist
evenmin dat de schuldenaar gegevens aanlevert over zijn inkomen, vermogen en
uitgavenpatroon in het verleden, aan de hand waarvan de rechter bijvoorbeeld zou
kunnen vaststellen of de aangegane verplichtingen en/of de uitgaven van de schulde-
naar bovenmatig waren in verhouding tot inkomsten en vermogenspositie. De rechter
heeft wel de mogelijkheid de schuldenaar en de schuldeisers te horen, maar de rechter
is daartoe niet verplicht.70 Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor de huidige
Wsnp merkte de staatsecretaris van justitie het volgende op over het onderzoek door
de rechter:71

De rechter zal zich aan de hand van de door de schuldenaar bij de indiening van
het verzoekschrift te vertrekken gegevens, waaronder de omvang en de aard van de
schulden, een beeld kunnen vormen. Omdat denkbaar is dat de rechter voor een
beoordeling meer tijd nodig heeft, is voorzien in de mogelijkheid dat de voorlopige
toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken. In die periode van
de voorlopige toepassing kan de rechter ook ten aanzien van de te beslissen vraag
of de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden niet
te goeder trouw is geweest, de schuldenaar, de rechter-commissaris, de bewindvoerder
en een of meer schuldeisers oproepen om te worden gehoord (vgl. art. 287, vierde
lid, tweede volzin). De rechter heeft aldus voldoende tijd en mogelijkheden met het

66 HR 17 december 2004, LJN: AR3647, nader besproken in hoofdstuk 5, par. 3.2.2.
67 Zie hoofdstuk 7, par. 2.2.6.
68 Zie par. 1.1.1 van dit hoofdstuk.
69 Zie nader par. 2.2 van dit hoofdstuk over de verplichtingen van de schuldenaar om informatie te

verstrekken aan de rechtbank, de R-C en de bewindvoerder.
70 Art. 287 lid 4 Fw.
71 Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 6, p. 19.
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oog op de beslissing of de schuldsaneringsregeling al dan niet definitief van toepassing
wordt verklaard.

Nu de wetgever een taak ziet voor de rechter een beslissing te nemen over de
vraag of de schuldenaar al dan niet te goeder trouw is geweest en aan de schuldenaar
ter zake geen specifieke informatieverplichtingen heeft opgelegd, is de rechter mijns
inziens niet lijdelijk bij zijn onderzoek.72 Het ligt voor de hand dat de rechter de
wél beschikbare informatie zelf kritisch beschouwt en zonodig, naar eigen inzicht,
aanvullende informatie opvraagt. De rechter kan zelf informatie vergaren door het
horen van betrokkenen. De mogelijkheid de voorlopige toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling uit te spreken is zelfs specifiek bedoeld om nader onderzoek
te (doen) verrichten. De rechter kan dan de bewindvoerder of een deskundige vragen
aan hem te rapporteren. De rechter is mijns inziens wel lijdelijk in die zin dat hij op
de juistheid van de door de schuldenaar aangeleverde gegevens zal mogen afgaan.73

Maar gezien de voluntaire aard van de jurisdictie en het evidente eigen belang dat
de schuldenaar met zijn op de wet gebaseerde verzoek voor ogen staat, kan mijns
inziens, zonder wetswijziging, van de schuldenaar niet gevergd worden uit eigen
beweging andere informatie over te leggen dan (a) de bij art. 285 Fw voorgeschreven
informatie, en (b) de informatie die de rechter bij de schuldenaar opvraagt.74 Met
name kan van de schuldenaar zonder wettelijke basis mijns inziens niet gevergd
worden aanvullende informatie over te leggen, waarvan de schuldenaar zou kunnen
of behoren te vermoeden dat die tot een afwijzing van zijn verzoek zou kunnen leiden,
wegens het mogelijk ontbreken van goede trouw. Zou dat anders zijn dan zou van
de schuldenaar gevraagd worden uit eigen beweging zijn verzoek te ondergraven.

1.5 Overige gronden voor afwijzing of niet-ontvankelijkverklaring

207. Hoewel de MvT stelt dat de afwijzingsgronden limitatief in art. 288 zijn opgeno-
men, zijn andere gronden, van procesrechtelijke aard, denkbaar c.q. in de jurisprudentie
toegepast:

72 Anders Verschoof (1998), p. 19, Polak-Wessels IX (1999), par. 9067 en Wolffram-van Doorn (2002),
p. 20. Zij leiden de lijdelijkheid af uit de MvA (Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 6, p. 19) maar
de staatssecretaris gebruikt de term lijdelijkheid niet en ik maak uit zijn woorden ook niet op dat
de rechter lijdelijk zou moeten zijn. Ten aanzien van de beoordeling van de nakoming door de
schuldenaar van diens Wsnp-verplichtingen (een ander onderwerp) merkt de staatssecretaris nog
wel op dat ‘de rechter […] uiteraard niet geheel zelfstandig alle relevante gegevens in informatie
zal moeten vergaren. De voor de beoordeling benodigde gegevens zullen primair door anderen aan
de rechter worden verstrekt.’

73 In die zin ook Polak-Wessels IX, par. 9067 en Verschoof (1998), p. 28.
74 Vgl. par. 2 van dit hoofdstuk over de Wsnp-verplichtingen van de schuldenaar, waaronder de

informatie- en inlichtingenplicht.



242 De Wsnp en de goede trouw van de schuldenaar

(1) Onvoldoende informatieverschaffing
Art. 288 lid 1 onder a Fw laat de mogelijkheid open dat de rechter het verzoek direct
afwijst, indien de schuldenaar niet of onvoldoende heeft aangetoond dat hij voldoet
aan een van de toepassingsvereisten van art. 284 lid 1 Fw (insolventiecriterium). Indien
het Wsnp-verzoek niet voldoet aan de informatievereisten van art. 285 lid 1 kan de
rechter de voorlopige toepassing van de wettelijke saneringsregeling uitspreken.75

Indien gegevens bedoeld in art. 285 lid 1 ontbreken, heeft de rechter volgens Verschoof
de mogelijkheid de verzoeker direct niet-ontvankelijk te verklaren.76 Niets belet de
schuldenaar dan overigens een nieuw verzoek in te dienen. Verschoof verwachtte in
1998 echter niet dat de rechter bij incomplete gegevens ‘onmiddellijk’ tot afwijzing
zou overgaan maar dat de rechter de schuldenaar juist de mogelijkheid biedt de
gegevens aan te vullen nu de wet expliciet in de mogelijkheid van een voorlopige
toepassing voorziet.77 Indien de schuldenaar de gegevens ook in tweede instantie
niet aanlevert, zou de rechtbank, volgens Dethmers, de schuldenaar alsnog niet-
ontvankelijk kunnen verklaren.78 Een dergelijke aanpak, waarbij de schuldenaar eerst
de gelegenheid krijgt een verzuim te herstellen, verdient mijns inziens de voorkeur
en is ook terug te vinden in art. 281 lid 1 Rv. In de praktijk komt ook voor dat een
verzoek wordt aangehouden, waarbij de schuldenaar een termijn wordt gegund de
ontbrekende gegevens aan te leveren.79

De Recofa-richtlijnen bepalen dat de voorlopige toepassing zoveel mogelijk wordt
vermeden.80 Volgens de Recofa-richtlijnen kan de rechter een onvolledig of onvol-
doende onderbouwd verzoek wel voor aanvulling terugzenden naar de gemeente of
instantie die de art. 285-verklaring heeft afgegeven.81 Voorts bepalen de richtlijnen
dat bij het ontbreken van de art. 285-verklaring de behandeling wordt aangehouden
totdat de verklaring wordt overgelegd.82 Met ingang van 1 januari 2008 heeft de
rechter niet langer de bevoegdheid de wettelijke schuldsaneringsregeling voorlopig
van toepassing te verklaren. Er geldt vanaf 2008 een andere wettelijke regeling voor
de afhandeling van incomplete Wsnp-verzoeken, zie nader hoofdstuk 7, paragraaf
2.2.3.

Rb. Assen wees in december 2004 een verzoek onder andere af wegens het
ontbreken van de vereiste verklaring van B&W en wegens misbruik van procesrecht,
zie (2) hieronder.83

In HR 20 april 2007, LJN: BA0903, ging het om een schuldenaar met een schul-
denlast van ruim C= 300.000, waaronder schulden aan CJIB, de fiscus, UWV en een

75 Art. 287 lid 2 Fw.
76 Aldus ook Verschoof (1998), p. 37 en 40.
77 Art. 287 lid 2 Fw. Verschoof (1998), p. 40.
78 Vgl. Dethmers (2005), p. 28 met een verwijzing naar art. 287 lid 2 volgens het wetsvoorstel 29 942.
79 Dethmers (2005), p. 30
80 Zie Recofa-richtlijn 6 onder a.
81 Zie de Recofa-richtlijn 1 onder e. Opmerkelijk is dat het verzoek niet wordt teruggestuurd naar de

indiener. De schuldenaar krijgt wel bericht van de terugzending, aldus de richtlijn.
82 Recofa-richtlijn 6 onder b.
83 Rb. Assen 8 december 2004 te kennen uit HR 9 september 2005, LJN: AT8785.
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pensioenfonds. Het hof bekrachtigde de afwijzing van het Wsnp-verzoek onder meer
op de grond dat de schuldenaar onvoldoende informatie heeft verschaft met betrekking
tot de schuld aan het pensioenfonds. De HR leert dat dit een afwijzingsgrond is die
niet behoort tot de limitatief in art. 288 genoemde gronden. Als ik het goed zie betrof
het geen informatie die de schuldenaar volgens art. 285 lid 1 verplicht is te verschaf-
fen. Maar ook indien het zou gaan om ontbrekende art. 285 lid 1-informatie dan nog
lijkt het, gezien HR 20 april 2007, aangewezen dat de rechter het Wsnp-verzoek niet
afwijst maar niet-ontvankelijk verklaart en bij voorkeur eerst nadat de schuldenaar
een herstelmogelijkheid is geboden.

(2) Misbruik van bevoegdheid
Volgens jurisprudentie van de HR kan een verzoek tot faillietverklaring of verlening
van voorlopige surseance misbruik van bevoegdheid inhouden.84 Uit een art. 81 RO-
arrest van de HR valt af te leiden dat ook een Wsnp-verzoek misbruik kan opleve-
ren.85 De schuldenaar had, hangende een faillissementsaanvrage van een van zijn
schuldeisers, een Wsnp-verzoek ingediend, waarna het verzoek tot faillietverklaring
werd geschorst overeenkomstig art. 3a Fw. Nadat de schuldenaar driemaal uitstel van
de mondelinge behandeling van zijn Wsnp-verzoek had verzocht – de laatste twee
verzoeken om uitstel werden door de rechtbank overigens afgewezen – trok de schulde-
naar het Wsnp-verzoek tijdens de mondelinge behandeling in, stellende dat hij niet
(meer) verkeerde in de toestand van opgehouden hebben te betalen. De rechtbank
riep de schuldenaar vervolgens op voor de behandeling van de faillissementsaanvrage.
De schuldenaar diende daarop nogmaals een Wsnp-verzoek in. De Rechtbank Assen
wees het verzoek af wegens misbruik van procesrecht. Nadat Hof Leeuwarden het
vonnis bekrachtigd had, stelde de schuldenaar in cassatie dat hij ‘te allen tijde het
recht’ had om een verzoek te doen tot toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Met verwijzing naar art. 3:13 BW, rechtspraak en literatuur concludeerde de A-G dat,
in zijn algemeenheid, een processuele bevoegdheid niet te allen tijde uitgeoefend kan
worden en dat het voor een Wsnp-verzoek niet anders ligt en voorts dat het Wsnp-
verzoek, in het onderhavige geval, was ingesteld met geen ander doel dan om de
faillissementsprocedure te traineren.86

(3) Opgeroepen schuldenaar verschijnt niet ter zitting
De rechter kan de schuldenaar oproepen om hem over zijn Wsnp-verzoek te horen
maar de wet verplicht de rechter daartoe niet.87 De Recofa-richtlijnen bepalen evenwel
dat de griffier de schuldenaar oproept.88 Voorts bepalen die richtlijnen dat de griffier
de schuldenaar die niet op de eerste oproep verschijnt voor een tweede maal oproept.

84 Zie HR 7 oktober 1983, NJ 1984, 74 en andere arresten besproken in Polak-Wessels I, nr. 1333.
85 HR 9 september 2005, LJN: AT8785.
86 Overwegingen 2.12, 2.19 en 2.21 in de conclusie voorafgaand aan HR 9 september 2005, LJN:

AT8785.
87 Zie art. 287 lid 4 Fw.
88 Recofa-richtlijn 3 onder a en onder b.
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Daarbij zou de schuldenaar gewezen moeten worden op de gevolgen van niet verschij-
ning, maar de richtlijnen geven niet aan wat die gevolgen zouden zijn. Volgens
Dethmers kan een Wsnp-verzoek worden afgewezen indien de schuldenaar niet op
een (tweede) oproep verschijnt, wegens gegronde vrees dat de schuldenaar niet aan
zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen zal voldoen (art.
288 lid 1 onder b).89 Dethmers attendeert er op dat sommige rechtbanken het verzoek
in een dergelijk geval ook wel als ingetrokken beschouwen. De wet biedt mijns inziens
geen ruimte voor laatstbedoelde benadering.

(4) Termijnoverschrijding
De waardering van de belangen van de schuldenaar gaat, zo blijkt uit de hieronder
besproken jurisprudentie, niet zover dat de schuldenaar niet gehinderd zou worden
door de strenge regels van het procesrecht. Bij afwijzing van zijn verzoek door de
rechtbank kan de schuldenaar gedurende acht dagen appel instellen bij het hof en,
indien het verzoek ook in appel wordt afgewezen, kan de schuldenaar gedurende acht
dagen cassatieberoep instellen bij de HR.90 Volgens de MvT is de termijn kort gehou-
den ten einde de onzekerheid over toepassing van de schuldsaneringsregeling zo kort
mogelijk te houden, mede uit het oogpunt van de belangen van de schuldeisers.91

Terwijl bij het verzoek aan de rechtbank tot toepassing van de schuldsaneringsrege-
ling geen procureursbijstand is vereist, behoeft de schuldenaar in appel wel rechtsbij-
stand van een procureur en in cassatie van een advocaat bij de HR.92 Een schuldenaar
diende in december 1998, kort na de inwerkingtreding van de Wsnp, een verzoek
in bij de Rechtbank Almelo om zijn faillissement te laten omzetten in een toepassing
van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De rechtbank wees het verzoek af.93 Het

89 Dethmers (2005), p. 28.
90 Art. 292 lid 2 respectievelijk lid 4 Fw. Bij toewijzing van het verzoek van de schuldenaar tot

toepassing van de schuldsaneringsregeling staan er geen rechtsmiddelen open, noch voor de schulde-
naar-verzoeker noch voor derden. Heeft de rechter de wsr eenmaal van toepassing verklaard dan
is er voor de schuldenaar geen weg terug. Spijtoptanten vinden in art. 350 Fw noch elders in de
wet een grond voor tussentijdse beëindiging. Wetsvoorstel 29 942 beoogt in art. 350 Fw (onder
g) drie nieuwe beëindiginggronden op te nemen, waaronder het geval dat de schuldenaar aannemelijk
maakt niet in staat te zijn aan zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen te
voldoen. Een enkel verzoek van de schuldenaar blijft dus onvoldoende; de schuldenaar zal aanneme-
lijk moeten maken niet (langer) in staat te zijn aan de eisen van het regime te voldoen. De schulde-
naar zou kunnen afkoersen op een tussentijdse beëindiging, bijvoorbeeld door niet langer aan zijn
lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Dat is voor de schuldenaar geen aantrekkelijke en zeker
geen neutrale weg: beëindiging op grond van art. 350 lid 3 onder c Fw leidt van rechtswege tot
faillissement van de schuldenaar.

91 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 40.
92 Art. 361 Fw vereist procureursbijstand voor het instellen van beroep ex art. 292 lid 2 Fw. Art. 5

Fw bepaalt dat ook het appelverzoek ex art. 15c lid 2 Fw tegen een verzoek tot opheffing van een
faillissement onder gelijktijdig uitspreken van toepassing van de schuldsaneringsregeling slechts
ingediend kan worden door een procureur. Bij beroep in cassatie dient de schuldenaar steeds een
advocaat bij de HR te schakelen.

93 Rb. Almelo 6 januari 1999, Hof Arnhem 28 januari 1999 leidend tot HR 7 mei 1999, NJ 1999,
505.
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appel tegen de afwijzing werd ingediend door een advocaat, welke advocaat evenwel
geen procureur was in het betreffende arrondissement. Hoewel een procureur zich
enkele dagen later alsnog stelde, echter na het verstrijken van de appeltermijn, oordeel-
de Hof Arnhem dat het gebrek niet meer hersteld kon worden. In cassatie voerde de
schuldenaar aan dat Rechtbank Almelo hem had medegedeeld dat hoger beroep kon
worden ingesteld door een advocaat.94 De HR kwam aan de beoordeling van dit
middel niet toe omdat de schuldenaar ook in cassatie te laat was met het instellen
van beroep. De HR verklaarde de schuldenaar niet-ontvankelijk wegens een termijn-
overschrijding van vier dagen.95

In twee arresten uit 2001 toonde Hof Amsterdam meer coulance. In het eerste
geval zag het hof een termijnoverschrijding van één dag door de vingers, in het tweede
geval honoreerde het hof een tweede Wsnp-verzoek nadat de schuldenaar te laat appel
had ingesteld tegen de afwijzing door de rechtbank van zijn eerste Wsnp-verzoek.96

94 Uit het arrest HR 7 mei 1999, NJ 1999, 505 wordt overigens niet duidelijk op welke wijze de
rechtbank dit aan de schuldenaar zou hebben medegedeeld.

95 Hof Arnhem had de schuldenaar niet-ontvankelijk verklaard, op grond van het feit dat het beroep-
schrift niet door een procureur was ingediend. Het arrest was in het openbaar uitgesproken op 28
januari 1999. De cassatietermijn van acht dagen verstreek op vrijdag 5 februari, het cassatieverzoek
kwam eerst ter griffie in op dinsdag 9 februari. Verzoeker tot cassatie stelde dat de beslissing van
het hof hem eerst op 8 februari bekend was, nadat het arrest in een postvakje van de procureur was
gedeponeerd. De HR maakte daaruit op dat het arrest eerst op 8 februari in schriftelijke vorm voor
verzoeker kenbaar was; die omstandigheid doet echter niet af aan de niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep, aldus de HR.

96 In Hof Amsterdam 20 april 2001, NJ 2001, 607, stelden appellanten beroep in van een uitspraak
van Rb. Utrecht d.d. 20 maart 2001. De schuldenaren waren beide bij de mondelinge behandeling
aanwezig, de rechtbank gaf te verstaan dat zij op 21 maart telefonisch naar de uitspraak konden
informeren. De rechtbank deelde op 21 maart telefonisch aan een van de schuldenaren mede dat
de verzoeken waren afgewezen. Op de vraag van de schuldenaar wat te doen, antwoordde de
rechtbank dat zij de ontvangst van de schriftelijke beslissingen moest afwachten. Appellanten
ontvingen de uitspraak op 27 maart. Een procureur diende op 29 maart het appelschrift in per fax.
Hof Amsterdam verklaarde het beroep ontvankelijk op grond van de volgende overweging: ‘Gelet
op de voormelde gang van zaken kon van appellanten in redelijkheid geen grotere snelheid van
handelen worden gevergd en treft hen op dit punt geen verwijt. Daarbij heeft het hof in het bijzonder
overwogen dat appellanten in eerste aanleg niet van enige rechtskundige bijstand waren voorzien
en dat zij met bekwame spoed de hun gegeven aanwijzingen hebben opgevolgd.’ In Hof Amsterdam
2 oktober 2001, NJ 2002, 501 ging het om een andere situatie. Een eerste verzoek om toepassing
van de schuldsaneringsregeling was afgewezen bij beslissing van de Rechtbank Amsterdam d.d.
9 april 2001. De schuldenaar informeerde op 10 april telefonisch naar de uitspraak, waarop de
rechtbank mededeelde dat de uitspraak nog op schrift gesteld diende te worden. De schuldenaar
ontving de afwijzing enkele dagen later per post en wendde zich tot het Bureau van Rechtshulp.
Daar werd hij pas na het verstrijken van de appeltermijn geholpen; appel is toen niet meer ingesteld.
Wel diende de schuldenaar op 23 mei 2001 een nieuw verzoek in bij de Rechtbank Amsterdam;
de rechtbank wees het verzoek opnieuw af op grond van het oordeel dat een schuld aan de sociale
dienst niet te goeder trouw was ontstaan. Na deze tweede afwijzing appelleerde de schuldenaar wel
tijdig. Het hof overweegt in die tweede zaak dat een dergelijk nieuw verzoek, kort na een eerdere
afwijzing, slechts voor toewijzing in aanmerking komt: ‘indien sprake is van gewijzigde omstandig-
heden van zodanig aard dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, er geen voldoende
zwaarwegende redenen (meer) zijn om het verzoek wederom af te wijzen. Het voorgaande kan anders
zijn indien de verzoeker aannemelijk maakt dat hij om verschoonbare redenen de appeltermijn van
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HR 8 juli 2005 toonde evenmin mededogen met schuldenaren die in het gedrang
komen met de tijdige indiening van cassatiemiddelen.97 Op 23 november 2004 liet
het hof aan de raadsman van de schuldenaar weten dat het hoger beroep was afge-
wezen. Met een cassatierekest van 25 november stelde de schuldenaren cassatieberoep
in ‘op nader aan te voeren’ gronden, stellende dat de advocaat de op schrift gestelde
beslissing van het hof nog niet had ontvangen. Op 30 november dienden de schuldena-
ren het procesdossier bij de HR in met een (toen wel beschikbaar) afschrift van het
arrest van het hof. Op 1 december liep de cassatietermijn af. Nu de verzoekers derhalve
vóór het verstrijken van de cassatietermijn beschikten over een afschrift van het
bestreden arrest valt volgens de HR ‘niet in te zien waarom verzoekers niet binnen
de cassatietermijn schriftelijk hun bezwaren daartegen naar voren hebben gebracht’.
De HR verklaarde verzoekers niet-ontvankelijk in hun beroep.98

2 Verplichtingen van de schuldenaar in de Wsnp

2.1 Inleiding

208. Art. 350 Fw geeft een opsomming van vijf gronden voor tussentijdse beëindiging
van de toepassing van de wettelijke schuldsanering. Eén van die gronden is dat de
schuldenaar een of meer van zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt (art. 350 lid 3 onder c Fw). Art. 354 Fw schrijft voor dat
de rechter, na ommekomst van de saneringsduur, zich uitspreekt over de vraag of
de schuldenaar in de nakoming van een of meer uit de schuldsaneringsregeling
voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten en, indien er sprake is van een
tekortkoming, of de tekortkoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend.99

Geen van beide wetsartikelen geeft concreet aan op welke verplichtingen van de

die eerdere beslissing niet heeft kunnen benutten.’ Het hof acht de overschrijding van de appeltermijn
in casu verschoonbaar en oordeelt voorts dat de schuld aan de sociale dienst weliswaar niet te goeder
trouw is ontstaan, maar dat de schuldenaar toch dient te worden toegelaten tot de regeling, aangezien
het overgrote deel van de schuld bijna vijf jaar geleden is ontstaan en de betreffende taakstraf is
uitgevoerd.

97 HR 8 juli 2005, LJN: AT4077. Vergelijk ook HR 11 februari 2005, LJN: AR6209 waarin het
cassatieberoep eerst wordt ingediend door een advocaat te Amstelveen/Amsterdam die niet bij de
HR als cassatieadvocaat staat ingeschreven (art. 426a Rv) ‘namens’ diens procureur te Leidschendam.
De procureur zendt na het verstrijken van de cassatietermijn wel diverse faxen en brieven naar de
HR, maar herstelt het verzuim niet ‘binnen korte tijd’ door indiening van een origineel, naar behoren
ondertekend exemplaar zoals voorgeschreven in HR 11 juli 2003, NJ 2003, 565.

98 Het cassatieberoep voldoet niet aan de eisen van art. 426a Rv omdat het geen omschrijving bevat
van de middelen waar het beroep op steunt, r.o. 3.1. De HR merkt overigens op dat hij (zelfs) op
de dag van de uitspraak nog geen aanvullende gronden had ontvangen.

99 Ingeval van een tekortkoming kan de rechter nog bepalen dat deze, gezien haar bijzondere aard
of geringe betekenis, buiten beschouwing blijft, art. 354 lid 2 Fw. Indien de rechter oordeelt dat
de schuldenaar niet tekort is geschoten – dan wel dat een tekortkoming wegens haar bijzondere
aard of geringe betekenis buiten beschouwing blijft – dan krijgt de schuldenaar, na verbindend worden
van de slotuitdelingslijst, de schone lei van rechtswege, art. 356 lid 2 en 358 Fw.
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schuldenaar precies gedoeld wordt. Voor dit onderzoek is met name van belang dat
volgens de MvT de goede trouw van de schuldenaar niet alleen een rol speelt bij de
aanvraag voor de toepassing van de wettelijke schuldsanering, maar ook bij eventuele
tussentijdse beëindiging en bij de toekenning van de schone lei. Bij de bespreking
van de jurisprudentie op art. 350, 354, en 358a in paragraaf 3 hieronder ga ik dan
ook in op de rol van de goede trouw bij de tussentijdse beëindiging en de beëindiging
na afloop van de saneringsduur. In paragraaf 2 hieronder bespreek ik eerst de verplich-
tingen van de schuldenaar zoals die uit de wet, de MvT en de jurisprudentie zijn te
distelleren.100 Een van de centrale verplichtingen is de informatie- en inlichtingen-
plicht. In verband met de nauwe samenhang met de verplichtingen tijdens de sanering
en gezien de jurisprudentie van de HR over de informatie- en inlichtingenplicht betrek
ik ook de inlichtingen bedoeld in art. 285 lid 1 Fw in het onderstaande overzicht.
Ik duid de verplichtingen van de schuldenaar hieronder eerst kort aan en bespreek
hen dan nader:
1 de informatie- en inlichtingenplicht;
2 de verplichting van de schuldenaar om boedelgoederen aan de bewindvoerder

af te staan (en het corresponderende verbod over de boedelgoederen te beschikken
of ten aanzien van die goederen feitelijke handelingen te verrichten);

3 de verplichting van de schuldenaar inkomsten die aan de boedel toekomen c.q.
de maandelijkse ‘aflossing’ aan de bewindvoeder af te staan;

4 de verplichting van de schuldenaar toestemming te vragen aan de bewindvoerder
voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen, waaronder krediettransacties;

5 de verplichting van de schuldenaar zijn lopende betalingsverplichtingen, ten
aanzien waarvan de sanering niet werkt, na te komen;

6 de algemeen aangenomen inspanningsverplichting van de schuldenaar inkomen
en aflossingscapaciteit te genereren;

7 eventuele andere verplichtingen voortvloeiend uit het (eventueel) door de rechter
vastgestelde saneringsplan.101102

100 Enige verplichtingen worden opgesomd in HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259. Vergelijk tevens
Polak-Wessels IX, par. 9371, A-G Strikwerda in zijn conclusie in de zaak HR 15 februari 2002,
NJ 2002, 259 en Wessels in zijn noot onder hetzelfde arrest.

101 Sommige lagere rechtspraak lijkt een afzonderlijke (in mijn telling: achtste) verplichting te onderschei-
den die van de schuldenaar vergt mee te werken aan een doeltreffende uitvoering van de schuldsane-
ringsregeling. Naar mijn mening is een dergelijke, op zichzelf staande verplichting echter niet af
te leiden uit HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259 of andere HR jurisprudentie. Ik kom op dit punt
hieronder terug.

102 Dethmers (2005), p. 49 e.v. onderscheidt ‘uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtingen’ van
‘andere verplichtingen’ van de Wsnp-schuldenaar. Dethmers duidt de verplichtingen als volgt aan:
(1) boedelafdrachten, (2) optimaliseren boedelafdrachten, (3) verschaffen van inlichtingen, (4) het
niet-maken van nieuwe schulden, (5) nakomen van afspraken, (6) coöperatieve opstelling en fatsoen-
lijk gedrag.
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2.2 Informatie- en inlichtingenplicht; verzoekschrift en saneringsplan

209. Hierboven heb ik besproken welke informatie de schuldenaar in of bij het
verzoekschrift krachtens art. 285 lid 1 Fw dient over te leggen.103 Ontbreken deze
gegevens dan kan de rechter slechts de voorlopige toepassing uitspreken (art. 287
lid 2). Indien de ontbrekende gegevens vervolgens niet binnen 21 dagen zijn aangele-
verd dan spreekt de rechtbank de definitieve toepassing niet uit (art. 287 lid 5).104

Heeft de rechter eenmaal de toepassing uitgesproken dan kan de toepassing mijns
inziens niet meer beëindigd worden wegens onjuistheid of onvolledigheid van de
informatie bedoeld in art. 285 lid 1. De wettekst verplicht de schuldenaar niet geduren-
de de gehele sanering uit eigen beweging de gegevens bedoeld in art. 285 lid 1 Fw
te corrigeren of te herzien en bij de rechtbank of de bewindvoerder nieuwe en/of
herziene informatie aan te leveren.105 Het staat de bewindvoerder en de R-C uiteraard
vrij ter zake van de gegevens bedoeld in art. 285 lid 1 toelichtingen of aanvullingen
te vragen waardoor een nieuwe verplichting op de schuldenaar komt te rusten, waar-
over later meer.

De informatie en documenten bedoeld in art. 285 lid 2 Fw, waaronder een ontwerp
van een saneringsplan en gegevens benodigd voor de vaststelling van dat plan, kan
de schuldenaar overleggen bij zijn Wsnp-verzoek maar de schuldenaar mag dat ook
later doen. Deze informatie is niet vereist voor het uitspreken van de definitieve
toepassing van de schuldsaneringsregeling. Legt de schuldenaar deze informatie niet
over bij zijn verzoekschrift en spreekt de rechter de toepassing van de wsr uit dan
rust op de schuldenaar mijns inziens wél een verplichting als bedoeld in art. 350 lid 3
onder c tot het verstrekken van de desbetreffende informatie.106

Niet alleen art. 285 Fw noopt de schuldenaar tot informatievertrekking. Krachtens
art. 105 Fw is de gefailleerde gehouden de R-C, de curator in faillissement en eventu-
eel de commissie van schuldeisers ‘alle inlichtingen’ te verschaffen, zo dikwijls de
failliet daartoe wordt opgeroepen. Art. 327 Fw verklaart deze bepaling van overeen-
komstige toepassing op de schuldenaar in de schuldsaneringsregeling.107

103 Zie de gegevens bedoeld in par. 1.1.1 van dit hoofdstuk, onder (1) – (5).
104 De rechtbank mag de toepassing overigens wel uitspreken indien de verklaring van art. 285, lid 1

onder e ontbreekt op grond van een weigering of verzuim van de gemeente indien de rechtbank
van oordeel is dat de verklaring in redelijkheid niet geweigerd had mogen worden, zie art. 287 lid 5
tweede zin.

105 Polak-Wessels IX, par. 9371, spreekt van een ‘Obliegenheit’ om ontbrekende gegevens te verschaffen.
Wessels maakt geen expliciet onderscheid tussen art. 285 lid 1 en lid 2, maar ik maak uit zijn
commentaar op dat de gegevensverstrekking bedoeld in art. 285 lid 1 Fw geen verplichting van
de schuldenaar is in de zin van art. 350 Fw.

106 Volgens opmerkingen van de Minister van Justitie in de Eerste Kamer, in 1998, zou het verzwijgen
of achterhouden van informatie aanleiding kunnen geven voor een tussentijdse beëindiging op grond
van art. 350. Ik kom daar op terug in par. 3.1.5 van dit hoofdstuk.

107 Zie HR 19 januari 2001, NJ 2001, 232 waar het ging om beëindiging wegens het niet c.q. niet tijdig
verstrekken van de door de bewindvoerder opgevraagde kopie huurovereenkomst en (kort voor de
appelzitting alsnog overgelegde) salarisgegevens. Een jaar na de uitspraak waarbij de wsr van
toepassing is verklaard, beëindigt de rechtbank, op voordracht van de R-C na een verzoek van de
bewindvoerder, de toepassing op grond van art. 350 lid 3 onder c. Het hof bekrachtigt de beëindiging.
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210. In zijn arrest van 15 februari 2002 onderscheidt de HR vier verplichtingen van
de Wsnp-schuldenaar om informatie en inlichtingen te verschaffen.108 De HR noemt
ten eerste de plicht tot het verschaffen van ‘door de bewindvoerder in het kader van
de schuldsaneringsregeling benodigde informatie als bedoeld in art. 285 lid 2 Fw [curs.
AJN].’ Deze formulering maakt onvoldoende duidelijk op welke inlichtingen de HR
precies het oog heeft. De bewindvoerder is belast met het toezicht op de naleving
door de schuldenaar van diens verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling, het beheer
en de vereffening van de boedel en de uitvoering van het saneringsplan (art. 316 Fw).
Het is echter de plicht van de schuldenaar een ontwerpsaneringsplan in te dienen en
de overige informatie vermeld in art. 285 lid 2 Fw bij de rechtbank in te dienen. Ik
vermoed dat de HR onder andere doelt op tijdens de sanering gewijzigde gegevens
inzake inkomen en vermogen, welke gegevens de bewindvoerder nodig heeft voor
het doen vaststellen van de aflossingscapaciteit en voor beheer en liquidatie van
– nieuw verworven – actief.109 Het zal niet gaan om de gegevens die de schuldenaar
bij het verzoekschrift of het conceptsaneringsplan aan de rechtbank dient te overleg-
gen.110 Ten tweede verwijst de HR naar de – hierboven reeds genoemde – wettelijke
plicht om door de bewindvoerder of de R-C gevraagde inlichtingen te verschaffen
(ex art. 327 jo. 105 Fw). Ten derde kan van de schuldenaar worden verwacht, aldus
de HR, eigener beweging bepaalde inlichtingen te verstrekken in verband met de aard

De A-G meent dat de beëindiging terecht is wegens schending van art. 327 jo. 105 Fw. De HR
verwerpt het cassatieberoep op de gronden uiteengezet door de A-G.

108 HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259. Volgens de HR geldt de inlichtingenplicht ook de in gemeen-
schap van goederen gehuwde niet-handelende echtgenote, nu ten aanzien van beide de saneringsrege-
ling van toepassing is verklaard; de beperking van art. 105 lid 2 Fw (voor zover hij gehandeld heeft)
gaat dan niet op, aldus de HR.

109 Vgl. de gegevens bedoeld in art. 285 lid 2 onder b en c Fw, de vaststelling van het niet in de boedel
vallende inkomen (het zogenaamde vrijgestelde bedrag) in art. 295 lid 2 en 3 Fw en het beheer en
de vereffening van de boedel, art. 316 lid 1 onder b Fw. In de Wsnp-boedel vallen ook de goederen
die de schuldenaar tijdens de sanering verkrijgt. In de door de HR beoordeelde casus ging het om
een schuldenaar die arbeid verrichtte waarvoor hij geen loon maar wel een onkostenvergoeding
ontving. Strikt genomen zou die informatie niet vallen onder de inlichtingen bedoeld onder art. 285
lid 2 Fw, vandaar dat de HR toevlucht zoekt tot de strekking van de schuldsaneringsregeling ter
onderbouwing van de verplichting van de schuldenaar om ongevraagde inlichtingen te verschaffen.
Het hof had reeds de stelling van de schuldenaar verworpen dat de bewindvoeder alleen geïnformeerd
behoeft te worden indien er sprake is van betaalde arbeid, omdat – aldus het hof – indien de
schuldenaar in staat was onbetaalde arbeid te verrichten, hij in het belang van de crediteuren ervoor
dient te kiezen om betaalde arbeid te verrichten. Wat zich mijns inziens in de berechte casus wreekt
is dat een inspanningsverplichting van de schuldenaar weliswaar algemeen verondersteld wordt,
maar dat de Wsnp een dergelijke verplichting nergens noemt, laat staan de aard en omvang van
die verplichting omschrijft. De jurisprudentie over de reikwijdte van die verplichting is dan ook
bepaald niet eenduidig. Zie hierover Noordam & Pasma (2004), p. 9.

110 In zijn noot onder HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259, bekritiseert ook Wessels de formulering
van de HR van deze verplichting. Wessels wijst er op dat de wettelijke taak van de bewindvoerder
inhoudt dat hij toezicht houdt op de nakoming door de schuldenaar van diens verplichtingen en
uitvoering van het saneringsplan; de bewindvoerder is niet verantwoordelijk voor het opstellen van
het saneringsplan.
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van de wél aan hem gestelde vragen en de aanwijzingen van de R-C en bewindvoer-
der.111 Ten vierde, onder verwijzing naar de strekking112 van de schuldsanerings-
regeling, neemt de HR een meer algemene verplichting van de schuldenaar aan tot
het eigener beweging verschaffen van inlichtingen waarvan de schuldenaar weet of
behoort te begrijpen dat zij van belang zijn voor een doeltreffende uitvoering van
de schuldsaneringsregeling.113 Aldus somt de HR vier naast elkaar staande verplich-
tingen van de schuldenaar op tot informatievertrekking; twee terug te voeren op de
tekst van de wet en twee aanvullende verplichtingen van de schuldenaar om informatie
te verstrekken uit eigen beweging. De vierde verplichting tot spontane verstrekking
van aanvullende informatie ligt, zo zou men het arrest van de HR kunnen interpreteren,
niet op de schuldenaar die subjectief te goeder trouw is. Dat wil zeggen de schuldenaar
die niet wist en ook niet behoorde te begrijpen dat hij zelf bepaalde inlichtingen moet
verschaffen voor een doeltreffende uitvoering van de schuldsaneringsregeling. Overi-
gens oordeelt de HR dat overtreding van de inlichtingenplicht – door de schuldenaar
die niet te goeder trouw is – niet zonder meer tot beëindiging van de sanering behoeft
te leiden. De rechter dient ook de overige omstandigheden van het geval in aanmerking
te nemen. Maatstaf is of het niet verstrekken van de inlichtingen een duidelijke
aanwijzing vormt dat bij de schuldenaar de van hem te vergen medewerking aan een
doeltreffende uitvoering van de schuldsaneringsregeling ontbreekt, aldus de HR.

Opmerkelijk is dat de A-G, en in zijn navolging de HR, wel verwezen hebben
naar de MvT bij het wetsontwerp en de doelstelling c.q. de strekking van de Wsnp,
maar niet naar de meer specifieke opmerkingen van de minister in de nota naar
aanleiding van het eindverslag. De minister doceerde als volgt:

De schuldenaar is overigens uiteraard gehouden tijdens de toepassing van de schuldsane-
ringsregeling van alle relevante feiten en omstandigheden en wijzigingen in eerder gedane
gegevens opgave te doen ook in de fase nadat een saneringsplan door de rechter is vast-
gesteld. De bewindvoerder kan de schuldenaar ook informatie vragen. Hierbij wordt tevens
gewezen op het in art. 327 van overeenkomstige toepassing verklaarde art. 105 van de

111 Zie HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259, slot r.o. 3.2.1: ‘Daarbij kan, indien de schuldenaar zulks
in verband met de aard van de aan hem gestelde vragen en de door de bewindvoerder of R-C aan
hem verstrekte aanwijzingen wist of behoorde te weten, van hem worden verwacht dat hij ook
bepaalde inlichtingen verschaft waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd.’ Anders dan de hierna te
bespreken vierde informatieplicht relateert de HR deze derde plicht niet aan de strekking van de
saneringsregeling. De overweging Ik vind de overweging niet erg duidelijk maar ik neem aan dat
de HR doelt op de kennelijke strekking van de wel gestelde vragen, die de schuldenaar moet
bewegen.

112 De HR verwijst ter zake naar onderdeel 8 van de conclusie van A-G Strikwerda. Strikwerda stelt
dat de inlichtingenplicht voortvloeit uit de doelstelling van de Wsnp. ‘Deze doelstelling komt er
op neer dat natuurlijke personen die in een uitzichtloze financiële positie terechtgekomen zijn, de
kans moet worden geboden weer met een schone lei verder te kunnen gaan. Daar moet echter
tegenover staan dat van de schuldenaar een zo groot mogelijke bijdrage en inspanning moet worden
gevergd om zoveel mogelijk activa in de boedel te brengen in het belang van de schuldeisers. Zie
Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 6. Van de schuldenaar mag, anders gezegd, actieve
medewerking aan een doeltreffende uitvoering van de schuldsaneringsregeling worden gevergd’

113 R.o. 3.2.2.
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Faillissementswet, op grond waarvan de schuldenaar in de schuldsaneringsregeling verplicht
is, telkens als hij daartoe wordt opgeroepen, voor de rechter-commissaris of de bewindvoer-
der te verschijnen en deze alle inlichtingen te verschaffen. Het geven van inlichtingen en
het melden van relevante wijzigingen in betalingsverplichtingen en dergelijke, behoren tot
de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen van de schuldenaar. Het
niet nakomen daarvan kan eventueel grond opleveren voor de beëindiging van de toepassing
van de schuldsaneringsregeling (vgl. art. 350, derde lid, onder c Fw).114

De minister onderkent dus, naast de wettelijke plicht gevraagde inlichtingen te ver-
schaffen (art. 327 jo. 105 Fw), een zelfstandige – niet in de wet verankerde, maar
volgens de minister wel uit de regeling voortvloeiende – verplichting van de schulde-
naar zelf opgave te doen van alle relevante feiten en omstandigheden, op straffe van
tussentijdse beëindiging van de sanering.

2.3 Afstaan boedelgoederen

211. Art. 295 lid 1 Fw bepaalt dat de Wsnp-boedel de goederen van de schuldenaar
omvat ten tijde van de uitspraak tot toepassing van de schuldsanering alsmede de
goederen die de schuldenaar tijdens de sanering verkrijgt. Art. 295 lid 2 geeft aan
welke inkomsten van rechtswege zijn uitgezonderd (beslagvrije voet), lid 4 bepaalt
welke andere goederen buiten de boedel vallen (onder andere de inboedel voor zover
‘niet bovenmatig’).115 Door de toepassing van de saneringsregeling verliest de schul-
denaar niet alleen de bevoegdheid over de boedelgoederen te beschikken, maar tevens
de bevoegdheid om ten aanzien van die goederen feitelijke handelingen te verrichten.
De bewindvoerder is belast met het beheer en vereffening van de boedel.116 De
schuldenaar is gehouden boedelgoederen op verzoek van de bewindvoerder aan de
bewindvoerder af te leveren.117 Uitzonderingen op dit systeem laat de wet toe indien
de schuldenaar zijn beroep of bedrijf, met toestemming van de R-C, voortzet.118

Aangezien niet de bewindvoerder de onderneming voortzet maar de schuldenaar, zal
de schuldenaar zelf over de betreffende goederen moeten kunnen beschikken. De
ondernemende schuldenaar heeft wel toestemming van de bewindvoerder nodig steeds
als hij ten behoeve van de boedel handelt.119 De uit de voortgezette onderneming
voortvloeiende schulden vormen boedelschulden.120

114 Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 10, p. 9.
115 Art. 3:5 BW begrijpt onder de inboedel ‘het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering

van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van
voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.’ De rechter dient zonodig vast te stellen
welke bestanddelen van de inboedel bovenmatig zijn, aldus de MvT, Kamerstukken II 1992/93, 22
969, nr. 3 p. 42. Vgl. voorts de afwijkende regeling in faillissement, art. 21 Fw.

116 Art. 316 lid 1 onder b Fw.
117 Art. 296 Fw.
118 Art. 311 lid 1 Fw.
119 Art. 311 lid 2 Fw.
120 Art. 311 lid 3 Fw. Zie nader hoofdstuk 6 over de ondernemer in de Wsnp.
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2.4 Afdracht inkomsten en vrij te laten bedrag (vtlb)

212. De boedel omvat de inkomsten uit arbeid of uitkering die de schuldenaar tijdens
de sanering ontvangt. De bewindvoerder is gerechtigd de inkomsten op te vorderen
bij de werkgever c.q. de uitkeringsinstantie.121 Volgens art. 295 lid 2 Fw wordt het
inkomen en/of de uitkering van de schuldenaar tot het bedrag van de beslagvrije voet,
als bedoeld in art. 475d Rv, ‘buiten de boedel gelaten’.122 Hoewel deze wettelijke
formulering anders doet vermoeden, valt de beslagvrije voet, volgens de MvT, van
rechtswege buiten de boedel.123 Dit bedrag kan bij beschikking van de R-C worden
verhoogd met een nominaal bedrag (art. 295 lid 3 Fw). Volgens de MvT mag de R-C,
bij vaststelling van het nominale bedrag, rekening houden met financiële verplichtingen
van de schuldenaar, waaronder mede begrepen de normale kosten van levensonder-
houd. Recofa heeft een gedetailleerd rekenmodel opgesteld, welk model thans algemene
toepassing vindt.124 De praktijk kent verschillende betalingsvarianten. Het komt voor
dat de schuldenaar rechtstreeks zijn netto-inkomen blijft ontvangen van de werkgever,
het vrij te laten bedrag behoudt en het restant (de maandelijkse ‘aflossing’) op de
boedelrekening van de bewindvoerder overmaakt.125 Een andere mogelijkheid is
dat de bewindvoerder aan de werkgever vraagt om het inkomen deels aan de schulde-
naar uit te betalen, deels aan de boedel. Het beheer van inkomen en uitgaven wordt
ook wel uitbesteed aan een kredietbank. De inkomsten worden door de werkgever
overgemaakt op de rekening bij de kredietbank die vervolgens vaste lasten van de
schuldenaar betaalt, aan de schuldenaar het vtlb uitkeert en aan de boedel het restant
na aftrek van beheerskosten. Het Recofa-rapport schrijft voor: ‘al hetgeen aan inkomen
verworven wordt, onder welke vlag dan ook, wordt aan de boedel afgedragen voor
zover het vtlb wordt overschreden.’126 Volgens het Recofa-rapport dient de schulde-
naar ‘in ieder geval’ het salaris van de bewindvoerder te voldoen, voor zover het
inkomen dat hem gelaten wordt daarmee niet komt onder de beslagvrije voet, ook
al is het inkomen lager dan het vtlb.127 ‘Deze verplichting bestaat alleen dan niet,
indien en voor zover het resterende inkomen met deze minimale afdracht lager zou

121 Art. 295 lid 1 jo. art. 296 lid 1 onder a jo. 316 lid 1 onder b Fw.
122 Het zogenoemde vrij te laten bedrag, in beginsel 90% van de bijstandsnorm.
123 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3 p. 41. In faillissement valt het gehele inkomen in de boedel,

zolang de R-C niet anders beschikt als te doen gebruikelijk, art. 21 aanhef en onder 2e Fw.
124 Het rekenmodel is te downloaden van de website van de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch,

www.rvr.org Het model houdt onder andere rekening met de huur- en servicekosten, energiekosten,
ziektekosten, studiekosten, kosten kinderopvang, alimentatieverplichtingen. In bepaalde gevallen
worden forfaitaire kostenposten verdisconteerd, in andere gevallen de feitelijke kosten. De reken-
methode is aangepast aan de nieuwe Recofa-richtlijn, zie Recofa-rapport vtlb (juli 2006).

125 Volgens Dethmers (2005), p. 49 is dit de algemene praktijk, maar de praktijk kent ook wel andere
varianten zoals nader beschreven in de hoofdtekst.

126 Recofa-rapport vtlb (juli 2006), p. 4.
127 Art. 295 lid 3 Fw biedt de R-C de mogelijkheid een dergelijke voorwaarde (betaling salaris bewind-

voerder) te stellen. Overigens lijkt mij niet dat deze Recofa-richtlijn een beschikking van de R-C
in een concreet geval opzij zet, zie de diss. van Teuben (2005) over rechtersregelingen in het
burgerlijk (proces)recht.



Hoofdstuk 4 253

zijn dan de beslagvrije voet. Indien de schuldenaar niet in staat is het salaris [bewind-
voerder, AJN] te betalen, kan soms beroep worden gedaan op bijzondere bijstand.
Dat dient in dat geval te worden onderzocht.’, aldus het Recofa-rapport vtlb.128

2.5 Toestemming rechtshandelingen

213. Met uitzondering van de beschikking over boedelgoederen behoudt de schuldenaar
het recht zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. De schuldenaar heeft evenwel
toestemming van de bewindvoerder nodig voor een aantal in de wet genoemde rechts-
handelingen, te weten:129

a krediettransacties bedoeld in de Wet op het consumentenkrediet; en
b overeenkomsten waarbij de schuldenaar zich als borg of anderszins als medeschul-

denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
de schuld van een ander verbindt; en

c giften, met uitzondering van de ‘gebruikelijke’ voorzover deze niet bovenmatig
zijn.

2.6 Lopende betalingsverplichtingen

214. De schuldenaar dient onder andere in zijn eigen levensonderhoud te voorzien,
zijn woonlasten te betalen en het salaris van de bewindvoerder maandelijks aan de
boedel te voldoen.130 Middelen ter nakoming van zijn lopende betalingsverplichtingen
kan de schuldenaar slechts putten uit (a) zijn inkomen voor zover dat de beslagvrije
voet en het eventueel daarboven door de rechter vastgestelde nominale bedrag131

niet overstijgt, en (b) zijn buiten de boedel vallende vermogensbestanddelen bedoeld
in art. 295 lid 4 Fw. Komt de schuldenaar zijn lopende betalingsverplichtingen niet
na dan zal veelal de bewindvoeder, een van de betreffende schuldeisers of de R-C,
op enigerlei moment een verzoek c.q. voordracht tot beëindiging van de sanering doen,
waarna de sanering van rechtswege wordt omgezet in faillissement.132 Indien en
voor zover de schuldenaar nieuwe schulden aangaat of laat ontstaan, of indien aan
de schuldenaar na de toepassing van de sanering verplichtingen opgelegd worden of

128 Recofa-rapport vtlb (juli 2006), p. 4/5.
129 Art. 297 Fw. Deze toestemmingsregeling ziet niet op bescherming van crediteuren, maar beoogt

juist de schuldenaar te beschermen en te voorkomen dat de sanering voortijdig beëindigd dient te
worden met omzetting in faillissement van de schuldenaar. Zie Kamerstukken II 1992/93, nr. 3, p. 44.

130 Zie onder andere art. 297-299 Fw.
131 Art. 295 lid 2 en 3 Fw.
132 Zie art. 350 lid 3 onder c jo. lid 5 Fw. Ook art. 312 Fw noemt de mogelijkheid van faillietverklaring

tijdens de toepassing van de wsr. Art. 312 biedt de mogelijkheid van een faillissementsaanvrage
zowel aan schuldeisers als de schuldenaar zelf, zo blijkt uit Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3,
p. 51.
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nieuwe schulden van rechtswege ontstaan, zal de schuldenaar deze zelf moeten
voldoen.133 Deze nieuwe schulden zijn niet begrepen in de saneringsschulden bedoeld
in art. 299 Fw.134

Enkele betalingsverplichtingen zullen rechtstreeks uit de toepassing van de Wsnp
voortvloeien, bijvoorbeeld de verplichting van de schuldenaar het salaris bewindvoerder
te voldoen. De meeste betalingsverplichtingen en nieuwe schulden van de schuldenaar
zullen echter niet rechtstreeks uit de toepassing van de Wsnp voortvloeien, maar uit
rechtsverhoudingen tussen de schuldenaar en de desbetreffende schuldeisers (bijvoor-
beeld de verhuurder of de fiscus). Maar omdat bij niet-nakoming van die betalings-
en aflossingsverplichtingen beëindiging van de toepassing van de wettelijke schuldsane-
ringsregeling c.q. faillissement dreigt, zou ik deze verplichtingen toch willen kwalifice-
ren als een Wsnp-verplichting.

2.7 Inspanningsverplichting en saneringsplan

215. De Wsnp bevat geen bepaling die de schuldenaar verplicht inkomsten te verwer-
ven c.q. aflossingscapaciteit te genereren. Volgens Dethmers, kennelijk redenerend
vanuit de gedachte dat een misgelopen voordeel een nadeel voor de schuldeisers
oplevert, zou art. 350 lid 3 onder e Fw (een grond voor tussentijdse beëindiging bij
benadeling van schuldeisers) wel naar de inspanningsverplichting verwijzen.135 Ik
lees in die wetsbepaling toch eerder een zorgvuldigheidsnorm c.q. een verbodsbepaling
dan een gebod inkomsten te genereren. Volgens de MvT staat tegenover de schone
lei dat van de schuldenaar een zo groot mogelijke bijdrage en (zware) inspanning
wordt gevergd om zoveel mogelijk activa in de boedel te brengen in het belang van
de schuldeisers.136 Uit dien hoofde wordt in de rechtspraak en literatuur algemeen
aangenomen dat op de schuldenaar de verplichting rust (extra) inkomsten te verwerven
bestemd voor aflossing van zijn saneringsschulden (de schulden bedoeld in art. 299
Fw). Men spreekt van een inspanningsverplichting van de schuldenaar. Meer dan een
inspanningsverplichting is het niet, immers ook zonder daadwerkelijke schuldaflossing
kan de schuldenaar de schone lei verkrijgen, zolang de schuldenaar zich maar aan
zijn overige – hierboven toegelichte – verplichtingen houdt. Ook de schuldenaar die
geen inkomsten kan verwerven heeft derhalve uitzicht op de schone lei. De nakoming
van de inspanningsverplichting speelt niet alleen een rol bij de toekenning van de
schone lei maar tevens bij de beoordeling van de vraag of toepassing van de schuld-

133 Uitgezonderd de boedelschulden die ontstaan door toedoen van de schuldenaar. Denk bijvoorbeeld
aan de boedelschulden die kunnen ontstaan door voortzetting van een onderneming, art. 311 lid 3
Fw.

134 Zie over het begrip saneringschulden hoofdstuk 2, par. 5.1.
135 Dethmers (2005), p. 50.
136 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 6. Op p. 5 van de MvT wordt gesproken van een ‘zware’

inspanning: ‘De schuldenaar ten aanzien van wie de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing
is verklaard zal gedurende doorgaans enkele jaren een zo groot mogelijke en zware inspanning moeten
leveren om zoveel mogelijk activa in de boedel bijeen te brengen.’
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saneringsregeling tussentijds beëindigd kan worden.137 Ook bij de beoordeling van
een akkoord dat tijdens de sanering wordt aangeboden kan de inspanningsverplichting
als maatstaf gelden. De rechtbank kan een akkoord weigeren indien de ‘baten des
boedels’ de bij het akkoord aangeboden som te boven gaat, art. 332 lid 4 jo. 153 lid
onder 1 Fw. In dit verband rekent de HR de tijdens de resterende looptijd – zou die
looptijd niet verkort zijn door een akkoord – nog te verwachten baten eveneens tot
de baten des boedel.138 De som die de schuldenaar bij een akkoord aan crediteuren
aanbiedt, dient dus ongeveer gelijk te zijn aan de som van de aflossingscapaciteit over,
in beginsel (art. 343 lid 2 Fw), drie jaar, eventueel verminderd met de boedelkosten.

216. Volgens de MvT zou de inspanningsverplichting in het saneringsplan kunnen
worden vastgelegd.139 Afhankelijk van de formulering van het plan, transformeert
de inspanningsverplichting dan mogelijk in een (quasi) resultaatsverplichting.140

De praktijk wijst uit dat de saneringsplannen veelal summier zijn en vaak niet veel
meer omvatten dan een vaststelling van de saneringsduur.141 De Recofa-richtlijnen
van augustus 2005 bevatten geen enkele bepaling inzake het saneringsplan, noemen
het plan zelfs nergens; de plannen zijn duidelijk op hun retour. Mocht een sanerings-
plan andere specifieke verplichtingen aan de schuldenaar opleggen dan zijn ook die
te beschouwen als verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien, zo
bevestigde de Hoge Raad in 2002.142 Dethmers ziet de mogelijkheid voor bewind-
voerder, R-C en schuldenaar om in elk stadium van de sanering afspraken te maken
over de voortgang.143 Ik zie in de wet geen beletsel voor dergelijke afspraken zolang
zij de concrete belangen van schuldeisers niet aantasten en ook niet in strijd zijn met
de wettelijke bepalingen van liquidatie, verificatie en uitdeling. Maar de schuldenaar
die niet bereid is dergelijke afspraken te maken, kan daartoe zonder wettelijke basis
mijns inziens niet worden gedwongen.

137 Zie art. 350 lid 3 onder c, waarover nader par. 3.1.2 van dit hoofdstuk.
138 HR 14 december 2001, NJ 2002, 39.
139 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 6 en 59. Zie voor de samenhang tussen de saneringsduur

en de inspanningsverplichting van de schuldenaar Noordam & Pasma (2004). Met ingang van 1
januari 2008 vervallen art. 341-346 Fw en daarmee ook het saneringsplan (wetsvoorstel 29 942).
De minister vindt het saneringsplan omslachtig en belastend voor bewindvoerder en rechtbank, terwijl
de betrokkenen (waaronder de schuldeisers) er geen belang aan hechten, Kamerstukken II 2004/05,
nr. 3, p. 6. Naar mijn mening kan het saneringsplan gemist worden, maar verdient het aanbeveling
de inspanningsverplichting van de schuldenaar in de wet te regelen. Zie ook Noordam & Pasma
(2004), p. 9.

140 Zie Hof Arnhem 4 juli 2002, RvR-site 2002-348, waarover Noordam & Pasma (2004), p. 14.
141 Zie overigens HR 20 juni 2003, RvR-site 2003-406 en Hof Arnhem 4 juli 2002, RvR-site 2002-348

voor gevallen waarin het saneringsplan juist wél een verplichting aan de schuldenaar oplegt.
142 Volgens HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259, r.o. 3.2.1 rusten op de schuldenaar (onder meer) ‘[…]

de verplichtingen die – rechtstreeks – voortvloeien uit het aangenomen saneringsplan […].’
143 Dethmers (2005), p. 51.



256 De Wsnp en de goede trouw van de schuldenaar

217. Zoals opgemerkt bepaalt de wet de inhoud van de inspanningsplicht niet, de
Recofa-richtlijnen doen dat wel en spreken van een arbeids- en sollicitatieplicht.144

De richtlijnen bepalen, samengevat, dat:
a de schuldenaar zich tot het uiterste inspant werk dat hij heeft te behouden;
b de schuldenaar zonder betaald werk zich inschrijft bij het CWI en bij drie à vier

uitzendbureaus en gemiddeld viermaal per maand solliciteert op vacatures voor
36 uur per week.

c de R-C een ontheffing van de sollicitatieplicht kan verlenen onder andere indien
de schuldenaar op medische gronden, te staven met een medische verklaring, niet
in staat is arbeid te verrichten.

Volgens de tekst van de richtlijn geldt de sollicitatieplicht óók voor schuldenaren met
kinderen jonger dan vier jaar. Gezien die bepaling lijkt het er op dat de onder (c)
bedoelde ontheffing niet voor (alleenstaande) ouders met (jonge) kinderen bestemd
is. De Wet werk en bijstand geeft voor alleenstaande ouders een lichter regime. B&W
kunnen ontheffing verlenen in verband met zorgtaken van de uitkeringsgerechtigde.145

Bij alleenstaande ouders maken B&W een afweging tussen het belang van arbeids-
inschakeling en de invulling die de ouder wenst te geven aan de zorgplicht. Volgens
de WWB geldt de sollicitatieplicht voor een alleenstaande ouder met kinderen tot
12 jaar slechts indien B&W zich genoegzaam hebben overtuigd van de beschikbaarheid
van passende kinderopvang, de toepassing van voldoende scholing en de belastbaarheid
van de betrokkenen.146 Het verschil tussen de sollicitatieplicht volgens de Recofa-
richtlijnen en de WWB kwam aan de orde in HR 19 januari 2007, NJ 2007, 61.147

De schuldenaar is een alleenstaande moeder met kleine kinderen. De schuldenaar
ontvangt een bijstandsuitkering en de sociale dienst heeft haar ontheven van sollicitatie-
plicht. De wettelijke schuldsaneringsregeling is door de Rechtbank Utrecht op 23 april
2003 van toepassing verklaard. Tot de invoering van de nieuwe Recofa-richtlijnen
in oktober 2005 heeft de Rechtbank Utrecht de sociale dienst stilzwijgend gevolgd
in het geval van ontheffing van de sollicitatieplicht. Bij brief van 7 december 2005
heeft de bewindvoerder de alleenstaande moeder op de hoogte gesteld van de nieuwe
richtlijnen en haar medegedeeld dat zij vanaf 7 december aantoonbaar diende te
solliciteren. De schuldenaar gaf aan die mededeling geen gevolg. Eerst op 10 april
2006 vond in de Wsnp-zaak een verificatievergadering plaats. De rechtbank bepaalde
dat de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling behandeld zou
worden op 18 april 2006.148 Op die datum was de saneringsregeling bijna drie jaar

144 Richtlijn 14 van de Recofa-richtlijnen.
145 Art. 9 lid 2 WWB.
146 Art. 9 lid 4 WWB.
147 Ik ontleen alle gegevens en de overwegingen en uitspraken van de feitenrechters aan de uitspraak

van de HR en de voorafgaande conclusie van A-G Langemeijer. De uitspraken van Rechtbank Utrecht
d.d. 25 april 2006 en Hof Amsterdam d.d. 27 juni 2006 zijn, voor zover mij bekend, niet (separaat)
gepubliceerd. Dezelfde problematiek (vrijstelling sollicitatieplicht versus inspanningsplicht volgens
de Wsnp) speelde in het art. 81 RO-arrest HR 13 april 2007, LJN: AZ8850 en in Hof Amsterdam
15 december 2006, LJN: BA 2993.

148 Zie art. 352 en 354 Fw; zie ook par. 3.2 van dit hoofdstuk.
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van toepassing geweest. De rechter-commissaris adviseerde de rechtbank de schone
lei aan de schuldenaar te onthouden omdat de schuldenaar niet aantoonbaar had
gesolliciteerd en slechts inkomsten uit bijstand had genoten. In haar vonnis van 25
april 2006 overwoog de rechtbank dat de schuldenaar haar uit de schuldsaneringsrege-
ling voortvloeiende verplichting tot het zoeken van betaalde arbeid niet naar behoren
was nagekomen. Volgens de rechtbank was de schuldenaar in het kader van de
schuldsaneringsregeling niet van haar sollicitatieverplichting vrijgesteld. De rechtbank
bepaalde dat de toepassing van de regeling werd voortgezet en stelde alsnog een
saneringsplan vast waarin de duur van de sanering werd vastgesteld op zestig maanden
(vijf jaar). De beslissing ten aanzien van de beëindiging hield de rechtbank aan tot
22 april 2008. In appel liet het Hof Amsterdam deze beslissingen in stand zij het dat
het hof de termijn verkorte van 60 maanden naar 48 maanden (4 jaar). Het hof
overwoog daartoe dat het tekortschieten van de schuldenaar slechts kort geduurd had.
Gerekend vanaf 7 december 2005 tot 18 april 2006 ging het om net iets meer dan
vier maanden. In cassatie klaagde de schuldenaar er onder meer over dat de verlenging
van de sanering van 36 naar 48 maanden onbegrijpelijk is zonder nadere motivering
van het hof.149 De HR wees het cassatieberoep af. De HR nam aan dat het hof kenne-
lijk van oordeel was dat (a) het niet nakomen van de sollicitatieplicht aan het verlenen
van een schone lei in de weg stond, (b) om de mogelijkheid te scheppen dat de
schuldsaneringsregeling wél met een schone lei zou kunnen worden afgesloten, een
verlenging met vijf maanden (tot april 2006) te kort zou zijn en een verlenging van
twaalf maanden nodig was, en dat (c) tegenover het negatief beoordeelde gedrag van
de schuldenaar in de laatste maanden een wat langere periode van ‘goed gedrag’ moest
staan wil het alsnog verlenen van de schone lei gerechtvaardigd zijn. De HR vond
dit oordeel niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. De HR citeerde weliswaar
de vaststelling door het hof dat de Recofa in oktober 2005 nieuwe richtlijnen heeft
‘geadviseerd’, maar laat zich over de gelding van die Recofa-richtlijnen niet expliciet
uit. In de hierboven onder (a) vermelde interpretatie van de HR – liever gezegd:
invulling door de HR – van het oordeel van het hof spreekt de HR wel, zonder enige
relativering, van ‘de sollicitatieplicht’. Toch kan mijns inziens uit het arrest van 19
januari 2007 niet geconcludeerd worden dat de HR de Recofa-richtlijnen als bindend
c.q. als geldend recht beschouwt. Zoals nog zal blijken uit de verdere jurisprudentie-
besprekingen in dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk laat de HR aan de feitenrech-
ters een grote beoordelingsruimte ten aanzien van de vaststelling en waardering van
feiten en omstandigheden. De hierboven onder (c) geciteerde overweging van de HR
weerspiegelt die tendens. De HR is zeer terughoudend bij het stellen van nadere
normen ten aanzien van de verplichtingen van de schuldenaar of de duur van de

149 In een tweede motiveringsklacht draaide het om de stelling van de schuldenaar dat zij de brief van
de bewindvoerder van 7 december niet had ontvangen. Ter zitting in hoger beroep had zij echter
verklaard dat zij de brief ‘misschien’ had ontvangen. Het kan dan ook niet verbazen dat de HR het
oordeel van het hof dat het verweer van de schuldenaar ‘onvoldoende eenduidig en aannemelijk’
was, heeft gesauveerd, zie r.o. 3.4.3 van de HR.
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saneringsperiode. Voor zover mij bekend heeft de HR in geen enkel arrest de gelding
van Recofa-richtlijnen met zoveel woorden bevestigd.150

A-G Langemeijer werpt in zijn conclusie voorafgaand aan HR 19 januari 2007
de vraag op welke maatstaf nu geldt inzake de sollicitatieplicht, maar geeft geen
eenduidig antwoord.151 De A-G stelt eerst vast dat de wetgever impliciet uitgaat
van een inspanningsverplichting van de schuldenaar maar dat de wet geen uitsluitsel
biedt over de omvang van die verplichting. Bij gebreke van een concretisering in een
saneringsplan geldt slechts de ‘algemene norm’, aldus de A-G. De A-G verwijst dan
naar het hierboven in paragraaf 2.2 besproken arrest HR 15 februari 2002, NJ 2002,
259 inzake de plicht van de schuldenaar informatie te verstrekken. De HR verlangt
in dat arrest dat de schuldenaar meewerkt aan een doeltreffende uitvoering van de
schuldsaneringsregeling. De A-G stelt dat ten aanzien van de sollicitatieplicht een
‘vergelijkbaar criterium’ kan worden aangehouden, zonder nadere concretisering van
die plicht. Net zo min als de HR laat de A-G zich duidelijk uit over de bindende kracht
van de Recofa-richtlijnen. De A-G stelt slechts dat de rechtbanken zich zullen oriën-
teren op de Recofa-richtlijnen en dat de schuldenaar daarmee rekening kan houden
en behoort te begrijpen wat van hem wordt verwacht.

218. In relatie tot de inspanningsplicht maak ik nog enkele opmerkingen over de
‘handhaving’ van de Recofa-richtlijnen en de wetswijzigingen per 1 januari 2008.
Volgens de wet is de bewindvoerder belast met het toezicht op de naleving door de
schuldenaar van diens Wsnp-verplichtingen.152 Nu onder die Wsnp-verplichtingen
algemeen mede begrepen wordt een verplichting tot inspanning tot het verwerven
van inkomen en actief, mag aangenomen worden dat de bewindvoerder ook op die
inspanningsverplichting toezicht dient uit te oefenen. In het kader van de vrijheid die
de bewindvoerder heeft zijn taak uit te oefenen, is het mijns inziens denkbaar dat de
bewindvoerder afwijkt van de Recofa-richtlijnen.153 Volgens de wet houdt de R-C
toezicht op de bewindvoerder. De wet draagt de R-C niet op zelf, rechtstreeks toezicht
te houden op de naleving door de schuldenaar van diens verplichtingen. De wet biedt
de R-C wel de mogelijkheid toepassing van de wsr te beëindigen op eigen voordracht,
zonder dat aan die voordracht een verzoek van de bewindvoerder of van een schuld-
eiser ten grondslag ligt. Derhalve zou een actieve R-C, buiten de bewindvoerder om,
de Recofa-richtlijnen kunnen doen naleven.

Per 1 januari 2008 komt het saneringsplan geheel te vervallen (wetsvoorstel 29
942). Het nieuwe art. 288 lid 1 onder c bepaalt wel dat voor toepassing van de wsr
aannemelijk moet zijn dat de schuldenaar zich zal inspannen zoveel mogelijk baten
voor de boedel te verwerven. Maar over het bestaan, de omvang en de handhaving

150 Zie nader over de vraag of de richtlijnen recht vormen in de zin van art. 79 Wet RO, hoofdstuk 5,
par. 2.3.

151 Zie alinea 3.8 e.v. van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 19 januari 2007, NJ 2007, 61.
152 Art. 316 lid 1 onder a Fw. De R-C houdt toezicht op de uitoefening van de taken van de bewindvoer-

der, maar niet (rechtstreeks) op de naleving door de schuldenaar van diens Wsnp-verplichtingen.
153 In hoofdstuk 5, par. 2.2 maak ik enkele, meer algemene opmerkingen over de status van de Recofa-

richtlijnen.
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van deze inspanningsverlichting wordt verder nergens in het wetsvoorstel gerept. Ik
acht het wenselijk dat de wetgever de inspanningsverplichting van de schuldenaar
nader in de Wsnp vastlegt en concretiseert. Indachtig het hierboven besproken arrest
HR 19 januari 2007, NJ 2007, 61, vind ik het bijvoorbeeld onwenselijk dat een
schuldenaar in de Wsnp niet zou mogen afgaan op een op de wet (WWB) gebaseerde
ontheffing van de sollicitatieplicht, maar zich welmoet houden aan een niet krachtens
de wet vastgestelde algemene rechtersregeling. Weliswaar bepaalt de wet dat de
bewindvoerder toezicht houdt op de naleving door de schuldenaar van diens Wsnp-
verplichtingen, maar daaruit volgt mijns inziens nog niet dat de schuldenaar steeds
gehouden is instructies van de bewindvoerder op te volgen, indien deze instructies
niet op een duidelijke en bindende regeling gebaseerd zijn.

3 Beëindiging Wsnp en goede trouw schuldenaar

3.1 Tussentijdse beëindiging (art. 350 Fw)

3.1.1 Inleiding

219. Art. 350 lid 3 Fw noemt vijf redenen voor tussentijdse beëindiging van de
toepassing van de saneringsregeling. De eerste twee beëindigingsgronden, bedoeld
in art. 350 lid 3 onder a en b Fw, hebben betrekking op de gevallen dat de schuldenaar
zijn saneringsschulden geheel heeft voldaan dan wel dat de schuldenaar in staat is
zijn betalingen te hervatten. Toepassing van die eerste twee gronden zal slechts bij
hoge uitzondering aan de orde zijn. Tussentijdse beëindiging vindt veelal plaats omdat
een schuldenaar zich niet naar behoren gedraagt, zoals bepaald in art. 350 lid 3 onder
c-e Fw. De beëindiging kan geschieden indien (lid 3 onder c) ‘de schuldenaar een
of meer van zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet
naar behoren nakomt’ of (lid 3 onder d) ‘de schuldenaar bovenmatige schulden doet
of laat ontstaan’ of (lid 3 onder onder e) ‘de schuldenaar tracht zijn schuldeisers te
benadelen’. Het artikelsgewijze commentaar in de MvT stelt slechts dat de beëindi-
gingsgronden ‘kunnen worden beschouwd als stok achter de deur voor de schulde-
naar’.154 Maar volgens de algemene toelichting in MvT gaat het bij de tussentijdse
beëindigingsgronden ‘in wezen’ om gedragingen die kunnen worden gekenschetst
als gedragingen niet te goeder trouw.155 Ten aanzien van de verplichtingen van de
schuldenaar bedoeld in art. 350 lid 3 onder c Fw, ligt een koppeling met de goede
trouw mijns inziens niet voor de hand. De handelingen onder d (bovenmatig schulden

154 Kamerstukken II 1992/93, nr. 3, p. 64.
155 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 13. Bij de eerste twee ‘positieve’ (vgl. Verschoof (1998)

p. 162) gronden voor tussentijdse beëindiging -art. 350 lid 3 onder a Fw: vorderingen ten aanzien
waarvan de sanering werkt, zijn voldaan, en onder b: de schuldenaar is in staat zijn betalingen te
hervatten – krijgt de schuldenaar geen schone lei; om die reden zal de MvT de goede trouw niet
met die gevallen in verband hebben gebracht.
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laten ontstaan) en e (benadeling schuldeisers) zijn mogelijk wel te duiden in het licht
van het al dan niet subjectief te goeder trouw zijn van de schuldenaar, maar noodzake-
lijk of voor de hand liggend is dat – mede gezien de wettekst – mijns inziens geens-
zins. Ik bespreek de drie bedoelde beëindigingsgronden hieronder nader, mede in het
licht van de goede trouw van de schuldenaar.

3.1.2 Art. 350 lid 3 onder c: niet naar behoren nakomen verplichtingen

220. Op de schuldenaar rusten verplichtingen van uiteenlopende aard; zie paragraaf 2
hierboven. Art. 350 lid 3 onder c Fw bepaalt dat de rechter de toepassing van de wsr
kan beëindigen indien de schuldenaar deze verplichtingen ‘niet naar behoren’ nakomt.
De vraag rijst (a) of iedere tekortkoming van iedere verplichting tot beëindiging kan
leiden, en zo nee, (b1) welke betekenis in dit verband toekomt aan ‘naar behoren’
en (b2) de discretionaire bevoegdheid van de rechter tot beëindiging. De parlementaire
geschiedenis maakt niet duidelijk welke betekenis aan de termen ‘niet naar behoren’
toegekend moet worden. Van Dale geeft als betekenis van ‘naar behoren’ ‘naar den
eis, goed’. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft als betekenis ‘passend,
betamelijk’; maar ‘behoren te’ betekent ook (simpelweg) ‘verplicht zijn te’. Het
Vroegmiddelnederlands Woordenboek geeft voor ‘niet naar behoren’ ook wel de
betekenis ‘onvoldoende’. De betekenis ‘niet goed’ lijkt ons niet veel verder te helpen,
maar ‘onbetamelijk, niet passend’ zou wellicht kunnen duiden op hetgeen passend
is naar omstandigheden. Indien ‘niet naar behoren’ in de betekenis van ‘onvoldoende’
begrepen moet worden, dan zou dat er mogelijk op wijzen dat niet iedere tekortkoming
in de nakoming tot een beëindiging zou kunnen leiden.

Anders dan art. 354 rept art. 350 Fw niet over de toerekenbaarheid van tekort-
komingen. Maar ik sluit niet uit dat de wetgever met de woorden ‘naar behoren’ in
art. 350 toch ook aan die toerekenbaarheid c.q. verwijtbaarheid heeft gedacht.156

Ook uit HR 13 april 2007 lijkt te volgen dat de HR oordeelt dat de toerekenbaarheid
van tekortkomingen steeds een rol dient te spelen bij de beoordeling door de rech-
ter.157 Weliswaar noemt de HR art. 350 Fw niet, de formulering is wel zeer alge-
meen: ‘Uit het stelsel van de wet, zoals onder meer blijkt uit het bepaalde in art. 354
en 358 F., volgt daarnaast dat tekortkomingen van de schuldenaar bij de nakoming
van de schuldsaneringsregeling buiten beschouwing blijven voor zover zij de schulde-
naar niet kunnen worden toegerekend.’ Het komt mij voor dat het voor de toepassing
van art. 350 lid 3 onder c in ieder geval nuttig is de Wsnp-verplichtingen van de
schuldenaar te onderscheiden naar hun aard. Ik zou hier een onderscheid willen maken
tussen zogenoemde resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen.158 Bij
een resultaatsverbintenis is er sprake van een tekortkoming zodra het toegezegde

156 A-G Keus spreekt in zijn conclusie voorafgaand aan HR 11 maart 2005, LJN: AR7932 in dit verband
ook over verwijtbaarheid, zie randnr. 222 hierna.

157 HR 13 april 2007, LJN: AZ8174, r.o. 3.4, zie de bespreking in randnr. 202 van dit hoofdstuk.
158 Zie over de (implicaties van) dit onderscheid de parlementaire geschiedenis van Boek 6 BW, verkort

weergegeven in T&C BW art. 6:74 BW.
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resultaat niet wordt bereikt. Bij inspanningsverbintenissen is er eerst sprake van een
tekortkoming wanneer de schuldenaar is tekortgeschoten in de inspanning die onder
de gegeven omstandigheden van hem verlangd kan worden. De Wsnp-verplichting
van de schuldenaar zoveel mogelijk inkomsten en actief te vergaren ter aflossing van
zijn schuldeisers is in ieder geval (slechts) een inspanningsverplichting.159 Dat geldt,
meen ik, ook voor andere verplichtingen voortvloeiend uit het saneringsplan en voor
de verplichting van de schuldenaar het salaris bewindvoerder te betalen.160 De ver-
plichtingen van de schuldenaar boedelgoederen en zijn inkomen boven het ‘vrij te
laten bedrag’ aan de bewindvoerder af te staan zijn, meen ik, resultaatsverbintenissen.
Ten aanzien van de informatieplicht hangt het er mijns inziens van af wat voor
informatie het betreft. Ook de verplichting van de schuldenaar zijn lopende betalings-
verplichtingen na te komen is mijns inziens een resultaatsverplichting.161 De Wsnp
biedt de schuldenaar immers wel een mogelijkheid bevrijd te worden van zijn sane-
ringsschulden (art. 299 Fw), maar niet de mogelijkheid van lopende verplichtingen
af te komen. Dat volgt uit het feit dat de schuldenaar failliet verklaard kan worden
indien hij die schulden niet betaalt (art. 312 Fw).

Voor dit onderzoek is met name van belang welke rol de goede trouw van de
schuldenaar eventueel speelt bij een tussentijdse beëindiging. De wettekst van art.
350 lid 3 onder c Fw eist voor beëindiging van de sanering niet dat de schuldenaar
wetenschap had of behoorde te hebben van benadeling van zijn schuldeisers, zelfs
niet van het feit dat de schuldenaar wist dat hij zijn verplichtingen niet nakwam.162

Ik ben van mening dat de rechter zich in ieder geval niet steeds behoeft af te vragen
of de schuldenaar, ondanks niet-nakoming van zijn verplichtingen, wellicht te goeder
trouw handelde. Indien de schuldenaar bijvoorbeeld zijn lopende betalingsverplichtin-
gen niet nakomt en de betreffende schuldeiser beëindiging van de schuldsanering
verzoekt, biedt de wettekst van lid 3 onder c de rechter mijns inziens geen ruimte
meer voor een oordeel dat de schuldenaar weliswaar in gebreke is maar te goeder
trouw is. Bij bepaalde tekortkomingen zie ik nog wel een rol voor de subjectieve goede
trouw als bedoeld in art. 3:11 BW. Ik noem twee voorbeelden. (1) Het niet afstaan
van boedelgoederen zou verschoonbaar kunnen zijn in het uitzonderlijke geval dat
de schuldenaar niet bekend is met het bestaan van zijn eigendomsrechten. Denkbaar
is bijvoorbeeld dat een schuldenaar niet weet en in de gegeven omstandigheden ook
niet behoort te weten dat bepaalde zaken krachtens verjaring of erfrecht zijn eigendom

159 Zie par. 2.7 van dit hoofdstuk.
160 Vgl. randnr. 212 over het salaris bewindvoerder.
161 Zoals reeds vermeld in par. 2.6 vloeien de (meeste) betalingsverplichtingen niet rechtstreeks voort

uit de Wsnp, maar uit de desbetreffende rechtsverhouding met de schuldenaar. Juist gezien de dreiging
van beëindiging van de Wsnp bij niet-nakoming kwalificeer ik die betalingsverplichtingen toch als
een Wsnp-verplichting.

162 Vergelijk bijvoorbeeld het wettelijke vereiste voor vernietiging van een rechtshandeling van de
schuldenaar in art. 42 Fw. Art. 42 Fw vereist voor vernietiging van een (paulianeuze) rechtshandeling,
door de curator in faillissement, dat de schuldenaar wist of behoorde te weten dat benadeling van
schuldeisers het gevolg zou zijn. Een schuldenaar die dergelijke wetenschap heeft, zou men als
subjectief niet te goeder trouw kunnen kwalificeren.
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zijn geworden. (2) Indien de schuldenaar bepaalde informatie heeft die relevant is
voor een recht- en doelmatige afwikkeling van de schuldsanering, maar deze informatie
niet verstrekt aan bewindvoerder, R-C of rechtbank is de schuldenaar slechts ver-
schoonbaar indien hij niet wist en ook niet behoorde te weten dat die informatie
benodigd is. Aldus de HR in het bovenbesproken arrest van 15 februari 2002.163

221. In HR 3 november 2000 ging het om echtelieden ten aanzien van wie in juni
1999 de toepassing van de wsr was uitgesproken en die reeds eerder onder bescher-
mingsbewind waren gesteld (art. 1:143 BW).164 De rechtbank constateerde drie schen-
dingen van diverse verplichtingen voortvloeiend uit de schuldsaneringsregeling en
beëindigde de toepassing van de schuldsaneringsregeling bij vonnis van maart 2000.
Het ging om verzwijging van een deel van de inkomsten, het aangaan van nieuwe
schulden en het naar zichzelf laten overmaken van salaris in plaats van uitbetaling
aan de bewindvoerder.165 Het hof bekrachtigde het vonnis en ontwaarde nog een
vierde schending van de Wsnp-verplichtingen: het niet afstaan van een saldo op een
budgetbeheerrekening.166 In cassatie betoogden de schuldenaren met succes dat zij
geen beschikking hadden over bedoeld saldo aangezien de bewindvoerder in het
beschermingsbewind de betreffende rekening beheerde. Maar de overige klachten wees
de HR af, onder verwijzing naar de gronden vermeld in de conclusie van de A-G.
Afgezien van de overweging inzake het beheer van de budgetbeheerrekening, wijdden
de A-G en de HR geen verdere overwegingen aan de onderbewindstelling of de goede
trouw van de schuldenaren.167

222. HR 11 maart 2005 betrof een beëindiging van een op 10 september 2001 uitge-
sproken toepassing van de schuldsaneringsregeling op voordracht van de R-C.168

Volgens de voordracht had de schuldenaar zijn informatieplicht en de plicht tot
boedelafdracht geschonden en was hij nieuwe, bovenmatige schulden aangegaan. De
sociale dienst vorderde terugbetaling van bijstand, voor een bedrag van ruim C= 1.700,
wegens betaalde arbeid, waarvan de schuldenaar via zijn raadsman inmiddels weer

163 Zie par. 2.2 van dit hoofdstuk over HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259. Zie ook HR 19 januari
2001, NJ 2001, 232. In dit arrest uit 2001 verwezen hof en A-G niet naar de goede trouw als
toetsingcriterium; de A-G acht de beëindiging terecht wegens schending van art. 327 jo. 105 Fw.
De HR verwerpt het cassatieberoep op de gronden uiteengezet door de A-G.

164 HR 3 november 2000, LJN: AA8288.
165 Zie r.o. 3.1 van het aangehaalde arrest en vgl. met de in par. 2.1 vermelde verplichtingen tot (1)

verstrekking van informatie, (3) het afstaan van inkomsten aan de boedel (4) het verkrijgen van
toestemming van de bewindvoerder voor bepaalde rechtshandelingen.

166 Zie r.o. 3.2 van het arrest van de HR en vgl. de in par. 2.1 vermelde (2) verplichting tot afdracht
boedelgoederen.

167 De cassatiemiddelen zijn niet opgenomen in het arrest van de HR. Het is mij niet bekend of de
schuldenaren een beroep hebben gedaan op goede trouw. De samenvatting van de A-G van de
klachten van verzoekers tot cassatie maakt geen gewag van een beroep op goede trouw. Het verweer-
schrift van de bewindvoerder q.q. wordt gepasseerd nu de wet haar geen bevoegdheid geeft een
verweerschrift in te dienen en overigens niet door een advocaat bij de Hoge Raad is ingediend.

168 HR 11 maart 2005, LJN: AR7932.
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C= 660 aan de sociale dienst had terugbetaald. De schuldenaar had voorts een achter-
stand in de afdracht aan de boedel, ter betaling van het salaris van de bewindvoerder,
van meer dan C= 1.200. In de voordracht merkte de R-C het volgende op:

[Verzoeker] heeft psychische problemen (depressies). Hij heeft in januari 2003 de behande-
ling bij de Riagg gestaakt en zal zijn behandeling weer aanvangen met ingang van deze
maand. Ik verzoek de rechtbank in het eventueel te wijzen beëindigingsvonnis een overwe-
ging op te nemen dat het feit dat [verzoeker] niet aan zijn verplichtingen van de schuldsane-
ringsregeling voldoet niet zozeer te wijten is aan onwil van zijn kant, maar veeleer aan
(hopelijk tijdelijke) onmacht, welke veroorzaakt wordt door zijn psychische problemen.
Een dergelijke overweging zou wellicht kunnen voorkomen dat [verzoeker] bij een toekom-
stige tweede aanvraag om tot de wsnp te worden toegelaten de afwijzingsgrond van art.
288, tweede lid onder a van de Faillissementswet krijgt tegengeworpen.

De rechtbank beëindigde de schuldsanering op 3 maart 2004 op de grond dat de
schuldenaar de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar
behoren is nagekomen. Het hof oordeelde bij arrest d.d. 9 april 2004 dat de schulde-
naar ‘ernstig en verwijtbaar te kort is geschoten in zijn verplichting mee te werken
aan een doeltreffende uitvoering van de schuldsaneringsregeling.’169 De A-G over-
woog onder andere het volgende:

2.2 Anders dan het middel als uitgangspunt kiest, meen ik dat de zinsnede ‘naar behoren’
in art. 350 lid 3 onder c Fw niet impliceert dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling
slechts zou kunnen worden beëindigd indien de schuldenaar een verwijt kan worden gemaakt
van het feit dat hij zijn verplichtingen niet nakomt. Aan de parlementaire geschiedenis valt
een dergelijke uitleg mijns inziens niet te ontlenen. De omstandigheid dat het tekortschieten
aan de schuldenaar niet valt te verwijten, kan van belang zijn bij de afweging die de rechter
maakt, nu de rechter bij de toepassing van de beëindigingsgronden van art. 350 lid 3 Fw
een discretionaire bevoegdheid heeft, maar die afweging hoeft niet in het voordeel van
de schuldenaar uit te vallen.
[…]
2.4 Voor zover het middel klaagt dat het hof in het bestreden arrest niet op de opmerking
van de rechter-commissaris over de psychische problemen van [verzoeker] is ingegaan,
faalt het naar mijn mening evenzeer. Het middel klaagt niet dat het hof geen gevolg heeft
gegeven aan de suggestie van de rechter-commissaris om in de uitspraak op te nemen dat
het tekortschieten van [verzoeker] niet zozeer is te wijten aan onwil, maar veeleer aan
onmacht, veroorzaakt door psychische problemen. Het middel beoogt kennelijk te klagen
dat het hof, gezien de opmerking van de rechter-commissaris, had moeten motiveren waarom
de psychische problemen van [verzoeker] niet aan beëindiging van toepassing van de
schuldsaneringsregeling in de weg stonden. Een dergelijke eis kan echter niet worden
gesteld. Ook de rechter-commissaris, die haar suggestie deed in een tot beëindiging van
toepassing van de schuldsaneringsregeling strekkende voordracht, was immers niet van
oordeel dat de psychische problemen van [verzoeker] aan beëindiging van toepassing van
de schuldsaneringsregeling in de weg stonden. Voorts is [verzoeker] noch de bewindvoerder

169 Zie alinea 2 van de conclusie van A-G Keus waarin r.o. 2.7 van het hof is geciteerd.
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in de loop van het geding op de suggestie van de rechter-commissaris ingegaan, laat staan
dat [verzoeker] zou hebben gesteld dat zijn psychische problemen aan tussentijdse beëindi-
ging van toepassing van de schuldsaneringsregeling in de weg zouden staan. Onder die
omstandigheden behoefde het hof niet te motiveren waarom het ondanks de door de rechter-
commissaris bedoelde psychische problemen van [verzoeker] het vonnis van de rechtbank
bekrachtigde.170

In een art. 81 RO-arrest refereert de HR aan de conclusie van de A-G. De A-G zag
niet in dat de psychische problemen het hof noopten tot een motivering van het oordeel
dat de schuldenaar tekort was geschoten. Aangenomen moet worden dat de HR in
2005 nog van oordeel was dat beëindiging van de schuldsanering op de voet van art.
350 lid 3 onder c niet vereist dat de schuldenaar een verwijt gemaakt kan worden.
Rechter-commissaris, rechtbank, hof, A-G en de HR noemen in het arrest van 2005
ook de goede trouw van de schuldenaar niet als een toetsingscriterium voor een
tussentijdse beëindiging. Hoewel in het eerder besproken HR 13 april 2007 niet met
zoveel woorden is verwezen naar art. 350 lid 3 onder c lijkt uit dit arrest toch te volgen
dat de HR ‘om’ is gegaan, althans spreekt de HR voor het eerst duidelijk uit dat de
rechter niet (sec) de tekortkomingen van de schuldenaar dient te beoordelen maar
de toerekenbaarheid van de tekortkomingen.171

3.1.3 Art. 350 lid 3 onder d: nieuwe, bovenmatige schulden

223. Tijdens de sanering kan de schuldenaar nieuwe schulden aangaan.172 Deze
nieuwe schulden vallen evenwel niet onder de werking van de schone lei.173 Voor
zover uit die nieuwe schulden verplichtingen voortvloeien die tijdens de sanering
opeisbaar zijn, zou niet-nakoming van die verplichtingen aanleiding kunnen zijn voor
beëindiging van de sanering op grond van art. 350 lid 3 onder c Fw. Denkbaar is
natuurlijk dat de schuldenaar dermate hoge schulden aangaat dat voorzienbaar is dat
de schuldenaar niet in staat zal zijn tijdig af te lossen. Dan zou volgens art. 350 lid 3
onder d al beëindiging van de sanering mogelijk zijn, nog voordat de schuldenaar
tekort is geschoten in zijn afbetalingsverplichtingen, wegens het bovenmatig laten

170 De voetnoten in de geciteerde passages zijn niet overgenomen. De A-G verwijst onder andere naar
het artikelsgewijze commentaar in de MvT. De A-G verwijst evenwel niet naar de relatie met de
goede trouw, zoals die wordt gelegd in de algemene toelichting, zie par. 3.1.1 van de hoofdtekst.
De A-G concludeert voorts tot verwerping van de klacht van de schuldenaar dat hij zijn inkomsten
aan de sociale dienst zou hebben opgegeven, daar het hof zijn oordeel heeft gebaseerd op het verzuim
alle inkomsten boven het vtlb aan de boedel af te staan. De klacht van de schuldenaar dat zijns
inziens geen sprake is van ‘bovenmatige schulden’ (art. 350 lid 3 onder d) verwerpt de A-G nu
het hof de beëindiging heeft bekrachtigd op grond van art. 350 lid 3 onder c Fw. Ook klaagt de
schuldenaar, eveneens zonder succes, over de vaststelling door het hof van de hoogte van de
achterstand in de boedelafdracht.

171 HR 13 april 2007, LJN: AZ7625, zie randnrs. 202 en 220 in dit hoofdstuk.
172 Doet hij dat zonder instemming van de bewindvoeder, dan loopt de crediteur het risico dat de

bewindvoeder de betreffende rechtshandeling vernietigt, art. 297 lid 3 Fw.
173 Geen saneringsschulden in de zin van art. 299 Fw.
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ontstaan van schulden. Zelfstandige betekenis komt aan de beëindiginggrond onder
art. 350 lid 3 onder d Fw (bovenmatige schulden doen ontstaan) in ieder geval toe
wanneer het gaat om schulden die eerst na afloop van de sanering opeisbaar wor-
den.174 Voor die schulden zal een beëindiging op grond van art. 350 lid 3 onder c
immers niet mogelijk zijn. Het element bovenmatig vereist een inschatting van de
rechter of de schuldenaar aan zijn nieuwe verplichtingen kan voldoen. De schulden
zouden mijns inziens als bovenmatig aangemerkt kunnen worden als de schuldenaar
weet of behoort te weten dat hij niet aan zijn nieuwe verplichtingen zal kunnen
voldoen – tijdens dan wel na afloop van de saneringsperiode.

224. Uit twee arresten van de HR valt af te leiden wat hij onder ‘bovenmatige schul-
den’ verstaat. In HR 14 mei 2004 neemt de HR de conclusie van de A-G over dat
de hoogte van de nieuwe schulden afgemeten dient te worden aan het leefgeld van
de schuldenaar.175 De A-G en de HR achten het oordeel van het Hof ’s-Hertogen-
bosch dat schulden ter hoogte van C= 900, voortvloeiend uit door de schuldenaar
afgesloten abonnementen, bovenmatig zijn in verhouding tot het weekgeld van C= 70,
niet onbegrijpelijk.176 In navolging van de A-G oordeelt de HR dat het feit dat nieu-
we schulden inmiddels gedeeltelijk zijn voldaan of dat er (mogelijk) uitzicht op
betaling is, niet in de weg staat aan een beëindiging van toepassing van de wsr wegens
het doen of laten ontstaan van bovenmatige schulden.

In HR 24 december 2004 voert de schuldenaar tevergeefs aan dat voor beëindiging
op de voet van art. 350 lid 3 onder d vereist zou zijn dat nieuwe schulden ieder
afzonderlijk bovenmatig zou zijn.177 A-G Keus concludeert dat, gelet op de ratio
van de bepaling, niet valt in te zien dat het bovenmatige niet (juist) in de cumulatie
van schulden gelegen kan zijn.178 Overigens neemt de A-G aan dat de beëindiging

174 In de saneringspraktijk ziet men wel leningen aan schuldenaren, verstrekt door bijvoorbeeld de sociale
dienst, om aan lopende verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld betaling van huurpenningen. Ook
is het denkbaar dat een schuldenaar een lening aangaat om een akkoord te financieren, met een
eerdere beëindiging van de saneringsperiode. In beide gevallen blijft de schuldenaar wel met een
restschuld zitten, en is van de beoogde schone lei geen sprake meer.

175 HR 14 mei 2004, LJN: AO7003. De HR baseert zijn arrest volledig op de gronden uiteengezet onder
6 tot en met 13 van de conclusie van de A-G, zonder ‘eigen’ overwegingen van de HR. Het hof
baseerde zijn beslissing tot beëindiging van de sanering mede op de grond dat de schuldenaar ook
niet had voldaan aan haar informatieplicht. De schuldenaar had verzuimd aan de bewindvoerder
mede te delen dat zij in Turkije zou gaan trouwen. Het aangaan van een huwelijk kan, afhankelijk
van het op het huwelijksvermogensregime toepasselijk recht, vermogensrechtelijke gevolgen hebben
die van invloed kunnen zijn op de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers, aldus par. 13 van de
conclusie van de A-G welke verwijst naar de informatieplicht volgens HR 15 februari 2002, NJ
2002, 259 (m.nt. Wessels).

176 De schuldenaar had ook nog andere schulden: een openstaande telefoonrekening (inmiddels gedeelte-
lijk betaald door de gemeente), oplopende verkeersboetes, en schulden die zijn ontstaan door pogingen
van de schuldenaar een eigen bedrijf op te zetten.

177 HR 24 december 2004, LJN: AR4046.
178 De HR volstaat met een kop-staart arrest. De A-G vroeg zich ten eerste af of de term bovenmatige

schulden sprake moet zijn van tenminste twee schulden. Onder andere gezien de interpretatie van
de HR van het begrip schulden in art. 288 lid 2 onder b (te weten: een of meer schulden, HR 13
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op grond van art. 350 lid 3 onder d ‘een zekere verwijtbaarheid’ veronderstelt. ‘Daarop
wijst ook dat de rechter niet gehouden maar bevoegd is de toepassing van de schuld-
saneringsregeling op grond van bovenmatige schulden te beëindigen en aldus ook
het ontbreken van verwijtbaarheid kan verdisconteren. Niettemin geldt als uitgangspunt
van de schuldsaneringsregeling dat de schuldenaar van het hem ter beschikking
gestelde leefgeld moet kunnen rondkomen en dat de schuldenaar zijn uitgavenpatroon
moet afstemmen op het bedrag dat hem wordt gelaten. Als de schuldenaar desondanks
schulden maakt die zijn financiële mogelijkheden te buiten gaan, kan het ontstaan
van die schulden hem, gelet op dit uitgangspunt, worden verweten, tenzij hij het
tegendeel aannemelijk maakt.’179 De A-G citeert Verschoof: ‘De sanctie van de
beëindiging van de schuldsaneringsregeling is gericht tegen de schuldenaar, die de
schone-lei-doctrine niet verdient.’ Zoals hierboven in paragraaf 3.1.2 besproken, neemt
dezelfde A-G aan dat voor beëindiging op de voet van art. 350 lid 3 onder c géén
verwijt is vereist. Het nieuwe art. 288 lid 2 onder d Fw (2008) verwijst overigens
naar een tussentijdse beëindiging op grond van art. 350 lid 3 onder d Fw ‘om redenen
die de schuldenaar niet waren toe te rekenen’.180 De nieuwe wettekst impliceert mijns
inziens dat verwijtbaarheid van de schuldenaar géén althans niet steeds een (wettelijk)
vereiste is voor beëindiging wegens nieuwe, bovenmatige schulden.

225. In HR 4 november 2005 ging het om een beëindiging, na drie jaar, van de
toepassing van de schuldsaneringsregeling van een alleenstaande moeder met twee
kinderen.181 In juni 2000 werd de schuldenaar door de Franse autoriteiten aangehou-
den op verdenking van invoer van LSD. De Rechtbank Amsterdam verklaarde de
schuldsaneringsregeling van toepassing op 2 april 2001. In juni 2001 veroordeelde
de Rechtbank te Parijs de schuldenaar tot een gevangenisstraf en betaling van een
geldboete. Het hof te Parijs veroordeelde de schuldenaar in juni 2002 tot gevangenis-
straf van drie jaar en een geldboete van ruim C= 21.000. Frankrijk verzocht Nederland
om uitlevering van de schuldenaar.182 Op 22 juli 2004 vond de verificatievergadering
plaats en is het saneringsplan besproken. Bij vonnis van 29 september 2004 stelde
de rechtbank het saneringsplan vast en bepaalde dat de sanering voortduurde tot 2
april 2004. Voorts overwoog de rechtbank dat de schuldenaar, als gevolg van haar
strafrechtelijke veroordeling, ‘een nieuwe bovenmatige schuld van C= 22.000 heeft laten
ontstaan’. De rechtbank stelde vast dat de schuldenaar in de nakoming van een of
meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen had geschonden
en beëindigde de toepassing van de wsr zonder schone lei.183 Mede gelet op de
‘extreme hoogte van de nieuwe schuld’ doet hieraan, naar het oordeel van de recht-

juni 2003, NJ 2003, 520) en – opnieuw – de ratio van art. 350 lid 3 onder d moet het antwoord
mijns inziens bevestigend luiden.

179 A-G Keus, par. 2.8 van de conclusie voorafgaand aan HR 24 december 2004.
180 Zie over dit voorstel hoofdstuk 7, par. 2.2.12.
181 HR 4 november, LJN: AT5574.
182 Het arrest van de HR en de voorafgaande conclusie van de A-G geven geen uitsluitsel over daadwer-

kelijke uitlevering, maar ik vermoed dat die niet heeft plaatsgevonden.
183 Zie alinea 3.2 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 4 november 2005.
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bank, niet af dat de schuldenaar zich gedurende de looptijd van de schuldsaneringsrege-
ling aan de overige Wsnp-verplichtingen heeft gehouden. Het hof bekrachtigde dit
vonnis. Terwijl de schuldenaar stelde dat zij ‘bij de toelating tot de Wsnp’ melding
had gemaakt van ‘het voorval dat tot de boete heeft geleid’, overwoog het hof dat
niet aannemelijk is geworden dat de schuldenaar bij haar Wsnp-verzoek heeft mede-
gedeeld dat zij in juni 2002 in Frankrijk was aangehouden en in afwachting van
berechting in Frankrijk op vrije voeten was gesteld, in ieder geval is niet gebleken
dat de schuldenaar de bewindvoerder tijdig omtrent het (verdere) verloop van de
strafvervolging heeft ingelicht.184 De schending van de informatieplicht levert een
zodanig verwijtbaar handelen op dat de rechtbank terecht de toepassing van de wsr
heeft beëindigd. Daaraan doet niet af dat het strafbare feit vóór de toepassing van
de wsr is gepleegd, aldus (geparafraseerd) het hof. De schuldenaar klaagt in cassatie
onder andere dat het hof een andere beëindiginggrond hanteert (schending informatie-
plicht) dan de rechtbank (nieuwe, bovenmatige schuld). Ook voert de schuldenaar
aan dat zij als gevolg van de postblokkade de bewindvoerder niet kon informeren
over de voortgang van het Franse strafproces. De A-G vindt dat de eerste klacht niet
kan slagen aangezien de rechter niet oordeelt over een ‘vordering’ tot beëindiging
van de toepassing van de wsr maar een onderzoek dient in te stellen of de schuldenaar
haar Wsnp-verplichtingen is nagekomen (art. 354 lid 1 Fw). De A-G gaat niet inhoude-
lijk op de tweede klacht in omdat het betoog inzake de postblokkade voor het eerst
in cassatie is gevoerd. Nu de HR deze zaak in een art. 81 RO-arrest afdoet, moet
aangenomen worden dat de HR de opvattingen van de A-G in deze zaak deelt.

Deze zaak illustreert een aantal tekortkomingen van de Wsnp die ik eerder heb
besproken. Art. 285 Fw lid 1 Fw vereist mijns inziens niet (expliciet) dat de schulde-
naar bij zijn Wsnp-verzoek melding maakt van feiten, zoals onrechtmatige of strafbare
handelingen, die kunnen leiden tot schulden die eerst na de toepassing van de schuld-
sanering opeisbaar worden. Mogelijk dienen dergelijke feiten wel begrepen te worden
onder ‘andere gegevens van belang voor het vaststellen door de rechter van een
saneringsplan’ als bedoeld in art. 285 lid 2 onder g Fw. Ten tijde van de vaststelling
van het saneringsplan in 2004 was de rechtbank in deze zaak evenwel op de hoogte
van de strafrechtelijke veroordelingen. Een tweede probleem van deze zaak is dat
niet duidelijk is of de strafrechtelijke schuld van C= 22.000 begrepen dient te worden
onder ‘bestaande schulden’ als bedoeld in art. 299 lid 1 onder a Fw.185 Art. 299
lid 1 onder b – e geeft slechts een regeling voor vorderingen die later ‘ontstaan’ uit
overeenkomst of strekken tot vergoeding van schade wegens tekortkoming in de
nakoming van eerder ontstane vorderingen. De rechtbank neemt kennelijk aan dat
de strafrechtelijke schuld een (bovenmatige) schuld vormt die de schuldenaar ‘doet
of laat ontstaan’ (art. 350 lid 3 onder d Fw). Ik meen dat art. 350 Fw slechts ziet op
lopende Wsnp-verplichtingen van de schuldenaar en niet op reeds bestaande verplich-
tingen c.q. verplichtingen of schulden die voortvloeien uit rechtsfeiten die hebben
plaatsgevonden vóór de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Ik vermoed dat

184 Idem.
185 Zie hoofdstuk 2, par. 5.1.1 en 5.1.4.
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ook het hof twijfels had of wel gesproken kan worden van schulden als bedoeld in
art. 350 lid 3 onder d en mede om die reden een andere beëindiginggrondslag koos.
De A-G mag gelijk hebben in zijn stelling dat het bij art. 354 niet gaat om een
‘vordering’ tot het verlenen van een schone lei, de nieuwe benadering van het hof
tast de rechtsbescherming van de schuldenaar mijns inziens wel aan. De R-C mag
dan wel reeds in 2004 de rechtbank hebben medegedeeld, vóór de beëindigingbeslis-
sing van 29 september 2004, dat de schuldenaar heeft ‘verzwegen dat zij in Frankrijk
strafrechtelijk werd vervolgd’, de rechtbank heeft toch vastgesteld, dat de schuldenaar,
afgezien van het laten ontstaan van de bovenmatige schuld, zich aan haar overige
Wsnp-verplichtingen heeft gehouden.186 Mijns inziens had het op de weg van het
hof gelegen de schuldenaar in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over haar
nakoming van de informatieplicht alvorens, in hoogste feitelijke instantie, een beëindi-
gingsbeslissing te nemen op een grondslag die fundamenteel anders is dan de grondslag
die de rechtbank koos. Dan was de schuldenaar in ieder geval in de gelegenheid
geweest haar stellingen, dat zij bij de aanvraag van de Wsnp informatie had verstrekt
over het strafproces en dat zij daar later niet meer toe in staat was wegens de postblok-
kade, te adstrueren.

3.1.4 Art. 350 lid 3 onder e: benadeling schuldeisers

226. Denkbaar is uiteraard dat de schuldenaar zijn schuldeisers tijdens de sanering
benadeelt, bijvoorbeeld door vermogensbestanddelen te verzwijgen, door nog niet
door de bewindvoerder geliquideerde vermogensbestanddelen te verkwanselen of door
zijn inkomensgenererend vermogen niet te benutten of op het spel te zetten.187 Ik
neem aan dat beëindiging niet alleen dreigt voor de schuldenaar die zijn schuldeisers
tracht te benadelen, zo als de wet luidt, maar ook voor de schuldenaar die zijn schuld-
eisers daadwerkelijk benadeelt. De vraag doet zich opnieuw voor of relevant is dat
de schuldenaar van de benadeling weet of behoort te weten (subjectieve kwade trouw)
of dat enkele benadeling van schuldeisers, zonder oogmerk daartoe, voldoende is.
Uit de toelichting op art. 358a Fw valt op te maken dat (ook) art. 350 lid 3 onder e
ziet op het verzwijgen van activa.188 De staatssecretaris specificeert dat het gaat
om het tegenover de bewindvoerder verzwijgen of anderszins door een verkeerde
voorstelling van zaken feitelijk buiten de boedel houden of daaraan onttrekken van
tot de boedel behorende inkomsten of andere goederen.189 Verschoof leidt hieruit
af dat het benadelingscriterium van art. 358a een ‘pregnant aspect’ van opzet in zich
draagt. Ik neem aan dat hij dezelfde mening is toegedaan ten aanzien van het benade-
lingscriterium van art. 350 lid 3 onder e, waar art. 358a naar verwijst. Ik meen dat

186 Zie alinea 3.2 en 3.4.3 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 4 november 2005.
187 Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die zelf aanleiding geeft voor ontslag wegens een dringende

reden, art. 7:678 BW. Afstand van aanspraak op een legitieme portie vóór toepassing van de wsr
levert geen benadeling op als bedoeld in art. 350 lid 3 onder e, aldus Hof ’s-Hertogenbosch 20 juli
2001, NJ 2002, 236.

188 Zie nader par. 3.3 van dit hoofdstuk over het ‘terugdraaien’ van de schone lei ex art. 358a Fw.
189 Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 7 p. 4.
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de wettekst in ieder geval niet vereist dat de opzet van de schuldenaar gericht was
op de benadeling. Overeenkomstig het vereiste voor enkelvoudige bankbreuk lijkt
mij voor beëindiging van de Wsnp voldoende dat sprake is van formeel opzet, gericht
op de gedraging.190 Zo zou bijvoorbeeld het niet in ongeschonden staat naar voren
halen van de boekhouding een benadelingshandeling kunnen zijn in de zin van art.
350 lid 3 onder e.191 Hoewel het systeem van de wet en de Recofa-rekenmethode
de schuldenaar niet veel bestedingsruimte laat, acht ik ook niet ondenkbaar dat buiten-
sporige verteringen door de schuldenaar een benadelingshandeling en grond voor
tussentijdse beëindiging kunnen opleveren.

3.1.5 Andere gronden voor tussentijdse beëindiging?

227. Volgens een toelichting van de Minister van Justitie is een tussentijdse beëindi-
ging ook mogelijk indien de schuldenaar bij het indienen van zijn Wsnp-verzoek
informatie heeft verzwegen of achtergehouden. Ik citeer uit het antwoord van de
minister aan de Eerste Kamer:

Ook als de schuldenaar voorafgaand aan de toepassing van de regeling handelingen heeft
verricht die erop gericht waren zijn schuldeisers te benadelen, dan levert het verzwijgen
daarvan (aan bewindvoerder en/of rechter en/of schuldeisers) tijdens de regeling misbruik
op. Hetzelfde geldt indien de schuldenaar voorafgaand aan de toepassing van de regeling
informatie achterhoudt (bijvoorbeeld het niet vermelden van fraudeschulden of het in het
kader van de aflossingscapaciteit niet vermelden van een vordering op een derde) welke
ontbrekende gegevens leiden tot een onterechte toegang tot de regeling. De memorie van
toelichting heeft de toepasselijkheid van de beide beëindigingsgronden in art. 350 lid 3
onderdelen c en e Fw niet beperkt tot misbruik dat zich tijdens de regeling voordoet. De
omstandigheid dat ter gelegenheid van de beoordeling van het inleidende verzoekschrift
de kwade trouw van de schuldenaar over het hoofd is gezien, betekent dus niet dat de rechter
en de bewindvoerder als het ware een fatale kans zouden hebben gemist, en dat, indien
in een later stadium wel misbruik aan het licht komt, de rechter niet de vrijheid zou hebben
om de regeling al dan niet op initiatief van de bewindvoerder direct tussentijds te beëin-
digen.192

De toelichting en de voorbeelden die de minister geeft lijken mij deels in strijd met
de wetssystematiek. Indien de schuldenaar tijdens de toepassing van de saneringsrege-
ling een (verhaalbare) vordering op een derde verzwijgt dan benadeelt de schuldenaar
daarmee zijn schuldeisers en is er grond voor beëindiging van de toepassing op grond
van art. 350 lid 3 onder e. Voorts kan het achterhouden van bepaalde informatie tijdens
de sanering in strijd zijn met de door Hoge Raad in 2002 geformuleerde verplichting
tot het verschaffen van inlichtingen waarvan de schuldenaar weet of behoort te
begrijpen dat deze van belang zijn voor een doeltreffende uitvoering van de schuld-

190 Zie hoofdstuk 2, par. 8.1 over bankbreukdelicten.
191 Vgl. opnieuw hoofdstuk 2, par. 8.1.
192 Kamerstukken I 1997/98, 22 969 en 23 479, 98, nr. 297 p. 8
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saneringsregeling.193 Maar ik acht het in strijd met de wetssystematiek een toepassing
van een schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen als daar tijdens de sanering
geen (verdere) benadeling van schuldeisers meer uit voortvloeit c.q. de uitvoering
van de schuldsanering niet belemmerd wordt. Ten eerste vereist de Wsnp niet van
de schuldenaar zijn goede trouw aan te tonen of, meer in het algemeen, aan te tonen
dat zich geen grond voor afwijzing van zijn Wsnp-verzoek voordoet.194 Zonder
duidelijke wettelijke verplichting kan van de schuldenaar naar mijn mening ook niet
verlangd worden informatie over te leggen, anders dan de informatie vereist volgens
art. 285 lid 1 Fw, die zou pleiten tegen de toewijzing van zijn eigen verzoek.195

Ten tweede, indien de rechter (impliciet) geoordeeld heeft dat de informatie bedoeld
in art. 285 lid 1 aan hem is verschaft en de rechter het kennelijk niet nodig heeft
geoordeeld die informatie vóór het uitspreken van de definitieve toepassing van de
schuldsaneringsregeling te (laten) onderzoeken, dan laat de wettekst c.q. de wetsyste-
matiek mijns inziens niet toe de toepassing van de sanering te beëindigen op de grond
dat informatie beschikbaar komt die, bijvoorbeeld, het ontstaan of onbetaald laten
van schulden in een ander daglicht stelt.

Met wetsvoorstel 29 942 is beoogd deze problematiek te ondervangen door in
art. 350 Fw (2008) vast te leggen dat tussentijdse beëindiging mogelijk is indien
achteraf feiten bekend worden die aanleiding zouden zijn geweest het Wsnp-verzoek
af te wijzen.196

228. Uit de jurisprudentie zijn diverse gevallen van tussentijdse beëindiging bekend
wegens onjuiste of onvolledige informatieverstrekking bij het Wsnp-verzoek. Soms
verwijst de rechter daarbij naar de hierboven geciteerde toelichting van de minister.
Hof Arnhem beëindigde in 2000 een schuldsanering tussentijds, wegens de ontdekking
achteraf dat de schuldenaar een onbehoorlijke administratie had gevoerd en ‘zwarte’
inkomsten had genoten.197 Het hof oordeelde weliswaar dat het de voorkeur had
verdiend indien de rechtbank bij behandeling van het Wsnp-verzoek onderzoek had
laten verrichten, maar bekrachtigde niettemin de tussentijdse beëindiging. Hetzelfde
hof besloot tot een tussentijdse beëindiging op de grond dat de schuldenaar bij zijn
Wsnp-verzoek een schuld wegens bijstandsfraude had verzwegen, mede gelet op de
omvang van de fraudeschuld en de lange periode gedurende welke bijstandsfraude
is gepleegd.198 In een ander geval besloot Hof Arnhem tot een tussentijdse beëindi-
ging wegens het verzwijgen van schulden aan een slachtoffer van diefstal met geweld

193 HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259.
194 Zie HR 17 december 2004, besproken in hoofdstuk 5, par. 3.2.2.
195 Overeenkomstig het (strafrechtelijke) beginsel nemo tenetur en het adagium in dubio pro sanitando.

Zie HR 17 december 2004, LJN: AR 3647, besproken in hoofdstuk 5, par. 3.2.2.
196 Zie hoofdstuk 7, par. 2.2.15.
197 Hof Arnhem 11 mei 2000, RvR-site 2000-175.
198 Hof Arnhem 26 oktober 2000, NJ Kort 2000, 96.
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en een schuld aan de staat uit hoofde van ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel.199

Een recenter voorbeeld is Hof Amsterdam 8 oktober 2004.200 Daar ging om
een schuldenaar – een ‘zwerver’ zonder vaste woon- of verblijfplaats – met een totale
schuldenlast van bijna C= 20.000 waarvan C= 5.000 verschuldigd was aan een bank.
De banklening zou zijn verstrekt op basis van een vervalste loonstrook en met opgave
van zijn voormalige vaste woonplaats. De bank verzocht tussentijdse beëindiging van
de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Het hof kwalificeert de aanvraag van
het krediet door de schuldenaar als ‘geraffineerde oplichting’. ‘Of ten deze sprake
is van benadeling van schuldeisers in de zin van art. 350 lid 3 onder e Fw, dan wel
van schending van een verplichting uit de sanering in de zin van art. 350 lid 3 onder
c Fw doordat S. de rechter bij de toelating niet alle relevante informatie heeft verstrekt
– aangenomen mag worden dat een gerede kans zou hebben bestaan dat de sanering
dan niet zou zijn toegepast – kan in het midden blijven, nu ieder van deze gronden
op zich voldoende is voor tussentijdse beëindiging.’201

Zie voorts Hof Arnhem 12 maart 2007 over een schuldenaar die de terugvordering
van bijstand door de gemeente had verzwegen, terwijl de rechtbank bij de beoordeling
van het Wsnp-verzoek uitdrukkelijk bij de schuldenaar had geïnformeerd naar het
bestaan van andere dan de opgegeven schulden.202 Het hof oordeelt dat de schulde-
naar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan van de bijstand-
schuld, wegens het verzwijgen van eigen inkomsten tegenover de gemeente. Het hof
beëindigt de toepassing van de wsr en verstaat dat de schuldenaar van rechtswege
in staat van faillissement komt te verkeren.

3.2 Beëindiging toepassing na afloop saneringsperiode, met of zonder schone lei

229. Bij de beëindiging van de toepassing van de wsr na het verstrijken van de
saneringsperiode doet de rechter uitspraak of de schuldenaar toerekenbaar tekort is
geschoten in de nakoming van een of meer uit de schuldsanering voortvloeiende
verplichtingen en zo ja of deze tekortkoming aan de schuldenaar kan worden toegere-
kend (art. 354 lid 1 Fw). De rechter kan een tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, buiten beschouwing laten (lid 2). Art. 358 Fw onthoudt
de schuldenaar de schone lei indien de schuldenaar de toetsing van art. 354 Fw niet

199 Hof Arnhem 16 oktober 2000, RvR-site 2000-196. Het hof verwijst naar de nadere memorie van
antwoord, Kamerstukken I 1997/98, 22 969 en 23 429, nr. 297, p. 8, waarin de mogelijkheid van
tussentijdse beëindiging op grond van het achterhouden van informatie bij het Wsnp-verzoek is
vermeld.

200 Hof Amsterdam 8 oktober 2004, rekestnr. 1110/04, niet gepubliceerd.
201 Naam schuldenaar vervangen door S.
202 LJN: BA2594.
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doorstaat. Ook hier spreekt de MvT van een ‘belangrijke rol’ voor de goede trouw.203

Art. 350 lid 3 onder c, grond tot tussentijdse beëindiging van de toepassing van de
saneringsregeling, bezigt de termen ‘niet naar behoren nakomen’, art. 354 Fw houdt
het op een ‘toerekenbare tekortkoming’ (lid 2) ‘in de nakoming van een of meer uit
de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen’ (lid 1). De MvT licht toe
dat deze formulering van art. 354 Fw is ontleend aan de wettelijke grond voor ontbin-
ding van een wederkerige overeenkomst (art. 6:265 BW).204 Deze verwijzing is
begrijpelijk waar het gaat om het buiten beschouwing laten van tekortkomingen van
bijzondere aard of geringe betekenis (vgl. art. 354 lid 1 Fw met art. 6:265 lid 1 slot
BW). Een verschil is evenwel dat art. 6:265 BW een sanctie stelt op, in beginsel,
iedere tekortkoming van de schuldenaar, terwijl art. 354 Fw alleen toerekenbare
tekortkomingen afstraft. Wat dat betreft had een verwijzing naar art. 6:74 BW meer
voor de hand gelegen.

De parlementaire geschiedenis licht niet toe waarom art. 354 alleen de beëindi-
gingsgrond van art. 350 lid 3 onder c herhaalt en niet de gronden bedoeld in art. 350
lid 3 onder d en e Fw.205 De vraag is of aan de afwijkende formulering van art.
350 en 354 betekenis toekomt. Verschoof betrekt ook art. 288 in de vergelijking en
merkt op dat de formulering van art. 354 Fw ‘terughoudender’ is dan de formulering
van de afwijzingsgronden van art. 288 en de beëindigingsgronden van art. 350 Fw:
bij art. 354 en 358 kan een negatief oordeel gebaseerd worden op een niet naar
behoren naleven, in art. 354 kan een negatief oordeel slechts gebaseerd worden op
een voldoende zwaarwegende tekortkoming.206 Verschoof verwacht dat de rechter
bij de toepassing van het begrip ‘toerekenbare tekortkoming’ van art. 354 Fw aanslui-
ting zal zoeken bij het criterium van (opzettelijke) benadeling.207 Verschoof stelt
voorts, mijns inziens terecht, dat het oordeel van de rechter mede zal worden bepaald
door het tijdsverloop. Tegelijkertijd merkt Verschoof op dat de formuleringen van
art. 288, 350 en 354 Fw zo ruim zijn dat een zelfde oordeel kan worden gegeven ten
aanzien van iedere concrete casus. Een verschil is natuurlijk wel dat het in art. 288
gaat om gegronde vrees voor een eventuele toekomstige niet nakoming van verplichtin-
gen, welke beoordeling van de rechter mijns inziens terughoudendheid verlangt,208

terwijl het bij art. 350 en 354 gaat om een beoordeling achteraf. Een verklaring voor
de verschillende formuleringen van art. 350 en 354 Fw zou mijns inziens kunnen zijn
dat het vooral de ‘nieuwe’ schuldeisers zullen zijn die reden kunnen hebben tussentijd-

203 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 13: ‘Voorts speelt de goede trouw een belangrijke rol
bij de vraag of aan het einde van de toepassing van de schuldsaneringsregeling de alsdan overblijven-
de schulden nog langer afdwingbaar zullen zijn, met andere woorden of er al dan niet sprake zal
zijn van natuurlijke verbintenissen.’ Vgl. ook Verschoof (1998), p. 26.

204 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3. p. 65.
205 Aldus merkt ook Verschoof (1998) op, p. 174.
206 Verschoof (1998), p. 174. Ik neem aan dat Verschoof in dit verband doelt op art. 288 lid 1 onder

b: de gegronde vrees dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt of zijn schuldeisers zal
benadelen.

207 Verschoof (1998), p. 175.
208 Zie par. 1.3.3 van dit hoofdstuk.
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se beëindiging te verzoeken (art. 350) wanneer de schuldenaar zijn lopende betalings-
verplichtingen niet nakomt of als schuldeisers bemerken dat de schuldenaar tijdens
de sanering bovenmatige schulden aangaat of tracht schuldeisers op andere wijze te
benadelen. Zoals reeds eerder opgemerkt, vormen de nieuwe c.q. lopende betalingsver-
plichtingen resultaatsverbintenissen.209 Schending daarvan staan art. 312 en 350
lid 3 onder c Fw niet toe. Bij de toetsing ex art. 354 Fw geeft de rechter een algemene
beoordeling over de nakoming van alle verplichtingen van de schuldenaar gedurende
de gehele saneringsperiode, waaronder de inspanningsverplichting om zoveel mogelijk
inkomsten en boedelactief te verwerven ter aflossing van de schuldeisers. De bewind-
voerder dient toe te zien op de naleving van die inspanningsverplichting. Indien er
geen saneringsplan is vastgesteld en ook geen verzoek of voordracht tot een tussentijd-
se beëindiging wegens niet-nakoming van de inspanningsverplichting is gedaan dan
is de bij wet voorgeschreven gerechtelijke toetsing van alle verplichtingen aan het
einde van de saneringsperiode (art. 354 lid 1 Fw) in feite de eerste toetsing van de
inspanningsverplichting. Indien zich dan geen opzienbarende nieuwe feiten openbaren,
is het moeilijk voorstelbaar dat de rechter oordeelt dat de schuldenaar tekort is gescho-
ten in zijn inspanningsverplichting. Anders gezegd: hebben de bewindvoerder of de
R-C de schuldenaar niet eerder een gebrek aan inspanningen verweten dan lijkt mij
een terughoudende toetsing van de inspanningsverplichting ex art. 354 op zijn plaats.
Maar niets staat, ook na drie jaar, in de weg aan een tussentijdse beëindiging of een
beëindiging op grond van art. 352/354 lid 1 Fw zonder schone lei, indien eerst dan
zou blijken dat de schuldenaar bovenmatige schulden is aangegaan of getracht heeft
schuldeisers te benadelen.210 Dergelijke ‘overtredingen’ kunnen immers gemakkelijk
buiten het gezichtsveld van de bewindvoerder en de R-C plaatsvinden.

Bij die toetsing ex art. 354 behoeft de rechter de schuldeisers niet te horen. Op
basis van de verslagen van de bewindvoerder kan de rechter zich, zonder zelf nader
onderzoek te doen, een oordeel vormen over de vervulling door de schuldenaar van
zijn inspanningsverplichting. HR 20 april 2007 leert overigens dat de rechter bij de
schone lei-beoordeling ex art. 354 jegens de schuldenaar wel het beginsel van hoor
en wederhoor heeft te betrachten.211

230. HR 20 juni 2003 betreft een beëindiging van de toepassing van de wsr ten aanzien
van echtelieden, na ommekomst van de saneringstermijn van drie jaar, zonder schone
lei.212 Aan de man, voormalig ondernemer, was op 8 juli 1999 voorlopige surseance
van betaling verleend, welke surseance op 14 juli 1999 werd omgezet in faillissement.
Op diezelfde dag nog werd ten aanzien van de man en zijn echtgenote de wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. Op 8 mei 2001 stelde de rechtbank

209 Zie randnr. 220.
210 In gelijke zin De Boer, (2002), p. 74.
211 LJN: AZ7625. Het betrof een beslissing van Hof Amsterdam tot beëindiging zonder schone lei,

welke beslissing mede was gebaseerd op een verslag van de bewindvoerder. Dit verslag was aan
de schuldenaar en haar advocaat evenwel niet bekend en zij hadden daar niet op kunnen reageren.
De HR vernietigde het arrest en verwees de zaak naar een ander hof.

212 HR 20 juni 2003, LJN: AF7542.
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het saneringsplan vast, waarbij onder andere werd bepaald dat de termijn van de
toepassing van de wsr zou eindigen op 14 juli 2002. De man werkte inmiddels bij
een garagebedrijf als monteur in loondienst. In het voorjaar van 2002 bood de werk-
gever de reparatieafdeling van de garage aan de schuldenaar ter overname aan. De
schuldenaar ging positief op het aanbod in. Zich kennelijk bewust van het feit dat
hij zonder toestemming van de bewindvoerder geen bedrijf mocht beginnen, liet de
man zijn zoon inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de inventaris en goodwill
overnemen. Maar de schuldenaar trad zelf op als contactpersoon van de verkoper en
gaf ook leiding aan het overgenomen bedrijfsonderdeel. Kort na de overname failleerde
de werkgever en werd de man werkloos. Bij vonnis van 4 november 2002 stelde de
rechtbank vast dat de schuldenaren tekort zijn geschoten in de nakoming van één of
meer van uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen en beëindigde
de schuldsaneringsregeling met ingang van de dag waarop het vonnis in kracht van
gewijsde zou gaan. De rechtbank overwoog dat de man was tekortgeschoten in zijn
informatieplicht, inkomsten voor de boedel had verzwegen en zich aan het toezicht
van de bewindvoerder had onttrokken. Met betrekking tot de man bekrachtigde het
hof het vonnis.213 Het hof overwoog als volgt: ‘Deze toerekenbare tekortkoming
is, ook al vond zij vier tot drie maanden voor het einde van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling plaats, zo ernstig dat zij niet buiten beschouwing mag blijven
wegens een geringe aard of betekenis. Daarbij is ook van belang dat niet is gebleken
dat [de schuldenaar] extra inspanningen heeft geleverd om af te dragen aan de boe-
del.’214 In cassatie klaagt de schuldenaar dat het oordeel van het hof ‘weliswaar
verklaarbaar is’ maar zich in het licht van de omstandigheden niet laat billijken. De
omstandigheden die de schuldenaar aanvoert zijn onder andere dat de toepassing van
de wsr ruim 2½ jaar zonder problemen is verlopen, dat de gekozen overnameconstruc-
tie legitiem en gebruikelijk is en dat de schuldenaar recht en belang had een terugval
in inkomen te voorkomen en dat de constructie niet tot nadeel van de boedel leidt.
Onder andere de gebrekkige onderbouwing van het cassatiemiddel, de erkenning door
de schuldenaar dat het oordeel van het hof ‘weliswaar verklaarbaar is’ alsmede het
feit dat de aangevoerde omstandigheden niet afdoen aan de schending van de informa-
tieplicht, brengen de A-G ertoe te concluderen tot verwerping van de klachten. De
HR sluit zich aan bij de conclusie van de A-G.215 De A-G is overigens wel van
mening dat factoren als de inmiddels verstreken duur van de schuldsanering en de
mate waarin de boedel door de geconstateerde tekortkoming is benadeeld van belang
kunnen zijn bij de toepassing van art. 354 lid 2 Fw.216 De HR komt aan een beoorde-
ling van deze overwegingen niet toe.

213 Zie par. 1.8 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 20 juni 2003.
214 Zie par. 2.3 van de conclusie van de A-G.
215 Zie HR 20 juni 2003, LJN: AF7542, r.o. 3.4.2.
216 Par. 2.12 van de conclusie van de A-G.
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231. In HR 25 maart 2005 gaat het om echtelieden ten aanzien van wie de schuldsane-
ring is toegepast met ingang van 29 november 2000.217 In het saneringsplan was
vastgelegd dat de toepassing zou lopen tot 30 november 2003. In zijn openbare verslag
bericht de bewindvoerder dat hij nog niet alle ‘inlichtingenformulieren’ van de schulde-
naren had ontvangen. Na het horen van bewindvoerder en schuldenaren houdt de
rechtbank de beëindigingszitting aan tot 4 februari 2004 teneinde de bewindvoerder
in de gelegenheid te stellen de alsnog aan hem ter beschikking gestelde inlichtingenfor-
mulieren te bestuderen. Bij brief van 3 februari 2004 laat de bewindvoerder weten
dat de schuldenaren een achterstand hebben in de afdrachten aan de boedel van C= 877.
Terwijl de schuldenaren niet verschijnen op de tweede beëindigingszitting beëindigt
de rechtbank, bij beslissing d.d. 4 februari 2004, de toepassing van de saneringsregeling
op de voet van art. 354 Fw, met de vaststelling dat de schuldenaren tekort zijn gescho-
ten in de nakoming van één of meer van zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloei-
ende verplichtingen. In hoger beroep tegen de beëindiging zonder schone lei voeren
de schuldenaren aan dat de voormalige werkgever van een van de schuldenaren is
gefailleerd en dat deze schuldenaar geen salaris heeft ontvangen en dat de faillisse-
mentsuitkering via het CWI nog niet is afgewikkeld, waardoor de schuldenaren niet
in staat zijn geweest de boedelachterstand te voldoen. Het hof verwerpt deze grief
nu de schuldenaren hun stellingen niet met schriftelijke bescheiden of toelichting ter
zitting hebben onderbouwd en ook niet anderszins aannemelijk hebben gemaakt. Het
hof concludeert dat niet is gebleken dat de tekortkoming niet aan de schuldenaren
is toe te rekenen. In cassatie klagen de schuldenaren er over dat het hof de bewind-
voerder niet heeft opgeroepen, opdat – zo parafraseert de A-G het tweede cassatie-
middel – ‘het hof zich zelfstandig had kunnen overtuigen van de omstandigheden
die toerekening van de tekortkoming aan de schuldenaren kunnen rechtvaardigen en
de bewindvoerder bekend is met die omstandigheden.’218 De A-G constateert dat
de wet niet vereist dat de bewindvoerder ter gelegenheid van het appel opgeroepen
diende te worden. In een art. 81 RO-arrest oordeelt de HR dat de klachten niet tot
cassatie kunnen leiden. Ik constateer dat hof, A-G noch HR de vastgestelde tekort-
komingen van de schuldenaar toetsen aan een goede-trouw-maatstaf of zelf maar naar
die maatstaf verwijzen.

232. In HR 8 juli 2005 struikelt een schuldenaar over zijn inspanningsverplichting,
na een toepassing van de wsr gedurende vijf jaar en ondanks de vaststelling dat de
schuldenaar geen betaalde arbeid kan verrichten.219 In april 1999 spreekt het hof,
in hoger beroep, de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit. In het saneringsplan
van januari 2002 wordt de toepassingsduur bepaald op vijf jaar, eindigend op 15 maart
2004. Voorts bepaalt het plan: ‘De schuldenaar zal zich inspannen een zo hoog
mogelijk inkomen uit arbeid te verwerven, hetgeen minimaal de hoogte van het huidige

217 HR 25 maart 2005, LJN: AS2047.
218 Conclusie A-G, par. 10-15, voorafgaand aan HR 25 maart 2005. De tekst van de cassatiemiddelen

is niet in de uitspraak opgenomen.
219 HR 8 juli 2005, LJN: AT4555.
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netto inkomen zal bedragen. Op dit moment bestaat het inkomen uit een uitkering
van ƒ 1.646,97 (C= 747,36) netto per maand.’ In een rapport van 19 februari 2002
bevestigt de GGD dat de schuldenaar ‘op dit moment niet geschikt (is) voor het
verrichten van werkzaamheden op de reguliere arbeidsmarkt’ en dat de schuldenaar
‘meer geschikt (…) (is) voor het verrichten van arbeid in een beschermde werkomge-
ving’.220 Bij vonnis van 12 juli 2004 oordeelt de rechtbank dat de schuldenaar tekort
is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn uit de schuldsaneringsregeling
voortvloeiende verplichtingen en verstaat de rechtbank dat de schuldsaneringsregeling
eindigt, na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, zonder schone lei. In haar
vonnis overwoog de rechtbank – na het horen van de schuldenaar en de bewindvoerder
en onder verwijzing naar een brief van de WSD Groep van 28 april 2004, waaruit
blijkt dat de schuldenaar in staat is regelmatige arbeid te verrichten indien een aantal
maatregelen wordt getroffen, maar dat de schuldenaar niet aan een plaatsingsgesprek
heeft willen meewerken – dat de schuldenaar geen betaalde baan heeft gevonden en
in het nakomen van zijn inspanningsplicht tekort is geschoten. Nu het gaat om een
‘kernverplichting’ van de Wsnp oordeelt de rechtbank dat de schuldenaar ernstig in
de nakoming van zijn verplichtingen tekort is geschoten.221 Het hof bekrachtigt het
vonnis overwegend dat het plaatsingsgesprek dé kans was voor de schuldenaar om
via de WSD weer aan het werk te komen.222 In cassatie voert de schuldenaar onder
andere een rechtsklacht aan dat de beslissing van het hof in strijd is met het ‘vertrou-
wensbeginsel’ omdat reeds sinds 2001 bekend was dat de schuldenaar niet geschikt
was voor werk op de reguliere arbeidsmarkt en aangepast werk behoefde (waarvoor
hij op een wachtlijst werd geplaatst) zonder dat dit sedertdien tot intrekking of beëindi-
ging van de schuldsaneringsregeling heeft geleid.223 De inspanningsverplichting was
door de rapportage van de GGD ‘illusoir’ geworden en de schuldnaar mocht er op
vertrouwen dat hem aan het eind van de saneringsperiode de schone lei werd verleend,
aldus het cassatiemiddel. Volgens de A-G miskent de schuldenaar dat het hof de
schone lei heeft onthouden omdat de schuldenaar zich onvoldoende heeft ingespannen
om aangepast werk te vinden althans aan daarop gerichte inspanningen van instanties
als WSD mee te werken. Volgens de HR kunnen de klachten niet tot cassatie leiden
en nopen de klachten ook niet tot beantwoording van rechtsvraag. De overwegingen
van de feitenrechters en de A-G ontberen mijns inziens iedere relativering van de
ernst van de gestelde schending van de Wsnp-verplichtingen en ontberen ook een
afweging van de belangen van de boedel c.q. de schuldeisers, enerzijds, en de schulde-
naar, anderzijds. In het theoretische meest gunstige, maar niet erg waarschijnlijke geval
dat de schuldenaar op 31 oktober 2003, de dag ná het geplande plaatsingsgesprek,
aan de slag had gekund in een betaalde baan, zouden nog maximaal 4½ maand resten
tot het einde van de vastgestelde saneringsperiode (15 maart 2004). Afhankelijk van

220 Zie noot 6 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 8 juli 2005.
221 Zie de parafrase van de overwegingen van de rechtbank in par. 1.4 en 1.5 van de conclusie van

de A-G voorafgaand aan het arrest.
222 Zie par. 1.8 van de conclusie van de A-G.
223 Zie par. 2.7 van de conclusie van de A-G.
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het te verdienen inkomen lijkt onwaarschijnlijk dat de boedelafdrachten in die korte
periode erg hoog zouden zijn geweest.224 Uit het arrest blijkt niet dat de schuldenaar
gedurende de eerste (ruim) 4½ Wsnp-jaren, vóór 30 oktober 2003, enige Wsnp-
verplichting heeft geschonden. Gelet op de reeds verstreken saneringsduur (55 maan-
den) en de nog resterende duur (4½ maand) was een relativering van de tekortkoming
mijns inziens op zijn plaats geweest.

233. HR 30 september 2005 betreft de beëindiging van de toepassing van de schuld-
sanering ten aanzien van een schuldenaar, na protest van de fiscus tegen voortzetting,
wegens de rol die de schuldenaar zou hebben gespeeld in het bedrijf van c.q. op naam
van zijn vader.225 In het saneringsplan was vastgelegd dat de toepassing zou lopen
tot 15 januari 2004. Bij beslissing d.d. 12 juli 2004 beëindigde de rechtbank sanering
op de voet van art. 350 lid 3 onder c en d. In hoger beroep tegen de tussentijdse
beëindiging klaagde de schuldenaar erover dat hem ten onrechte geen schone lei was
verleend. Bij de mondelinge behandeling verklaart de bewindvoerder dat de schulde-
naar ‘niet heeft weten te overtuigen dat hij niet in het bedrijf op naam van zijn vader
heeft gewerkt’.226 Het hof vernietigt de beslissing van de rechtbank. Op de voet
van art. 354 lid 1 en 2 Fw stelt het hof vast dat de schuldenaar toerekenbaar tekort
is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn uit de schuldsaneringsregeling
voortvloeiende verplichtingen, dat er geen sprake is dat de tekortkomingen wegens
hun bijzondere aard of geringe betekenis buiten beschouwing dienen te blijven en
dat de schone lei (dus) geweigerd dient te worden.227 In cassatie klaagt de schulde-
naar er over dat het het hof niet vrij stond de door de rechtbank gekozen grondslag
van art. 350 Fw te verlaten. Volgens de A-G is het niet onbegrijpelijk dat het hof
zich heeft gezet aan een ‘onderzoek’ naar de vraag of de schuldenaar was tekort
geschoten nu de beide grieven van de schuldenaar, tegen de tussentijdse beëindiging,
erover klagen dat hem geen schone lei was verleend. De A-G verwijst naar de devolu-
tieve werking van het hoger beroep. De cassatieklachten, die volgens de HR niet tot
beantwoording van rechtsvragen nopen, leiden niet tot cassatie. Ik constateert dat het
hof noch de A-G een goede-trouw-maatstaf aanleggen.

234. In HR 11 november 2005 ging het om een beëindiging zonder schone lei die
voortvloeide uit een voordracht tot tussentijdse beëindiging wegens onvoldoende
afdracht aan de boedel en schending van de sollicitatie- c.q. inspanningsverplich-
ting.228 De schuldsaneringsregeling was op 11 januari 2002 (door het hof) van toepas-
sing verklaard. Bij vonnis d.d. 23 februari 2005 wees de Rechtbank Amsterdam de
voordracht van de R-C tot tussentijdse beëindiging af en stelde de termijn van de

224 Zoals opgemerkt, ontving de schuldenaar een uitkering van C= 747,36; ik kan uit het arrest niet
opmaken of de schuldenaar het salaris van de bewindvoerder betaalde c.q. enige afdracht aan de
boedel deed.

225 HR 30 september 2005, LJN: AT6373.
226 Conclusie A-G, par. 14, voorafgaand aan HR 30 september 2005.
227 Conclusie A-G, par. 7, citeert r.o. 3.9 van Hof Arnhem 23 september 2004.
228 HR 11 november 2005, LJN: AU5976.
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sanering op drie jaar eindigend op 14 januari 2005. Voorts stelde de rechtbank in
datzelfde vonnis vast dat de schuldenaar in de nakoming van één of meer van haar
uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten en
dat de toepassing van de wsr (zonder schone lei) eindigt door het in kracht van
gewijsde gaan van het vonnis.229 De schuldenaar verzoekt in hoger beroep om toe-
kenning van een schone lei, (uiterst) subsidiair verlenging van de termijn van toepas-
sing van de schuldsaneringsregeling. Zij voert daartoe aan dat zij uit haar part-time
baan is ontslagen, waarna zij met succes een opleiding tot zorghulp heeft gevolgd,
en dat op haar een verplichting rustte tot het volgen van een opleiding op grond van
de Wet Werk en Bijstand. Tegelijkertijd betoogde de schuldenaar dat zij aanspraak
op bijstand had gemaakt om de scholing te kunnen volgen en dat de vruchten van
de genoten opleiding(en) haar toevallen en niet aan de schuldeisers.230 Het hof oor-
deelt dat (1) van de schuldenaar een actieve medewerking aan een doeltreffende
uitvoering van de schuldsaneringsregeling wordt gevergd, terwijl deze schuldenaar
niet een doel van de schuldsaneringsregeling heeft nagestreefd doch haar eigen
persoonlijk streven, (2) de schuldenaar de bewindvoerder niet, althans niet schriftelijk
omtrent haar sollicitatieactiviteiten heeft geïnformeerd, (3) niet is gebleken dat de
schuldenaar naar behoren aan haar sollicitatieverplichting heeft voldaan.231 Het hof
kwalificeert het tekortschieten van de schuldenaar als ernstig verwijtbaar en bekrachtigt
de beëindiging zonder schone lei. De A-G besteedt de nodige aandacht aan de (niet
erg consistente) stellingen van de schuldenaar in cassatie over de volgens de schulde-
naar verrichte sollicitatie- en opleidingactiviteiten, maar ziet geen grond het betoog
van de schuldenaar te volgen. De A-G benadrukt dat het hoofdverwijt aan de schulde-
naar gelegen is in het niet informeren van de bewindvoerder over haar sollicitatieactivi-
teiten. De A-G ziet dan ook niet in waarom een verlenging van de saneringstermijn
een ‘geëigende reactie op deze tekortkoming zou zijn geweest’.

HR 20 oktober 2006 betrof een verzoek van een bewindvoerder tot beëindiging
van de toepassing van de schuldsaneringsregeling.232 De bewindvoerder legde aan
haar verzoek ten grondslag dat zij niet naar behoren geïnformeerd werd door de
schuldenaar over vakantie, opleiding, reïntegratietraject, sollicitaties, inkomsten en
uitgaven. Bij het hof voerde de bewindvoerder ook aan dat de schuldenaar niet voldeed
aan de sollicitatieplicht. De toepassing van de schuldsanering was uitgesproken in
november 2002, het beëindigingsverzoek van de bewindvoerder volgde bijna drie jaar
later, in juli 2005. In haar beslissing van 31 januari 2006 oordeelde Rechtbank Amster-

229 In het dictum vermeldt de rechtbank niet dat geen schone lei wordt verleend, zo merkt de A-G op
in par. 1.3.3 van zijn conclusie voorafgaand aan HR 11 november 2005. De wet vereist een dergelijke
dictum ook niet. De schone lei volgt immers van rechtswege na het verbindend worden van de
slotuitdelingslijst (maar slechts) indien de rechter heeft vastgesteld dat de schuldenaar niet toereken-
baar tekort is geschoten of de tekortkoming buiten beschouwing blijft gezien haar bijzondere aard
of geringe betekenis (art. 354 lid 1 en 2 jo. 356 lid 2 jo. 358 lid 1 Fw).

230 Zie par. 2.3 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan het arrest.
231 Aldus valt af te leiden uit par. 2.5, 2.6 en 3.3.1 van de conclusie van de A-G die de desbetreffende

rechtsoverwegingen van het Hof Amsterdam parafraseert.
232 HR 20 oktober 2006, LJN: AY8310, NJ 2006, 572.
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dam dat de schuldenaar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn
Wsnp-verplichtingen. De rechtbank beëindigt de schuldsanering zonder schone lei.
De 46 jarige schuldenaar met een bijstandsuitkering lijdt aan het zogenoemde syn-
droom van Klinefelter. Bij brief van 18 april 2006 schrijft de psychiater aan de
advocaat van de schuldenaar dat de schuldenaar last heeft van hyperactiviteit, impulsi-
viteit, chronische vermoeidheid, botontkalking en rugklachten.233 Het ondoelmatige
functioneren van de schuldenaar en de conflicten met werkgevers worden volgens
de psychiater veroorzaakt door het ziektebeeld. De psychiater besteedt met zoveel
woorden aandacht aan de sollicitatieplicht en constateert bij zijn patiënt een patroon
van conflicten met werkgevers en ontslagen en acht de schuldenaar volledig arbeids-
ongeschikt. Maar de psychiater laat zich in zijn brief niet specifiek uit over psychisch-
medische belemmeringen van de schuldenaar om aan de informatieplicht te voldoen.
Deze in appel overgelegde brief van de psychiater mag de schuldenaar niet baten.
Hof Amsterdam overweegt begrip te hebben voor de situatie waarin de schuldenaar
verkeert, maar die situatie ontslaat de schuldenaar niet van zijn verplichting om de
bewindvoerder, eventueel met hulp van derden, tijdig en deugdelijk van informatie
te voorzien.234 Volgens het hof was niet aannemelijk geworden, ook niet uit de brief
van de psychiater, dat de schuldenaar niet aan zijn informatieplicht kon voldoen. De
cassatieklachten houden in dat het hof onvoldoende rekening heeft gehouden met de
aandoeningen van de schuldenaar en zich een deskundig oordeel heeft aangematigd
zonder een deskundigenbericht.235 Ook voerde de schuldenaar aan dat het hof heeft
verzuimd vast te stellen welke ‘bijzondere maatstaf in het geval van de schuldenaar’
diende te worden toegepast ter beantwoording van de vraag of de schuldenaar toereken-
baar is tekortgeschoten.

Onder verwijzing naar de motiveringseisen die de HR stelt aan de afwijzing van
Wsnp-verzoeken, concludeert A-G Spier tot vernietiging van het arrest. Volgens de
A-G heeft het hof zijn arrest onvoldoende gemotiveerd, nu het hof afweek van een,
kort gezegd, gemotiveerd en helder rapport van een deskundig en kennelijk ‘onpartij-
dig’ psychiater.236 Maar volgens de HR heeft het hof geen verkeerde maatstaf aan-
gelegd en was het oordeel van het hof ook niet onbegrijpelijk.237 Daarbij neemt de
HR in aanmerking dat het hof in aanmerking heeft genomen (1) dat de bewindvoerder
rekening heeft gehouden met de beperkingen van de schuldenaar en (2) de schuldenaar
hangende de beslissing van de rechtbank ex art. 354 Fw nog een laatste mogelijkheid
was geboden om de gevraagde informatie te verschaffen en ook daarvan niet tijdig
gebruik heeft gemaakt. Volgens de HR was het hof niet gehouden, ook niet op basis
van de brief van de psychiater, om zich te voorzien van nadere deskundige voorlich-
ting.

233 Zie alinea 2.12 van de conclusie van A-G Spier voorafgaand aan HR 20 oktober 2006, LJN: AY8310.
234 Zie r.o. 3.3 van het arrest van de HR waarin de rechtsoverwegingen van het hof zijn geciteerd.
235 Zie de samenvatting van de cassatieklachten in r.o. 3.4.1.
236 Zie alinea 3.13.2 van de conclusie van A-G Spier voorafgaand aan HR 20 oktober 2006, LJN:

AY8310.
237 Zie r.o. 3.4.2 van de HR.
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De inhoud en teneur van de brief van de psychiater is mijns inziens zodanig dat
het hof, bij een minder strikte uitleg, het door de psychiater geconstateerde disfunctio-
neren van de schuldenaar ook op de informatieplicht had kunnen betrekken. Was de
psychiater expliciet gevraagd, door de advocaat of het hof, naar belemmeringen om
aan de informatieplicht te voldoen dan had de uitkomst van deze zaak wel eens anders
kunnen zijn. De schuldenaar voert aan dat in zijn geval een ‘bijzondere beoordelings-
maatstaf’ aangelegd zou moeten worden, maar geeft niet aan wat die maatstaf zou
moeten behelzen. Voor het onderhavige onderzoek is met name van belang dat
schuldenaar, A-G noch HR verwijzen naar enige rol van de goede trouw in een
beoordeling ex art. 354 Fw.

3.3 Benadeling schuldeisers geconstateerd na beëindiging sanering

235. Indien de rechter na afloop van de saneringsduur vaststelt dat de schuldenaar
niet toerekenbaar tekort is geschoten in zijn verplichtingen uit de schuldsaneringsrege-
ling, of bepaalt dat een tekortkoming buiten beschouwing blijft gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, dan verkrijgt de schuldenaar van rechtswege de schone
lei. De vorderingen van schuldeisers zijn dan niet langer afdwingbaar. Dat rechtsgevolg
is evenwel niet onherroepelijk. Indien na beëindiging van de sanering blijkt dat zich
tijdens de sanering feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die grond zou hebben
opgeleverd voor tussentijdse beëindiging wegens benadeling van schuldeisers dan
kan de rechter bepalen, op verzoek van iedere belanghebbende, dat art. 358 lid 1 Fw
‘verder’ geen toepassing vindt.238 Het rechtsgevolg dat de overblijvende vorderingen
niet langer afdwingbaar zijn, geldt dan niet meer. De schuldeisers kunnen hun rechten
ter zake weer uitoefenen. De toelichting maakt duidelijk op wat voor feiten en omstan-
digheden de regering het oog had:

Indien een natuurlijke persoon ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling van toepas-
sing is, tot de boedel behorende inkomsten of andere goederen tegenover de bewindvoerder
verzwijgt of deze anderszins door een verkeerde voorstelling van zaken feitelijk buiten
de boedel weet te houden of daaraan weet te onttrekken, betekent dat een benadeling van
de schuldeisers ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling werkt. Deze verzwegen
activa kunnen alsdan immers niet bij een eventuele uitdeling aan de schuldeisers betrokken
worden. Eindigt vervolgens de toepassing van de schuldsaneringsregeling op grond van
het bepaalde in art. 356, tweede lid, dan kan het een en ander tevens tot gevolg hebben
dat een groter gedeelte van de vorderingen van de schuldeisers als natuurlijke verbintenis

238 Art. 358a Fw is eerst toegevoegd bij Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 7, nota van wijziging.
Hoewel de nota van wijziging dat niet bevestigt, lijkt de toevoeging opgenomen naar aanleiding
van de suggestie van de SGP in Kamerstukken II 1992/93, nr. 5, p. 9 (VV) om in de wet een
voorziening op te nemen indien na de beëindiging blijkt dat de schuldenaar voorafgaand aan of
tijdens de sanering niet te goeder trouw is geweest. Art. 358a Fw spreekt van feiten en omstandig-
heden ‘voordien’; de toelichting op de nota van wijziging (Kamerstukken II 1993/94, 22 969, p. 4)
bevestigt dat gedoeld is op de periode voor de beëindiging van de toepassing van de saneringsrege-
ling.
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zal resteren. Zou van een handelwijze van de schuldenaar als hierboven bedoeld blijken
tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling, dan levert dat een grond op voor de
beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling (art. 350, derde lid, on-
der e).239

236. Art. 350 lid 3 Fw kent vijf gronden voor tussentijdse beëindiging. Uit de toelich-
ting bij art. 358a Fw blijkt niet waarom de herroeping beperkt is tot één van de vijf
gronden te weten benadeling van schuldeisers (art. 350 lid 3 onder e). Vier van de
vijf gronden genoemd in art. 350 lid 3 Fw zouden mijns inziens een gerechtvaardigde
reden geven voor een herroeping van de schone lei, te weten de vier gronden bedoeld
in art. 350 lid 3 onder b – e Fw.240 Uit de toelichting van de minister lijkt op te
maken dat de benadeling bedoeld in art. 358a Fw specifiek ziet op verzwijging van
activa of onttrekking van activa aan de Wsnp-boedel. Deze beperking blijkt evenwel
niet uit de wettekst. Ik acht het bepaald niet uitgesloten dat de rechter de schone lei
herroept wegens een andere vorm van benadeling van schuldeisers, bijvoorbeeld in
het geval de schuldenaar geen inspanningen heeft verricht inkomsten te werven onder
het voorwendsel van arbeidsongeschiktheid. Hoewel de schuldenaar mogelijk zal
inroepen dat zijn inspanningsverplichting valt onder de verplichtingen bedoeld in art.
350 lid 3 onder c Fw, en niet onder art. 350 lid 3 onder e Fw waar art. 358a Fe naar
verwijst, vormt het bewust niet genereren van inkomsten ter aflossing van sanerings-
schulden een onmiskenbare benadeling van schuldeisers.

237. HR 2 juni 2006 betreft, voor zover mij bekend, het eerste geval van herroeping
van de schone lei dat aan de HR is voorgelegd.241 De wsr was op 4 september 2001
van toepassing verklaard. Bij vonnis van 14 september 2004 stelde de Rechtbank
Almelo vast dat de schuldenaar niet in zijn Wsnp-verplichtingen tekort was geschoten
en beëindigde de toepassing ‘met verlening van de schone lei’.242 De slotuitdelings-
lijst werd op 16 november 2004 verbindend, met als gevolg dat eerst toen de niet-
afdwingbaarheid van kracht werd.243 Reeds vier dagen daarvoor had de bewindvoer-
der bij brief aan de rechtbank verzocht ‘de schone lei van betrokkene in te trekken’
daar hij had vernomen ‘dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting’.
De R-C had op diezelfde dag een gelijk verzoek bij de rechtbank ingediend, stellend
dat uit onder meer de verklaring van de schuldenaar, opgenomen in een proces-verbaal

239 Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 7, p. 4.
240 Het in art. 350 lid 3 onder a Fw bedoelde geval dat de schuldenaar zelf zijn saneringsschulden tijdens

de sanering geheel aflost en daarna (abusievelijk) toch een schone lei krijgt, is niet geheel ondenkbaar
maar lijkt academisch. Saneringschuldeisers (vgl. 299 Fw) hebben in dat geval bovendien geen belang
bij herroeping van de schone lei, aangezien hun vorderingen zijn afgelost. Onbetaalde schuldeisers
die een vordering hebben die niet onder de sanering valt (zoals vorderingen uit lopende verplichtingen
van de saniet) zouden eerder verzoeken om een tussentijdse beëindiging (art. 350 lid 3 onder c Fw)
en worden niet geraakt door de schone lei.

241 HR 2 juni 2006, LJN: AV4484.
242 Zo formuleert de HR het in ro. 1 van voormeld arrest. Zie voor het systeem en de terminologie

van de wet hoofdstuk 2, par. 5.3.
243 Aldus de A-G in alinea 2.4 van zijn conclusie voorafgaand aan HR 2 juni 2006.
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van politie, zou blijken dat de schuldenaar tijdens de saneringsperiode voor zijn broer
had gewerkt tegen betaling. Na een mondelinge behandeling op 14 december 2005
heeft de rechtbank het verzoek van de bewindvoerder toegewezen en bepaald dat art.
358 lid 1 Fw verder geen toepassing vindt. De rechtbank wees het verzoek van de
R-C overigens af op de grond dat de R-C geen belanghebbende is.244 Hof Arnhem
bekrachtigde het vonnis op de grond dat voldoende aannemelijk is geworden dat de
schuldenaar heeft getracht zijn schuldeisers te benadelen.245 De schuldenaar heeft
voor de werkzaamheden inkomsten moeten ontvangen zonder dat aan de bewindvoer-
der te melden, aldus het hof.246 In cassatie klaagde de schuldenaar erover dat de
voormalig bewindvoerder evenmin als belanghebbende valt aan te merken. Maar omdat
deze klacht kennelijk niet in de appelgrieven besloten lag, faalt deze klacht in cassa-
tie.247 Een andere procesrechtelijk aspect van deze zaak is dat de bewindvoerder
het verzoek tot intrekking van de schone lei deed (12 november) vóór dat de schone
lei een feit was (16 november), terwijl art. 358a bepaalt dat de rechter dat art. op
verzoek van een belanghebbende kan toepassen indien na beëindiging van de wsr
blijkt dat zich de beëindigingsgrond van art. 350 lid 3 onder e heeft voorgedaan. De
rechtbank oordeelde dat indiening van een art. 358a-verzoek mogelijk is nadat de art.
354 lid 1-uitspraak onherroepelijk is geworden ook als dat tijdstip ligt vóór het
verbindend worden van de slotuitdelingslijst. In appel en cassatie komt deze kwestie
niet meer aan de orde.248 De volgende overweging van het hof kwam wel aan de
orde in cassatie: ‘De aangifte en de verklaringen overtuigen zodanig dat het hof
verwacht dat een strafrechter daaraan dezelfde waarde zal hechten’. Met een beroep
op de onschuldpresumptie van art. 6 lid 2 EVRM beklaagt de schuldenaar zich er
over dat het hof zijn oordeel heeft gebaseerd op een proces-verbaal van politie zonder
dat sprake is van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling.249 Volgens de
schuldenaar had met een art. 358a-verzoek moeten worden gewacht op de afloop van
een nog in te stellen strafvervolging. De A-G meent dat het hof zich ‘in het geheel
niet’ uitgesproken heeft over de strafbaarheid van de schuldenaar.250 De A-G stelt
dat het oordeel van het hof gebaseerd is op het proces-verbaal van politie en niet in
strijd komt met art. 6 EVRM. Voor zover ik dat uit het HR arrest kan opmaken ontkent
de schuldenaar niet dat hij tijdens de sanering betaalde werkzaamheden heeft verricht
en deze voor de bewindvoerder heeft verzwegen. Maar de schuldenaar voert in cassatie
wel aan, kennelijk onder verwijzing naar het standpunt van Verschoof, dat voor

244 Dt was al eerder aangenomen door Rb. Arnhem, 16 januari 2003, RvR-site 2003-370.
245 Zie alinea 2.12 van de conclusie van de A-G verwijzend naar r.o. 3.4 van het arrest van het hof

d.d. 31 maart 2005.
246 Zo parafraseert alinea 2.8 van de conclusie van de A-G althans r.o. 3.3 Hof Arnhem 31 maart 2005.
247 Aldus alinea 2.3 van de conclusie van de A-G en het art. 81 RO-arrest van de HR, waarin de HR

niet op de inhoud van de klachten ingaat.
248 Zie alinea 2.4 van de conclusie van de A-G.
249 Zie alinea 2.6 e.v. van de conclusie van de A-G.
250 Volgens alinea 2.8 van de conclusie van de A-G heeft het hof slechts uitgesproken dat de schuldenaar

voor een ander heeft gewerkt en daarvoor inkomen heeft moeten ontvangen zonder dat aan de
bewindvoerder te melden.
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herroeping van de schone lei opzet van de schuldenaar is vereist en wel ‘opzet in
pregnante vorm’.251 Volgens de A-G heeft het hof, concluderend dat het aannemelijk
was dat de schuldenaar heeft getracht zijn schuldeisers te benadelen, een maatstaf
aangelegd die strookt met de parlementaire geschiedenis.252 Tenslotte klaagt de schul-
denaar dat de mogelijkheid van benadeling niet voldoende is maar dat het hof had
moeten vaststellen dat er daadwerkelijk sprake was van benadeling. Volgens de A-G
kan het bewust verzwijgen van inkomsten worden beschouwd als ‘trachten te benade-
len’ (art. 350 lid 3 onder e). Over de mogelijk geringe omvang van de benadeling
heeft de schuldenaar niets aangevoerd, zodat het hof op die kwestie niet behoefde
in te gaan, aldus de A-G.253 Met name is mijns inziens van belang de vraag of de
bepalingen van art. 350 en 358a daadwerkelijke benadeling vereisen, zoals de pauliana-
bepalingen of overeenkomstig de bepalingen van bedrieglijke bankbreuk, vereisen
dat crediteuren kunnen worden benadeeld.254 De tekst van de Wsnp sluit niet uit
dat een op vooraf tot mislukken gedoemde poging tot benadeling zou kunnen leiden
tot een beëindiging van de wsr c.q. herroeping van de schone lei. Denkbaar is dat
een betreffende verzoek bij gebrek aan belang door de rechter afgewezen zal worden.
De staatssecretaris schrijft in zijn toelichting op art. 358a dat verzwijging van inkom-
sten en actief (etc.) een benadeling ‘betekent’. Van materiële benadeling behoeft mijns
inziens nog geen sprake te zijn als bijvoorbeeld liquidatie van het actief niet tot een
netto boedelopbrengst leidt of indien de (verzwegen) inkomsten van de schuldenaar
de beslagvrije voet niet overtreffen. Terwijl de rechtsklachten inzake het opzet-vereiste
en het benadelingvereiste mijns inziens toch de kern van art. 350 en 358a Fw raken,
verwerpt de HR ook deze klachten zonder enige toelichting ‘nu de klachten niet nopen
tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwik-
keling’.

3.4 Conclusies

238. Op basis van de wettekst, de MvT en de bestudeerde literatuur en jurisprudentie
trek ik de volgende conclusies ten aanzien van de rol van de goede trouw in relatie
tot (a) de Wsnp-verplichtingen, (b) de tussentijdse beëindiging, (c) de beëindiging
na afloop van de saneringsperiode en (d) de ontneming, achteraf, van de schone
lei.255

251 Ik neem aan dat de schuldenaar bedoelt: opzettelijke benadeling. Zie alinea 2.9 van de conclusie
van de A-G, Verschoof (1998), p. 175.

252 Alinea 2.12 conclusie A-G. Zie voor de parlementaire geschiedenis de voorafgaande randnummers.
253 De A-G verwijst nog naar de in dit arrest en ook door de A-G onbeantwoorde vragen in de literatuur

(Verschoof (1998), p. 174/175 en Polak-Wessels IX, nr. 9422, 9387, 9388) of verzwijging van een
relatief klein bedrag voldoende gewichtig zou zijn om de schone lei te ontnemen.

254 Vgl. hoofdstuk 2, par. 8.1.
255 De betekenis van de schuldenaar niet te goeder trouw in art. 288 lid 2 onder b komt aan de orde

in par. 4 hieronder en de jurisprudentiebespreking in hoofdstuk 5 en 6.
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1 De algemene toelichtingen op het wetsvoorstel voor de Wsnp zien een belangrijke
rol weggelegd voor de goede trouw, niet alleen in de facultatieve grond tot afwij-
zing van de Wsnp (art. 288 lid 2 aanhef en onder b), maar ook bij andere beoorde-
lingsmomenten, zoals die voorzien zijn in art. 350 (tussentijdse beëindiging), art.
352/354 (beëindiging met of zonder schone lei) en art. 358a (ontneming schone
lei na de beëindiging van de toepassing van de wsr). Art. 350 spreekt van het
‘niet naar behoren nakomen’ van Wsnp-verplichtingen, het doen of laten ontstaan
van ‘bovenmatige schulden’ en het ‘trachten’ schuldeisers te benadelen. Art. 354
heeft betrekking op de vaststelling van eventuele ‘toerekenbare’ tekortkomingen
van de schuldenaar in de nakoming van zijn verplichtingen. Art. 358a ziet weer
op benadelingshandelingen van de schuldenaar. In de artikelsgewijze toelichting
op de betreffende wetsartikelen wordt de goede trouw niet meer genoemd, laat
staan dat de relatie tussen de door de wetgever in algemene zin bepleite rol van
de goede trouw en de tekst van de betreffende wetsartikelen wordt verduidelijkt.

2 Uit de wet en de MvT zijn zeven Wsnp-verplichtingen te distilleren (zie paragraaf
2.1 e.v., hierboven). Aan één van deze zeven verplichtingen, de inlichtingenplicht
van de schuldenaar, is door de HR nadere invulling gegeven in HR 15 februari
2002,NJ 2002, 259 m.nt. Wessels. De HR onderscheidt vier informatieverplichtin-
gen van de schuldenaar, desgevraagd of spontaan, inlichtingen te verstrekken.
Naast drie inlichtingenverplichtingen voortvloeiend uit wettelijke bepalingen (art.
285, art. 327 jo. 105) onderscheidt de HR een verplichting van de schuldenaar
tot het spontaan verschaffen van inlichtingen waarvan de schuldenaar weet of
behoort te begrijpen dat zij van belang zijn voor een doeltreffende uitvoering van
de schuldsaneringsregeling. Mijns inziens gaat het hier om een aanvullende
verplichting die niet rechtstreeks op de wet is terug te voeren, mogelijk wel op
het wettelijk systeem van de Wsnp: de HR refereert aan een doeltreffende uitvoe-
ring van de schuldsaneringsregeling. Refererend aan HR 15 februari 2002 spreekt
onder andere Hof Amsterdam van een meer algemene verplichting, niet beperkt
tot de inlichtingenplicht, tot een actieve medewerking aan een doeltreffende
uitvoering van de schuldsaneringsregeling.256 Die actieve medewerking aan een
doeltreffende uitvoering lijkt in de jurisprudentie uit te groeien tot een zelfstandige,
achtste verplichting van de schuldenaar. Mijns inziens is een dergelijke plicht tot
medewerking niet van de andere verplichtingen te onderscheiden en lijkt de
formulering slechts gekozen bij gebreke van een wettelijke vastlegging van de
verplichtingen van de schuldenaar.

3 De HR, de A-G volgend, relateert het begrip bovenmatige schulden aan de feitelij-
ke verhouding tussen inkomsten en aangegane verplichtingen (HR 14 mei 2004,
LJN: AO7003). Volgens A-G Keus is een ‘zekere verwijtbaarheid’ vereist voor
een beëindiging wegens bovenmatige schulden (HR 24 december 2004, LJN:
AR4046).

256 Zie bijvoorbeeld alinea 2.5 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 11 november 2005,
LJN: AU5976, verwijzend naar een overweging van het hof in het arrest in die zaak d.d. 14 juni
2005.
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4 Aan de overige verplichtingen heeft de HR (nog) geen duidelijke invulling ge-
geven. HR 13 april 2007, LJN: AZ8174 legt er wel de nadruk op dat, bij de
beoordeling door de rechter ex art. 288 lid 1 onder b en art. 354 Fw., (toekomstige)
tekortkomingen in de nakoming van Wsnp-verplichtingen buiten beschouwing
dienen te blijven indien de tekortkomingen de schuldenaar niet kunnen worden
toegerekend. Mede op grond van dit arrest bepleit ik een (nader uit te werken)
onderscheid tussen inspanningsverplichtingen en resultaatsverbintenissen van de
schuldenaar in de Wsnp. Terzake van de beëindiging van de Wsnp wegens het
niet naar behoren nakomen van diverse Wsnp-verplichtingen (art. 350 lid 3 onder
c) stelde A-G Keus zich in 2005 op het standpunt dat voor tussentijdse beëindiging
van de toepassing van de wsr niet is vereist dat de schuldenaar een verwijt kan
worden gemaakt. HR 11 maart 2005, LJN: AR7932 sprak deze voorafgaande
conclusie van de A-G niet tegen. De vraag is echter of de HR in deze zaak thans,
na HR 13 april 2007, niet tot een ander oordeel zou komen.

5 De HR heeft zelf de inspanningsverplichting niet nader bepaald. De Recofa-
richtlijnen geven wel invulling aan de verplichting van de schuldenaar inkomsten
te verwerven. In HR 19 januari 2007, NJ 2007, 61 neemt de Hoge Raad geen
afstand van de toepassing van die richtlijnen door de feitenrechters. Maar ik zie
in de jurisprudentie evenmin een aanwijzing dat de HR de Recofa-richtlijnen als
recht in de zin van art. 79 RO beschouwt.257

6 Naast de zeven verplichtingen valt uit de wet ook een verbod af te leiden: de
schuldenaar mag zijn schuldeisers niet (trachten te) benadelen. Uit de toelichting
van de regering op art. 358a Fw blijkt dat de wetgever vooral het oog heeft gehad
op verzwijging c.q. onttrekking van activa en inkomsten. Volgens Verschoof
veronderstelt benadeling van schuldeisers een opzetelement. De HR heeft zich
niet uitgelaten over de vraag of ‘trachten te benadelen’ het oogmerk van de
schuldenaar vereist zijn schuldeisers te benadelen en evenmin over de vraag of
zich concreet (en substantieel) nadeel dient te manifesteren.

7 De Wsnp hanteert variërende formuleringen die verplichtingen van de schuldenaar
en voor hem geldende verboden nader bepalen. De term ‘goede trouw’ wordt in
de desbetreffende wetsbepalingen niet gebezigd. De goede trouw komt mijns
inziens geen eigen betekenis toe bij de interpretatie van de in de wet en jurispru-
dentie gehanteerde normeringen, uitgezonderd wellicht de hierboven onder (2)
door de HR onderscheiden plicht van de schuldenaar inlichtingen te verschaffen.
In de onderzochte jurisprudentie inzake de toepassing van art. 350, 354 en 358a
Fw wordt nergens aan de goede trouw van de schuldenaar gerefereerd. HR 13
april 2007, LJN: AZ8174 neemt uit de wetsgeschiedenis over dat het bij art. 288
lid 1 onder b Fw (gegronde vrees) gaat om een ‘toetsing van de (toekomstige)
goede trouw van de schuldenaar’. Maar de HR plaatst de toetsing vervolgens in
het teken van de toerekenbaarheid, zonder de goede trouw nog te noemen. Mijns

257 Zie nader over de al dan niet bindende werking van de Recofa-richtlijnen hoofdstuk 5, par 2.3.
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inziens kan daar echter niet uit afgeleid worden dat ‘goede trouw’ en ‘toereken-
baarheid’ in de ogen van de HR equivalente begrippen zijn.

Het onderzoek richt zich thans verder op de term ‘niet te goeder trouw’ als onderdeel
van de maatstaf van art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw.

4 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden in het voorwerk op het wets-
voorstel Wsnp

4.1 Commissie-Mijnssen

239. De naar haar voorzitter vernoemde Commissie-Mijnssen, geïnstalleerd in 1986,
adviseerde de Minister van Justitie in 1989 over eventuele wijziging van de Faillisse-
mentswet. De commissie kreeg opdracht te adviseren over de wenselijkheid de Faillis-
sementswet, in het bijzonder de bekritiseerde regeling van de surseance van betaling,
te wijzigen. Het rapport van de commissie richtte zich in de eerste plaats op de
schuldenaar (rechtspersonen en natuurlijke personen) met een onderneming en vervol-
gens op de schuldenaar (natuurlijke persoon) zonder onderneming.258 In dat kader
beval de commissie een wettelijke saneringsregeling aan voor natuurlijke personen,
zowel voor niet-ondernemers als voor ondernemers met maximaal twintig werk-
nemers.259 De sanering zou moeten gelden voor alle schulden, ongeacht hun aard,
met uitzondering van de schuldvorderingen van separatisten.260

258 Rapport van de commissie ter advisering omtrent eventuele herziening van de Faillissementswet,
Kamerstuk 26 oktober 1989, 21 362, nr 1. De commissie werd geïnstalleerd in mei 1986 en rondde
haar werkzaamheden af in oktober 1989. De opdracht aan de commissie luidde advies uit te brengen
over de vraag of en in hoeverre het wenselijk is voorstellen tot wijziging van de Faillissementswet
– in het bijzonder betreffende de regeling van surseance van betaling – voor te bereiden en, in geval
van deze wenselijkheid blijkt, daartoe voorstellen te doen. Hoofdstuk 1-6 van het rapport handelt
over de surseance voor ondernemers, hoofdstuk 7 gaat over de surseance van een rechtspersoon
zonder onderneming, de surseance voor een natuurlijke persoon zonder onderneming en een eventuele
saneringsregeling voor natuurlijke personen met of zonder onderneming. Naast de voorstellen voor
een schuldsaneringsregeling heeft de commissie voorstellen gedaan tot ingrijpende wijziging van
de surseanceregeling, met als voornaamste doel dat de surseance niet langer geldt als voorportaal
van faillissement maar juist gericht is op het voorkomen van het faillissement van de schuldenaar-
ondernemer. Ingrijpend waren de voorstellen tot een verstrekkende moratorium-regeling, gecomple-
teerd met een doorleveringsplicht voor leveranciers en voortzetting van kredietverlening. Deze
voorstellen hebben uiteindelijk geleid tot wetsvoorstel 27 244. Een aanzienlijk deel van dit voorstel
is tijdens de langdurige parlementaire behandeling gesneuveld. Tot de belangrijkste ingevoerde
wetswijzigingen behoren de versoepelde regeling inzake de vereiste (thans kleinere) meerderheden
voor de aanneming van een akkoord met de gezamenlijke schuldeisers, zie art. 145/146 (faillissement)
en art. 268/268a (surseance). Zie nader, mede over de MOW-operatie, Wessels Insolventierecht VIII,
par. 8016 e.v.

259 Jungmann (2006), p. 32, bespreekt de politieke samenhang met de parlementaire behandeling van
de Wet beslag loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen in 1989, welke wet het,
anders dan voorheen, mogelijk maakte beslag te leggen op uitkeringen.

260 Commissie-Mijnssen (1989), p. 238 en 244.
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240. De commissie stelde slechts één materieel toelatingsvereiste voor: een natuurlijk
persoon kan sanering aanvragen indien redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal
kunnen voortgaan met het betalen van zijn opeisbare schulden.261 De commissie
voegde daar aan toe dat voor toewijzing ‘voldoende’ is dat er vooruitzicht bestaat
dat de schuldenaar positief zal meewerken aan het (voorlopig) saneringsplan. Uit het
rapport van de commissie blijkt niet of dit criterium was bedoeld als een aanvullend
toepassingsvereiste of als afwijzingsgrond. De commissie expliciteerde slechts één
(imperatieve) afwijzingsgrond: de rechter dient het verzoek af te wijzen in het geval
de saneringsregeling minder dan tien jaar geleden is toegepast op de schuldenaar,
respectievelijk de schuldenaar minder dan tien jaar voor de aanvraag failliet is ver-
klaard.262 In relatie tot de toelating tot de wettelijke saneringsregeling repte de com-
missie in zijn aanbevelingen in het geheel niet over het al dan niet te goeder trouw
zijn van de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden.
Ten aanzien van de vaststelling van het saneringsplan stelde de commissie de goede
trouw van de schuldenaar wel aan de orde. De commissie was van oordeel dat op
de beslissing van de rechter tot vaststelling van het saneringsplan niet van invloed
mag zijn of de schuldenaar ten aanzien van zijn (pre)saneringsschulden al dan niet
te goeder trouw is geweest.263 De commissie merkte daarbij op dat voor een dergelij-
ke toetsing geen duidelijke criteria zijn te geven.264 In gevallen van misbruik zou
veeleer via strafrechtelijke kanalen moeten worden opgetreden, dan dat een civielrech-
telijke sanctie zou worden opgelegd. Wel stelde de commissie dat niet te goeder trouw
naleven van de verplichtingen door de schuldenaar aanleiding moet geven tot tussen-
tijdse beëindiging. Voorts zou de goede trouw ook een rol moeten spelen na afloop
van de saneringsperiode, wanneer getoetst wordt of de schuldenaar zijn verplichtingen
is nagekomen, aldus de commissie.265

261 Commissie-Mijnssen (1989), p. 237.
262 Commissie-Mijnssen (1989), p. 238. De voorgestelde afwijzingsgrond is door de wetgever als een

van de facultatieve afwijzingsgronden opgenomen in art. 288 lid 2 onder a Fw.
263 Commissie-Mijnssen (1989), p. 242. In een dissenting opinion van het commissielid B.H. Croon,

destijds hoofd juridische zaken binnenland ABN AMRO Bank, als lid voorgedragen door het College
van Overleg van de gezamenlijke banken, (met bijval van W.J. Stieger, voorgedragen door de
Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen en de Vereniging van Financieringsondernemingen
in Nederland), merkt deze op dat, naar zijn oordeel, ‘een notoir te kwader trouw zijnde debiteur
niet van een verbindend verklaard plan of saneringsregeling zou moeten kunnen profiteren’. Croon
werkt de inhoud en toepassing van de kwade-trouw-toets niet uit in zijn minderheidsnota; Commissie-
Mijnssen (1989), p. 303.

264 De jurisprudentie, vanaf 1998, over het goede-trouw-criterium van art. 288 lid 2 onder b Fw in
ogenschouw genomen – zie nader hoofdstuk 5 – kan de commissie een vooruitziende (en scherpe)
blik niet ontzegd worden. Ook op inhoudelijke gronden deel ik het oordeel van de commissie dat
een toetsing aan de goede trouw niet wenselijk is – zie de nadere analyses in hoofdstuk 9.

265 Commissie-Mijnssen (1989), p. 242 en 243.
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4.2 Motie Biesheuvel

241. De inleidende motie-Biesheuvel van 1988 was de directe politieke aanleiding
voor het wetsvoorstel voor de Wsnp.266 De motie overwoog slechts dat het wenselijk
was dat de schuldenlast van privé-personen, zonder onderneming, na verloop van tijd
beëindigd wordt en verzocht de regering de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.267

De suggestie van de motie de saneringsregeling te beperken tot personen zonder
onderneming heeft de wetgever niet ter harte genomen.268 De motie Biesheuvel
preludeerde niet op afwijzingsgronden c.q. toetsing van de goede of kwade trouw
van de schuldenaar. De motie werd met algemene stemmen in de Tweede Kamer
aangenomen.

4.3 SER-advies

242. De SER bracht in 1990 advies uit aan de Staatssecretaris van Justitie over de
voorstellen van de Commissie-Mijnssen.269 De SER onderschreef de wenselijkheid
van een speciale regeling in de Faillissementswet voor de problematische schulden
van natuurlijke personen. De SER zag geen reden een beneden- of bovengrens te
bepalen voor de omvang van de te saneren schulden. Wat betreft de werking van de
sanering (schone lei) repte de SER in het geheel niet over het onderscheiden van
schulden naar hun aard, uitgezonderd de hypotheek- en pandschulden.270 Anders
dan de Commissie-Mijnssen bepleitte de SER juist wel toetsing van de goede trouw
van de schuldenaar bij de toegang tot de regeling. Deze toetsing dient zich te richten

266 Wetsvoorstel 22 969 bij de Tweede Kamer ingediend op 28 december 1992. Zie over de achtergron-
den van en diverse visies op het wetsvoorstel TvC 1993 – nr. 4, themanummer schuldsanering, met
bijdragen van onder andere Huls, Kosto, Mijnssen, Stutterheim, Croon, Rozemond, Ariëns en
Duijndam.

267 Motie Biesheuvel c.s., Kamerstukken II 1988/89, 17 897, nr. 19. De gehele tekst van de motie luidt:
‘De Kamer, gehoord de beraadslaging; overwegende, dat binnenkort de Faillissementswet wordt
gewijzigd, mede op basis van het rapport van de Commissie-Mijnssen; overwegende, dat daarbij
mede de positie van privé-personen in een faillissementssituatie aan de orde komt; voorts overwegen-
de, dat het wenselijk is dat de schuldenlast van privépersonen, niet ondernemer zijnde, na verloop
van tijd beëindigd wordt; verzoekt de regering, de mogelijkheden daartoe te onderzoeken en de Kamer
van de bevindingen op de hoogte te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.’ Zie Jungmann
(2006), p. 32, over de politieke samenhang met de Wet beslag loon, sociale uitkeringen en andere
periodieke betalingen.

268 Zie nader hoofdstuk 6, par. 1.
269 SER-advies d.d. 21 december 1990, Regeling schuldsanering natuurlijke personen, Publ. Nr. 24.
270 SER-advies, p. 15-18. De SER gaat uitvoerig in op het recht van parate executie van de hypotheek-

houder (separatist). Met verwijzing naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen – Regels met
betrekking tot het consumentenkrediet (Wet op het Consumentenkrediet), onder andere gepubliceerd
in: Kamerstukken II 1988/89, 19 785, nr. 11 – bepleit de SER een opschorting van het recht van
executie van twee maanden na datum van het verzoek van de schuldenaar-hypotheekgever tot
toepassing van de wsr. Zie par. 5.3.3 van dit hoofdstuk over de positie van separatisten in de Wsnp.
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op het al dan niet te kwader trouw zijn van de schuldenaar bij het ontstaan271 van
zijn schulden en op de mogelijkheid van misbruik van de schuldsaneringsregeling.
De rechter kan, aldus de SER, bij die toetsing betrekken de vragen (1) wanneer de
schulden zijn ontstaan, (2) tegenover wie de schulden bestaan, (3) in hoeverre sprake
is van verwijtbaar of onrechtmatig handelen van de schuldenaar en (4) de vraag of
de schuldenaar reeds eerder gebruik heeft gemaakt van de saneringsregeling of al eens
failliet is verklaard. De SER wilde de rechter verplichten het verzoek van de schulde-
naar aan die criteria te toetsen, maar de rechter wel de ruimte laten de sanering toch
toe te passen indien hij vast zou stellen dat de schuldenaar weliswaar niet te goeder
trouw is geweest maar de geconstateerde feiten niet zo ernstig van aard zijn.272 Bij
de vaststelling van de duur van de sanering kan de rechter rekening houden met de
kwade trouw, in die zin dat de rechter vooraf een maximale duur vaststelt. De SER
vroeg op haar beurt commentaar aan de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FvB).
De FvB bestreed het standpunt van de Commissie-Mijnssen dat misbruik alleen met
strafrechtelijke middelen bestreden dient te worden.273 De FvB meende juist een
verschuiving te bespeuren naar civiel- en administratiefrechtelijk optreden tegen
misbruik en noemde in dat kader de anti-misbruikwetgeving inzake besloten en
naamloze vennootschappen. De FvB meende dat de saneringsregeling niet kan worden
toegepast ten aanzien van schuldenaren die in financiële problemen zijn geraakt door
het niet behoorlijk vervullen van hun taak als particulier ondernemer of als bestuurder
van een vennootschap.

4.4 NVVK

243. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Mijnssen bracht ook de
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) in juni 1990 advies uit. De NVVK
onderschreef het uitgangspunt van de schone lei, maar vond de voorgestelde wettelijke
regeling te ingewikkeld. De NVVK presenteerde een alternatief waarbij het verzoek
niet wordt ingediend bij de rechtbank maar bij een gemeentelijke kredietbank of een
advocaat, die bij toewijzing ook zouden optreden als bewindvoerder. Een R-C dient
alleen bij de afwikkeling betrokken te worden indien er geschillen rijzen. Bovendien
prefereerde de NVVK een saneringskrediet, boven een spaarregeling gebaseerd op
het inkomen of de uitkering van de schuldenaar. De NVVK deed geen suggesties
de goede trouw van de schuldenaar te toetsen.274 De NVVK achtte zelfs de imperatie-

271 SER-advies, p. 19-21. Toetsing van de kwade trouw bij het onbetaald laten van schulden noemt
de SER niet.

272 Optimistisch en met een weinig vooruitziende blik verwacht de SER niet dat de verplichte rechterlijke
toetsing tot veel werkzaamheden zal leiden. De jurisprudentie leert anders, zie hoofdstuk 5 en 6.

273 Adviesbrief van de FvB aan de SER d.d. 25 april 1990, opgenomen als bijlage 3 bij het SER-advies.
274 In lijn hiermee schrijft ook de Gedragscode Schuldregeling NVVK 2002 geen toetsing van de goede

trouw voor. Art. 4 van de Gedragscode bepaalt dat de kredietbank eerst vaststelt of sprake is van
een problematische schuldsituatie – welke situatie de Gedragscode definieert conform art. 284 lid 1
Fw – en dat de bank vervolgens besluit tot het al dan niet opzetten van een schuldregeling. Afgezien
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ve afwijzingsgrond, voorgesteld door de Commissie-Mijnssen voor het geval een
voorafgaand faillissement of sanering minder dan tien jaar voor het verzoek is uitge-
sproken, onwenselijk. Hoewel de NVVK erkende dat een nieuw saneringsverzoek
aan een gemeentelijk kredietbank vlak na een eerste schuldregeling in de praktijk
meestal wordt afgewezen, was zij van oordeel dat een aanvraag altijd opnieuw moet
worden beoordeeld.

5 Wetsgeschiedenis art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw

5.1 Memorie van toelichting over de goede trouw

244. De wetgever heeft aan de rechter de facultatieve bevoegdheid verleend een Wsnp-
verzoek af te wijzen indien het aannemelijk is dat de schuldenaar niet te goeder trouw
is geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van diens schulden (art.
288 lid 2 onder b Fw). De MvT en de toelichtingen tijdens de verdere parlementaire
behandeling ten aanzien van de goede-trouw-toets laten aan duidelijkheid te wensen
over. De MvT verwijst naar diverse, niet nader aangeduide commentaren en reacties
op de voorstellen van de Commissie-Mijnssen, welke reacties, anders dan de Commis-
sie-Mijnssen, zouden pleiten vóór toetsing aan de goede trouw.275 Met toetsing aan
de goede trouw zou misbruik van de wsr kunnen worden tegengegaan. Als voorbeeld
van misbruik noemt de MvT een natuurlijk persoon die, al dan niet kort voor het

van het positieve financiële vereiste bevat de regeling geen expliciete afwijzingsgronden, maar laat
de formulering de bank wel simpelweg de mogelijkheid geen schuldregeling op te zetten. Zie nader
hoofdstuk 2, par. 4.2.

275 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 12-14. Aan te nemen valt dat de MvT doelt op het SER-
advies en mogelijk op het advies van de FvB, zie par. 4.3 hiervoor. Overigens verdraait de MvT
de overwegingen van de Commissie-Mijnssen. Volgens de MvT, p. 12, zou de Commissie-Mijnssen
hebben gesteld dat de goede trouw van de schuldenaar in zoverre wél een rol speelt bij de beslissing
van de rechter over de toepassing van schuldsaneringsregeling dat de rechter bij die beslissing kan
betrekken de vraag of de schuldenaar – naar verwachting – zijn uit de schuldsaneringsregeling
voortvloeiende verplichtingen op de juiste wijze zal nakomen. Dat heeft de Commissie-Mijnssen
juist niet bepleit. De commissie heeft slechts gesteld a) dat het niet te goeder trouw naleven van
de verplichtingen van de schuldenaar tijdens de uitvoering van het saneringsplan aanleiding moet
geven tot het tussentijds beëindigen van de saneringsregeling, en b) dat de goede trouw tevens een
rol speelt na afloop van de sanering bij de beoordeling van de vraag of de schuldenaar zijn in het
saneringsplan opgenomen verplichtingen na behoren is nagekomen (zie Commissie-Mijnssen (1989),
p. 237-238 en p. 242-243). Zie ook par. 4.1 hiervoor. Opmerkelijk is dat in art. 350 lid 3 onder
c Fw nu juist weer – kortweg – gesproken wordt over het niet naar behoren nakomen van verplichtin-
gen, zonder verwijzing naar de goede trouw van de schuldenaar. Waar de commissie dus pleitte
tegen een toetsing aan de goede trouw bij de beoordeling van een Wsnp-verzoek pleitte de MvT
daar vóór (met de weerslag in art. 288 lid 2 onder b Fw); waar de commissie pleitte vóór een
verplichte toetsing aan de goede trouw tijdens de sanering, is die toetsing aan de goede trouw niet
in de tekst van art. 350 Fw terug te vinden. In de MvT bij art. 350 Fw wordt overigens wel weer
gesteld dat ‘het daarbij in wezen gaat om het gedrag van de schuldenaar dat in de gegeven omstandig-
heden als niet te goeder trouw kan worden gekenschetst’, Kamerstukken II 22 969, 1992/93, nr. 3,
p. 13.
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tijdstip waarop hij zijn aanvraag indient, onverplicht schulden aangaat, wellicht van
grote omvang, om die schulden vervolgens na de sanering niet langer afdwingbaar
te doen zijn.276 Vervolgens bepleit de MvT dat de rechter de mogelijkheid moet
hebben aan de goede trouw te toetsen, zowel ten aanzien van het ontstaan als het
onbetaald laten van schulden. Deze toetsing kan er toe leiden dat de schuldenaar niet
wordt toegelaten. Maar ook indien de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest,
staat het de rechter vrij de schuldenaar desondanks toe te laten. Voorts stelt de MvT:
‘Bij zijn beslissing kan de rechter alle relevante omstandigheden betrekken [curs.
AJN].’ De MvT en de MvA noemen in dit verband de volgende omstandigheden (1)
de aard en de omvang van de schulden, (2) de mate waarin de schuldenaar een verwijt
kan worden gemaakt dat de schulden zijn ontstaan en geheel of gedeeltelijk onbetaald
zijn gelaten, (3) de frustratie of poging tot frustratie van verhaalsmogelijkheden door
de schuldenaar, (4) het tijdstip waarop en de frequentie waarin de schulden zijn
gemaakt, (5) het betalingsgedrag van de schuldenaar nadien en pogingen van de
schuldenaar zijn schulden te verminderen en (6) de vraag of de schuldenaar eerder
failliet is geweest of in de schuldsaneringsregeling heeft gezeten, en zo ja wanneer.277

245. Op welke beslissing van de rechter doelde de MvT hier nu precies? Op de
beoordeling van de goede trouw óf op de aansluitende beslissing tot het al dan niet
toepassen van de schuldsaneringsregeling. Bijzonder ongelukkig is dat de MvT noch
in de bewuste 19e paragraaf noch elders duidelijk onderscheid maakt tussen de inhoud
van de goede-trouw-maatstaf zelf, en de discretionaire bevoegdheid van de rechter
het Wsnp-verzoek af te wijzen of juist toch te honoreren indien c.q. ondanks het feit
dat de rechter het aannemelijk vindt dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest.
Bedoelt de MvT nu te zeggen dat de goede-trouw-maatstaf een toetsing van alle
relevante omstandigheden vergt, waarbij onder andere gedacht moet worden aan de
hierboven genoemde zes omstandigheden?278 Of is bedoeld dat deze omstandigheden
een rol kunnen spelen bij de beslissing van de rechter zijn facultatieve, discretionaire
bevoegdheid al dan niet toe te passen, juist afgezien van de beoordeling van de goede
trouw? Afhankelijk van de volgorde van behandeling door de rechter komen deze
omstandigheden dan aan de orde, ofwel voordat de rechter de goede trouw toetst en
al direct besluit dat die toetsing gezien de omstandigheden achterwege kan blijven,

276 Kamerstukken II 22 969, 1992/93, nr. 3, p. 13.
277 Zie Kamerstukken II 22 969, 1992/93, nr. 3, p. 14 en Kamerstukken II 22 969 1993/94, nr. 6, p.

20. Bij de laatste, zesde omstandigheid merkt de MvT op dat terzake ook is voorzien in een zelfstan-
dige afwijzingsgrond. Art. 288 lid 2 onder a geeft de rechter een facultatieve grond tot afwijzing
van een Wsnp-verzoek, kort gezegd, indien de schuldenaar tien jaar voor de Wsnp-aanvraag failliet
is geweest of in de Wsnp heeft gezeten. Beoogt de minister aan te geven (a) dat een schuldenaar
die langer dan tien jaar geleden failliet is verklaard ook nog als niet te goeder trouw aangemerkt
kan worden, of (b) dat de rechter op grond van een eerder faillissement in combinatie met andere
omstandigheden niet te goeder trouw is geweest?

278 De bovengenoemde omstandigheden, althans vergelijkbare omstandigheden, worden in de rechtspraak
over art. 288 lid 2 onder b Fw inderdaad betrokken bij de toetsing aan de goede trouw zelf maar
ook wel bij de beslissing het Wsnp-verzoek al dan niet af te wijzen na de vaststelling dat de
schuldenaar niet te goeder trouw is geweest. Zie de bespreking van de jurisprudentie in hoofdstuk 5.
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ofwel – meer voor de hand liggend – nadat de rechter vastgesteld heeft dat de schulde-
naar weliswaar niet te goeder trouw is, maar – nu de kwade trouw geen imperatieve
afwijzingsgrond is – de rechter toch aanleiding ziet de sanering toe te passen gezien
de omstandigheden van het geval.279 Een ondersteuning voor deze tweede interpreta-
tie van de MvT lijkt de conclusie direct volgend op deze opsomming van relevante
omstandigheden: ‘Daarmee is het derhalve mogelijk dat, ook al kan ten aanzien van
het ontstaan of onbetaald laten van een om meer schulden achteraf wellicht gesteld
worden dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest, de schuldsaneringsregeling
niettemin op hem van toepassing wordt verklaard.’ Consequentie van deze interpretatie
zou zijn dat, ten aanzien van de goede-trouw-maatstaf, de MvT slechts vermeldt (a)
het doel, te weten: misbruik voorkomen, (b) één voorbeeld, te weten: de schuldenaar
die grote schulden aangaat om die vervolgens na de sanering niet langer afdwingbaar
te doen zijn. Anderzijds, indien genoemde omstandigheden juist wel betrekking hebben
op de goede-trouw-maatstaf zelf, ontbeert de MvT weer een richtsnoer voor de rechter
de facultatieve bevoegdheid al dan niet aan te wenden. Zoals wij hieronder in paragraaf
5.5 nog zullen zien, noemde de Minister van Justitie tijdens de behandeling in de
Eerste Kamer nog wel een achttal voorbeelden van schuldenaren die naar haar oordeel
niet te goeder trouw zijn.

246. Temidden van bovenbedoelde opsomming in de MvT van relevant geachte
omstandigheden verschuilt zich één expliciete normstelling, die ik nog niet vermeld
heb: ‘Voorts kan gezegd worden dat een schuldenaar die reeds in de financiële
problemen zit of ziet aankomen daarin – al dan niet door nieuwe schulden – te
geraken, het onverplicht aangaan van nieuwe schulden achterwege behoort te laten
[curs. AJN]’, aldus de MvT.280 De inhoud van deze opmerking kan toch moeilijk
gekwalificeerd worden als een omstandigheid waar de schuldenaar in verkeert. Ik lees
daarin een (sub)norm die, volgens de voormalige Staatssecretaris van Justitie, kennelijk
in de open toetsingsnorm ‘niet te goeder trouw zijn geweest ten aanzien van het
ontstaan of onbetaald laten van schulden’ besloten zou moeten liggen. De geciteerde
(sub)norm zou ik willen interpreteren als een toepassing van de subjectieve goede
trouw bedoeld in art. 3:11 BW, in de volgende zin: de schuldenaar die schulden
aangaat terwijl hij weet dat hij niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is
niet te goeder trouw. Opgemerkt zij dat de normstelling in de MvT ogenschijnlijk
niet zo ver gaat dat ook de schuldenaar die niet weet maar wel behoort te weten dat
hij in de financiële problemen zit of zal komen, niet te goeder trouw is. Of die beper-
king bewust is, betwijfel ik.

279 Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter in voorkomende gevallen steeds eerst toetst aan de goede
trouw. Bij vaststelling dat de schuldenaar schulden niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van
ontstaan of onbetaald laten van schulden vraagt de rechter zich dan in tweede instantie af of wellicht
reden aanwezig is de toepassing van de sanering, ondanks kwade trouw, toch uit te spreken. Zie
nader hoofdstuk 5, par. 4.3.

280 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 14.
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247. In het artikelsgewijs commentaar van de MvT volgt een nadere aanduiding van
de norm ‘niet te goeder trouw zijn ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten
van schulden’:281

Voor goed begrip wordt opgemerkt dat hetgeen waarop wordt gedoeld noch een zuiver
geval is van ‘goede trouw’ als bedoeld in art. 11 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek,
noch van objectief recht zoals de eisen van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in de
artt. 2 en 248 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat bij de hier aan de orde
zijnde weigeringsgrond om een gedragsmaatstaf (‘te goeder trouw handelen’). In die
betekenis komt de term bijvoorbeeld ook voor in art. 54 Fw.

Deze toelichting brengt geen verheldering, werpt slechts nieuwe onbeantwoorde vragen
op, zoals: (1) zijn niet, in wezen, nagenoeg alle verbintenisrechtelijke normen, gedrags-
maatstaven en maakt dat de aanduiding als gedragsmaatstaf niet nietszeggend?; (2)
zo niet, beoogt de wetgever dan naast de subjectieve en de objectieve goede trouw
en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid een derde norm te creëren en waarin
onderscheidt zich dan deze derde norm?282 Alvorens het vervolg van de parlementaire
behandeling inzake art. 288 Fw te bespreken, ga ik nader in op de vergelijking met
art. 54 Fw. Art. 53 Fw geeft voor de wederpartij van de gefailleerde schuldenaar een
ruimere bevoegdheid tot verrekening tijdens faillissement dan art. 6:127 e.v. BW.
Art. 6:127 BW stelt aan verrekening onder andere het vereiste dat de vordering van
de schuldeiser opeisbaar is. Art. 53 Fw vereist voor een beroep van de wederpartij
van de failliet op verrekening niet dat de vordering van de schuldeiser op zijn failliete
schuldenaar opeisbaar is; voldoende is dat die vordering verifieerbaar is in het faillisse-
ment van de schuldenaar. Art. 54 Fw beperkt juist die verrekeningsbevoegdheid in
een bijzonder geval. Art. 54 Fw luidt:

Niettemin is degene die een schuld aan de gefailleerde of een vordering op de gefailleerde
vóór de faillietverklaring van een derde heeft overgenomen, niet bevoegd tot verrekening,
indien hij bij de overname niet te goeder trouw heeft gehandeld.

Voor een rechtsgeldig beroep op verrekening door de wederpartij van de gefailleerde
die een schuld aan of een vordering op de nadien gefailleerde schuldenaar heeft
overgenomen, vereist art. 54 dus goede trouw van de wederpartij van de gefailleerde
bij overname van de schuld dan wel overname van de vordering. In de Faillissements-
wet van 1893 luidde art. 54 lid 1 als volgt:

Niettemin kan noch de schuldenaar van den gefailleerde zijn schuld vergelijken met eene
vordering, door hem tegen den gefailleerde verkregen, noch de schuldeischer zijne vordering
met eene schuld aan den gefailleerde, door hem van een derde overgenomen, terwijl die

281 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 37. Deze cryptische passage is door de HR, bij herhaling,
geciteerd. Zie hoofdstuk 5, par. 3.3.1.

282 Vgl. de opmerkingen van Van Schilfgaarde in zijn noot onder HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567; zie
hoofdstuk 5, par. 3.3.1.
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schuldenaar of schuldeischer wist dat de faillietverklaring reeds was aangevraagd of aan-
gevraagd zou worden. [curs. AJN].

Volgens de MvT bij de wet van 1893 strekte art. 54 ertoe het opkopen van vorderingen
en de overneming van schulden, in de vooravond van faillissement (of gedurende
het faillissement, zie art. 54 lid 2 Fw) met het doel compensatie in het leven te roepen,
tegen te gaan.283 De RvS interpreteerde de bepaling ruim: de RvS begreep onder
de bedoelde wetenschap tevens dat de wederpartij van de later gefailleerde wist dat
de schuldenaar zijn betalingen gestaakt had.284 Volgens de enge uitleg van de HR
in 1898 was evenwel voor het verrekeningsverbod van art. 54 lid 1 Fw de bijzondere
wetenschap vereist dat een bepaald persoon heeft besloten een faillissementsaanvrage
te doen.285 In HR 31 december 1931 werd die enge leer aanzienlijk opgerekt: voor
wetenschap oordeelde de HR voldoende een ‘naar redelijk inzicht aan zekerheid
grenzende verwachting van de toekomstige faillietverklaring’.286

Art. 54 kreeg in 1925 zijn huidige, bovengeciteerde redactie. Volgens arresten
van de HR uit 1953 en 1988 is de schuldeiser die een schuld of vordering overneemt,
met het oog op verrekening met zijn tegenvordering als bedoeld in art. 54 Fw, niet
te goeder trouw indien de schuldeiser wist dat de schuldenaar in zodanige toestand
verkeerde dat zijn faillissement dan wel zijn surseance van betaling te verwachten
was.287 Wetenschap van een verwachting houdt, in dit verband, volgens de HR
(1953) in: ‘bekend zijn met feitelijke gegevens, die naar redelijk inzicht de aan
zekerheid grenzende verwachting van zulk een toekomstig gebeuren rechtvaardigen.’
Ik zou in dit verband willen verdedigen dat een faillissement of surseance te verwach-
ten is, indien de schuldenaar in een feitelijke toestand verkeert dat hij heeft opgehouden
te betalen, dan wel voorzienbaar is dat de schuldenaar niet kan voortgaan zijn opeis-
bare schulden te betalen.288 Bij een striktere interpretatie zou niet alleen wetenschap
vereist zijn van de materiële toestand van insolventie van de schuldenaar, maar ook
van het voornemen van schuldeisers of de schuldenaar tot aanvraag van faillissement
respectievelijk surseance van betaling.

248. Het vereiste van wetenschap van (a) benadeling van schuldeisers, (b) faillisse-
mentsaanvraag, of van (c) faillietverklaring, is een bekend criterium voor de faillisse-

283 Van der Feltz, I p. 464.
284 Advies van de Raad van State van 24 juni 1890, Van der Feltz, I p. 464. De RvS zag hierin een

zekere terugwerkende kracht van de Faillissementswet tot de dag waarop de betalingen gestaakt
waren of althans de schuldenaar of de schuldeiser daarvan kennis kregen.

285 HR 10 november 1898 W. 7200. Zie Molengraaff (1925), p. 955.
286 HR 31 december 1931 W. 12393, NJ 1932, p. 241. Op het geschil was nog het oude recht, van

voor de wetswijziging van 1925, van toepassing.
287 HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578 en HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449.
288 Vgl. de vereisten van art. 1 Fw voor faillietverklaring op verzoek van de schuldenaar of de schuldeiser

en het toewijzingsvereiste voor een verzoek van de schuldenaar tot verlening van surseance van
betaling in art. 213 Fw.
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mentspauliana en andere regelingen in de Faillissementswet.289 Volgens vaste juris-
prudentie is voor (bepaalde gevallen van) persoonlijke aansprakelijkheid van een
bestuurder voor schulden van de vennootschap die hij bestuurt, vereist dat de bestuur-
der wist dan wel behoorde te weten dat de vennootschap zijn verplichtingen niet zal
kunnen nakomen.290 Steeds gaat het om de vraag of de schuldenaar c.q. diens be-
stuurder en/of de schuldeiser al dan niet wetenschap heeft van de naderende financiële
déconfiture van de schuldenaar, al dan niet uitmondend in een gerechtelijke (voor-
lopige) surseance van betaling of faillietverklaring van de schuldenaar. Heeft de
betreffende persoon de wetenschap niet dan wordt hij te goeder trouw aangemerkt,
anders niet.291 De verwijzing in de MvT op art. 288 Fw naar specifiek art. 54 Fw
– en de uitsluiting tegelijkertijd van andere wetsartikelen in het BW waarin de goede
trouw een rol speelt – is niet erg doorzichtig en bovendien ongemotiveerd. Een in
het oogspringend verschil met art. 288 lid 2 onder b Fw is immers dat het bij de
huidige redactie van art. 54 Fw (sinds 1925) slechts gaat om de goede trouw van de
wederpartij, en niet meer om de goede trouw van de schuldenaar. Voorts zal het gebrek
aan goede trouw in het geval van art. 54 Fw ingeroepen worden door de curator van
de schuldenaar, tegen een van de schuldeisers en ten behoeve van de boedel en de
overige schuldeisers. Bij de toelating tot de wettelijke schuldsanering gaat het om
een gerechtelijke, facultatieve toetsing aan de goede trouw van de schuldenaar in een
geval van voluntaire jurisdictie naar aanleiding van een verzoek van de schuldenaar
zelf. Mede gezien de rolwisseling tussen schuldenaar (art. 228 Fw) en schuldeiser
(art. 54 Fw) ligt een vergelijking met de inhoud van de norm van art. 54 Fw niet direct
voor de hand in de toelichting op de goede-trouw-maatstaf van art. 228 lid 2 onder b

289 (Ad a) voor een succesvol beroep op de faillissementspauliana door de curator vereisen de artt. 42-45
Fw onder andere wetenschap van de schuldenaar van de benadeling van schuldeisers (42 lid 1),
en bij een rechtshandeling anders dan om niet ook wetenschap van de wederpartij van de schuldenaar
(42 lid 2) – met wettelijke rechtsvermoedens inzake bovenstaande wetenschap in de artt. 43 en 45
Fw. (Ad b) vernietiging door de curator van de voldoening door de schuldenaar van een opeisbare
schuld is mogelijk indien de betaalde crediteur wist dat het faillissement reeds aangevraagd was
of er sprake was van samenspanning tussen schuldenaar en schuldeiser (art. 47 Fw). (Ad c) volgens
art. 52 Fw bevrijdt betaling aan de gefailleerde schuldenaar zelf (dus niet aan de boedel), na failliet-
verklaring doch voor bekendmaking van die faillietverklaring, de betaler zolang niet bewezen wordt
dat de debiteur van de failliet bekend was met de faillietverklaring. Art. 212b Fw geeft een uitzonde-
ring op de terugwerkende kracht van faillissement vanaf 00:00 uur van de dag van faillietverklaring
(art. 23 Fw) in geval van faillissement van een financiële instelling, bedoeld in art. 212a Fw.
Krachtens art. 212b Fw kunnen bepaalde wetsart. (23, 24, 35, 53 lid 1, 54 lid 2 Fw en 3:72 aanhef
en onder a BW) niet aan derden worden tegengeworpen ten aanzien van onder andere betalings-
en verrekeningsopdrachten die op de dag van faillietverklaring worden uitgevoerd, mits (a) de centrale
tegenpartij met betrekking tot overboekingopdrachten van financiële instellingen, (b) de afwikkelende
instantie of (c) het verrekeningsinstituut kan aantonen dat deze ten tijde van de uitvoering van de
opdracht van de failliete instelling de faillietverklaring niet kende of behoorde te kennen.

290 Zie onder andere HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel), HR 14 november 1997, NJ 1999,
270 (Henkel/JMG) en HR 8 december 2006, NJ 2006, 659. Zie voor een vergelijking van de goede
trouw beoordeling van een ondernemer en de beoordeling van bestuurdersaansprakelijkheid hoofdstuk
6, par. 2.3, nr. 360.

291 De HR spreekt veelal van een ‘persoonlijk verwijt’ dat bestuurders van de vennootschap treft.
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Fw.292 Anderzijds merk ik op dat zowel art. 54 Fw als kennelijk ook art. 288 lid 2
onder b Fw de strekking hebben misbruik te voorkomen. De overeenkomst in de
strekking van beide wettelijke bepalingen ligt mogelijk besloten in de beoogde bestrij-
ding van misbruik van wetenschap van de aanstaande insolventie van de schuldenaar.
Bij deze interpretatie van de verwijzing naar art. 54 Fw is evenwel de opmerking in
de MvT op art. 288 Fw dat het niet gaat om een zuiver geval van goede trouw als
bedoeld in art. 3:11 BW weer niet goed te begrijpen, tenzij de wetgever alle nadruk
wilde leggen op het woord ‘zuiver’. De overeenkomst tussen art. 288 lid 2 onder b
en art. 3:11 BW zou immers daarin kunnen liggen dat een schuldenaar geen beroep
op een bepaalde rechtsgevolg (toepassing wsr; schone lei) kan doen indien hij de feiten
of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende of in de gegeven
omstandigheden behoorde te kennen.293 Art. 54 Fw geeft niet exact aan om welke
relevant feit het in dit wetsartikel gaat, maar uit de wetsgeschiedenis en de aangehaalde
jurisprudentie van de HR is het relevante feit wel af te leiden: de aanstaande insolvente
toestand van de schuldenaar.294 Art. 288 lid 2 onder b Fw geeft ongelukkigerwijs
slechts aan dat het gaat om het niet te goeder trouw zijn van de schuldenaar ten
aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden. Art. 288 geeft niet aan van
welke feiten of van welk recht de schuldenaar kennis zou moeten dragen om als niet
te goeder trouw ten aanzien van die schulden aangemerkt te worden. Die kennis zal
geen betrekking hebben op het aangaan van schulden sec. Dan zou vrijwel geen enkele
schuldenaar in de Wsnp terechtkomen. Wetenschap van de schuldenaar van het simpele
feit dat hij schulden onbetaald laat, zou wel al een relevant feit kunnen zijn. Meer
voor de hand ligt het evenwel te veronderstellen dat art. 288 vooral doelt op het
aangaan van schulden terwijl de schuldenaar wist althans behoorde te weten dat hij
de schulden niet zou kunnen aflossen c.q. onbetaald zou (moeten) laten. Volgens
Wessels is uit de parlementaire geschiedenis van de Wsnp een dergelijke beperkte
uitleg van de goede-trouw-toets bij de toelating tot de wsr niet af te leiden.295 Zoals
hierboven opgemerkt, lijkt het niet uitgesloten dat het in de parlementaire geschiedenis
geschetste, ruime toetsingskader verband houdt met de facultatieve aard van de
afwijzingsbevoegdheid en niet met de goede-trouw-maatstaf zelf. Dat maakt de
problematiek overigens niet eenvoudiger. De aansluitende vragen zijn dan natuurlijk
welke betekenis toekomt aan de facultatieve aard van de gerechtelijke bevoegdheid,
welke criteria de rechter dient aan te leggen bij aanwending daarvan en wat de
verhouding is tussen deze discretionaire bevoegdheid en de inhoud van de maatstaf.

292 Wessels (2000), p. 1781-1783, noemt de vergelijking met art. 54 Fw ongelukkig.
293 In 288 lid 2 onder b Fw jo. 284 gaat het, strikt genomen, niet om een rechtsgevolg, maar om

toewijsbaarheid van een Wsnp-verzoek. De rechtsgevolgen, toepassing van de Wsnp en de van die
toepassing afhankelijke, voorwaardelijke rechtsgevolgen van de schone lei, treden eerst in na de
daartoe strekkende beslissingen van de Wsnp-rechter. Het niet te goeder trouw zijn van de schuldenaar
is aldus een beletsel voor intreding van de rechtsgevolgen.

294 Vgl. de aangehaalde arresten van de HR uit 1931, 1953 en 1988.
295 Wessels (2000), p. 1781.
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5.2 Verdere behandeling in de Tweede Kamer

249. In het voorlopig verslag van de behandeling in de vaste commissie voor Justitie
van de Tweede Kamer zijn diverse commentaren opgetekend inzake (de wenselijkheid
van) de toetsing aan de goede trouw (Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 5, p. 8
en 9). De staatsecretaris reageerde in de memorie van antwoord (Kamerstukken II
1992/93, 22 969, nr. 6, p. 18-21).

De VVD-fractie vond dat de rechter wel goed moet nagaan of de schuldenaar
te goeder trouw is en dienovereenkomstig de regeling zal nakomen, maar betwijfelt
of de rechter voldoende tijd en middelen ter beschikking heeft. In reactie op de
aarzeling van de VVD antwoordde de staatssecretaris dat de rechter zich een beeld
moet kunnen vormen aan de hand van de opgave van de schuldeiser van aard en
omvang van schulden. Eventueel kan de rechter de toepassing voorlopig uitspreken,
en eerst later en voorzien van nadere informatie van bijvoorbeeld de bewindvoerder,
een (nader) oordeel uitspreken over de goede trouw. Bij zijn beoordeling van de goede
trouw dient de rechter zich actief op te stellen, maar is wel primair afhankelijk van
de gegevens aan te leveren door derden, aldus de staatssecretaris.

De D’66-fractie was niet overtuigd van de rol toebedacht aan de goede trouw en
achtte de toetsingsbevoegdheid van de rechter een moeilijk begaanbare weg. Bij wijze
van alternatief bepleitte D’66 uitsluiting van schuldvorderingen die voortvloeien uit
‘opzettelijk toegebrachte schade’; aldus kan de behoefte misbruik te bestrijden met
meer rechtszekerheid en rechtsgelijkheid worden bereikt. De kritiek van de D’66-fractie
onderschreef de staatssecretaris niet: de rechter is vertrouwd met zaken waarin toetsing
aan de goede trouw aan de orde komt. Voordeel van de voorgestelde regeling is
bovendien dat met alle relevante omstandigheden rekening kan worden gehouden.
Bij uitsluiting van bepaalde schuldvorderingen, op grond van hun aard, zou de toetsing
te star worden. Bovendien verhoudt een uitsluiting van bepaalde vorderingen zich
ook niet met het essentiële uitgangspunt dat een schuldenaar uiteindelijk weer met
een schone lei verder moet kunnen, aldus nog steeds de MvA. De staatssecretaris wees
verder op de rechtsongelijkheid voor schuldeisers indien bepaalde schuldvorderingen
worden uitgesloten van de schone lei. De staatssecretaris meende dat bij een ruime
uitleg van het door D’66 voorgedragen criterium van ‘opzettelijk toegebrachte schade’
iedere opzettelijk onbetaald gelaten schuld uitgesloten zou zijn. De toetsing zou zich
dan verleggen van ‘goede trouw’ naar ‘opzet’. Kennelijk naar aanleiding van de door
D’66 geuite twijfels over de noodzaak van toetsing aan de goede trouw merkt de
staatssecretaris nog het volgende op: het wetsvoorstel beoogt natuurlijke personen
in een problematische schuldensituatie de hand te bieden, maar niet is gezegd dat een
ieder die er in financieel opzicht ‘op los leeft’ van de wsr kan profiteren. Ook kan
afwijzing van het verzoek voor de hand liggen indien de financiële problemen voort-
vloeien uit terugvorderingsacties ter zake van onterechte bijstand, huursubsidie of
studiefinanciering, aldus de staatssecretaris. In een algemeen overleg tussen bewindslie-
den en vaste commissie van de Tweede Kamer bracht D’66 opnieuw naar voren dat
het voor de rechter achteraf moeilijk te bepalen is of de schuldenaar op het moment
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dat schulden gemaakt zijn, al dan niet te goeder trouw is geweest.296 Betreffende
schuldenaren beschikken vaak ook niet over een behoorlijke administratie en zijn in
een sociaal en psychisch isolement terechtgekomen. Maar volgens de Minister van
Justitie kan uit de schuldenopgave van de schuldenaar heel goed ‘een bepaald gedrag’
worden opgemaakt. Als de schuldenaar niet kan aangeven hoe de schulden zijn
ontstaan, zullen de schuldeisers dat zeker doen. Bovendien worden de schuldeisers
gehoord, aldus de minister. Deze laatste opmerkingen van de minister zullen zelden
opgaan en lijken op een vergissing te berusten. De rechter beslist tot toepassing of
afwijzing van het verzoek, in beginsel zonder de schuldeisers te horen.297 Alleen
indien de rechter de wsr slechts voorlopig van toepassing verklaart, kan de rechter
de schuldeisers oproepen teneinde deze te horen.298

De SGP stemde in met toetsing aan de goede trouw en vroeg zich af of de toetsing
door de rechter niet verplicht – in plaats van facultatief – moest worden voorgeschre-
ven. Voorts bepleitte de SGP toetsing door de rechter van misbruik en oneigenlijk
gebruik. Zowel de SGP-fractie als de CDA-fractie vroegen zich af welke mogelijk-
heden de crediteuren ten dienste staan indien de schuldenaar een onjuiste voorstelling
van zaken geeft.299 Naar aanleiding van de vragen van SGP en CDA heeft de Staats-
secretaris van Justitie het wetsvoorstel heroverwogen en art. 358a Fw toegevoegd.300

Dit artikel beoogt crediteuren tegemoet te komen indien na afloop van de wettelijke
sanering mocht blijken dat zich (op enigerlei moment) vóór de beëindiging van de
sanering feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die tijdens de sanering grond
voor beëindiging van de toepassing van de wsr zouden hebben opgeleverd. De rechter
kan dan bepalen dat de schuldvorderingen toch weer afdwingbaar worden. De door
de staatssecretaris gekozen tegemoetkoming aan de belangen van crediteuren onder-
streept overigens dat bij de toelating tot de wsr – en de toetsing aan de goede trouw
bij die toelating – crediteuren hoegenaamd geen rol spelen. Toetsing van misbruik
en oneigenlijk gebruik ligt in de afwijzingsgronden besloten, aldus de staatssecretaris.
In antwoord op de vraag van de SGP of de mogelijkheid van rechterlijke toetsing
niet vervangen moet worden door een verplichte rechterlijke toetsing antwoordt de
minister dat de rechter bij zijn beslissing de weigeringsgronden zal betrekken.301

Met deze bezwering bleef de vraag, of de rechter inderdaad ambtshalve aan de goede
trouw behoort te toetsten, onbeantwoord.

296 Zie verslag van een algemeen overleg d.d. 23 maart 1995 van de vaste commissies voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en voor Justitie met minister Melkert respectievelijk minister Sorgdrager
(Kamerstukken II 1994/95, 22 969, nr. 19 p. 25.

297 Zie over de geringe betrokkenheid van schuldeisers par. 1.1.2 van dit hoofdstuk.
298 Art. 287 lid 2 en lid 4 Fw.
299 Het CDA vroeg zich voorts af of het niet wenselijk zou zijn art. 42 e.v. Fw van toepassing te

verklaren om frustratie van doel en strekking van de Wsnp te voorkomen. De minister antwoordde
dat die artikelen reeds van toepassing zijn krachtens verwijzingsart. 313 Fw. Kamerstukken II 1993/94,
22 969, nr. 6, p. 18 (MvA).

300 Over 358a Fw, zie hierboven par. 3.3.
301 Dus: de rechter mag of moet niet, nee: hij zal. Zie Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 6. p. 21

(MvA). Zie hoofdstuk 5, par. 4.2.
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5.3 Goede trouw en de aard en omvang van de schulden

5.3.1 Inleiding

250. In aansluiting op de goede-trouw-problematiek komt in de MvT de vraag aan
de orde of bepaalde vorderingen, gezien hun aard, uitgesloten moeten worden van
de sanering. Het wetsvoorstel volgt op dit punt het advies van de Commissie-Mijnssen:
de sanering moet werken ten aanzien van alle schulden, uitgezonderd de vorderingen
van separatisten. In de definitieve wet is de uitzondering voor de vorderingen van
separatisten evenwel komen te vervallen; ook de vordering van de hypotheekhouder
valt – naar aangenomen moet worden – onder de schone lei, tenzij hij tijdig executeert
als separatist.302 Wel is in de definitieve wet een opmerkelijke uitzondering opgeno-
men voor bepaalde studieschulden.303 Commentaar op de positie van de hypotheek-
houder en de uitzondering van de studieschulden volgt hieronder in paragraaf 5.3.3
en 5.3.4, eerst komt in par. 5.3.2 aan de orde de motivatie van de hoofdregel dat alle
overige schulden onder de sanering vallen indien de rechter eenmaal tot de toepassing
van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft besloten.

5.3.2 Geen onderscheid naar aard en omvang schulden

251. Van geen belang is, zo stelt de MvT, of een vordering op de schuldenaar voort-
vloeit uit een feitelijke handeling (bijvoorbeeld onrechtmatige daad), een rechtshande-
ling (bijvoorbeeld overeenkomst), een rechterlijke uitspraak (bijvoorbeeld alimentatie,
geldboete en dergelijke) of rechtstreeks uit de wet (bijvoorbeeld belastingschuld).304

Een dergelijk onderscheid zou rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid in de hand
werken, aldus de MvT.305 De MvT noemt voorts diverse, nauw samenhangende
complicaties, die uitsluiting van bepaalde schulden met zich mee zou brengen, samen-
gevat: (1) de schuldenaar zou tijdens de looptijd van de sanering gedwongen kunnen
worden tot nakoming van de uitgesloten schulden ‘ten laste’ van de Wsnp-boedel,
(2) boedelbestanddelen, aldus de MvT, zouden dan wellicht uitsluitend ten goede
komen van schuldeisers wier vorderingen niet onder de werking van de sanering vallen
ten koste van de Wsnp-schuldeisers en (3) ook het inkomen en vermogen van de saniet
dat buiten de boedel valt, zou een verhaalsobject vormen voor schuldeisers wier
vorderingen niet onder de sanering vallen, terwijl in het stelsel van de Wsnp dat
inkomen en vermogen juist bestemd is voor betaling van levensonderhoud en schulden
die ontstaan na de aanvang van de sanering. De MvT overweegt maar verwerpt ook
nog een tweede alternatief: ten aanzien van bepaalde schulden zou wel een moratorium
kunnen gelden tijdens de sanering, maar de schulden zouden toch afdwingbaar blijven
na de saneringsperiode (een gedeeltelijke schone lei). De schuldenaar blijft dan

302 Zie nader par. 5.3.3.
303 De studieschulden bedoeld in art. 299a Fw.
304 Zie par. 20 van de MvT Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 14 e.v.
305 MvT, p. 15.
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evenwel na afloop van de sanering met bepaalde restschulden zitten en kan niet
opnieuw met een schone lei beginnen.306

In navolging van de Commissie-Mijnssen bepleit de MvT ook ten aanzien van
de omvang van schulden geen onderscheid te maken.307 Maar volgens de MvT kan
de omvang van de schulden wel weer een rol spelen bij de toetsing aan de goede trouw
en kan de omvang van de schulden langs die weg leiden tot afwijzing van een Wsnp-
verzoek.308 Zoals gezegd, ontraadde de commissie eveneens een goede-trouw-toets.
Dat advies heeft de wetgever echter naast zich neergelegd.

252. Voor de analyse van de rol en betekenis van de goede trouw is van belang dat
de keuze in MvT om schulden niet wegens aard of omvang van de werking van de
wsr uit te sluiten is gebaseerd op de primaire doelstelling van de Wsnp: de schuldenaar
in een problematische schuldensituatie moet niet levenslang door zijn schulden achter-
volgd worden. Indien in de wet uitzonderingen zouden worden gemaakt, wordt de
beoogde schone lei, ook na de saneringsperiode, immers niet (volledig) bereikt. Gelet
op het doel van de Wsnp laat zich ook geen vordering aanwijzen die voor een dergelij-
ke uitzondering in aanmerking zou komen, aldus de MvT.309 In de toelichting op
de facultatieve weigeringsgrond van art. 288 lid 2 onder b noemt de MvT de omvang,
aard en verwijtbaarheid van schulden wel als relevante omstandigheden op grond
waarvan de rechter een Wsnp-verzoek kan afwijzen. Maar in de MvT en verdere
parlementaire behandeling ontbreekt een toelichting op de relatie tussen het doel van
de Wsnp en de afwijzingsgronden.310

De overtuigende en uitvoerig gemotiveerde keuze van de wetgever om schulden
nietwegens aard of omvang uit te sluiten van de werking van de schuldsaneringsrege-
ling is mijns inziens strijdig – staat althans op gespannen voet – met de toelichting
van de bewindslieden op de goede-trouw-maatstaf waardoor de aard en omvang bij
de beoordeling van een Wsnp-verzoek wél een rol zouden moeten spelen. Het resultaat
van de keuzes van de wetgever om de goede trouw van de schuldenaar door de rechter
te laten toetsen, maar bij toepassing van de saneringsregeling verder voorbij te gaan
aan de aard en omvang van de schulden is een ‘alles of niets’ systeem. Is de schulde-
naar eenmaal toegelaten, en voldoet de schuldenaar aan zijn verplichtingen tijdens
de sanering, dan worden zijn saneringsschulden volledig gesaneerd. De geschetste
keuzes van de wetgever hebben de taak van de rechter bij de beoordeling van een

306 MvT, p. 16. Om dit probleem te ondervangen, aldus de MvT, zou nog denkbaar zijn de opeisbaarheid
van de restschulden voor een bepaalde periode na afloop van de sanering opgeschort kunnen worden.
Maar dan kunnen schuldeisers hun rechten weer niet effectueren.

307 MvT, p. 16. ‘Niet valt in te zien waarom een schuldenaar die een wat meer omvangrijke schuldenlast
heeft en zich daardoor in een waarschijnlijk nog uitzichtlozer positie bevindt, de toepassing van
de schuldsaneringsregeling moet worden onthouden.’

308 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 16.
309 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 16. Over misbruik rept de MvT in dit verband overigens

niet meer.
310 Zie voor een nadere analyse en mijn eigen visie hoofdstuk 9, par. 3.
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Wsnp-verzoek bepaald niet vereenvoudigd, zo zal nog blijken uit het verslag van het
jurisprudentieonderzoek in hoofdstuk 5 en 6.

5.3.3 Separatisten

253. De Commissie-Mijnssen stelde voor het saneringsplan en de schone lei slechts
te laten werken ten aanzien van concurrente en bevoorrechte vorderingen en zonderde
dus de vorderingen van separatisten uit van de werking van de wet.311 Interessant
is de toelichting van de wetgever dat een inbreuk op de rechten van separatisten
gevolgen zou kunnen hebben voor de hypothecaire kredietverlening aan natuurlijke
personen.312 Volgens de toelichting zou dat niet in het belang zijn van natuurlijke
personen. Ten eerste merk ik op dat de Wsnp een remmend effect zou kunnen hebben
op iedere vorm van kredietverstrekking. Ten tweede kan men zich afvragen of een
dergelijk remmend effect niet juist als positief beoordeeld moet worden in die zin
dat mensen minder snel voor hen onbetaalbare woningen kopen en dat hypotheekver-
strekkers meer zorgvuldigheid betrachten bij kredietverlening door een nauwkeuriger
kredietwaardigheidstoets uit te voeren.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel luidde art. 299 lid 3 Fw: ‘De schuldsanerings-
regeling werkt niet ten aanzien van de vorderingen, welke door pand en hypotheek
op een goed of goederen zijn gedekt, behoudens voor zover zij niet op die goederen
verhaald kunnen worden. Art. 57-60 Fw zijn van overeenkomstige toepassing.’ Volgens
de MvA bracht deze ontwerptekst mee dat (na executie van het onderpand) overblijven-
de vorderingen van pand- en hypotheekhouders niet langer afdwingbaar zijn door de
werking van de schone lei.313 Na wijziging van het voorstel, bij novelle in de Eerste
Kamer, is de eerste zin van art. 299 lid 3 – zonder toelichting, wellicht zelfs abusieve-
lijk – vervallen: het vigerende art. 299 lid 3 verwijst alleen nog naar de regeling in
art. 57-59a Fw. De vraag rijst dan welke rechtsgevolgen de toepassing van art. 57
lid 1 Fw in een saneringssituatie precies heeft. De separatisten hebben tijdens de
sanering in ieder geval de bevoegdheid zich te verhalen op de verbonden goederen.314

Maar valt het restant van hun vorderingen na afloop van de saneringsperiode – al
dan niet na executoriale verkoop van het onderpand – onder de schone lei? Uit art.
299 lid 3 jo. art. 57 lid 1 kan niet eenduidig worden afgeleid dat de hypotheekschuld
geen schuld is als bedoeld in art. 358 lid 1 Fw. Aannemend dat het (resterende)
vorderingsrecht van de hypotheekhouder bij het toekennen van een schone lei sneuvelt,
wees Van der Winkel er al in 1999 op dat de Wsnp hypotheekhouders welhaast dwingt
tot parate executie nadat de saneringsregeling van toepassing is verklaard en voordat

311 Commissie-Mijnssen (1989), p. 238, 244 en 254.
312 Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 3, p. 17 en nr. 6, p. 10
313 Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 6, p. 10-11. De MvT bij het oorspronkelijke voorstel vermeldt

slechts de aanname dat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, ook in Wsnp-situaties toepasse-
lijk is en attendeert op de mogelijkheid van een afkoelingsperiode (art. 309 Fw), Kamerstukken II
1992/93, 22 969, nr. 3, p. 17.

314 Vgl. ook art. 301 lid 5 Fw voor schorsing van executie door de hypotheek- en pandhouder op
goederen welke ‘niet bijzonderlijk zijn verbonden’.
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de schone lei verleend wordt.315 Dethmers onderschrijft dat de Wsnp uitgaat van
executie maar signaleert dat bank, boedel en schuldenaar er belang bij kunnen hebben
dat de hypotheek niet geëxecuteerd wordt.316 Zolang aflossing en rente worden vol-
daan heeft de bank geen belang bij executie. Voor de boedel en de schuldenaar kunnen
dan executiekosten en verhuiskosten vermeden worden. Maar executie kan alleen
achterwege blijven indien de schuldenaar de aflossingstermijnen tijdens de sanering
blijft voldoen. Dethmers noemt de volgende praktijkoplossingen.317 Indien er geen
of nauwelijks overwaarde in de woning van de saniet besloten ligt, kan er met mede-
werking van R-C en bewindvoerder schuldnovatie plaatsvinden (om te voorkomen
dat de vordering van de bank niet langer afdwingbaar zal zijn door de schone lei).
Voor zover de vordering van de bank hoger is dan de (getaxeerde) executiewaarde
zou de bank de resterende concurrente vordering ter verificatie kunnen indienen; maar
de bank zal er in de praktijk op aandringen dat de gehele restvordering gedekt is door
de nieuwe hypotheek. Indien er wel overwaarde is, zou die door de bank bij de novatie
aan de boedel uitbetaald dienen te worden, anders vindt in feite geen liquidatie ten
behoeve van schuldeisers plaats. De schuldenaar moet dan wel in staat zijn de extra
hypotheekrente en aflossingen te betalen uit het vrij te laten inkomen dat niet in de
boedel valt. De maandlasten moeten wel ‘redelijk’ blijven in verhouding tot het
maandinkomen, aldus Dethmers.318 Hoewel noodzakelijke verhuiskosten, voor een
verhuizing naar bijvoorbeeld een goedkopere huurwoning, verdisconteerd moeten
worden ter berekening van de netto-opbrengst van de verkoop van de woning, acht
ik een verhoging van de hypotheeklasten, indien die verhoging ten koste gaat van
de overige crediteuren, een moeilijk te verantwoorden uitkomst van de toepassing
van de Wsnp.

Wetsvoorstel 29 942 komt gedeeltelijk tegemoet aan de door Dethmers geschetste
praktijk. Art. 303 lid 1 Fw bepaalt dat vanaf de dag van toepassing van de sanerings-
regeling geen rente meer verschuldigd is over saneringsschulden. Het nieuwe art. 303
lid 3 Fw (2008) biedt de rechtbank de mogelijkheid te bepalen dat art. 303 lid 1 buiten
toepassing blijft ten aanzien van rente die verschuldigd is over een hypotheek(lening)
die gevestigd is op het woonhuis van de schuldenaar, indien dat in het belang van
de boedel is.319 Dan blijft de verplichting hypotheekrente te betalen dus tijdens de
sanering doorlopen. Indien de rechtbank de toepassing van art. 303 lid 1 buiten
werking stelt dan blijft de hypotheekschuld na afloop van de saneringsperiode afdwing-
baar (anders gezegd: dan valt de hypotheekschuld niet onder de schone lei), aldus
het nieuwe art. 358 lid 5 (2008).320 Deze voorgestelde regeling biedt, als ik het goed
zie, nog geen oplossing voor een eventueel aflossingselement dat in de maandelijks
hypotheeklast besloten kan liggen. De hypotheekschuld is immers niet uitgesloten

315 Van der Winkel (1999), p. 3-6.
316 Dethmers (2005), p. 132 e.v.
317 Dethmers (2005), p. 132 e.v.
318 Dethmers (2005), p. 134
319 Dit voorstel is eerst bij de eerste nota van wijziging d.d. 3 maart 2006 in het wetsvoorstel opgenomen,

zie Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 8, p. 1 met een toelichting op p. 4.
320 Zie Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 8, p. 2 met een toelichting op p. 5.
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in art. 299 en blijft dus een vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling
werkt. Krachtens art. 306 Fw blijven aflossingen door de schuldenaar op de hypotheek-
schuld, tijdens de sanering, nietig. Dus blijft schuldnovatie ter voorkoming van executie
mijns inziens noodzakelijk.

5.3.4 Uitzondering studieschulden

254. Zoals gezegd, zondert de wet bepaalde langlopende studieschulden expliciet uit
van de werking van de schone lei.321 Een schuldenaar uit hoofde van de Wet studie-
financiering 2000 (WSF 2000) behoeft eerst na voltooiing van zijn studieperiode zijn
schuld af te betalen. Na een aflossingsvrije aanloopfase van twee jaar na afsluiting
van de studie, dient de schuldenaar de schulden in vijftien jaar terug te betalen. De
uitzondering in de Wsnp geldt voor de aflossingstermijnen die, bij de aanvang van
de toepassing van de sanering, nog niet zijn vervallen. De aflossing van die termijnen
dient de schuldenaar dus na afloop van de sanering te hervatten. De Wsnp heeft voor
deze schulden slechts een opschortende werking (art. 299a lid 2 Fw). Achterstanden
in betaling van reeds vóór de sanering vervallen aflossingstermijnen vallen wel onder
de sanering. Ook studieschulden waarop hoofdstuk 6 WSF 2000 niet van toepassing
is, waaronder bijvoorbeeld de schuld die ontstaat indien de student zijn Openbaar
Vervoer Studentenkaart niet (tijdig) retourneert, vallen onder de sanering.322

255. De bedoelde uitzondering op de schone lei voor langlopende studieschulden is
eerst bij derde nota van wijziging in de Wsnp geïntroduceerd.323 Samengevat lijkt
de redengeving van de wetgever te zijn dat (a) de wettelijke terugbetalingsperiode
zeventien jaar is, (b) de WSF 2000 de mogelijkheid biedt rekening te houden met
de draagkracht van de schuldenaar, (c) de eventueel resterende schuld na zeventien
jaar tenietgaat krachtens de WSF 2000. Gezien de systematiek (a-c) van de WSF 2000
‘kan op afdoende wijze worden tegengegaan dat de schuldenaar in de financiële
problemen zou geraken’. Bovendien kan de schuldenaar, als gevolg van de afdwing-
baarheid van zijn overige schulden, ‘weer in staat worden geacht zijn schulden volgens
het stelsel van de WSF 2000 te voldoen’.324 Deze argumentatie is niet overtuigend.
De lange aflossingsduur is op zich geen argument de schuld niet onder de sanering
te laten vallen. Andere kredietvormen met een lange aflossingsperioden zijn immers
niet van de schone lei uitgezonderd. Juist gezien de lange aflossingstermijn zal een
schuldenaar met alleen studieschulden niet snel in een problematische schuldsituatie
komen c.q. een schuldenaar niet voldoen aan het criterium van art. 284 Fw. Ik zie
dan ook niet in dat de WSF 2000 makkelijk tot misbruik kan leiden in het kader van
de Wsnp. Ook het argument dat de WSF 2000 de draagkracht verdisconteert is mijns
inziens niet steekhoudend: er zijn wel meer schuldverplichtingen die gebaseerd zijn

321 Art. 299a Fw.
322 Kamerstukken II 1994/95, 22 969, nr. 14, p. 1 en 2.
323 Kamerstukken II 1994/95, 22 969, nr. 14, p. 1 en 2.
324 Idem, p. 2.
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op dan wel gematigd worden wegens gebrek aan draagkracht, zoals bijvoorbeeld
belastingen, alimentatie en de verplichting van een werkgever loon door te betalen
na ongeldig ontslag. Het tenietgaan van de studieschuld na zeventien (!) jaar is, in
vergelijking met bijvoorbeeld de verjaringstermijn voor geldschulden van (normaliter)
vijf jaar, niet meer dan een schrale troost en zeker geen reden de afdwingbaarheid
van een studieschuld te handhaven. Hoewel aan de reële belangen van schuldeisers
in de toelichting op de Wsnp weinig aandacht is besteed, is denkbaar dat niet alleen
de staat maar ook overige schuldeisers hun vorderingen graag omgezet zien in een
langlopende lening, zelfs indien (a) deze na zeventien jaar niet meer afdwingbaar is
en (b) gedurende de aflossingsperiode van zeventien jaar met draagkracht rekening
gehouden zou moeten worden. Het argument dat de schuldenaar zijn studieschuld
wel weer kan gaan aflossen wanneer zijn overige schulden niet meer afdwingbaar
zijn, lijkt mij een zuiver voorbeeld van rechtsongelijkheid tussen schuldeisers. Iedere
schuldeiser zal van harte betogen dat de schuldenaar voldoende draagkracht heeft juist
zijn vordering af te lossen, zodra de overige schuldvorderingen niet meer afdwingbaar
zijn.

256. In hoofdstuk 2 is het Life Cycle model besproken.325 Volgens dit model is het
rationeel dat jonge mensen lenen en investeren in hun toekomst. In lijn hiermee
propageert de rector magnificus van de UvA dat studenten hun studie financieren:
‘Helaas bestaat in dit land een grote leenangst. Studenten willen niet lenen, ze nemen
er baantjes bij. Ik zeg: Doe dat niet, neem een lening, je haalt het er dubbel en dwars
uit.’326 De wetgever draagt niet één principieel argument aan waarom studieschulden
wel afdwingbaar moeten blijven en alle overige schulden niet. Kennelijk heeft de
overheid geen moeite haar schuldenaarsgezinde politiek ten laste te brengen van alle
overige schuldeisers, maar schuwt zij pijn in eigen portemonnee.327

5.4 Goede trouw schuldenaar en duur van de sanering

257. Tijdens de parlementaire behandeling is veelvuldig en in detail gediscussieerd
over de duur van de sanering en de hoogte van de beslagvrije voet, alsmede de
eventuele aanpassing van de beslagvrije voet aan de duur van de sanering. Als uitvloei-
sel van een amendement van Noorman-Den Uyl328 bepaalt de uiteindelijke wettekst
dat de duur ten hoogste drie jaar bedraagt, maar dat in afwijking daarvan de duur
op ten hoogste vijf jaar kan worden gesteld (art. 343 Fw). Volgens de toelichting bij
bedoeld amendement beoogt deze wijziging vast te leggen dat de norm ten aanzien

325 Zie hoofdstuk 2, randnr. 28.
326 Van der Heijden geciteerd door Brusse (2006), p. 7.
327 In zijn bespreking van voorstellen de Wsnp te wijzigen, bekritiseert Verschoof in gelijke zin het

voornemen van de overheid boetes, te innen door CJIB, uit te sluiten van de schone lei. Verschoof
(2004).

328 Kamerstukken II 1995/96, 22 969, nr. 29, p. 1 en 2.
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van de duur is: drie jaar, tenzij…. Een langere termijn zou aangewezen zijn indien
(a) de schuldenaar niet te goeder trouw is, maar de rechter meent de afwijzingsgrond
van art. 288 lid 2 onder b Fw toch niet te moeten toepassen, (b) er sprake is van een
natuurlijke persoon-ondernemer en de hoogte van de schulden en/of de aflossingscapa-
citeit daartoe aanleiding geeft, (c) er naar het oordeel van de rechter sprake is van
een bijzondere situatie. Overigens was door de minister reeds eerder gesuggereerd
dat de rechter zijn afwegingen – inzake, enerzijds, toelating tot de sanering en, ander-
zijds, duur van de sanering – in samenhang kan maken. Indien de rechter twijfelt over
de goede trouw zou de rechter kunnen beslissen de wsr wel van toepassing te verklaren
maar de saneringsduur te verlengen.329 Zodoende zou de rechter aan de schuldenaar
in minder gevallen toegang tot de sanering behoeven te ontzeggen, aldus de minister.
In dit verband merk ik op dat verlenging van de saneringsduur de crediteuren slechts
baat indien de schuldenaar gedurende de saneringsperiode (substantiële) aflossingscapa-
citeit genereert.330 In alle overige gevallen zal een door de rechter opgelegde, langere
sanering geen materiële vruchten voor crediteuren afwerpen.331

258. De rechter heeft de bevoegdheid reeds bij de beslissing tot toepassing van de
wsr de duur van de sanering vast te stellen.332 De bovenbedoelde suggestie van de
minister en het besproken amendement roepen de vraag op of de rechter, bij twijfel
over de goede trouw, in zijn vonnis op het Wsnp-verzoek zelfs zou moeten preluderen
op een langere duur van de sanering. In de praktijk komt het in ieder geval voor. Zo
is bijvoorbeeld Rechtbank Dordrecht voorstander van vaststelling van een langere
saneringsduur voor ondernemers met forse schulden.333 Indien de rechter in zijn
vonnis tot toepassing van de wsr zijn twijfels over de goede trouw van de schuldenaar
niet vermeldt, rijst voorts de vraag of de rechter bij een latere vaststelling van het

329 Toelichting bij de vierde nota van wijziging d.d. 1 mei 1995, Kamerstukken II 1994/95, 22 969,
nr. 20 p. 14-16.

330 De term ‘aflossingscapaciteit’ wordt gebruikt in de Wsnp-praktijk, maar komt in de wet niet voor.
De aflossingscapaciteit is gelijk aan het inkomen van de schuldenaar verminderd met de beslagvrije
voet en eventueel nog verminderd met een door de rechter vast te stellen nominaal bedrag boven
de beslagvrije voet dat de schuldenaar kan behouden (art. 295 lid 2 en 3 Fw). De Recofa-berekening,
landelijk gehanteerd vanaf juli 2001, spreekt van inkomen verminderd met het aan de schuldenaar
vrij te laten bedrag. De som van de daadwerkelijke, maandelijkse aflossingen, verminderd met de
boedelkosten (onder andere die vermeld in art. 320 lid 7 Fw) vormt het bedrag dat uiteindelijk
beschikbaar komt voor uitdeling door de bewindvoerder aan de schuldeisers.

331 En het gaat bij de schuldsanering uiteindelijk alleen maar om die materiele vruchten. Nergens uit
de parlementaire geschiedenis blijkt dat beoogd is de sanering een element van boetedoening mee
te geven.

332 Zie art. 287 en 289 Fw over de inhoud van het vonnis naar aanleiding van een Wsnp-verzoek. Art.
289 lid 2 laatste zin biedt de rechter de mogelijkheid ‘te allen tijde ambtshalve’ een saneringsplan
vast te stellen zolang geen datum voor een verificatievergadering is bepaald. Zie art. 343 over de
inhoud van het saneringsplan.

333 Zie bijvoorbeeld Rb. Dordrecht 7 november 2001 (R00151 en R00/152) oordelend over twee sanieten
die samen een onderneming hebben en een schuldenlast van meer danƒ 500 000, zie Lankhorst
(2003), p. 185. De rechtbank stelt de duur op vier jaar.
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saneringsplan de goede-trouw-toets alsnog zou mogen c.q. moeten verrichten.334

De kans is groot dat op dat moment meer inzicht bestaat in de omstandigheden
waaronder de schulden zijn ontstaan of onbetaald gelaten – met name als gevolg van
de werkzaamheden van de bewindvoeder. Ik meen dat het, met name uit oogpunt van
rechtszekerheid, onwenselijk is dat de goede-trouw-beoordeling, voor zover het betreft
het ontstaan of onbetaald laten van de saneringsschulden, als een zwaard van Damocles
boven de schuldenaar blijft hangen en eerst ‘valt’ bij de (latere) vaststelling van een
saneringsplan. Zeker indien de rechter bij de beoordeling van een Wsnp-verzoek de
goede-trouw-toetsing niet al te actief ter hand heeft genomen, lijkt het niet gerechtvaar-
digd de schuldenaar op een later moment alsnog aan een strengere toetsing te onder-
werpen.

De gewijzigde Wsnp (2008) bevestigt dat de rechter de mogelijkheid heeft om
bij een beslissing over de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsrege-
ling (art. 350/352 Fw) de toepassing niet te beëindigen maar juist te verlengen.335

In plaats van een omzetting van de toepassing van de schuldsaneringsregeling in een
faillissement of een beëindiging zonder schone lei krijgt de schuldenaar in de verlen-
ging dan de kans om zijn tekortkomingen goed te maken. Deze ‘verlenging’ vindt
thans al in de praktijk plaats, zie HR 19 januari 2007, NJ 2007, 61, besproken in
paragraaf 2.7 van dit hoofdstuk.

259. In het langdurige wetgevingsproces is in een vrij laat stadium de mogelijkheid
geïntroduceerd van beëindiging van de saneringsregeling, met schone lei, na omme-
komst van slechts één jaar en zonder verificatie van schuldvorderingen (art. 352 lid 2
Fw.).336 Zulks alleen indien de bewindvoeder verklaart dat redelijkerwijs niet de
verwachting bestaat dat de schuldenaar geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
kan voldoen. Als de schuldenaar niet toekomt aan aflossing van zijn saneringsschulden,
heeft voortzetting van de sanering gedurende drie jaar geen praktische zin, zo is de
gedachte.337 De term ‘verplichtingen’ in art. 352 lid 2 Fw schept overigens onnodige
verwarring. Gedoeld wordt op de voldoening van de saneringsschulden aangeduid
in art. 299 Fw. Niet gedoeld is op de uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtin-

334 Hiervan dient te worden onderscheiden de situatie dat de rechtbank een lange(re) saneringsduur
vaststelt in het saneringsplan wegens het niet of onvoldoende nakomen van Wsnp-verplichtingen.
Zie bijvoorbeeld de bekrachtiging door Hof ’s-Hertogenbosch 24 juni 2004 van een vonnis van Rb.
Roermond d.d. 4 mei 2004 waarbij een saneringsduur werd vastgesteld van vijf jaar in verband met,
kort gezegd, tekortkomingen in de nakoming van de inspannings- en informatieverplichtingen,
Lankhorst (2006), p. 84.

335 Bij nota van wijziging d.d. 3 maart 2006 is daartoe een nieuw art. 349a lid 3 Fw toegevoegd,
Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr 8, p. 1 met een toelichting op p. 4.

336 Art. 352 lid 2 Fw is bij novelle geïntroduceerd na forse kritiek vanuit de advocatuur en de rechterlijke
macht op de complexiteit van de regeling en op de veelvuldige inschakeling van de rechter zoals
in de regeling voorzien, Kamerstukken I 1995/96, 22 969, nr. 34, Nader gewijzigd voorstel van wet
novelle.

337 Vergelijk Polak-Wessels IX, par. 9408 e.v. en Verschoof (1998), p. 182. Verschoof en Wessels leggen
als maatstaf aan dat ‘de opbrengst lager is dan wel gelijk aan de boedelkosten’. Wessels spreekt
over het ‘ontbreken van voldoende aflossingscapaciteit’, t.a.p. par. 9413.
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gen, naar welke verplichtingen verwezen wordt in art. 350 lid 3 onder c en 354 Fw.
Duidelijker ware geweest in art. 352 lid 2 Fw te spreken van: gehele of gedeeltelijke
voldoening van de (schuld)vorderingen ten aanzien waarvan de sanering werkt.338

5.5 Behandeling in de Eerste Kamer

260. Ook tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is de goede-trouw-toets onderwerp
van discussie geweest. In de MvA spreekt de minister wederom van een gedragsmaat-
staf: het te goeder trouw handelen van de schuldenaar. Als voorbeelden van gedrag
dat aanleiding geeft tot afwijzing van een Wsnp-verzoek noemt de minister: (1) de
schuldenaar die willens en wetens de ene schuld na de andere doet ontstaan, en (2)
de schuldenaar die, door bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, ernstige fraude heeft
gepleegd.339 In de nadere MvA noemt de minister nog een aantal voorbeelden waarbij
aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien van ontstaan of onbetaald laten van
schulden niet te goeder trouw is: (3) chicaneuze constructies om onder schulden uit
te komen, (4) doorgaan met schulden maken tegen beter weten in, (5) schuld vloeit
voort uit contractuele of buitencontractuele schadevergoedingsplicht, (6) alimentatie-
termijnen die op grond van onwil onbetaald blijven.340 Voorbeeld (1) lijkt samen
te vallen met de subnorm die reeds bij de MvT werd vermeld: een schuldenaar in
financiële problemen behoort het aangaan van nieuwe schulden achterwege te laten.
Voorbeeld (5) lijkt niet erg gelukkig gekozen. Zo is de verplichting tot betaling van
wettelijke rente na het verstrijken van een fatale betalingstermijn een schadevergoe-
dingsplicht die op vrijwel alle schuldenaren zal rusten die een Wsnp-verzoek indie-
nen.341 De minister zal wel niet bedoeld hebben dat die allemaal buiten de boot van
de wsr dienen te vallen. Onder verwijzing naar het advies van de Commissie-Mijnssen
wil de minister geen onderscheid maken tussen zakelijke en privé-schulden. Ten
aanzien van ondernemers geeft de minister nog twee specifieke subnormen (‘voorbeel-
den’) waarin geen sprake zou zijn van goede trouw: (7) een ondernemer die bewust
zakelijk niet te verantwoorden schulden maakt, en (8) een ondernemer die schulden
om strategische redenen niet betaalt.342

338 Het nieuwe art. 354a lid 1 Fw (wetsvoorstel 29 942) spreekt overigens nog steeds over ‘verplichtin-
gen’.

339 Kamerstukken I 1995/96, 22 969 en 23 429, nr. 34 b, p. 6.
340 Kamerstukken I 1997/98, 22 969 en 23 429, nr. 297, p. 8.
341 Ex art. 6:119 BW.
342 Kamerstukken I 1997/98, 22 969 en 23 429, nr. 297b, p. 5. Genoemde voorbeelden brengt de minister

naar voren in haar reactie op kritische beschouwingen over de novelle van de hand van Van Hees
en Klomp (Van Hees (1997), p. 1880-1882 en Klomp (1997), p. 1880-1882). Volgens genoemde
auteurs was het voorgestelde wettelijke stelsel in aangepaste vorm (a) een premie op misbruik, (b)
nog steeds veel te ingewikkeld, (c) niet wenselijk voor zakelijke schulden van ondernemers. De
minister beroept zich opnieuw op een viertal toetsingsmomenten teneinde misbruik van de regeling
te voorkomen bij kwade trouw van de schuldenaar, en wel (1) voorafgaand, (2) tijdens (3) bij de
beëindiging en (4) na afloop van de regeling.
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261. In antwoord op kritiek dat op eenvoudige wijze misbruik van de Wsnp gemaakt
zou kunnen worden, bracht de minister in de Eerste Kamer ook weer de doorlopende
toetsing aan de goede trouw van de schuldenaar in stelling.343 Op een viertal ‘momen-
ten’ kan aan de goede trouw getoetst worden ten einde te voorkomen dat de schulde-
naar ten onrechte gebruik maakt van de regeling:
1 bij aanvang, door afwijzing van een Wsnp-verzoek indien de schuldenaar niet

te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van
schulden; en

2 tussentijdse beëindiging op grond van art. 350 lid 3 onder c of e is ook mogelijk
indien de schuldenaar bij het Wsnp-verzoek benadelingshandelingen of informatie
over bijvoorbeeld fraudeschulden heeft verzwegen;344 en

3 beoordeling van de goede trouw bij de beëindigingszitting (art. 354 Fw); en
4 schrappen van de schone lei na afloop van de sanering op verzoek van een belang-

hebbende, indien blijkt dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest.

5.6 Samenvatting en conclusies wetsgeschiedenis Wsnp

262. De wet geeft geen inhoud aan het in art. 288 Fw gehanteerde begrip ‘niet te
goeder trouw’ zijn van de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten
van schulden. De eerste onderbouwing in de MvT beperkte zich tot de opmerking
dat de ministermisbruik van de Wsnp wenst te voorkomen. Wet noch wetgever geven
aan welke rechten of belangen tegen misbruik beschermd moeten worden. De wetgever
vertrouwde erop dat de invulling van deze open norm aan de rechter kan worden
overgelaten. De rechter zal in de parlementaire geschiedenis tevergeefs zoeken naar
een antwoord op de vraag hoe zijn facultatieve bevoegdheid tot afwijzing van het
Wsnp-verzoek zich verhoudt tot de inhoud van de goede-trouw-maatstaf. De wetgever
heeft namelijk niet geanalyseerd hoe de afwijzingsgrond zich zou moeten verhouden
tot de hoofddoelstelling van de wet: voorkomen dat een schuldenaar in een problemati-
sche schuldensituatie levenslang door zijn schulden achtervolgd wordt. Voorts zal
de rechter in de wetsgeschiedenis tevergeefs zoeken naar een antwoord op vele vragen
die met de goede-trouw-maatstaf zelf samenhangen. Enig houvast vindt de rechter
wel in door diverse bewindslieden genoemde voorbeelden van schuldenaren die als
niet te goeder trouw aangemerkt dienen te worden, benevens enkele ‘omstandigheden’
die relevant geacht worden. Men zou deze voorbeelden en omstandigheden voorlopig,
als uitgangspunt voor onderzoek van jurisprudentie, als subnormen kunnen interpreteren
of in subnormen kunnen vertalen. Aan het slot van deze paragraaf geef ik, bij wijze
van samenvatting, een opsomming.

343 Kamerstukken I 22 969 en 23 479, 1997/98, nr. 297 p. 8.
344 Zie nader par. 3.1.5 hierboven.
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Als (sub)norm geformuleerd in de MvT:
(i) een schuldenaar die reeds in financiële problemen zit of ziet aankomen daarin – al
dan niet door nieuwe schulden – te geraken, behoort het onverplicht aangaan van
nieuwe schulden achterwegen te laten345

Relevante omstandigheden:346

1 aard en omvang van de schulden;
2 de mate waarin de schuldenaar een verwijt gemaakt kan worden dat de schulden

zijn ontstaan en geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven;
3 frustratie of poging tot frustratie van verhaalsmogelijkheden;
4 tijdstip waarop en de frequentie waarin de schulden zijn gemaakt;
5 betalingsgedrag van de schuldenaar nadien en pogingen van de schuldenaar zijn

schulden te verminderen;
6 de schuldenaar is eerder failliet geweest of heeft eerder in de schuldsaneringsrege-

ling gezeten.

Voorbeelden van gedrag c.q. gevallen die aanleiding geven tot afwijzing van het Wsnp-
verzoek:347

a de schuldenaar die willens en wetens de ene schuld na de andere doet ontstaan;
b de schuldenaar die, door bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, ernstige fraude heeft

gepleegd;
c financiële problemen die voortvloeien uit terugvorderingsacties ter zake van

onterechte bijstand, huursubsidie of studiefinanciering;
d chicaneuze constructies om onder schulden uit te komen;
e de schuldenaar die tegen beter weten in doorgaat met het maken van schulden;
f de schulden die voortvloeien uit een contractuele of buitencontractuele schadever-

goedingsplicht;
g de alimentatietermijnen die op grond van onwil onbetaald blijven;
h financiële problemen die voortvloeien als gevolg van terugvorderingsacties ter

zake van onterechte bijstand, huursubsidie of studiefinanciering;
i een ondernemer die bewust, zakelijk niet te verantwoorden, schulden maakt;
j een ondernemer die schulden om strategische redenen niet betaalt.

De bewindslieden die het wetsontwerp in de jaren 1992-1998 in de Eerste en Tweede
Kamer verdedigden, hebben betoogd dat de schuldenaar aan een voortdurende toetsing
van diens goede trouw onderworpen is: bij aanvang, tijdens, bij de beëindiging na
het verstrijken van de saneringsperiode en zelfs na afloop van de sanering. De goede-
trouw-maatstaf blijft als een zwaard van Damocles boven de schuldenaar hangen. Ik
ben geen voorstander van het achteraf terugdraaien van gerechtelijke beslissingen om

345 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 14.
346 Kamerstukken II 22 969 1992/93, nr. 3, p. 14 en Kamerstukken II 22 969 1993/94, nr. 6, p. 20.
347 Vermeld in Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 6, p. 20, Kamerstukken I 1995/96, 22 969 en 23

429, nr. 34 b, p. 6 en Kamerstukken I 1997/98, 22 969 en 23 429, nr. 297b, p. 5.
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een Wsnp-verzoek toe te wijzen c.q. de schone lei toe te kennen.348 De Wsnp is
een insolventieprocedure gericht op afwikkeling van rechtverhoudingen tussen schulde-
naar en schuldeisers.349 De insolventie van de schuldenaar staat mijns inziens voorop,
niet zijn gedrag of moraliteit. De moraliteit van de schuldenaar en de (wijze van)
afwikkeling dient mijns inziens ook niet steeds maar vatbaar te blijven voor herover-
weging. Daarmee is de rechtszekerheid (van schuldenaren, maar ook van schuldeisers
en derden) niet gediend. Zolang de schuldenaar, die voldoet aan het materiele insolven-
tie criterium van art. 284 Fw, tijdens de sanering zijn verplichtingen nakomt, zou de
schuldenaar in mijn ogen aanspraak moeten hebben op de schone lei. Indien achteraf
blijkt dat de schuldenaar activa van enige omvang heeft verzwegen, kan mijns inziens
een regeling inzake nagekomen baten volstaan.350

348 Mijn principiële kritiek op de goede-trouw-maatstaf zal ik in hoofdstuk 9 nader uitwerken en
onderbouwen.

349 Polak-Wessels I, par. 1.
350 Vgl. art. 357 Fw.


