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5 Wsnp-verzoek: toetsing goede trouw

1 Inleiding

263. Indien aannemelijk is dat een schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of on-
betaald laten van schulden niet te goeder trouw is geweest, kan de rechter een Wsnp-
verzoek afwijzen (art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw). Bij deze goede-trouw-toets
gaat het om een gedragsmaatstaf ter voorkoming van misbruik waarbij alle omstandig-
heden een rol spelen, aldus de MvT.1 Volgens de Minister van Justitie is de rechter
vertrouwd met zaken waarin toetsing aan de goede trouw aan de orde komt.2 De
toelichtingen van de wetgever geven de rechter maar weinig houvast.3 De rechterlijke
macht heeft reeds in 1998 zelf aanbevelingen opgesteld ten aanzien van de toepassing
van de Wsnp.4 Deze aanbevelingen van Recofa hadden onder meer betrekking op
de beoordeling door de rechter van de vraag of de schuldenaar al dan niet te goeder
trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden. De
meer uitgewerkte Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringen hebben met ingang van
1 oktober 2005 de functie van de aanbevelingen overgenomen. Richtlijn 4 geeft
gedetailleerde aanwijzingen voor hantering van de goede-trouw-maatstaf.

Dit hoofdstuk analyseert de gerechtelijke toetsing aan de open norm van art. 288
lid 2 aanhef en onder b Fw aan de hand van arresten van de HR, lagere rechtspraak
en de aanbevelingen (1998, 2000) en richtlijnen (2005) van Recofa. Als ik spreek
van de goede-trouw-maatstaf doel ik op de wettelijke norm: ‘niet te goeder trouw
ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden’. Met goede-trouw-toets
doel ik op een meer omvattend begrip dat niet alleen de maatstaf omvat, maar ook
de ‘bewijslast’ (indien aannemelijk is dat…) en de discretionaire bevoegdheid van
de rechter de maatstaf al dan niet toe te passen (de rechter kan afwijzen…).

1 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 37 en 38; zie nader over de parlementaire geschiedenis
hoofdstuk 4, met name par. 5.1.

2 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 6, p. 18 – 21.
3 Zie hoofdstuk 4, par. 1.4 en par. 4.
4 De aanbevelingen zijn opgesteld in vervolg op een studiedag van de rechterlijke macht georganiseerd

door Recofa in maart 1998. De aanbevelingen zijn in mei 2000 herzien na een tweede studiedag.
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2 Aanbevelingen en richtlijnen van Recofa

2.1 Aanbevelingen Recofa 2000

264. De beknopte Recofa aanbevelingen uit het jaar 2000 brachten slechts een beperkt
aantal schulden in verband met de goede-trouw-maatstaf.5 Volgens de aanbevelingen
diende een schuldenaar die ‘kort’ voor de aanvraag van de saneringsregeling ‘veel’
schulden maakt, terwijl objectief gezien hiervoor de financiële basis ontbreekt, in
beginsel niet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Voorts
bepaalde de aanbevelingen dat (a) schulden uit misdrijf, (b) vorderingen van het OM
tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en (c) schulden wegens sociale
zekerheids- en belastingfraude niet te goeder trouw zijn ontstaan. De schuldenaar kan
niettemin met succes verzoeken om toepassing van de wsr indien vijf jaar zijn verstre-
ken na ontdekking van het misdrijf, zo luidde de aanbeveling. De aanbeveling verwees
daarbij naar de wetsartikelen inzake verjaring (artt. 3:309-310 BW). De aanbevelingen
lieten wel ruimte voor een kortere of langere termijn dan vijf jaar in uitzonderlijke
situaties. Tenslotte merkten de aanbevelingen op dat uiteindelijk – vrijwel – elke schuld
zich op enig moment leent voor inpassing in de wettelijke schuldsaneringsregeling.

2.2 Recofa-richtlijnen 2005

265. Richtlijn 4 van de Recofa-richtlijnen geeft een meer uitgewerkte regeling voor
de beoordeling door de rechter van een Wsnp-verzoek. Richtlijn 4 luidt als volgt:6

a. Het verzoek tot toepassing van de schuldsanering kan worden afgewezen als
aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten
van schulden niet te goeder trouw is geweest. Van een dergelijke situatie kan onder
meer sprake zijn indien:
(a1) schulden zijn aangegaan terwijl er gelet op het inkomen en/of vermogen van

de verzoeker(s) redelijkerwijs geen uitzicht bestond op aflossing daarvan;
(a2) recent nieuwe schulden zijn aangegaan van substantiële aard;
(a3) recente schulden voortvloeien uit een verslaving aan bijvoorbeeld gokken,

alcohol en/of drugs;
(a4) wegens fraude ten onrechte genoten uitkeringen worden teruggevorderd en

nog geen vijf jaar zijn verstreken na ontdekking van de fraude;
(a5) schulden uit misdrijf of overtreding, waaronder met name zijn te noemen

schulden wegens door de rechter bepaalde boetes, ontneming van wederrech-
telijk verkregen voordeel en schulden wegens door de rechter vastgestelde
schadevergoedingsplicht aan slachtoffers van misdrijven en nog geen vijf

5 Aanbevelingen Recofa, mei 2000, aanbeveling 4.1 en 4.2.
6 Ten einde verwijzing te vereenvoudigen ben ik zo vrij geweest om de acht opsommingstekens in

Richtlijn 4 onder a (‘-’) te vervangen door (a1)-(a8).
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jaar zijn verstreken na ontdekking van het misdrijf. Onder omstandigheden
kan een langere termijn in acht genomen worden, met name als het betreft
schadevergoeding aan slachtoffers van delicten of onrechtmatig handelen;

(a6) transacties voor een substantieel bedrag en/of meerdere recente transacties
(zogenaamde CJIB boetes);

(a7) verzoeker een eigen onderneming (eenmanszaak) heeft gevoerd en (nagenoeg)
geen boekhouding is bijgehouden;

(a8) er vorderingen van de Belastingdienst en/of Bedrijfsvereniging zijn die
betrekking hebben op een opgelegde boete.

In individuele gevallen kan van deze uitgangspunten worden afgeweken. Alle
omstandigheden van het geval worden meegewogen.

b. Het verzoek wordt – op grond van art. 288 lid 1 onder b Fw. – in beginsel afgewe-
zen indien verzoeker geen verblijfsvergunning heeft.

c. Uitgangspunt bij de toelating van schuldenaren met verslavingsproblemen is dat
de verslaving al enige tijd ‘onder controle’ dient te zijn. Dat wil zeggen dat
verzoeker al enige tijd geen drugs/alcohol meer gebruikt en/of al enige tijd niet
meer gokt. Gedacht kan worden aan een periode van één jaar. De duur van deze
periode is onder meer afhankelijk van de ernst en de duur van de verslaving. Dat
de verslaving onder controle is, dient te worden bevestigd door een hulpverlener/
hulpverlenende instantie.

d. Voor wat betreft schuldenaren met psychische problemen geldt dat er al enige
tijd voldoende hulp/vangnet dient te zijn.

In zijn inleiding op de Recofa-richtlijnen uit 2005 merkt secretaris Dethmers van
Recofa op: ‘Er is naar gestreefd met name die formele en materiele handelingen in
richtlijnen vast te leggen, waarover bij de grote meerderheid van de rechtbanken geen
of weinig discussie (meer) bestaat. Onderwerpen waarover die uniformiteit (nog)
ontbreekt zijn buiten de richtlijnen gelaten.’ Ik maak hier uit op dat ook de opsomming
onder a1 tot en met a8 mogelijk niet uitputtend is.

266. Ik geef hieronder enig oriënterend commentaar op de inhoud van bovengeciteerde
richtlijn 4 inzake de beoordeling door de rechter van het Wsnp-verzoek.

Ad a1: Inkomens- en vermogenstoets. Deze richtlijn komt er op neer dat een schulde-
naar niet te goeder trouw is geweest indien hij zijn verplichtingen niet heeft afgestemd
op het inkomen dat hij verdient en het vermogen dat hij bezit. Anders gezegd: de
richtlijn legt aan de schuldenaar een onderzoeksplicht op (inkomens- en vermogens-
toets). Deze normstelling doet denken aan de subjectieve goede trouw van art. 3:11
BW.

Ad a2: Recente schulden. Indien de schuldenaar kort voor indiening van het Wsnp-
verzoek nieuwe schulden is aangegaan van ‘substantiële aard’ is hij niet te goeder
trouw. Het tijdscriterium doet denken aan het criterium voor benadelende, paulianeuze
rechtshandelingen van art. 42 Fw, in die zin dat een ‘verdachte periode’ wordt aange-
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wezen, zij het dat art. 42 Fw een welomlijnde periode van één jaar noemt en de
richtlijn de duur van de periode niet preciseert (‘recent’). Gezien het gebruik van het
werkwoord ‘aangaan’ neem ik aan dat de richtlijn met name doelt op het afsluiten
van leningen. De tekst van de richtlijn gaat er mijns inziens aan voorbij dat schuldena-
ren in een problematische schuldensituatie zich genoodzaakt zien schulden aan te gaan
om het hoofd boven water te houden en dat vaak sprake is van een neerwaartse spiraal
waar de schuldenaar zich moeilijk uit kan bevrijden. Zo vraag ik mij af of ook ‘sub-
stantiële’ leningen die noodzakelijk zijn om in de eerste levensbehoeften te voorzien
onder Richtlijn 4(a2) vallen.

Ad a3: Recente verslavingsschulden. In hoofdstuk 4 besprak ik al dat verslavingen,
die nog niet onder controle zijn, volgens Richtlijn 4 onder c aanleiding geven een
Wsnp-verzoek af te wijzen wegens gegronde vrees dat de schuldenaar zijn verplichtin-
gen niet zal nakomen (art. 288 lid 1 onder b).7 Blijkens Richtlijn 4 onder a3 kan de
verslavingsproblematiek ook worden meegewogen in de goede-trouw-toets (art. 288
lid 2 onder b). Richtlijn 4(c) ziet kennelijk op het gebruik van drugs, terwijl Richtlijn
4(a3) ziet op schulden die voortvloeien uit een verslaving. Voor een succesvol verloop
van de sanering zou voldoende kunnen zijn dat de schuldenaar ten tijde van het
verzoek in ieder geval onder behandeling is en dat de verslaving onder controle is,
zo begrijp ik uit 4(c).

Ad a4 en a5: Uitkeringsfraude en schulden uit misdrijf of overtreding. De Recofa
stelt dat de schuldenaar niet te goeder trouw is ten aanzien van schulden wegens
uitkeringsfraude en schulden uit misdrijf. Maar indien het misdrijf meer dan vijf jaar
geleden is ontdekt kan de schuldenaar wel met succes toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling verzoeken, aldus de Richtlijnen en ook de aanbevelingen uit
2000 (zie randnr. 264 hierboven). Ik maak de volgende kanttekeningen.8 Een beroep
van de schuldenaar op bevrijdende verjaring is slechts succesvol indien schuldeisers
die verjaring niet hebben gestuit.9 Ter beoordeling van de goede trouw suggereert
Recofa de termijn van vijf jaar als scheidslijn te hanteren, kennelijk ongeacht eventuele
stuiting van de eigenlijke verjaring van schulden. In feite hanteert de Richtlijn dus
een (ambtshalve toe te passen) vervaltermijn. Voorts kan geconcludeerd worden dat
Recofa het tijdsverloop (na vijf jaren) zwaarder laat wegen dan de aard van de schul-
den, zij het dat de rechter, bij wijze van uitzondering, een langere ‘vervaltermijn’ in
acht kan nemen als de schuld schadevergoeding aan slachtoffers betreft

7 Zie hoofdstuk 4, par 1.3.3. over art. 288 lid 1 onder b en de hierboven in de hoofdtekst geciteerde
tekst van Richtlijn 4 onder c.

8 Op de ‘morele’ kant van strafrechtelijk gerelateerde schulden kom ik nog terug in hoofdstuk 7 par.
2.3 en hoofdstuk 9, par. 2.3.

9 Effect van verjaring is, gelijk het effect van de schone lei krachtens de Wsnp, dat de rechtsvordering
van de schuldeiser, nakoming van de schuldenaar te eisen, tenietgaat; slechts een – niet afdwingbare –
natuurlijke verbintenis van de schuldenaar jegens zijn schuldeiser resteert. Zie hoofdstuk 2, par.
6.3 inzake bevrijdende verjaring, verval en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.



Hoofdstuk 5 315

Ad a6:CJIB boetes. Opvallend is dat de richtlijn, al dan niet bedoeld, voor ‘transacties
voor een substantieel bedrag’ geen (verval-)termijn noemt. Ook boetes die ouder zijn
dan vijf jaar kunnen dus kennelijk aanleiding vormen voor afwijzing van een Wsnp-
verzoek.

Ad a7 en a8:Ondernemer zonder boekhouding; en boetes fiscus of bedrijfsvereniging.
In hoofdstuk 6 ga ik specifiek in op de ondernemer in de Wsnp.10

Het slot van Richtlijn 4a laat de rechter een grote beoordelingsruimte:

In individuele gevallen kan van deze uitgangspunten worden afgeweken. Alle omstandig-
heden van het geval worden meegewogen.

Uit deze laatste richtlijn leid ik af dat de hierboven geciteerde opsomming a1-a8
gevallen betreft van een schuldenaar die niet te goeder trouw is geweest, zonder dat
die opsomming de discretionaire bevoegdheid (‘de rechter kan een verzoek afwijzen’)
invult. De richtlijn gaat niet expliciet in op de onderzoeksplicht van de rechter of de
eventuele ‘bewijslast’ van de schuldenaar (‘indien aannemelijk is dat…’). Uit de aanhef
van Richtlijn 4a lijkt te volgen dat die ‘aannemelijkheid’ voor de rechter een gegeven
is indien zich een van de gevallen onder a1-a8 voordoet.

2.3 Status aanbevelingen en richtlijnen van Recofa

267. Huls & Schellekens hebben in 2000 empirisch onderzoek verricht naar de manier
waarop rechtbanken en gerechtshoven omgaan met de nieuwe taken en ontwikkelingen
die de Wsnp voor de rechterlijke macht heeft meegebracht.11 De onderzoekers hebben
in interviews met R-C’s en gerechtssecretarissen onder andere gevraagd naar de
ervaringen met de goede-trouw-toets.12 Waar ik hieronder spreek over rechtbanken
of hoven doel ik niet op deze gerechtelijke colleges, maar op de geïnterviewde repre-
sentanten. Een belangrijke uitkomst van dat onderzoek is dat het algehele beeld dat
rechters van schuldenaren krijgen doorslaggevend is voor hun oordeel.13 De recht-

10 Zie hoofdstuk 6, par. 2.2 en 2.4 voor een bespreking van gevallen bedoeld in Richtlijn 4 onder (a7)
en (a8).

11 Huls & Schellekens (2001). Huls en Schellekens hebben een kwalitatief onderzoek verricht op basis
van interviews met R-C’s en gerechtssecretarissen werkzaam bij de negentien rechtbanken alsmede
interviews met raadsheren en gerechtssecretarissen bij de vijf gerechtshoven, p. 2 en 5.

12 Terzake van de goede-trouw-toets werden aan de rechters vier vragen voorgelegd: (1) hoe vullen
rechtbanken deze gedragsmaatstaf in de praktijk in, (2) welke rol spelen de Recofa-aanbevelingen
hierbij, (3) treden er omtrent de goede trouw tussen rechters onderling grote verschillen op, en (4)
hebben rechtbanken op dit punt behoefte aan meer sturing door de wetgever. Voor de resultaten
van het onderzoek zie Huls & Schellekens (2001), p. 47-51 (rechtbanken) en p. 100 (gerechtshoven).

13 Huls & Schellekens (2001), p. 48: ‘Daarbij spelen alle omstandigheden een rol, zoals de sociale
situatie, de omvang en ontstaansgeschiedenis van de schulden, de acties die de schuldenaar heeft
ondernomen om zijn situatie te verbeteren, maar ook bijvoorbeeld de houding op de zitting. In de
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banken toetsen veelal marginaal, zo antwoordden representanten op vragen van de
onderzoekers; schuldenaren krijgen meestal het voordeel van de twijfel. De schuldenaar
die niet te goeder trouw is, valt tijdens de saneringsperiode vanzelf door de mand,
zo is de gedachte.14 Deze ‘sociale’ houding verklaarden de rechtbanken in 2000 door
het ‘barmhartige’ toelatingsbeleid van de gerechtshoven. De hoven zelf dachten hier
duidelijk anders over: geen van de geïnterviewde raadsheren vond de kwalificatie
barmhartig van toepassing op het hof waar zij werkzaam zijn.15 Ook het gebrek aan
gegevens die kunnen duiden op het niet te goeder trouw zijn van de schuldenaar,
noemen de rechtbanken als oorzaak van laagdrempeligheid.16 De rechters gaven te
kennen alleen de Recofa-aanbeveling 4.2 strak na te leven: indien binnen vijf jaar
voorafgaand aan het Wsnp-verzoek schulden uit misdrijf worden ontdekt, wordt de
schuldenaar als niet te goeder trouw aangemerkt.17 Veel rechtbanken gaven in 2000
aan dat zij zich zelfs tot toepassing van deze richtlijn beperkten. Slechts weinig
rechtbanken verbonden aan een bovenmatig consumptiepatroon de conclusie dat de
schuldenaar niet te goeder trouw is geweest.18 Uit de opmerkingen van de geïnter-
viewden maak ik op dat deze beperkte toetsing mede is ingegeven door het gebrek
aan (wettelijke) afbakening van de goede-trouw-toets. De respondenten van de ge-
rechtshoven voelden zich geen van alle gebonden aan de Recofa-aanbevelingen. Alle
hoven onderschreven het uitgangspunt dat alle omstandigheden meegewogen moeten
worden.19 De rechtbanken waren in 2000 verdeeld over de vraag of de wetgever
de open norm dient te concretiseren: tien vonden van niet, negen bepleitten wel een
bepaalde vorm van concretisering.20 De tegenstanders betwijfelden of uniformering
mogelijk was gezien het casuïstische en moeilijk objectiveerbare karakter van de

gesprekken worden dan ook alleen omstandigheden genoemd die in beginsel aanleiding geven een
schuldenaar als ‘niet te goeder trouw’ te beschouwen.’

14 Huls & Schellekens (2001), p. 49. Bij tussentijdse fouten wordt wel een strenge houding aangenomen
zo geven de geïnterviewden aan. Vgl. de gronden voor tussentijdse beëindiging in art. 350 Fw.

15 Huls & Schellekens (2001), p. 100. De raadsheren zien mogelijke andere verklaringen voor het feit
dat hoven meer schuldenaren toelaten dan rechtbanken: (1) alleen schuldenaren die voor hun zaak
willen vechten gaan in appel, (2) eerst na een afwijzing door de rechtbank realiseren schuldenaren
wat van belang is en gaan zij extra hun best doen, (3) in beroep worden schuldenaren bijgestaan
door een raadsman die doorgaans sterkere argumenten naar voren brengt, soms op basis van nieuwe
informatie en (4) drie rechters samen komen soms tot een andere beslissing dan een rechter alleen.

16 Huls & Schellekens (2001). Overigens stellen Huls & Schellekens vast dat geïnterviewden van elf
van de negentien rechtbanken meedelen dat bij de beoordeling van de goede trouw binnen hun
rechtbank verschillen tussen rechters ontstaan, met de kanttekening dat geen enkele zaak gelijk is.
Om verschillen te vermijden wordt intern overleg gepleegd, p. 49-50. Bij de gerechtshoven zijn
er ook individuele verschillen en ook daar tracht men eenheid te bevorderen, p. 101.

17 Huls & Schellekens (2001), p. 48: sommige rechtbanken blijken niet het moment van ontdekking
van het misdrijf als uitgangspunt te nemen, maar het moment van het plegen van het misdrijf. In
betreffende gevallen pakt dat in het voordeel van de schuldenaar uit.

18 Huls & Schellekens (2001), p. 49: ‘Zouden ze dit wel doen, dan komt in hun ogen vrijwel niemand
voor de Wsnp in aanmerking. Waar ligt bovendien de grens? Welke schulden moet je als rechtbank
nog accepteren en wanneer heeft iemand er maar op los geleefd?’

19 Huls & Schellekens (2001), p. 100. De hoven weten zich gesteund door de consistente rechtspraak
van de HR, te bespreken in par. 3 hieronder.

20 Huls & Schellekens (2001), p. 50.
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saneringszaken. Striktere toelatingsvereisten zouden bovendien ten koste gaan van
de nodige flexibiliteit. Voorstanders onder de rechtbanken droegen verschillende
suggesties aan ter invulling van de goede-trouw-maatstaf, onder andere een wettelijke
uitwerking ten aanzien van de fraudeschulden, wettelijke voorzieningen omtrent nog
onduidelijke categorieën schulden zoals schulden door overconsumptie, alimentatie,
schadevergoeding en justitiële boetes uit misdrijf. De respondenten van de hoven
spreken zich allemaal uit tegen invulling van de goede-trouw-maatstaf door de wet-
gever: de open norm dient zich door rechterlijke uitspraken uit te kristalliseren. Wel
zouden de hoven voorstander zijn van wettelijke uitsluiting van sanering van bepaalde
schulden, zoals schulden uit misdrijf, overtreding, onrechtmatige daad, alimentatie,
of ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.21

Ik concludeer uit het onderzoek van Huls & Schellekens dat de feitenrechters zich
in 2000 (nog) niet sterk gebonden achtten aan de aanbevelingen van Recofa. Mogelijk
laat dit zich verklaren door het feit dat rechtbanken kennelijk geneigd zijn de goede
trouw ‘marginaal’ te toetsen en zich sterk laten leiden door de ‘algemene indruk’ die
zij van de schuldenaar krijgen, terwijl gerechtshoven, naar eigen zeggen, geen behoefte
hebben aan een invulling van de open norm van art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw.

268. In zijn conclusie vóór HR 25 februari 2000, NJ 2000, 310 stelt de A-G dat de
interne aanbevelingen opgesteld door Recofa geen ‘recht’ vormen in de zin van art.
99 RO (thans art. 79 RO). Afwijking van de aanbevelingen kan, volgens de A-G,
niet leiden tot cassatie.22 De Hoge Raad heeft zich in voormeld arrest noch enig ander
arrest expliciet uitgelaten over de vraag of de Recofa-richtlijnen recht vormen in de
zin van art. 79 RO.23 In HR 19 januari 2007, NJ 2007, 61, waar het ging om de
sollicitatieplicht van de schuldenaar, neemt de HR weliswaar geen afstand van de
richtlijnen maar toch kan uit dit arrest mijns inziens niet geconcludeerd worden dat
de HR de Recofa-richtlijnen als bindend c.q. als geldend recht beschouwt.24 De
zwijgzaamheid van de HR ten aanzien van de betekenis van de Recofa-richtlijnen
werkt rechtsonzekerheid in de hand.

Teuben stelt in haar dissertatie dat rechtersregelingen, zoals de Recofa-richtlijnen,
ondergeschikt zijn aan zowel wetgeving als jurisprudentierecht.25 Hoewel rechtersrege-
lingen tot een mindere sterke binding leiden, vindt Teuben wel dat rechtersregelingen
een geschikt, aanvullend instrument kunnen zijn. Zij bepleit echter een wettelijke
regeling van de rechtersregeling. Naar mijn mening is de huidige ‘statusloze’ rechters-
regeling ten aanzien van wettelijke open normen of van niet in de Wsnp geconcreti-
seerde rechten of verplichtingen van de schuldenaar onwenselijk. Het is twijfelachtig

21 Huls & Schellekens (2001), p. 101. Vgl. de wijzigingen van de artt. 288 en 358 per 2008, besproken
in hoofdstuk 7, par. 2.2.6 ev. en 2.2.17.

22 De A-G verwijst daarbij naar HR 1 november 1991, NJ 1992, 30, in welk arrest de HR oordeelt
dat de alimentatienormen van de NVvR geen recht vormen in bedoelde zin.

23 Teuben (2004), p. 347, verwijzend haar HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567 m.nt. PvS, spreekt van een
gemiste kans.

24 Zie nader over dit arrest hoofdstuk 4, par. 2.7.
25 Teuben (2004), p. 355.
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of de schuldenaar zich bij de Hoge Raad met succes op de inhoud van Recofa-richt-
lijnen zou kunnen beroepen als de feitenrechter daarvan in een concrete zaak afwijkt.
Het is mijns inziens ook niet wenselijk dat rechten en plichten van een schuldenaar
door de rechtsprekende macht worden vastgesteld, niet in een concrete zaak maar
in een regeling van algemene strekking. Dat staatsrechtelijke bezwaar klemt temeer
indien de rechtsregeling afbreuk doet aan wettelijke regelingen of concrete beslissingen
die wél op wettelijke regelingen zijn gebaseerd. Een goed voorbeeld van dat laatste
is te vinden in HR 19 januari 2007, NJ 2007, 61. De feitenrechters laten in die Wsnp-
zaak een oproep van de bewindvoerder aan de schuldenaar om te solliciteren, overeen-
komstig de nieuwe Recofa-richtlijn, prevaleren boven een vrijstelling van de sollicita-
tieplicht door B&W krachtens de WWB.26

3 Arresten van de Hoge Raad en opvattingen van A-G’s

3.1 Inleiding

269. Van december 1998 tot en met december 2006 heeft de Hoge Raad, voorzover
mij bekend, zevenentwintig gepubliceerde arresten gewezen over de afwijzingsgrond
van art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw. Deze paragraaf 3 bespreekt en analyseert
in totaal negentien van die zevenentwintig arresten van de HR alsmede daaraan
voorafgaande conclusies van de A-G’s.27

Zestien van de zevenentwintig gepubliceerde arresten zijn zogenoemde art. 81
RO-arresten die naar het oordeel van de Hoge Raad geen (nadere) motivering behoeven
omdat de afgewezen cassatieklachten van de schuldenaar niet nopen tot beantwoording
van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling. Van die
art. 81 RO-arresten zijn met name de conclusies van de A-G van belang voor dit
onderzoek.

26 Over dat HR-arrest zie nader hoofdstuk 4, par. 2.7.
27 Vindplaatsen van negentien van de zevenentwintig arresten zijn te vinden in dit hoofdstuk en vóór

in dit boek in de inhoudsopgave van par. 3.2-3.5 van hoofdstuk 5. Onder de negentien in dit
hoofdstuk besproken arresten zijn negen nader gemotiveerde arresten en tien art. 81 RO-arresten.
De volgende zes art. 81 RO-arresten van de HR zijn niet door mij onderzocht c.q. besproken: HR
1 februari 2002, LJN: AD7379; HR 12 juli 2002, LJN: AE3346; HR 25 oktober 2002, LJN: AE8475;
HR 5 september 2003, LJN: AI0368; HR 24 oktober 2003, LJN: AK8517; HR 14 november 2003,
LJN: AL7077. Twee arresten van de HR uit 2004 betreffen de door de HR voorgeschreven indivi-
duele beoordeling van Wsnp-verzoeken van echtgenoten: HR 4 juni 2004, LJN: AO 6933; HR 12
november 2004, LJN: AR1243. Deze twee arresten uit 2004 heb ik verder ook niet besproken. Art.
288 Fw geeft vijf gronden voor afwijzing van een Wsnp-verzoek. Het is niet bepaald uitzonderlijk
dat een verzoek van een schuldenaar op meerdere gronden tegelijk wordt afgewezen. Voorzover
dat het geval is, zullen de andere afwijzingronden niet onbesproken blijven. In dit hoofdstuk komt
voorts één arrest uit 2007 over de goede-trouw-toets aan de orde: HR 20 april 2007, NJ 2007, 242.
Dit mijns inziens belangrijke arrest is niet separaat besproken maar wordt wel op enkele plaatsen
vermeld.
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Slechts in vijf van de zevenentwintig gevallen heeft de HR beslissingen van een
hof, waarbij het desbetreffende hof ook in hoger beroep een Wsnp-verzoek had
afgewezen, gecasseerd.28 In deze vijf gevallen heeft de Hoge Raad niet zelf de toepas-
sing van de wettelijke schuldsaneringsregeling uitgesproken maar de zaak steeds ter
verdere behandeling verwezen naar een ander hof.

De negentien in dit hoofdstuk besproken arresten zijn gegroepeerd in vier thema’s
te weten:
- maatstaf, discretionaire bevoegdheid en bewijslast (paragraaf 3.2 hieronder)
- motiveringsplicht van de rechter bij afwijzing van een Wsnp-verzoek (paragraaf

3.3)
- het openhouden van de open norm (paragraaf 3.4)
- art. 81 RO-arresten (paragraaf 3.5)

3.2 Maatstaf, discretionaire bevoegdheid en bewijslast

3.2.1 HR 25 februari 2000, NJ 2000, 310
Oordeel hof dat niet aannemelijk is dat schuldenaar te goeder trouw is
geweest, is voldoende gemotiveerd

270. In het arrest van 25 februari 2000 komt de HR voor de eerste maal inhoudelijk
te oordelen over motiveringsklachten en een rechtsklacht tegen afwijzing van een
Wsnp-verzoek. De schuldenaar was betrokken bij twaalf vennootschappen en via vele
stichtingen bij 87 ondernemingen. De schuldenaar legde zich toe op het overnemen
en opvolgen van bedrijven, onder andere via zijn S. Beheer BV welke BV gefinancierd
werd door beleggers en investeerders. Tenminste twee vennootschappen die door S.
Beheer BV zijn overgenomen zijn failliet verklaard. De schuldenaar had een totale
schuldenlast van circa ƒ 3,5 miljoen, grotendeels voortvloeiend uit zijn ondernemings-
activiteiten, waaronder een schuld van ruim ƒ 1,5 miljoen aan zijn ‘eigen’ S. Beheer
BV. Volgens de fiscus had de schuldenaar bijna ƒ 1,5 miljoen ontrokken aan één van
de failliete vennootschappen. De Ontvanger had een vordering tegen de schuldenaar
ingesteld wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarnaast had de schuldenaar
schulden uit hoofde van geldlening en borgstelling, eveneens voortvloeiend uit zijn
ondernemersactiviteiten. Na faillietverklaring in privé op verzoek van één van zijn
schuldeisers, verzoekt de schuldenaar toepassing van de schuldsaneringsregeling. De
rechtbank overwoog dat de schuldenaar actief was als ondernemer door middel van
een nauwelijks te ontrafelen netwerk van bedrijfjes en stichtingen en achtte aannemelijk
dat de overnames en constructies er toe dienden overgenomen ondernemingen leeg
te halen en de schuldenaar ongrijpbaar te maken voor zijn schuldeisers c.q. investeer-
ders. De rechtbank overwoog voorts dat de schuldenaar, mede gelet op de aard van

28 HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567, JOR 2000/134, LJN: AA5776; HR 26 januari 2001, NJ 2001, 178,
LJN: AA9668; HR 4 juni 2004, LJN: AO6933; HR 12 november 2004, LJN: AR1243; HR 24
december 2004, NJ 2005, 129, LJN: AR6026.
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zijn schulden, redelijkerwijs niet gerekend kan worden tot de categorie schuldenaren
waarvoor de wsr in het leven is geroepen. De rechtbank wees het Wsnp-verzoek af
op twee gronden: (1) de handelwijze van de schuldenaar wettigt de gegronde vrees
dat de schuldenaar tijdens de toepassing van de saneringsregeling zal trachten zijn
schuldeisers te benadelen en zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen niet
zal nakomen (art. 288 lid 1 onder b Fw), en (2) bovendien is aannemelijk geworden
dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van zijn schulden
uit hoofde van de geldleningen en borgstellingen en ten aanzien van zijn belasting-
schulden niet te goeder trouw is geweest. Het Hof ’s-Gravenhage bekrachtigde het
vonnis in een beknopt arrest d.d. 22 juli 1999. Het hof overwoog in r.o. 2:

Gelet op de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting is het hof van oordeel
dat het vonnis van de rechtbank moet worden bekrachtigd. Immers, niet aannemelijk is
dat S. ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden te goeder trouw
is geweest. Het hof verwijst kortheidshalve naar het openbaar verslag ex art. 73a van de
Faillissementswet van 5 maart 1998 van de curator mr. K.W.H. Alberts en naar diens brief
van 3 juni 1999 aan mr. E.P Beukelaar. Bovendien heeft S. niet de vrees kunnen wegnemen
die er op grond van zijn handel en wandel in het verleden is ontstaan dat hij zijn uit de
schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.

Mr. Beukelaar trad op als advocaat van de schuldeiser die het faillissement van S.
aanvroeg en maakte schriftelijk bezwaar tegen toepassing van de wsr namens enkele
schuldeisers. Het hof betrok die brief in zijn beschouwingen en baseerde zijn beslissing
tot afwijzing op twee gronden: (1) niet aannemelijk is dat de schuldenaar te goeder
trouw is geweest en (2) de vrees bestaat dat de schuldenaar zijn verplichtingen tijdens
de sanering niet naar behoren zal nakomen. In cassatie voerde de schuldenaar tever-
geefs diverse motiveringsklachten aan tegen beide afwijzingsgronden. Ook voerde
de schuldenaar een rechtsklacht aan tegen het oordeel van het hof dat niet aannemelijk
is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden
te goeder trouw is geweest. Naar de mening van de A-G is er geen inhoudelijk verschil
tussen de wettelijke formulering van art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw (te weten:
het verzoek kan worden afgewezen indien aannemelijk is dat de schuldenaar ten
aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden niet te goeder trouw is
geweest) en de – omgekeerde – formulering die het hof terzake kennelijk hanteert
(te weten: het verzoek kan worden afgewezen indien niet aannemelijk is dat de
schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden te goeder
trouw is geweest). In navolging van de A-G concludeert de HR dat het hof kennelijk
heeft beoogd de wettelijke maatstaf aan te leggen; dat blijkt ook uit de bekrachtiging
door het hof van het vonnis van het desbetreffende oordeel van de rechtbank, aldus
de HR. Ik sluit niet uit dat het hof een schoonheidsfoutje heeft gemaakt, maar de A-G
en de HR stappen daar mijns inziens toch te gemakkelijk overheen, nu er wel degelijk
een wezenlijk en relevant verschil is tussen de formulering van art. 288 lid 2 on-
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der b Fw en de beoordelingsmaatstaf die het hof aanlegt.29 Ik zal hieronder eerst
nader ingaan op de maatstaf zoals die in de wet is geformuleerd dan kom ik terug
op het arrest.

271. Zoals besproken in hoofdstuk 4 dient de schuldenaar bij zijn verzoek te stellen
dat (a) te voorzien is dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn
schulden, dan wel dat hij (b) reeds in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden
te betalen (art. 284 lid 1 Fw).30 Daarnaast dient de schuldenaar diverse bescheiden
aan de rechter over te leggen (art. 285 Fw). Over de afwijzingsgronden van art. 288
Fw behoeft de schuldenaar zich niet uit te laten. De wet vereist van de schuldenaar
in geen geval dat hij aantoont dat hij al zijn schulden – of bepaalde schulden – te
goeder trouw is aangegaan of onbetaald heeft gelaten. De wet verplicht de rechter
te toetsen aan de imperatieve afwijzingsgronden van art. 288 lid 1 Fw. Volgens de
wettekst kan de rechter het verzoek afwijzen op de gronden van lid 2. De wet schrijft
niet voor dat de rechter aan de gronden van lid 2 moet toetsen. Volgens de MvA zal
de rechter de facultatieve afwijzingsgronden bij zijn beslissing betrekken.31 Maar
de rechter handelt mijns inziens niet in strijd met de wet indien hij de facultatieve
toetsing achterwege laat, althans deze in zijn beslissing onbesproken laat.

272. Een afwijzing van een verzoek op grond van art. 288 lid 2 onder b Fw – op basis
van door de schuldenaar ex art. 285 Fw aangedragen feiten, door derden (crediteuren)
verstrekte informatie dan wel op grond van door de rechter gevraagde inlichtingen –
vereist dat het aannemelijk is dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten
aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden. De rechter zal die aanname
dienen te motiveren. In HR 25 februari 2000 besteedde de HR nog geen specifieke
aandacht aan die motiveringsplicht. Uit de hierna te bespreken arresten van 12 mei
2000 en 26 januari 2001 zal echter blijken dat de HR aan een beslissing tot afwijzing
van een Wsnp-verzoek op basis van 288 lid 2 onder b Fw zware motiveringseisen
stelt. Voor de ontwikkeling van mijn stellingen zou ik de schulden van een schuldenaar
willen groeperen in vier verzamelingen:

1. Schulden te goeder trouw ontstaan en te goeder trouw onbetaald gelaten.
2. Schulden te goeder trouw ontstaan, maar niet te goeder trouw onbetaald gelaten.
3. Schulden niet te goeder trouw ontstaan, maar wel te goeder trouw onbetaald

gelaten.
4. Schulden niet te goeder trouw ontstaan en ook niet te goeder trouw onbetaald

gelaten.

29 Dat laat natuurlijk onverlet dat het hof, bij de juiste formulering van de maatstaf, tot hetzelfde oordeel
had kunnen komen.

30 Zie hoofdstuk 4, par. 1.2.
31 Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 6. p. 21.
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Ofwel, schematisch:

maatstaf art. 288 lid 2 onder b Fw
bij één ‘-’ kan de rechter afwijzen

onbetaald laten van schulden

ontstaan
van schulden

te goeder trouw niet te goeder trouw

te goeder trouw 1 (+/+) 2 (+/-)

niet te goeder trouw 3 (-/+) 4 (-/-)

Voor een afwijzing van een Wsnp-verzoek kan de rechter er mee volstaan vast te
stellen dat het aannemelijk is dat één of meer schulden niet te goeder trouw zijn
ontstaan of dat een of meer schulden niet te goeder trouw onbetaald zijn gelaten.32

Ofwel, in termen van het schema hierboven, bij de facultatieve toetsing dient de rechter
na te gaan of hij het aannemelijk acht dat een van de verzamelingen 2, 3 of 4 bestaat
(ofwel: de verzamelingen 2, 3 en 4 zijn niet geheel ‘leeg’). Voor een afwijzing is niet
vereist dat de rechter aanneemt dat alle schulden niet te goeder trouw zijn aangegaan
of onbetaald gelaten, dus dat alle schulden zich in verzameling 2, 3 of 4 bevinden
en dat verzameling 1 leeg is. Uit de hieronder in paragraaf 4 te bespreken lagere
rechtspraak blijkt ook dat de rechter meestal volstaat met het aanduiden van bepaalde
schulden in de verzamelingen 2 en/of 3 en/of 4. Is de rechter tot het oordeel gekomen
dat de schuldenaar bepaalde schulden niet te goeder trouw heeft doen ontstaan of
onbetaald heeft gelaten, dan laat de rechter zich zelden uit over de vraag in welke
verzameling (1-4) de overige schulden zich bevinden.

Voor toepassing van de schuldsaneringsregeling vereisen de wettekst en de
wetsgeschiedenis niet dat de rechter vaststelt dat het aannemelijk is dat alle schulden
te goeder trouw zijn aangegaan en te goeder trouw onbetaald zijn gelaten. Ofwel,
de rechter behoeft niet vast te stellen dat alle schulden zich in verzameling 1 bevinden.
Sterker nog: de rechter behoeft zich helemaal niet over de schulden uit te laten, de
afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 onder b is immers facultatief.

273. Goed beschouwd liet Hof ’s-Gravenhage zich uit over de verzamelingen 1, 2,
en 3 oordelend dat het aannemelijk was dat deze verzamelingen ‘leeg’ waren: ‘Immers,
niet aannemelijk is dat S. ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden
te goeder trouw is geweest.’ Kennelijk achtte het hof het aannemelijk dat alle schulden
zich bevonden in verzameling 4. Met die vaststelling ging het hof veel verder dan
de wet vereist en legt het hof niet de wettelijke maatstaf aan. De formulering van
het hof impliceert – mogelijk ongewild – een positief vereiste voor toelating tot de
sanering; namelijk dat aannemelijk zou moeten worden dat de schuldenaar schulden
(of zelfs al zijn schulden) te goeder trouw is aangegaan of te goeder trouw onbetaald

32 Zo bevestigt het hierna te bespreken arrest van de HR van 13 juni 2003, NJ 2003, 520 dat onder
het begrip ‘schulden’ in art. 288 lid 2 onder b Fw ‘een of meer schulden’ verstaan dient te worden.
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heeft gelaten. Ofwel dat aannemelijk zou moeten worden dat (alle) schulden in
verzameling 1, 2 of 3 zitten.

Ik vraag mij overigens af of het hof niet eigenlijk bedoelde te zeggen dat het niet
aannemelijk was dat S. ten aanzien van het ontstaan en het onbetaald laten van
schulden te goeder trouw is geweest. Zou in het citaat voor of eigenlijk en gelezen
moeten worden dan zou het hof suggereren dat aannemelijk moet worden dat alle
schulden zich in verzameling 1 bevinden. Daarmee neigt het hof mijns inziens naar
een verlegging van de ‘bewijslast’ naar de schuldenaar. Dat lijkt mij in strijd met de
tekst van de wet en de parlementaire geschiedenis.33

Een aanzienlijk deel van de motivering van het hof bestaat uit een simpele verwij-
zing naar de gedingstukken en naar stukken van de curator in faillissement. De HR
maakt in dit arrest geen bezwaar tegen de summiere motivering van het hof; de
motiveringsklachten tegen beide afwijzingsgronden worden afgewezen. Ik sluit niet
uit dat de lage motiveringseisen die de HR in dit arrest stelt mede bezien dienen te
worden in het licht van het – mijns inziens onjuiste – rechtsoordeel (zie boven) dat
niet aannemelijk is geworden dat de schuldenaar te goeder trouw is geweest ten
aanzien van het aangaan of onbetaald laten van schulden. Ofwel de rechter behoeft
zijn oordeel dat zich geen schulden bevinden in de verzamelingen 1, 2 of 3 niet te
motiveren: dat lijkt ook haast ondoenlijk. Wij zullen nog zien dat de HR in latere
arresten, tot schrik en last van de feitenrechters, veel strenger oordeelt over de vereiste
motivering.

274. Van belang is voorts dat de HR, overigens zonder motivering, oordeelt dat de
rechter acht mag slaan op bezwaren die door schuldeisers tegen toepassing van de
saneringsregeling worden geuit. Dat oordeel lijkt mij in overeenstemming met het
systeem van de wet.34 Ten eerste heeft de rechter de mogelijkheid de schuldsanering
voorlopig van toepassing te verklaren en, alvorens definitief te beslissen, onder andere
schuldeisers op te roepen om te worden gehoord. Ten tweede impliceert de relatief
grote vrijheid die art. 288 lid 2 Fw aan de rechter laat dat de rechter bevoegd is zelf
inlichtingen in te winnen dan wel gebruik te maken van informatie die derden hem
voorleggen.35

275. Uit de conclusie van de A-G blijkt dat de schuldenaar, in appel, heeft verzocht
om de sanering toe te passen ten aanzien van circa één vijfde deel van zijn schulden.
Het hof komt aan de behandeling van dit (subsidiaire) verzoek tot partiële schuldsane-

33 Voorzover ‘anticiperen’ in insolventiezaken al gepast zou zijn, kon het hof in 1999 nauwelijks
vermoeden dat het kabinet eind 2004 zou voorstellen om de ‘bewijslast’ inderdaad bij de schuldenaar
te leggen. Zie hoofdstuk 7, par. 2.2.8.

34 Zie over de positie van crediteuren hoofdstuk 4, par 1.1.2.
35 Zie hoofdstuk 4, par. 1.4.2 over het onderzoek door de rechter.
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ring niet toe.36 Het verzoek tot partiële schuldsanering is creatief te noemen maar
vindt mijns inziens geen steun in de wet. De Wsnp gaat uit van (a) een liquidatie van
het gehele vermogen van de schuldenaar,37 (b) uitdeling aan schuldeisers wier vorde-
ringen geverifieerd zijn, (c) een schone lei voor alle schulden uitgezonderd bepaalde
studieschulden en schulden aan zakelijk gerechtigden. Een sanering die slechts werkt
ten aanzien van een aantal schuldvorderingen zou in strijd zijn met de paritas credito-
rum en zou niet leiden tot de door de wetgever beoogde schone lei.

3.2.2 HR 17 december 2004, LJN: AR3647 (RvR-site 2004A004)
Nemo tenetur …. ‘In dubio pro sanitando’

276. In dit arrest gaat het om een schuldenaar die een drietal ondernemingsrechtelijke
schulden heeft als bestuurder van vennootschappen, welke schulden in totaal tenminste
ƒ 0,5 miljoen bedragen. (1) Sinds 1988 was de schuldenaar enig bestuurder en enig
aandeelhouder van Netsupport BV (hierna: Netsupport), welke vennootschap in 1995
failliet is verklaard. De Rechtbank ’s-Gravenhage veroordeelde de schuldenaar aan
de curator in faillissement van Netsupport te voldoen: (a) een bedrag van ƒ 205.000
wegens onbehoorlijke taakvervulling als bestuurder, en (b) een bedrag van ƒ 245.514
uit hoofde van een schuld in rekening-courant aan Netsupport.38 De schuldenaar had
tegen dit vonnis beroep ingesteld, over welk beroep ten tijde van het beroep in cassatie
in de Wsnp-zaak nog geen uitspraak was gedaan. (2) Voorts was de schuldenaar
persoonlijk aansprakelijk gesteld en in rechte veroordeeld tot betaling van ruim ƒ
76.000, wegens het onbetaald laten van een schuld door Archis International BV
(hierna: Archis) van welke BV de schuldenaar eveneens bestuurder was. Die schuld
was ontstaan door werkzaamheden die een derde voor Archis had uitgevoerd. In die
zaak had de schuldenaar tevergeefs hoger beroep en beroep in cassatie ingesteld. (3)
Aan de schuldenaar zijn kennelijk ambtshalve aanslagen Inkomstenbelasting opgelegd
over 1998 en 1999. De materiële verschuldigdheid daarvan en de mogelijke verschul-
digdheid van andere belastingsschulden staat niet vast.

277. Rechtbank Arnhem oordeelde dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest
ten aanzien van het ontstaan van een aantal van zijn schulden. Hof Arnhem bekrachtig-

36 Dit laat zich mogelijk ook verklaren door het feit dat het hof (a) de verkeerde maatstaf heeft
aangelegd dat aannemelijk moet zijn dat de schuldenaar te goeder trouw is geweest, en (b) het
verzoek tevens heeft afgewezen op de grond dat de schuldenaar niet de vrees heeft kunnen wegnemen
die er op grond van zijn handel en wandel in het verleden is ontstaan dat hij zijn uit de schuldsane-
ringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen. Voorzover ik kan
opmaken uit de publicatie in de NJ heeft de schuldenaar in cassatie geen expliciet verzoek meer
gedaan tot een partiële sanering van zijn schulden.

37 Zie art. 295 Fw en de aldaar genoemde uitzonderingen.
38 Uit de conclusie van A-G Verkade maak ik op dat de curator en de bestuurder een vaststellingsover-

eenkomst hadden gesloten op grond waarvan de schuldenaar ƒ 205.000 aan de curator verschuldigd
was. De schuldenaar kwam zijn betalingsverplichting niet na, waarop de curator de bestuurder/
schuldenaar (verzoeker in de Wsnp-zaak) in rechte betrok.
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de het vonnis onder meer overwegende dat (1) onvoldoende inzicht bestaat in de aard,
omvang en ontstaanswijze van de schulden en (2) dat de schuldenaar veroordeeld
is tot vergoeding van schade uit onrechtmatige daad. Ik citeer hieronder een deel van
de overwegingen van het hof:

4.2 Op [verzoeker] rustte als ondernemer en als bestuurder de verplichting tot het voeren
van een deugdelijke administratie van Netsupport BV. Het hof is van oordeel dat [verzoeker]
aan deze verplichting niet heeft voldaan. […] De stellingen van [verzoeker] met betrekking
tot het salaris en de privé-opnames zijn voor het hof niet te controleren. Hierdoor kan
onvoldoende worden beoordeeld of [verzoeker] ten aanzien van het ontstaan van de schuld
in rekening-courant van ƒ 245.514,- niet te goeder trouw is geweest.
4.3 Daarnaast is onvoldoende duidelijkheid verkregen over de vorderingen van de fiscus.
[…] Evenmin is duidelijk geworden of over de hiervoor onder 4.2 genoemde opnames in
privé reeds inkomstenbelasting is afgedragen en zo niet, of daarvoor nog aanslagen zullen
worden opgelegd.
4.4 Als gevolg van het hiervoor onder 4.2 en 4.3 vermelde bestaat er onvoldoende inzicht
in de aard, omvang en ontstaanswijze van de schulden van [verzoeker]. Of [verzoeker]
al dan niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan van deze schulden kan
derhalve niet worden beoordeeld. Deze onduidelijkheid behoort voor risico van [verzoeker]
[...] te komen. Dit staat aan toewijzing van het verzoek tot toelating tot de schuldsanerings-
regeling in de weg.
4.5 Nu [verzoeker…..] is veroordeeld tot betaling van een aanzienlijk bedrag als schade-
vergoeding wegens onrechtmatig handelen […] volgt reeds uit de aard van de grondslag
voor de aansprakelijkheid ten aanzien van die schuld dat [verzoeker] niet te goeder trouw
is geweest ten aanzien van het ontstaan van die schuld. [curs. AJN].

278. De schuldenaar betoogde in cassatie met succes dat het hof zijn Wsnp-verzoek
heeft afgewezen op een grond die de wet niet kent, althans een grond die niet kan
worden begrepen onder de facultatieve afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 onder b
Fw. De HR overwoog:

3.3 Art. 288 lid 2, aanhef en onder b, F. bepaalt dat het verzoek tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling kan worden afgewezen indien aannemelijk is dat de schuldenaar
ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden niet te goeder trouw is geweest.
Het hof heeft derhalve, door te overwegen dat niet kan worden beoordeeld of [verzoeker]
ten aanzien van het ontstaan van zijn in 4.2 en 4.3 genoemde schulden te goeder trouw
is geweest en dat deze onduidelijkheid voor risico van [verzoeker] behoort te komen, blijk
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Anders dan de HR was de A-G van mening dat het niet onjuist en niet onbegrijpelijk
was dat het hof het Wsnp-verzoek had afgewezen op de grond dat het hof niet in staat
was een oordeel te geven over de goede trouw.39 Ook als men het standpunt inneemt
dat de schuldenaar zijn goede trouw niet behoeft te bewijzen en dat het ook niet aan
de verzoeker is zijn goede trouw aannemelijk te maken, dient volgens de A-G overeind

39 Zie par. 5.5. van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 17 december 2004, LJN: AR3647.
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te blijven dat de verzoeker de hem redelijkerwijze bekende gegevens aan de rechter
verschaft, bij gebreke waarvan de afwezigheid van goede trouw aannemelijk wordt
geacht.

279. Gezien de inleidende bespiegelingen van de A-G over wetsvoorstel 29 942 lijkt
de mening van de A-G mede geïnspireerd door de omdraaiing van de ‘bewijslast’
in het nieuwe art. 288 Fw.40 De HR wenste kennelijk niet te preluderen op die wets-
wijziging en bevestigt dat de verzoeker zijn goede trouw niet behoeft aan te tonen.
Toch leidde dit succes voor de schuldenaar niet tot cassatie. Anders dan de schuldenaar
leest de HR in r.o. 4.5 van het hof namelijk geen algemene stellingname van het hof
dat de aansprakelijkheid wegens onrechtmatig handelen van de schuldenaar (zie de
bovengenoemde schulden onder 2) leidt tot het oordeel dat de schuldenaar niet te
goeder trouw is geweest. Volgens de HR had het hof het oog op het concrete geschil
tussen de schuldenaar en een schuldeiser en kon het oordeel van het hof, dat de schuld
uit onrechtmatige daad niet te goeder trouw was ontstaan, de afwijzing van het Wsnp-
verzoek zelfstandig dragen.41 De interpretatie van de HR, van de rechtsoverweging
van het hof, deel ik niet: de dragende, hierboven geciteerde overweging van het hof
aan het slot van r.o. 4.5, is kennelijk juist wel gebaseerd op de rechtsopvatting van
het hof dat reeds uit de aard van de schuld (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad)
voortvloeit dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het
ontstaan van die schuld. De HR onthoudt zich overigens van een oordeel over de
rechtsopvatting dat schulden uit OD niet te goeder trouw zijn ontstaan.42

40 Zie hoofdstuk 7, par. 2.2.6.
41 De overweging van de HR luidt als volgt: ‘3.4 […]Voorzover het onderdeel de klacht behelst dat

het hof in rov. 4.5 is uitgegaan van de algemene regel dat aansprakelijkheid op grond van onrecht-
matige daad zonder meer leidt tot het oordeel dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan van
de desbetreffende schuld niet te goeder trouw is geweest in de zin van art. 288 lid 2, aanhef en
onder b, F., berust het op een onjuiste lezing van rov. 4.5. Het hof heeft kennelijk het oog gehad
op het concrete geschil tussen [betrokkene 1] en [verzoeker] en derhalve op de vraag of [verzoeker]
ten aanzien van het ontstaan van de schuld aan [betrokkene 1] te goeder trouw is geweest. Het hof
heeft blijkens de laatste alinea van rov. 3 kennisgenomen van het hiervoor in 3.1 (iii) genoemde,
tot de gedingstukken behorende, arrest van het hof te ’s-Gravenhage waarbij [verzoeker] veroordeeld
is tot betaling aan [betrokkene 1], en is op grond van dat arrest tot het oordeel gekomen dat [verzoe-
ker] ten aanzien van het ontstaan van die schuld niet te goeder trouw is geweest. Dit oordeel, dat
berust op een aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt, voorbehouden uitleg van de
gedingstukken, is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Het onderdeel faalt dus.
Hetgeen het hof in rov. 4.5 heeft overwogen, kan het oordeel van het hof dat het verzoek tot
toepassing van de schuldsanering moet worden afgewezen op de grond dat [verzoeker] ten aanzien
van het ontstaan van de schuld aan [betrokkene 1] niet te goeder trouw is geweest, zelfstandig
dragen.’ De A-G concludeerde in gelijke zin (par. 5.10 van zijn voorafgaande conclusie).

42 Ik merk nog op dat, in reactie op suggesties uit de Tweede Kamer, de staatssecretaris juist niet voelde
voor een categorische uitsluiting van schulden uit een (bewust gepleegde) onrechtmatige daad. Zie
Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 6, p. 20.
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3.3 Motiveringsplicht rechter bij afwijzing Wsnp-verzoek

3.3.1 HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567
Motiveringsplicht bij afwijzing Wsnp-verzoek

280. In november 1999 verzochten de gehuwde schuldenaren M. en A. de wsr op
hen beide van toepassing te verklaren. De totale schuldenlast van verzoekers bedroeg
ƒ 59.100, waarvan ƒ 40.300 verschuldigd was aan de gemeente (sociale dienst) wegens
ten onrechte verstrekte bijstandsuitkeringen aan M. M. erkende inkomsten verzwegen
te hebben over de periode oktober 1991 tot april 1993. De schuldenaar beriep zich
op een aantal omstandigheden die er naar zijn mening voor pleiten dat het verzoek
alsnog toegewezen diende te worden, te weten: (a) het tijdsverloop sedert de uitkerings-
fraude, (b) de stelling dat M. van het verleden had geleerd, (c) het feit dat de schulde-
naar al bijna zes jaar weer werk had, (d) het beslag op het salaris van M. en (e) de
dreiging van ontruiming van de woning waarin M. en A. en hun vier kinderen verble-
ven.43 Het hof bevestigde het oordeel van de rechtbank dat M. ten aanzien van het
ontstaan van de fraudeschuld niet te goeder trouw is geweest. Daaraan kan niet afdoen
de omstandigheid dat M. de hem terzake door de strafrechter opgelegde taakstraf naar
behoren heeft voldaan, aldus het hof. De HR casseert het arrest van Hof ’s-Gravenhage
wegens een motiveringsgebrek. De hieronder geciteerde overwegingen van de Hoge
Raad zijn geheel gebaseerd op de wetgeschiedenis van art. 288 lid 2 aanhef en onder b.
Met name hecht de Hoge Raad, in dit arrest en latere arresten, aan de volgende
opmerking in de MvT (p. 14) uit december 1992: ‘Bij zijn beslissing kan de rechter
alle relevante omstandigheden betrekken.’ Ik citeer uit HR 12 mei 2000, NJ 2000,
567:

3.2.1 [...] Bij deze facultatieve afwijzingsgrond waarmee mede beoogd wordt misbruik van
de schuldsaneringsregeling tegen te gaan, gaat het blijkens de geschiedenis van de totstand-
koming van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen niet om de goede trouw als
bedoeld in art. 3:11 BW of de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artt. 6:2 en 248
BW, maar om een gedragsmaatstaf. In die betekenis komt de term bijvoorbeeld ook voor
in art. 54 F. (Kamerstukken II 1992/1993, 22969, nr. 3, blz. 37-38). Uit de wetsgeschiedenis
blijkt tevens dat de wetgever ervan is uitgegaan dat de rechter in een concreet geval met
alle omstandigheden rekening kan houden. ‘Daarbij spelen een rol de aard en de omvang
van vorderingen, het tijdstip waarop de schulden zijn ontstaan, de mate waarin de schulde-
naar een verwijt gemaakt kan worden dat de schulden zijn ontstaan of onbetaald gelaten,
het gedrag van de schuldenaar voor wat betreft zijn inspanningen de schulden te voldoen
of acties zijnerzijds om verhaal door de schuldeisers juist te frustreren en dergelijke’, aldus
de memorie van antwoord (Kamerstukken als voormeld, nr. 6, blz. 20; zie ook reeds de
memorie van toelichting, nr. 3, blz. 14).

3.2.2 [...] Tegen de achtergrond van hetgeen in 3.2.1 is overwogen omtrent de afwijzings-
grond van art. 288 lid 2, aanhef en onder b – waaruit met name naar voren komt dat de

43 Zie de eerste alinea van r.o. 3.2.2 HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567.
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wetgever de nadruk erop heeft gelegd dat de rechter rekening kan houden met alle omstan-
digheden – en in het licht van hetgeen blijkens voormeld proces-verbaal ter zitting van
het hof is aangevoerd, moet worden geoordeeld dat het hof door het verzoek van M. en
A. af te wijzen op de enkele grond dat M. niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van
de in de periode van oktober 1991 tot 1 april 1993 ontstane schuld aan de gemeente ’s-
Gravenhage ter zake van ten onrechte verstrekte uitkeringen, tekort is geschoten in zijn
motiveringsplicht. Het hof had niet zonder enige nadere motivering, die evenwel ontbreekt,
voorbij mogen gaan aan de hiervoor vermelde ter zitting aangevoerde omstandigheden.

Volgens de HR had het hof dus niet voorbij mogen gaan aan de hierboven vermelde
omstandigheden (a)-(e). De HR verwees de zaak ter verdere behandeling naar Hof
Amsterdam. Hof Amsterdam liet de schuldenaar alsnog toe tot de wettelijke schuld-
saneringsregeling wegens (a) het tijdsverloop sinds het plegen van de bijstandsfraude
en (b) de situatie waarin het gezin van M. zich bevond.44

281. Van Schilfgaarde karakteriseert, in zijn NJ-noot onder het arrest van de HR van
12 mei 2000, de goede-trouw-toets van art. 288 lid 2 onder b Fw als een, per saldo,
‘op prognose gerichte moraliteitstest’.45 ‘De gedachte lijkt te zijn dat het niet veel
zin heeft de regeling toe te passen op iemand van wie men, gelet op zijn verleden,
niet kan verwachten dat hij zich daaraan houdt’, aldus Van Schilfgaarde. Uit zijn noot
begrijp ik dat Van Schilfgaarde twee aanknopingspunten ziet voor het prognostische
karakter van de test. Ten eerste ziet of legt Van Schilfgaarde een verband tussen de
afwijzingsgrond onder art. 288 lid 1 onder b Fw (gegronde vrees voor niet nakoming
van verplichtingen of benadeling van schuldeisers tijdens de sanering) en de goede-
trouw-toets van lid 2 onder b. Ik zie dat verband niet. Het lijdt mijns inziens geen
twijfel dat de gegronde vrees, bedoeld in art. 288 lid 1 onder b Fw, een vrees zal
moeten zijn voor het gedrag van de schuldenaar tijdens de sanering, dus in de toe-
komst: inderdaad, een op prognose gerichte moraliteitstest.46 Art. 288 lid 2 onder b
verwijst naar het verleden, naar het geval dat de schuldenaar niet te goeder trouw
is geweest. Indien, zoals Van Schilfgaarde stelt, de goede-trouw-toets óók een prognose
van het gedrag van de schuldenaar zou inhouden dan laat haar zelfstandig bestaan,
naast de gegronde-vrees-toets, zich mijns inziens nauwelijks meer begrijpen en recht-

44 Hof Amsterdam 22 september 2000, NJ 2001, 270.
45 In zijn noot maakt Van Schilfgaarde voorts interessante opmerkingen over de door de MvT vermeen-

de – en door de HR aangehaalde – tegenstelling tussen de goede trouw van art. 54 Fw en die van
art. 3:11 BW. Volgens Van Schilfgaarde bestaat die tegenstelling juist niet; ik deel zijn mening.
Zie hoofdstuk 4, randnr. 248.

46 Zou de schuldenaar zijn lopende verplichtingen tijdens de sanering niet nakomen dan is het waar-
schijnlijk dat de sanering beëindigd zal worden op verzoek van één of meer schuldeisers, de schulde-
naar zelf of de bewindvoerder dan wel op voordracht van de R-C (art. 350 lid 3 onder c Fw). Indien
een dergelijke beëindiging te vrezen is, heeft toepassing van de saneringsregeling geen zin, zo is
de kennelijke gedachte. Zie nader hoofdstuk 4, par. 1.3.3.
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vaardigen.47 Ten tweede refereert Van Schilfgaarde aan het motief, vermeld in de
MvT, om misbruik van de schuldenaar te voorkomen. De schrijver citeert het in de
MvT genoemde voorbeeld:

Bijvoorbeeld in het geval dat een natuurlijk persoon al dan niet kort voor het tijdstip waarop
hij zijn aanvraag indient, onverplicht schulden aangaat, wellicht van grote omvang, om
die schulden vervolgens na beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
niet langer afdwingbaar te doen zijn.48

Het voorkomen van dit misbruik ziet kennelijk op een poging tegen te gaan dat een
schuldenaar opzettelijk zijn schuldeisers benadeelt door schulden aan te gaan met in
zijn achterhoofd een aansluitend beroep op de Wsnp. Het aangehaalde voorbeeld van
misbruik sluit aan bij de bepaling van art. 3:13 BW dat een wettelijke bevoegdheid
niet misbruikt mag worden. Ik zie in het voorbeeld strikt genomen geen element dat
betrekking heeft op toekomstig gedrag van de schuldenaar. Het gaat in het voorbeeld
juist om een schuldenaar die (kort) vóór zijn Wsnp-verzoek nog nieuwe schulden
aangaat met de voorop gezette bedoeling via de Wsnp weer gemakkelijk van die
schulden af te komen. Van Schilfgaarde’s opinie sluit overigens aan bij de opvatting
van A-G Strikwerda weergegeven in zijn conclusie voor datzelfde arrest. Volgens
Strikwerda gaat het er om of een schuldenaar er inmiddels blijk van heeft gegeven
zich ten opzichte van schuldeisers naar behoren te gedragen. Is dat het geval dan valt
de ratio van de afwijzingsgrond weg. Ik citeer de desbetreffende overwegingen van
de A-G:

7. [...] Doel van het opnemen van deze gedragsmaatstaf in de wet is niet om de moraliteit
van een debiteur af te straffen, maar om te voorkomen dat de schuldsaneringsregeling wordt
toegepast op een debiteur van wie, gezien zijn verleden, betwijfeld moet worden of hij
in staat is bij de uitvoering van de schuldsaneringsregeling [curs. AJN] zijn verplichtingen
na te komen. Tegen deze achtergrond is begrijpelijk dat de afwijzingsgrond van art. 288
lid 2, aanhef en onder b, Fw niet imperatief maar facultatief is geformuleerd en dat de
rechter, blijkens de wetsgeschiedenis […] bij de toetsing van deze weigeringsgrond alle
relevante omstandigheden van het geval mag betrekken. Immers, de omstandigheid dat
de schuldenaar in het verleden ten aanzien van het ontstaan of het onbetaald laten van
schulden een scheve schaats heeft gereden kan een aanwijzing zijn dat de schuldenaar ook
thans nog steeds niet in staat is zich ten opzichte van zijn schuldeisers naar behoren te
gedragen, maar dat behoeft niet. Uit de omstandigheden van het geval kan blijken dat de

47 Vgl. Lankhorst in zijn commentaar op HR 10 januari 2003, NJ 2003, 196, in TvI 2003, p. 89 e.v.
Ook Lankhorst, TvI 2003, p. 91, ziet in de MvT geen duidelijke verwijzing naar de toekomst: ‘Uit
de reeks factoren die de parlementaire geschiedenis noemt, komt dat beeld van een sterke relevantie
van een toekomstverwachting niet heel duidelijk naar voren. Het prognose-element zit ook eigenlijk
in de imperatieve weigeringsgrond uit het eerste lid onder b (‘gegronde vrees dat…’).’ Lankhorst
billijkt de blik op de toekomst met het argument ‘dat de rechter in een concreet geval met alle
omstandigheden rekening kan houden, dus ook met een inschatting van de ontwikkelingen in de
nabije toekomst van de saniet.’

48 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 13.
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in het verleden begane fout een incident is geweest en dat de schuldenaar er inmiddels
blijk van heeft gegeven zich ten opzichte van schuldeisers naar behoren te willen en te
kunnen gedragen. De ratio van de afwijzingsgrond van art. 288, lid 2, aanhef en onder b,
Fw valt dan weg. […]. In het licht van de strekking van art. 288, lid 2, aanhef en onder
b, Fw zou ik menen dat, indien de verzoeker, die ten aanzien van het ontstaan of onbetaald
laten van schulden niet te goeder trouw is geweest, feiten en omstandigheden stelt die erop
kunnen wijzen dat die fouten uit het verleden niet kunnen gelden als een aanwijzing dat
de verzoeker niet in staat is bij de uitvoering van de schuldsaneringsregeling zijn verplichtin-
gen naar behoren na te komen, de rechter die feiten en omstandigheden moet onderzoeken
en bij de toetsing van de afwijzingsgrond van art. 288, lid 2, aanhef en onder b moet
betrekken.

A-G Strikwerda is stellig in zijn interpretatie: de gedragsmaatstaf van art. 288 lid 2
onder b Fw betreft uiteindelijk slechts de vraag of de schuldenaar zich in de toekomst
ten opzichte van schuldeisers naar behoren wil en kan gedragen. Waar de A-G zijn
opvatting op stoelt, is mij niet duidelijk. Voorzover ik kan nagaan is voor zijn opvat-
ting in de parlementaire geschiedenis noch in de wetsystematiek enige steun te vin-
den.49 De imperatieve afwijzingsgrond van 288 lid 1 onder b Fw – aanwezig indien
gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar tijdens de toepassing van de schuldsane-
ringsregeling zal trachten zijn schuldeisers te benadelen of zijn uit de schuldsanerings-
regeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen – heeft betrek-
king op het te verwachte gedrag tijdens de saneringsperiode zelf. De A-G veronderstelt
kennelijk dat de facultatieve goede-trouw-toets in feite dezelfde maatstaf voor ogen
heeft als de imperatieve toets, maar dan in afgezwakte vorm.

282. Indien de schuldenaar er blijkt van geeft zich tegenover schuldeisers naar behoren
te gedragen valt de ratio van de goede-trouw-toets weg, aldus de A-G. Daarmee wordt
de facultatieve toets van art. 288 lid 2 onder b niet meer dan een hulpregel bij de
imperatieve afwijzingsgrond van art. 288 lid 1 onder b Fw. Deze interpretatie is niet
erg voor de hand liggend om niet te zeggen onlogisch: naast de helder geformuleerde
toets van art. 288 lid 1 onder b Fw bestaat daaraan ook geen enkele behoefte. Ver-
schoof schreef in 1998 zelfs dat bij de toetsing aan art. 288 lid 2 aanhef en onder b
‘niet van belang is wat de schuldenaar tijdens de schuldsaneringsregeling, naar (ge-

49 De in de hoofdtekst geciteerde zevende alinea van de conclusie van de A-G wordt direct voorafgegaan
door een letterlijk citaat door de A-G zelf uit het artikelsgewijs commentaar in Kamerstukken II
1992/93, 22 969, nr. 3, p. 38. Maar de aansluitende toevoeging van de A-G, te weten: ‘Doel van
het opnemen van deze gedragsmaatstaf in de wet is niet om de moraliteit van een debiteur af te
straffen, maar om te voorkomen dat de schuldsaneringsregeling wordt toegepast op een debiteur
van wie, gezien zijn verleden, betwijfeld moet worden of hij in staat is bij de uitvoering van de
schuldsaneringsregeling zijn verplichtingen na te komen […]’, is niet in de MvT of elders in de
parlementaire geschiedenis terug te vinden als toelichting op art. 288 lid 2 onder b Fw. In een
toelichting op de imperatieve afwijzingsgrond van 288 lid 1 onder b Fw stelt de MvT op p. 13:
‘Hierbij komt het in wezen dus neer op de vraag of de schuldenaar de schuldsaneringsregeling te
goeder trouw zal naleven.’ Nergens suggereert de wetgever evenwel dat de afwijzingsgronden van
lid 1 onder b en lid 2 onder b min of meer dezelfde strekking hebben.
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grond) gevreesd moet worden, zal doen.’50 Bij de beantwoording van de vraag of
gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet zal nakomen zal
de rechter reeds het gedrag van de schuldenaar en alle relevante omstandigheden
moeten meewegen. Hoe anders zou hij tot vaststelling van gegronde vrees moeten
komen?51 In het geval van een incidentele fout van de schuldenaar is er mijns inziens
geen gegronde vrees voor herhaling.

Ik wijs er tenslotte op dat Hof Amsterdam, na verwijzing door HR 12 mei 2000,
NJ 2000, 567, zich niet om een prognose van het gedrag van de schuldenaar heeft
bekommerd. Het tijdsverloop (heden/verleden) en de gezinssituatie van de schuldenaar
(heden) gaven het hof aanleiding de schuldenaar en zijn gezin ‘een kans te geven
een nieuwe start te maken, die de wettelijke schuldsaneringsregeling hun in beginsel
biedt’ (toekomst).52

3.3.2 HR 26 januari 2001, NJ 2001, 178
Opnieuw motiveringsgebreken

283. Een vluchteling kwam in 1996 in Nederland aan, met achterlating van vrouw
en kind in Irak. De gezinsleden zouden elkaar in 1998 weer treffen in Turkije, waarna
zij gezamenlijk naar Nederland zouden afreizen, zo was het plan. Eenmaal in Turkije
werd de schuldenaar gearresteerd, kennelijk wegens zijn Koerdische achtergrond, en
bracht hij aldaar acht maanden in gevangenschap door. De vluchteling keerde zonder
echtgenote terug naar Nederland; zijn kind was inmiddels overleden. Tijdens zijn
verblijf in Nederland had de schuldenaar niet of nauwelijks gewerkt. Zijn totale
schuldenlast bedroeg ƒ 64.000. In 1998 sloot de schuldenaar een lening bij Postbank
van ƒ 20.000, kort voor zijn vertrek naar Turkije. De schuldenaar verzocht in augustus
2000 aan de Rechtbank Almelo de schuldsaneringsregeling van toepassing te verklaren.
De rechtbank wees het verzoek af wegens het niet te goeder trouw aangaan van de
lening bij de Postbank: de schuldenaar had geen inkomen, had geen reële pogingen
gedaan werk en inkomen te verwerven, en moet hebben beseft dat hij de schuld niet
kon aflossen. In appel voerde de schuldenaar onder meer aan: (a) dat hij sinds begin
2000 afloste op de lening van de Postbank met loon dat hij gedurende enkele maanden
als uitzendkracht had verdiend, en (b) dat hij een opleiding volgde. Het hof onder-
schreef het oordeel van de rechtbank en voegde daar nog aan toe dat de schuldenaar
evenmin te goeder trouw was ten aanzien van een bijstandschuld aan de gemeente
van ƒ 30.700 welke schuld was ontstaan in de periode vóór het vertrek van de schulde-
naar naar Turkije. Bij dat laatste oordeel overwoog het hof dat de schuldenaar in appel
weliswaar had aangevoerd dat hij recht had op een bijstandsuitkering, maar na zijn
terugkeer uit Turkije niet heeft getracht de terugvordering van die uitkering in rechte
aan te tasten. In cassatie voerde de schuldenaar, samengevat en voorzover hier van
belang, aan:

50 Verschoof (1998), p. 27.
51 Zie hoofdstuk 4, par. 1.3.3.
52 Hof Amsterdam 22 september 2000, NJ 2001, 270, r.o. 2.4.
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1 dat betwist moest worden dat de schuld aan de Postbank niet te goeder trouw is
aangegaan. De schuldenaar beriep zich op een morele verplichting zijn gezin te
herenigen.

2 dat uit het arrest van het hof valt af te leiden dat het zijn oordeel over het niet
te goeder trouw ontstaan van de bijstandschuld vóór zijn vertrek naar Turkije
baseert op handelingen verricht ná zijn terugkeer uit Turkije.

3 dat het hof op onbegrijpelijke wijze voorbij is gegaan aan de omstandigheid dat
de schuldenaar, ondanks zijn geringe inkomsten, afloste op de lening van de
Postbank en dat het hof aldus een essentiële stelling van de schuldenaar onbespro-
ken liet, welke stelling van belang is bij de toetsing aan de gedragsmaatstaf van
art. 288 lid 2 onder b Fw.

De diverse overwegingen van het hof dat de schuldenaar niet te goeder trouw was
ten aanzien van het ontstaan van de schulden aan de Postbank en aan de gemeente
(sociale dienst) zijn door de HR gesauveerd: deze overwegingen zijn niet onbegrijpelijk
en behoefden geen nadere toelichting. Anders oordeelde de HR echter over het
passeren van het betoog van de schuldenaar dat hij inmiddels afloste op de lening
aan de Postbank. Volgens de HR komt dit betoog erop neer dat de schuldenaar zoveel
blijk had gegeven van gevoel van verantwoordelijkheid jegens zijn schuldeisers dat
niet meer gezegd kan worden dat hij niet te goeder trouw is. De HR casseert wegens
een motiveringsgebrek: ‘aldus heeft het hof een als relevant aan te merken stelling
van de schuldenaar onbesproken gelaten, en derhalve zijn uitspraak niet naar behoren
gemotiveerd.’ De HR casseert het arrest en verwijst de zaak voor verdere afdoening
naar Hof ’s-Hertogenbosch.

284. Kennelijk leest de HR, in navolging van de A-G, het middel in die zin dat de
schuldenaar zou betwisten dat hij niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van
het onbetaald laten van schulden; de schuldenaar lost immers sinds kort tijd weer af.
Verzoeker tot cassatie heeft in feite slechts gesteld dat het hof een aantal essentiële
stellingen (waaronder die inzake de hervatte aflossing van de schuld aan de Postbank),
die van belang zijn bij toetsing aan de gedragsmaatstaf van art. 288 lid 2 onder b Fw
onbesproken heeft gelaten. In het cassatiemiddel lees ik niet zo zeer een betwisting
van het oordeel van de feitenrechters dat de schuldenaar niet te goeder trouw is
geweest, maar veeleer een beroep op de discretionaire bevoegdheid die de rechter
heeft om het Wsnp-verzoek toe te wijzen, ook wanneer de rechter heeft vastgesteld
dat schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan of onbetaald gelaten. De schuldenaar
bracht in deze zaak naar voren dat hij op een specifieke schuld, te weten de schuld
aan de Postbank, weer afloste. De hierna te bespreken lagere rechtspraak besteedt,
in het kader van de discretionaire afwegingen, veelvuldig aandacht aan de vraag of
de schuldenaar, vaak meer in het algemeen ten opzichte van al zijn schuldeisers, al
dan niet voldoende saneringsgezind is. De regeling wordt nogal eens van toepassing
verklaard, niettegenstaande het oordeel dat de schuldenaar niet te goeder trouw
schulden heeft laten ontstaan of onbetaald heeft gelaten, wegens die positieve sane-
ringsgezindheid.
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Ten aanzien van de betekenis van de facultatieve afwijzingsgrond van art. 288
lid 2 onder b Fw herhaalt de HR in het arrest van 26 januari 2001 letterlijk de
r.o. 3.2.1 uit zijn arrest van 12 mei 2000 (NJ 2000, 567; zie paragraaf 3.3.1 hierboven)
zonder iets nieuws toe te voegen.

3.3.3 HR 24 december 2004, LJN: AR6026
Motivering hof onvoldoende

285. De schuldenaar heeft een totale schuldenlast van C= 35.000, waaronder begrepen
een bedrag van C= 25.000 verschuldigd aan de sociale dienst. Deze schuld had betrek-
king op teruggevorderde bijstand wegens inkomsten uit arbeid van de voormalige
echtgenoot van de schuldenaar. De rechtbank wees het Wsnp-verzoek af op de grond
dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schuld aan
de sociale dienst niet te goeder trouw is geweest. Hof ’s-Gravenhage bekrachtigde
het vonnis.53 In cassatie klaagde de schuldenaar erover dat het hof oordeelde dat
zij bewust het inkomen van haar echtgenoot had verzwegen, terwijl de schuldenaar
zich er juist op beriep dat zij zich niet van haar verantwoordelijkheid bewust was.
De HR liet het oordeel van het hof in stand, nu de schuldenaar aan haar echtgenoot
had gezegd dat hij zijn inkomsten uit arbeid aan de sociale dienst moest opgeven en
(maar) dat zij daarop niet langer heeft aangedrongen toen de echtgenoot antwoordde
dat hij de verantwoordelijkheid van de fraude op zich zou nemen als de fraude zou
uitkomen.

286. De schuldenaar klaagde met meer succes over het passeren door het hof van
‘essentiële stellingen’. Het betrof de stelling van de schuldenaar dat zij haar inkomsten
van eind 2001 wel netjes aan de sociale dienst had opgegeven en dat zij een terugbeta-
lingsregeling had getroffen voor de ten onrechte ontvangen uitkering, aan welke
regeling zij elke maand voldoet. De HR oordeelde dat de stellingen van de schuldenaar
‘indien zij juist zijn, tot een ander oordeel zouden kunnen leiden en dat het door het
hof gegeven oordeel, waarbij deze stellingen niet zijn besproken, dus onvoldoende
is gemotiveerd.’54 Uit de door de schuldenaar aangevoerde omstandigheden zou
kunnen blijken dat zij inmiddels verantwoordelijkheid jegens haar schuldeisers aan
de dag legt. Op grond hiervan zou men vervolgens kunnen oordelen dat van verzoek-
ster inmiddels niet meer kan worden gezegd dat zij niet te goeder trouw is en dat het
gevaar dat zij de schuldsaneringsregeling zal gaan misbruiken gering is geworden,
aldus de A-G.55 A-G Timmerman volgt de leer van de op prognose gerichte morali-

53 Rb. Rotterdam 5 november 2003, Hof ’s-Gravenhage 15 januari 2004; vonnis en arrest zijn voorzover
mij bekend niet separaat gepubliceerd.

54 Slot van r.o. 3.4. Het tweede middel slaagt en de HR verwijst het geding naar Hof Amsterdam. Het
derde door de schuldenaar aangevoerde middel inhoudende dat het hof impliciet heeft geoordeeld
dat de schuldnaar haar toenmalige echtgenoot wegens de uitkeringsfraude had moeten aangeven
en dat het hof aldus heeft miskend dat de schuldenaar een verschoningsrecht had, kon niet tot cassatie
leiden nu het hof zulks niet – ook niet impliciet – heeft geoordeeld, aldus de HR (r.o. 3.5).

55 Zie alinea 2.3 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 24 december 2004.
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teitstest, zoals die ontwikkeld is door eerder aangehaalde A-G’s en van Van Schilfgaar-
de: ‘Doel van het opnemen van een gedragsnorm in de wet is niet om de immoraliteit
van een debiteur af te straffen, maar om te voorkomen dat de schuldsaneringsregeling
wordt misbruikt.’56 Afgaand op de bewoordingen van Timmerman gaat het in zijn
ogen kennelijk niet om misbruik dat reeds besloten ligt in de enkele aanvraag van
de toepassing van de wsr (met de schone lei in het vooruitzicht) terwijl schulden niet
te goeder trouw zijn ontstaan of onbetaald gebleven, maar om misbruik dat nog moet
gaan plaatsvinden na de toepassing van de schuldsaneringsregeling. In weerwil van
de vele overwegingen in de conclusies van de A-G’s zwijgt de HR over de strekking
van art. 288 lid 2 aanhef en onder b.

3.4 De Hoge Raad houdt de norm open

3.4.1 HR 10 januari 2003, NJ 2003, 195
Niet alleen gedragingen in de financiële sfeer, niet alleen ‘desbewust’ gemaak-
te schulden

287. In zijn arrest van 10 januari 2003 (NJ 2003, 195) komt de HR voor het eerst
dichter bij een inhoudelijke interpretatie van de goede-trouw-maatstaf. In dit arrest
ging het om een ondernemer die strafrechtelijk veroordeeld was wegens herhaaldelijk
gepleegd ontucht met minderjarigen. De schuldenaar ging in 1992 een v.o.f. aan met
zijn oom en tante. De schuldenaar exploiteerde een buurtsupermarkt in een winkelpand
in eigendom van zijn oom en tante. In 1999 zette de schuldenaar de winkel voort als
eenmanszaak. Terwijl de schuldenaar zelf eigenaar was van een ander winkelpand,
bleef de buurtsuper gevestigd in het pand van oom en tante. In de periode 1992 tot
2000 pleegde de schuldenaar ontucht met minderjarigen. Na een aanhouding in
november 2000 werd de schuldenaar in april 2001 veroordeeld tot 18 maanden
gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar gedurende
welke periode de schuldenaar therapie moest volgen. Reeds in juli 2001 kwam de
schuldenaar vrij, de therapie begon eveneens in juli 2001. Als gevolg van de aanhou-
ding was de klandizie weggevallen en moest de winkel van de schuldenaar binnen
korte tijd gesloten worden. De schuldenaar had onder andere schulden aan zijn oom
en tante wegens achterstallige huur (C= 10.000) en wegens voortijdige ontbinding van
de huurovereenkomst (C= 25.000). De overige bedrijfsschulden bedroegen circa
C= 50.000. De Rabobank zegde de executoriale verkoop van het andere winkelpand
aan, eigendom van de schuldenaar zelf. In een poging de executie af te wenden,
verzocht de schuldenaar toepassing van de wsr. Rechtbank Almelo sprak eerst de
voorlopige toepassing van de saneringsregeling uit, maar wees het verzoek tot toepas-
sing van de regeling uiteindelijk af in april 2002. De rechtbank baseerde de afwijzing
op twee gronden. Ten eerste, de gegronde vrees dat de schuldenaar zijn verplichtingen

56 Zie ook nog de arresten en conclusies besproken in par. 3.4 hieronder.
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voortvloeiende uit de schuldsaneringsregeling niet naar behoren zou nakomen en dat
tijdens de toepassing van de regeling nieuwe schulden zouden ontstaan (art. 288 lid 1
onder b Fw). Ten tweede, op de grond dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan
van de huurschulden niet te goeder trouw is geweest (art. 288 lid 2 onder b).

288. De schuldenaar betwistte in appel dat er gegronde vrees bestond dat hij tijdens
de sanering zijn verplichtingen niet zou nakomen. Daartoe stelde de schuldenaar dat
zijn therapie twee dagen per week vergde en dat hij bereid was om de overige drie
dagen betaald werk te verrichten. Ook betwistte de schuldenaar dat er gegronde vrees
bestond dat hij tijdens de sanering nieuwe schulden zou doen ontstaan.57 De schulde-
naar betwistte tevens dat hij niet te goeder trouw was geweest ten aanzien van het
ontstaan van de huurschuld. In zijn grieven voerde de schuldenaar aan dat de huur-
schuld een gevolg was van de detentie terzake van het door hem gepleegde delict,
waarvoor hij strafrechtelijk veroordeeld is en dat hij niet nogmaals voor dit feit gestraft
moest worden door afwijzing van een Wsnp-verzoek. Aan de eerste, imperatieve grond
tot afwijzing (gegronde vrees), maakte Hof Arnhem in het geheel geen woorden
vuil.58 Des te meer aandacht besteedde het hof aan het niet te goeder trouw zijn van
de schuldenaar. Nu de goede-trouw-toets zo nauw samenhangt met feiten en omstan-
digheden citeer ik de belangrijkste, met de feiten verweven overwegingen van het
hof (en ter vermijding van misverstand attendeer ik er nog op dat het hof de schulde-
naar aanduidt met de afkorting S.):

3.3 […] S. behoorde destijds te begrijpen dat zijn ontucht en het risico dat deze in zijn
omgeving bekend zou worden desastreuze gevolgen zou hebben voor de exploitatie van
zijn buurtwinkel, de omzet zou wegvagen en hem zou laten achterblijven met onbetaalbare
bedrijfsschulden. Niettemin heeft hij door het plegen van ontucht deze risico’s genomen.
Daarom is hij ten aanzien van het onbetaald laten, c.q. ontstaan van deze schulden niet
te goeder trouw is geweest.

57 R.o. 3.2 van het arrest van het Hof Arnhem van 6 juni 2002 (RvR 2002-351) luidt: ‘[…] Deze vrees
heeft kennelijk betrekking op een door zijn oom en tante in verband met zijn uittreding uit de
vennootschap gestarte gerechtelijke procedure en de mogelijke toewijzing van de door hen gevorderde
geldvordering. S. stelt dat deze kwestie een verifieerbare vordering betreft als bedoeld in art. 299
jo. 29 jo. 313 Faillissementswet en dat ontstaan van de vordering ligt in de periode voor de toepassing
van de schuldsaneringsregeling. Er kan volgens S. dus niet gesproken worden van een nieuwe schuld.’
Hoewel de inhoud van de rechtsverhouding en het geschil terzake niet duidelijk naar voren komt
in de gepubliceerde uitspraken, lijkt mij de grief in de Wsnp-zaak steekhoudend: de vorderingen
van oom en tante zullen ten tijde van de uitspraak van de rechter reeds bestaan, dan wel voortvloeien
uit ontbinding, opzegging of niet-nakoming van het v.o.f.-contract; zie art. 299 lid 1 onder a, b,
respectievelijk c Fw. Het hof komt aan een beoordeling van deze grief niet toe en spitst zich toe
op de goede-trouw-toets.

58 Hof Arnhem 6 juni 2002 (RvR 2002-351). Het hof volstaat, in r.o. 3.2, met een weergave van de
grieven van S. tegen het oordeel van de rechtbank dat er gegronde vrees is dat S. bij toepassing
van de sanering zijn verplichtingen niet zal nakomen en nieuwe schulden zal doen ontstaan. Hoewel
het hof dat niet met zoveel woorden zegt, meent het hof kennelijk de grieven tegen de imperatieve
afwijzingsgrond onbesproken te kunnen laten, nu het hof tot het oordeel komt dat het verzoek op
de facultatieve grond (schuldenaar niet te goeder trouw) afgewezen dient te worden.
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3.4 Voorts dient het hof ook alle andere omstandigheden van het geval in overweging te
nemen.
S. stelt dat hij naast zijn dagbehandeling bij ‘De Tender’ van thans nog twee dagen per
week gedurende de resterende drie werkdagen wil werken. Bij brief van 29 april 2002 heeft
de projectleider van ‘De Tender’ dat vanuit therapeutisch oogpunt ontraden en daaraan
toegevoegd dat het volgen van de therapie adequaat functioneren op een werkplek minder
goed mogelijk maakt. Er bestaan ook nog geen concrete aanwijzingen dat S. daadwerkelijk
parttime arbeid vindt en die zal kunnen volhouden. Tegenover de omvang van de bedrijfs-
schulden, onbetaald gebleven als gevolg van de ontucht, werpt S.’s enkele wens om parttime
te gaan werken onvoldoende gewicht in de schaal om hem niettemin tot de schuldsanerings-
regeling toe te laten. S. heeft ook aangeboden dat zijn schuldsanering anderhalf jaar langer
zou mogen duren dan de normale duur van drie jaar. Daargelaten of daarover thans een
beslissing zou kunnen worden genomen, bestaat daartoe al geen aanleiding omdat de
verwijtbaarheid van de ontucht met alle daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder het
onbetaald laten c.q. ontstaan van de bedrijfsschulden, te zwaar weegt om S. tot een (langer
durende) schuldsaneringsregeling toe te laten. Ten slotte moet worden bedacht dat S. met
een der slachtoffers, thans volgens hem 17 à 18 jaar oud, geen schaderegeling heeft getrof-
fen, laat staan uitgevoerd. Dat zo’n slachtoffer, wanneer deze eenmaal een schadeclaim
zou indienen, met de gevolgen van de schuldsaneringsregeling zou worden geconfronteerd,
vormt een reden te meer om S. niet toe te laten.
3.5 Niet wordt beoogd S. voor een tweede keer te straffen voor de gepleegde delicten. Het
plegen van misdrijven, zeker ontucht met minderjarigen, heeft niet alleen strafrechtelijke
gevolgen maar ook, voorzienbare, ernstige maatschappelijke en financiële gevolgen, zoals
deze zich hier hebben gemanifesteerd. Op grond van art. 288 lid 2, aanhef en onder b
Faillissementswet kan daaraan bij het onderzoek naar het ontstaan en het onbetaald blijven
van schulden niet worden voorbijgegaan.
Het verzoek van S. wordt dus afgewezen en het vonnis bekrachtigd.

De aanhef van rechtsoverweging 3.4 is duidelijk ingegeven door de motiveringsplicht
die de HR in zijn arresten van 25 februari en 12 mei 2000 aan de feitenrechter heeft
opgelegd.59 Wegens het gebrek aan concreet uitzicht op werk en gezien de omvang
van de schuldenlast toonde het hof zich niet erg onder de indruk van het voornemen
van de schuldenaar drie dagen per week betaalde arbeid te gaan verrichten. Opmerkelij-
ker is dat het hof expliciet aandacht besteedde aan het belang van een slachtoffer van
de schuldenaar als (toekomstig?) crediteur. Het betreffende slachtoffer had kennelijk
nog geen vordering tegen S. ingesteld, maar het hof oordeelde toch dat het slachtoffer
niet met de schone lei geconfronteerd mag worden, mocht deze besluiten alsnog een
vordering in te stellen. Voorzover uit het arrest op te maken, had de Rechtbank Almelo
geen aandacht besteed aan het belang van het bedoelde slachtoffer.60 De rechtbank
volstond met het oordeel dat de schuldenaar niet te goeder trouw was ten aanzien
van het ontstaan van de huurschulden. Bij de toetsing van de vraag of S. de schulden
al dan niet te goeder trouw heeft laten ontstaan, lijkt het hof zijn oordeel te betrekken
op alle bedrijfsschulden. Bij de impliciet opgeworpen vraag of het hof zijn facultatieve

59 Zie par. 3.3 van dit hoofdstuk.
60 Voorzover mij bekend, is de uitspraak van de rechtbank niet gepubliceerd.



Hoofdstuk 5 337

bevoegdheid wel of niet moet toepassen neemt het hof, kennelijk ambtshalve, ook
de positie van het ontuchtslachtoffer als crediteur in ogenschouw en niet alleen de
door de schuldenaar aangevoerde omstandigheden die in zijn voordeel zouden moeten
pleiten.61

289. In het (enige) cassatiemiddel voert de schuldenaar aan, samengevat, dat de
gedachte achter de maatstaf van art. 288 lid 2 onder b Fw niet berust op afstraffing
van een gebrek aan moraliteit, maar dat die maatstaf gebaseerd is op de gedachte dat
het weinig zinvol is de schuldsaneringsregeling toe te passen op iemand die niet in
staat is zich ten opzichte van zijn schuldeisers in financieel opzicht naar behoren te
gedragen. Daarbij gaat het, aldus het cassatiemiddel, om het gedrag van de schuldenaar
in direct/rechtstreeks (causaal) verband met het ontstaan of onbetaald laten van
schulden, terwijl de bedrijfsschulden van S. slechts een zijdelings gevolg zijn geweest
van niet in de financiële sfeer gelegen gedrag van de schuldenaar. Met dat laatste
gedrag doelt het middel zonder twijfel op de door de schuldenaar gepleegde ontucht.
Het middel gaat niet in op ‘alle andere omstandigheden’ waaraan het hof nog getoetst
heeft in r.o. 3.4.. Het cassatiemiddel zoekt steun bij de hierboven al geciteerde conclu-
sie van A-G Strikwerda vóór het arrest van de HR van 12 mei 2000 (NJ 2000, 567):

Doel van het opnemen van deze gedragsmaatstaf in de wet is niet om de moraliteit van
een debiteur af te straffen, maar om te voorkomen dat de schuldsaneringsregeling wordt
toegepast op een debiteur van wie, gezien zijn verleden, betwijfeld moet worden of hij
in staat is bij de uitvoering van de schuldsaneringsregeling zijn verplichtingen na te komen.

In zijn conclusie vóór het arrest van de HR van 10 januari 2003 borduurt A-G Verkade
in de eerste plaats voort op de conclusie van A-G Strikwerda vóór het arrest van de
HR van 12 mei 2000:

3.3 De omstandigheid dat de verzoeker er in het verleden blijk van heeft gegeven meer
dan incidenteel zijn schulden onbetaald te laten, kan allicht leiden tot de gegronde vrees
dat hij niet in staat is bij de uitvoering van de schuldsanering zijn verplichtingen behoorlijk
na te komen en daarmee tot de imperatieve afwijzingsgrond van art. 288, lid 1, sub b, Fw.
Niet iedere fout bij het ontstaan of onbetaald laten van een schuld in het verleden behoeft
evenwel een aanwijzing te zijn dat betwijfeld moet worden of de schuldenaar zijn verplich-
tingen uit de schuldsaneringsregeling zal nakomen. Zo kan er sprake zijn van een incident
en/of van een schuldenaar die er blijk van heeft gegeven zich ten opzichte van schuldeisers
naar behoren te willen en kunnen gedragen. De gedragsmaatstaf van art. 288, lid 2, sub
b, met zijn facultatieve afwijzingsgrond, geeft in dit soort gevallen de rechter de gelegenheid
om alle relevante omstandigheden mee te wegen.

61 Vgl. aanhef 3.4: ‘Voorts dient het hof ook alle andere omstandigheden van het geval in overweging
te nemen.’ en het slot ‘Dat zo’n slachtoffer, wanneer deze eenmaal een schadeclaim zou indienen,
met de gevolgen van de schuldsaneringsregeling zou worden geconfronteerd, vormt een reden te
meer om S. niet toe te laten.’
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3.4 […] Niet alleen behoeft, als gezegd, de niet voldoening of het laten ontstaan van een
grote schuld in het verleden niet af te stuiten op art. 288 lid 1, sub b, Fw; óók blijkt kwade
trouw in het verleden niet per se in de weg te staan aan toelating tot de schuldsaneringsrege-
ling. Er is ook ruimte voor een ‘op prognose gerichte moraliteitstest’.

Als ik hem goed begrijp, zegt Verkade hier dat de goede-trouw-maatstaf van art. 288
lid 2 onder b Fw betrekking heeft op het verleden. Dat lijkt mij in overeenstemming
met de wettekst: Het verzoek kan worden afgewezen indien aannemelijk is dat de
schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden niet te goeder
trouw is geweest. [curs. AJN]. Maar, zo begrijp ik Verkade, bij de beslissing van de
rechter zijn facultatieve bevoegdheid tot afwijzing van het verzoek van de schuldenaar
al dan niet aan te wenden, dient de rechter zich te laten leiden door zijn verwachting
ten aanzien van het gedrag van de schuldenaar in de toekomst. Van deze interpretatie
in het voetspoor van Strikwerda en Van Schilfgaarde neemt Verkade in dezelfde
conclusie overigens weer enige afstand, zij het in voorzichtige termen:

3.8 Weinigen zullen het oneens zijn met de in de conclusie van A-G Strikwerda (onder 7)
voor het vaker aangehaalde arrest NJ 2000, 567 verwoorde opvatting, dat het doel van het
opnemen van de gedragsmaatstaf niet is ‘om de moraliteit van een debiteur af te straffen’.
Maar men moet daarin niet méér lezen dan er staat. De wettekst en de parlementaire
geschiedenis laten uiteraard niet toe moraliteitskwesties buiten de deur te plaatsen. Een
afkeurend moreel oordeel moge op zichzelf en zonder meer niet doorslaggevend zijn voor
afwijzing van een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, maar het speelt
natuurlijk nog steeds een rol. Het gaat immers om een gedragsmaatstaf.

290. A-G Verkade gaat voorts meer specifiek in op het cassatiemiddel dat aanvoert
dat de gedragsmaatstaf van art. 288 lid 2 onder b Fw slechts ziet op het gedrag van
de schuldenaar in direct of rechtstreeks (causaal) verband met het ontstaan of onbetaald
laten van schulden, terwijl de bedrijfsschulden van S. alleen een zijdelings gevolg
zijn geweest van het gedrag dat niet in de financiële sfeer is gelegen (lees: ontucht
met minderjarige).62 Verkade leest in de achterliggende gedachte van de goede-trouw-
maatstaf geen beperking tot toepassing op schulden die in direct verband staan tot
gedragingen in de financiële sfeer. Ik citeer de A-G:

3.7 [...] De goede-trouw-maatstaf is mijns inziens ook toepasbaar op niet in de financiële
sfeer gelegen gedragingen. Ook niet financiële gedragingen kunnen immers financiële
gevolgen hebben mede voor crediteuren. Voorts is het nog maar de vraag naar welke
maatstaven men zou moeten bepalen of een gedraging wel of niet in de financiële sfeer
is gelegen, en of een financieel gevolg wel of niet in direct verband staat tot een bepaalde
gedraging.

62 Alinea 3.7 van de conclusie van de A-G.
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Hoewel de A-G in de jurisprudentie en in de wetsgeschiedenis geen steun vindt voor
de afbakening van het te toetsen gedrag van de schuldenaar, zoals het cassatiemiddel
bepleit, kent hij aan de argumentatie van de schuldenaar toch enig gewicht toe:

3.10 Ondanks deze contra-indicaties, die mij aanleiding geven de in het middel verdedigde
beperking tot schulden welke in direct verband staan tot gedragingen in de financiële sfeer,
niét te onderschrijven, wil ik niet geheel voorbij gaan aan het argument van S., dat na een
(ernstig) misdrijf, waarvoor de betrokkene zijn strafrechtelijke veroordeling heeft ondergaan,
het weigeren van de schuldsanering niet zou behoren te dienen als een ‘extra’, civiele straf.

De A-G meent evenwel dat dit argument slechts aantrekkingskracht heeft als het gaat
om een culpoos delict, bijvoorbeeld een door onvoorzichtigheid veroorzaakt verkeers-
ongeval met schade die de WA-dekking overtreft. Bij opzetdelicten, en in het bijzonder
herhaalde delicten die kunnen rekenen op zeer brede en zeer ernstige maatschappelijke
afkeuring, zoals ontucht met minderjarigen, spreekt het argument niet of veel minder
aan, aldus de A-G. De schuldenaar had mede rekening moeten houden met de maat-
schappelijke repercussies van zijn gedrag en de gevolgen voor zijn eigen earning
capacity. De A-G werpt aan de schuldenaar tegen dat zijn déconfiture in feite geen
zijdelings gevolg is van zijn delictueuze gedragingen: de schuldenaar had zich voor
zichzelf en voor zijn crediteuren van de financiële implicaties bewust moeten zijn.63

A-G Verkade is bovendien van oordeel, in lijn met de bovengeciteerde r.o. 3.4.
van het hof, dat het niet aanvaardbaar zou zijn dat het slachtoffer van S. geconfronteerd
zou worden met een eventuele schone lei van S. De A-G stelt dat deze r.o. een
‘zelfstandige afwijzingsgrond’ bevat en concludeert dat de schuldenaar tegen die grond
geen cassatiemiddel heeft aangevoerd. De kwalificatie ‘zelfstandige afwijzingsgrond’
lijkt mij onjuist, in ieder geval verwarrend. Art. 288 Fw geeft een limitatieve opsom-
ming van vijf afwijzingsgronden; drie imperatieve en twee facultatieve. De goede-
trouw-toets is een facultatieve toets. Heeft de rechter vastgesteld dat de schuldenaar
niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het aangaan of onbetaald laten van
schulden, dan nog verplicht de wet hem niet het verzoek af te wijzen. Uit de jurispru-
dentie van de HR maak ik op dat, indien de rechter eenmaal heeft vastgesteld dat
de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest, de rechter in ieder geval alle (overige)
omstandigheden moet wegen alvorens tot zijn discretionaire beslissing te komen tot
afwijzing wegens het niet te goeder trouw zijn van de schuldenaar.64 Dat kan er dan
toe leiden dat de rechter het verzoek van de schuldenaar niet afwijst, ondanks de
vaststelling dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest. Relevante omstandig-

63 Zie alinea 3.10 – 3.14 van de conclusie van de A-G. In alinea 3.21 verwijst de A-G in dit verband
ook nog naar de Evaluatie van de Wsnp en het voornemen van de Minister van Justitie om boetes
en schadevergoedingsmaatregelen ingevolge misdrijven van de schone lei uit te zonderen en de rechter
tevens de mogelijkheid te geven civiele verplichting tot schadevergoeding met een vergelijkbaar
ernstige, strafrechtelijke achtergrond eveneens uit te zonderen. Na afloop van de saneringsduur zouden
die vorderingen dus afdwingbaar blijven. Vgl. hoofdstuk 7, par. 2.1 en 2.2.17 inzake de Wetsevalua-
tie, wetsvoorstel 29 942 en de uiteindelijk vastgestelde tekst van art. 358 Fw (2008).

64 HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567 en HR 26 januari 2001, NJ 2001, 178.
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heden kunnen in het voordeel werken van de schuldenaar (vrijpleitende althans
verlichtende omstandigheden) dan wel in het nadeel van de schuldenaar (negatieve
zo men wil verzwarende omstandigheden). Wat die omstandigheden ook zijn, zij
kunnen mijns inziens niet aangemerkt worden als een ‘zelfstandige afwijzingsgrond’
voor het verzoek van de schuldenaar tot toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Overwegend negatieve (verzwarende) omstandigheden kunnen er wel toe leiden dat
de rechter, reeds vastgesteld hebbend dat de schuldenaar niet te goeder trouw is
geweest, beslist dat er geen aanleiding is de schuldsaneringsregeling desondanks toe
te passen. De conclusie van de A-G dat, bij gebreke van een cassatiemiddel tegen
r.o. 3.4 van het hof, het cassatieberoep niet zou kunnen slagen lijkt mij dan ook
onjuist.65 Sterker nog, zou de HR – of de feitenrechter na verwijzing – hebben vastge-
steld dat, bij gebreke van een causaal verband tussen gedrag en schulden, niet gezegd
kan worden dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest dan zou het arrest
van het hof niet in stand hebben kunnen blijven. De rechtbank had het verzoek van
de schuldenaar weliswaar óók afgewezen op de grond dat er gegronde vrees bestond
dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet zou nakomen en dat de schuldenaar nieuwe
schulden zou doen ontstaan, maar het hof komt niet tot een beoordeling van de
daartegen gerichte grieven en beperkt zich juist tot een toetsing en afwijzing op grond
van art. 288 lid 2 onder b Fw.66

291. De HR baseert zijn vrij beknopte beslissing in deze zaak op enkele elementen
uit de conclusie van de A-G. Ik citeer uit r.o. 3.4 van het arrest van de HR de over-
wegingen inzake (a) de aard van de gedragingen van de schuldenaar, (b) het desbewust
ontstaan of onbetaald laten van schulden en (c) de ernst van de misdragingen van
de schuldenaar:

In de eerste plaats houdt de in art. 288 lid 2, onder b, bedoelde gedragsmaatstaf van de
goede trouw niet in dat alleen gedragingen ‘in de financiële sfeer’ grond kunnen opleveren
voor afwijzing van het verzoek.

In de tweede plaats is, anders dan het middel verlangt, voor het ontbreken van goede trouw
bij de schuldenaar niet noodzakelijk dat deze ‘desbewust’ schulden heeft laten ontstaan
of onbetaald heeft gelaten.

De omstandigheid dat – zoals hier naar het kennelijke oordeel van het hof het geval is –
ernstige misdragingen van de schuldenaar tot gevolg hebben dat deze buiten staat raakt
zijn schulden te voldoen, of dat nieuwe schulden zijn ontstaan, kan, mede in verband met
de overige omstandigheden van het geval, waaronder met name de verwijtbaarheid van
de gedragingen en de aard en omvang van de schulden, grond zijn om aan te nemen dat
de schuldenaar niet te goeder trouw was in de zin van voormeld artikel.

65 In alinea 3.15 van zijn conclusie stelt de A-G zelfs met betrekking tot het enige wel ingestelde
cassatiemiddel: ‘Aldus bezien ontbeert het middel belang.’

66 Ik kan in de geciteerde r.o. 3.4 van het hof althans geen toetsing lezen aan art. 288 lid 1 onder b
Fw (gegronde-vrees-criterium); de A-G doet dat, als ik het goed zie, evenmin.
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Uit deze laatste overweging kan afgeleid worden dat ‘ernstige misdragingen’ die
resulteren in onbetaalde schulden en ‘de verwijtbaarheid van de gedragingen en de
aard en omvang van de schulden’ relevante omstandigheden zijn in het kader van
de goede-trouw-maatstaf. Deze (combinatie van) omstandigheden kunnen volgens
de HR grond zijn aan te nemen dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest.
De HR bepaalt niet wat onder ‘ernstige misdragingen’ begrepen dient te worden: alleen
strafbare gedragingen of ook andere gedragingen? Ongewis blijft ook welke andere
omstandigheden in de ogen van de HR relevant kunnen zijn. De door de HR aange-
haalde verwijtbaarheid en aard en omvang van de schulden zijn ‘omstandigheden’
die ook reeds in de parlementaire geschiedenis zijn te terug te vinden.67 Kortom:
de HR laat zich niet verleiden tot een wezenlijke invulling of begrenzing van de
maatstaf. De HR wijst de door de schuldenaar in deze zaak bepleitte begrenzing van
de toetsingsmaatstaf – inhoudend dat alleen bepaalde gedragingen van de schuldenaar
door de rechter getoetst dienen te worden – in ieder geval van de hand. De HR geeft
aan dat de maatstaf niet alleen betrekking heeft op gedragingen in de financiële sfeer
en dat de maatstaf (voor afwijzing van het verzoek) niet vereist dat schulden desbewust
zijn aangegaan. Over de vragen (a) of alle gedragingen van een schuldenaar gewogen
dienen te worden en (b) wat de maatstaf van art. 288 lid 2 onder b nu wél inhoudt,
laat de HR zich niet uit. De afwijzing in deze zaak kan dienstig zijn bij de beoordeling
van soortgelijke gevallen, maar geeft de feitenrechter in andersoortig gevallen mijns
inziens weinig houvast. Er zijn immers nogal wat gedragingen die niet direct – ik
zou liever zeggen: niet primair – in de financiële sfeer liggen en niet direct leiden
tot schulden, maar die toch indirect c.q. op termijn aanzienlijke financiële consequen-
ties kunnen hebben. Enigszins willekeurig noem ik een aantal van die ‘gedragingen’:
(a) het verbreken van een affectieve relatie of echtscheiding, (b) opnieuw in het
huwelijk treden met bestaande alimentatieverplichtingen, (c) het krijgen van kinderen
(c.q. een derde of vierde kind), (d) immigratie om economische redenen (maar zonder
het gewenste positieve financiële resultaat) of politieke redenen, (e) het onderbreken
van een studie of opleiding omdat een verkeerde keuze is gemaakt, of (f) een arbeids-
conflict resulterend in ontslag. Of kunnen dergelijke gedragingen wellicht niet als
‘verwijtbaar’ worden aangeduid? Ook liet de HR de mogelijkheid voorbij gaan de
inhoudelijke goede-trouw-maatstaf te onderscheiden van de discretionaire bevoegdheid
van de rechter om de facultatieve afwijzingsgrond al dan niet toe te passen. Het lijkt
er zelfs meer op dat de HR in 2003 weinig waarde hechtte aan dat onderscheid – of
dat onderscheid zelfs geheel nietwilde maken – nu hij stelt dat ‘de overige omstandig-
heden van het geval’ grond kunnen zijn aan te nemen dat de schuldenaar niet te goeder
trouw is geweest. De HR koppelde de weging van de overige omstandigheden dus
niet (rechtstreeks) aan de facultatieve aard van de bevoegdheid van de rechter een
Wsnp-verzoek af te wijzen. Reeds in HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567 spreekt de Hoge
Raad van een facultatieve afwijzingsgrond (om een Wsnp-verzoek af te wijzen op
grond van art. 288 lid 2 onder b). Echter eerst in het arrest van 27 oktober 2006 en

67 Zie par. 5.6 van hoofdstuk 4 met een samenvatting van de wetsgeschiedenis.



342 Wsnp-verzoek: toetsing goede trouw

vooral in het arrest van 20 april 2007 maakt de HR in eigen woorden duidelijker hoe
de inhoudelijke goede-trouw-maatstaf zich verhoudt tot de facultatieve bevoegdheid
die maatstaf aan te leggen.68 Volgens het arrest uit 2007 dient de lagere rechter te
beoordelen of de ‘omstandigheid’ dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest
‘bezien in het licht van alle overige omstandigheden van het geval’ een grond kan
opleveren om het Wsnp-verzoek af te wijzen.

De HR herhaalde in het arrest van 10 januari 2003 weer dat de rechter alle
relevante omstandigheden die betrekking hebben op het gedrag van de schuldenaar
in verband met het ontstaan of onbetaald laten van schulden in zijn oordeel mag
betrekken.69 De motivering die de HR vereist, betreft de door de schuldenaar aan-
gevoerde omstandigheden. Zolang de feitenrechter die omstandigheden maar niet
onbesproken laat, kan die rechter in de ogen van de HR weinig kwaad doen.70

3.4.2 HR 13 juni 2003, NJ 2003, 520
Niet te goeder trouw ten aanzien van één of meer schulden; rechtsklachten
verworpen

292. Wegens verzwegen inkomsten uit dienstbetrekking diende een schuldenaar C= 9.000
terug te betalen aan de sociale dienst. De overige schulden bedroegen bijna C= 10.000.
In april 2001 ging haar echtgenote bij haar weg en in oktober 2001 is de echtscheiding
ingeschreven.71 De schuldenaar woonde van september 2001 tot januari 2002 in een
vakantiehuisje. Sinds 1 november 2001 werkte de schuldenaar vier dagen per week
in de gehandicaptenzorg, per 1 januari 2003 4,5 dag in de week. De schuldenaar gaf
haar inkomsten van C= 1.000 netto per maand niet op aan de sociale dienst. De sociale
dienst ontdekte de bijstandsfraude in februari 2002 en stopte de uitkering. Bij vonnis
van 15 oktober 2002 wees de rechtbank het Wsnp-verzoek af op de grond dat de
schuldenaar niet te goeder trouw is geweest in het laten ontstaan van de schuld aan
de sociale dienst. De rechtbank overwoog dat het gaat om een betrekkelijk recente
schuld. Bij de behandeling in appel deelde de schuldenaar mede dat zij de inkomsten
uit arbeid bewust niet aan de gemeente had opgegeven omdat zij dit geld, naast de
bijstandsuitkering, nodig had om haar tijdelijke huisvesting in het vakantiehuisje te

68 HR 27 oktober 2006, NJ 2006, 586 (besproken in randnr. 294) en HR 20 april 2007, NJ 2007, 242.
69 In de arresten van 12 mei 2000 en 26 januari 2001 was de aanduiding van de omstandigheden

bondiger, maar mijns inziens niet wezenlijk anders: ‘Uit de wetsgeschiedenis blijkt tevens dat de
wetgever ervan uit is gegaan dat de rechter met alle relevante omstandigheden rekening kan houden.’

70 In zijn commentaar op dit arrest in TvI, 2003, p. 89, besluit Lankhorst met de conclusie: ‘Dat de
Hoge Raad de rechter verplicht om rekening te houden met verschillende omstandigheden geeft
de rechter een objectieve (en concreter dan art. 288 Fw) kapstok voor een eventuele weigering van
de toegang tot de schuldsanering.’ Maar een ‘kapstok’ is geen ‘maatstaf’. Noch de specifieke omstan-
digheden, noch de motiveringsplicht scheppen een inhoudelijke, algemeen geldende toetsingsnorm.

71 De conclusie van de A-G vermeldt ook nog dat de schuldenaar sinds januari 2001 bij haar nieuwe
vriend woont. Ik kan dat niet helemaal rijmen met de notitie van de A-G dat haar echtgenoot (eerst)
in april 2001 bij haar ‘is weggegaan’. Het cassatiemiddel spreekt weer van de ‘tijdelijke en bijzondere
omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde die de echtelijke woning moet verlaten in het kader
van een echtscheiding’.
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kunnen bekostigen. De schuldenaar betuigde ter zitting haar spijt. Die spijtbetuiging
weerhield het hof niet van het oordeel dat de schuldenaar niet te goeder trouw is
geweest in het laten ontstaan van de bijstandschuld. In cassatie zijn diverse motive-
ringsklachten en rechtsklachten aangevoerd. Uit de conclusie van de A-G valt op te
maken dat de schuldenaar nogal wat omstandigheden eerst in cassatie heeft aangevoerd.
De HR verwerpt het cassatieberoep na de behandeling van twee – hieronder nader
te bespreken – rechtsklachten; de overige middelen worden door de HR verworpen
zonder motivering met verwijzing naar art. 81 RO. De schuldenaar betoogde in cassatie
primair dat zij wél te goeder trouw was bij het ontstaan van haar schulden, maar
onderbouwde deze stelling niet. Subsidiair meende de schuldenaar dat het enkele feit
dat zij bij het ontstaan van die ene schuld (de bijstandschuld) niet te goeder trouw
was, niet voldoende is om te oordelen dat zij niet te goeder trouw zou zijn ten aanzien
van het ontstaan van schulden als bedoeld in art. 288 lid 2 onder b Fw. In navolging
van de A-G, die citeert uit de MvT, oordeelde de HR dat het begrip ‘schulden’ in
genoemd wetsartikel moet worden verstaan als ‘één of meer schulden’.72 Het niet
te goeder trouw laten ontstaan van één schuld kan voldoende zijn voor afwijzing van
een Wsnp-verzoek. De A-G overwoog dat het hof zich rekenschap had gegeven van
de omvang van de fraudeschuld (C= 9.000) en het aandeel van deze schuld in het totaal
(C= 9.000/C= 19.000). De A-G kwalificeerde het aandeel van de fraudeschuld in het totaal
van de schulden, als substantieel; de HR waagde zich niet aan dat soort kwalificaties.
Rechtbank en hof betrokken in hun oordeel de omstandigheid dat de schuld recent
was ontstaan; de HR liet ook die omstandigheid onbesproken.

293. De tweede rechtsklacht van de schuldenaar hield in dat het hof een onjuiste
rechtsopvatting had over de ‘ratio’ van de Wsnp. Ik citeer, deels, middel 3a:

[...] Deze ratio van de WSNP is dat mensen die [...] overlevingsschulden, compensatieschul-
den, aanpassingsschulden en/of overkrediteringsschulden gemaakt hebben waarvan de
gevolgen hun draagkracht te boven gaan, na een periode van leven op een bestaansminimum,
bevrijd worden van de gevolgen.

Het cassatiemiddel verwijst naar een gangbare, maar nogal theoretische onderscheiding
van vier type schulden: overlevingschulden, aanpassingsschulden, overbestedingschul-
den en compensatieschulden.73 De schuldenaar stelt dat haar schuld aan de sociale
dienst een compensatieschuld, dan wel een aanpassingsschuld is.74 Wederom in
navolging van de A-G verwerpt de HR het cassatiemiddel en ook het gemaakte

72 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 14: ‘Daarmee is het derhalve mogelijk dat ook al kan
ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van een of meer schulden achteraf wellicht gesteld
worden dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest, de schuldsaneringsregeling niettemin
op hem van toepassing wordt verklaard.’

73 Zie over dat onderscheid hoofdstuk 2, par. 2.1.
74 Dethmers (2005), p. 47, omschrijft fraudeschulden als verplichtingen tot terugbetaling van op

onrechtmatige wijze verkregen gelden.Van Dale omschrijft ‘sociale fraude’ als oneigenlijk gebruik
van de sociale voorzieningen.



344 Wsnp-verzoek: toetsing goede trouw

onderscheid. Volgens de HR vallen alle schulden onder het bereik van de goede-trouw-
toets (r.o. 3.3):

[...] Anders dan het middel kennelijk veronderstelt, kent de wet niet bepaalde schulden
bij het ontstaan of onbetaald laten waarvan de schuldenaar steeds geacht moet worden te
goeder trouw te zijn geweest of die, alhoewel de schuldenaar niet te goeder trouw heeft
gehandeld, principieel buiten het bereik van de facultatieve weigeringsgrond van art. 288
lid 2, onder b, Fw vallen. De ratio van de wettelijke regeling dwingt er evenmin toe zulke,
aan de werking van art. 288 lid 2, onder b, Fw onttrokken schulden te aanvaarden. Het
middel faalt.

In het tweede cassatiemiddel draaide het om de vraag, door de HR bevestigend
beantwoord (zie boven), of ook een enkele schuld tot het oordeel kan leiden dat de
schuldenaar niet te goeder trouw is geweest. Ter ondersteuning van dit middel verwijst
de schuldenaar naar de drie hoofddoelen van de wet zoals die in de MvT zijn gesteld:
(1) het voorkomen dat schuldenaren tot in de lengte van dagen door schuldeisers
worden achtervolgd, (2) het bevorderen van een minnelijke regeling, (3) het terugdrin-
gen van het aantal faillissementen.75 Ik citeer de toelichting van de schuldenaar:

Het nastreven van deze doeleinden heeft alleen maar nut voor iemand die een financiële
fout gemaakt heeft, welke hem boven het hoofd is gegroeid. Iemand die niet zo’n fout
gemaakt heeft, heeft immers geen behoefte aan toepassing van de Wsnp.

De gebezigde term ‘fout’, die niet in de Wsnp voorkomt, roept weer nieuwe interpreta-
tievragen op, die ik laat rusten.76 Het gaat er mij om dat dit cassatiemiddel zich
teweer stelt tegen (de norm die besloten ligt in) de afwijzingsgrond zelf en de strijdig-
heid met de primaire doelstelling (de ratio) van de Wsnp. Ik neem aan dat de HR
dit betoog heeft gepasseerd nu het gekoppeld was aan het door de HR verworpen
betoog van de schuldenaar dat het niet te goeder trouw ontstaan van één schuld niet
kon leiden tot het rechterlijk oordeel dat de schuldenaar niet te goeder trouw is
geweest. De HR maakt niet veel woorden vuil aan de principiële klachten van de
schuldenaar, maar zij raken mijns inziens wel de kern van de goede-trouw-problema-
tiek.77 In paragraaf 3 van hoofdstuk 9 kom ik terug op de verhouding tussen de
doelstellingen van de Wsnp en de gronden tot afwijzing van een Wsnp-verzoek.

75 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 6; zie ook hoofdstuk 9, par. 3.
76 Onder een ‘fout’ wordt veelal iedere tekortkoming begrepen, ook een niet-toerekenbare tekortkoming.
77 Overigens vind ik de cassatiemiddelen weinig gelukkig geformuleerd en geconstrueerd, maar wellicht

heeft de schuldenaar ook geworsteld met het feit dat de afwijzingsgrond nu eenmaal in de wet staat
en dat deze zich moeizaam verhoudt met de ratio van de Wsnp waar de schuldenaar zich op beroept.
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3.4.3 HR 27 oktober 2006, NJ 2006, 586
Over verwijtbaar gedrag en de omstandigheden die een rol kunnen spelen

294. De schuldenaar is een vrouw met twee dochters van 16 en 19 jaar oud en een
zoon van 18. De vrouw en haar drie kinderen wonen in Nederland, de man verblijft
het grootste deel van het jaar in Irak om de kinderen van zijn overleden zuster te
verzorgen. De man bezoekt drie tot vier keer per jaar zijn familie in Nederland. De
vrouw heeft een schuldenlast van ruim C= 31.000 waaronder een schuld van bijna
C= 6.500 aan de Postbank, een schuld van bijna C= 5.000 aan de gemeente, een schuld
van ruim C= 3.500 aan de belastingdienst, een schuld van bijna C= 2.000 aan Primeline,
een schuld van bijna C= 1.400 aan Amicon, een schuld van ruim C= 1.800 aan UPC,
een schuld van C= 700 aan Scarlet Telecom, een schuld van bijna C= 700 aan Orange
en een schuld van ruim C= 500 aan Tele2. De schuldenaar biedt voorts financiële
ondersteuning aan haar familie in Irak. De schuldenaar heeft twee operaties van haar
moeder, die in Irak woont, tot een bedrag van in totaal ten minste C= 11.000 gefinan-
cierd. Tijdens zijn verblijven in Nederland onttrekt de man geregeld gelden aan zijn
gezin door deze naar Irak mee te nemen.

In een tussenvonnis op het Wsnp-verzoek van de vrouw oordeelde de Rechtbank
Arnhem dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en/of onbetaald laten van
enkele schulden niet te goeder trouw is geweest en dat de situatie van de schuldenaar
nog onvoldoende stabiel is om de vrees weg te nemen dat zij zich niet aan de ‘voor-
waarden’ zal houden. De rechtbank achtte het echter mogelijk dat er bijzondere
persoonlijke omstandigheden aanwezig zijn, waardoor de schuldenaar toch tot de
schuldsaneringsregeling zou kunnen worden toegelaten. De rechtbank verzocht de
schuldenaar nadere informatie over het behandelplan bij de Gelderse Roos, waar de
schuldenaar voor haar psychische klachten onder behandeling was. De aansluitende
rapportages boden volgens de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen
concluderen dat de niet te goeder trouw ontstane schulden uitsluitend aan de psychische
gesteldheid van de schuldenaar zijn toe te schrijven. In haar eindvonnis wees de
rechtbank het Wsnp-verzoek af mede wegens de gegronde vrees dat de schuldenaar
haar uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal naleven
en wegens de aard en de omvang van de schulden. In hoger beroep overwoog het
hof:

[...] [het is] aannemelijk dat [de schuldenaar] niet te goeder trouw is geweest ten aanzien
van het ontstaan en het onbetaald laten van een aantal van haar schulden. Zij heeft immers
zelf ervoor gekozen gelden aan activiteiten in Irak te (laten) besteden en daarmee haar
schulden in Nederland onbetaald te laten. De daarmee gepaard gaande verhoging van de
bestaande schulden in Nederland is derhalve verwijtbaar. Alles overziende is het hof van
oordeel dat het hoger beroep faalt. Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan het
verzoek desondanks zou moeten worden toegewezen, is onvoldoende gebleken [...].78

78 Citaat overgenomen uit r.o. 3.2 HR 27 oktober 2006, NJ 2006, 586.



346 Wsnp-verzoek: toetsing goede trouw

In het eerste cassatiemiddel voerde de schuldenaar diverse rechtsklachten aan. De
schuldenaar stelde dat zij bij het maken van de schulden, anders dan het hof aanneemt,
juist geen vrije keuze had. De schuldenaar beriep zich erop (a) dat zij depressieve
klachten had waardoor zij niet in staat was adequaat op de financiële problemen te
reageren, (b) dat zij geen weerstand kon bieden aan de druk van haar familie in Irak
om financiële steun te verlenen in een noodsituatie, (c) dat zij in Nederland taalproble-
men ondervond, (d) dat zij onbekendheid was met de regelgeving in Nederland en
met de hoge rentepercentages.79 Onder verwijzing naar de facultatieve aard van de
afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 aanhef en onder b klaagde de schuldenaar er voorts
over dat het hof niet verplicht was het verzoek af te wijzen. Kennelijk ter ondersteu-
ning van haar (impliciete) standpunt dat het hof het Wsnp-verzoek niet had behoren
af te wijzen, zelfs als aannemelijk zou zijn dat zij niet te goeder trouw was geweest,
beriep de schuldenaar zich er op (e) dat zij de laatste tijd geen nieuwe schulden heeft
gemaakt, (f) dat haar echtegenoot geen geld meer krijgt voor de familie in Irak en
(g) dat haar zoon sinds enige tijd de administratie doet en dat haar zoon zeer gemoti-
veerd is tot een oplossing van de schuldenproblematiek te komen.80 Kennelijk voerde
de schuldenaar de omstandigheden (e) en (f) eerst in cassatie aan.81

In het tweede cassatiemiddel voerde de schuldenaar een motiveringsklacht aan.
Volgens de schuldenaar heeft het hof niet aan zijn motiveringsplicht voldaan door
onder meer de hierboven weergegeven omstandigheden (a)-(d) af te doen met de
overweging: ‘Van bijzondere omstandigheden is niet gebleken’. De A-G concludeerde
dat het arrest inderdaad wegens een motiveringsgebrek vernietigd dient te worden.
Volgens de A-G had het hof het beroep op het financiële beheer door de volwassen
zoon niet onbesproken mogen laten. De bemoeienis van de zoon ‘kan de betekenis
van de goede trouw van M. bij het ontstaan en onbetaald laten van haar schulden als
toetssteen voor de verwachtingen die men omtrent haar toekomstige gedrag jegens
crediteuren mag koesteren, aanmerkelijk relativeren’, aldus de A-G.82 Kennelijk leunt
de A-G op de gedachte dat de toetssteen van de goede trouw een op prognose gerichte
moraliteitstoets is.83 De Hoge Raad volgt de A-G niet en verwerpt het cassatieberoep
van de schuldenaar. Ter bepaling van de inhoud van de goede-trouw-toets verwijst
de Hoge Raad opnieuw naar de wetsgeschiedenis:

3.3.2 De klacht faalt. Bij het in deze zaak aan de orde zijnde art. 288 lid 2, aanhef en onder
b, F. gaat het om een facultatieve grond voor afwijzing van het verzoek tot toepassing van

79 Uit alinea 2.3 van de conclusie van de A-G blijkt overigens dat niet vaststaat wat de schuldenaar
ter ondersteuning van haar Wsnp-verzoek in de feitelijke instanties mondeling en schriftelijk nu
precies heeft verklaard c.q. welke feitelijke stellingen zij eerst in cassatie heeft aangevoerd.

80 De cassatiemiddelen blinken niet uit in helderheid, maar de strekking kan wel uit de stellingen van
de schuldenaar afgeleid worden. Vgl. alinea 2.5 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR
27 oktober 2006.

81 Zo blijkt uit het slot van r.o. 3.3.2 van het arrest; aldus ook alinea 2.5 van de conclusie van de A-G.
82 Zie het slot van alinea 2.5 van de conclusie van de A-G.
83 Zie voor die duiding van de afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 aanhef en onder b, de opvattingen

van A-G Strikwerda en Van Schilfgaarde, par. 3.3.1 van dit hoofdstuk.
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de schuldsaneringsregeling. De rechter kan het verzoek afwijzen indien aannemelijk is dat
de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden niet te goeder
trouw is geweest. Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat de wetgever ervan
is uitgegaan dat de rechter in een concreet geval met alle omstandigheden rekening kan
houden. Daarbij spelen een rol de aard en de omvang van de schulden, het tijdstip waarop
deze zijn ontstaan, de mate waarin de schuldenaar een verwijt gemaakt kan worden dat
de schulden zijn ontstaan en/of onbetaald gelaten en de inspanningen die de schuldenaar
zich nadien heeft getroost om de schulden te voldoen (vgl. HR 24 december 2004, R04/009,
NJ 2005, 129).

De Hoge Raad constateert vervolgens dat het hof heeft vastgesteld dat de schuldenaar
‘een verwijt’ kan worden gemaakt. De weging door het hof van de omstandigheden
acht de Hoge Raad niet onbegrijpelijk:

[r.o. 3.3.2] Het hof heeft vastgesteld dat [verzoekster] een verwijt kan worden gemaakt
van het ontstaan en het onbetaald laten van de schulden, nu zijzelf ervoor heeft gekozen
geld te (laten) besteden aan activiteiten in Irak. In zijn oordeel dat onvoldoende is gebleken
van bijzondere omstandigheden op grond waarvan [verzoekster] toch tot toepassing van
de schuldsaneringsregeling zou moeten worden toegelaten, ligt besloten dat het hof tegen
de achtergrond van de wijze waarop de schulden zijn ontstaan en de aard daarvan, de enkele
omstandigheid dat [verzoekster] bij het regelen van haar financiële zaken hulp krijgt van
haar 18-jarige zoon, niet van voldoende gewicht heeft geacht om tot een ander oordeel
te komen. Dat is niet onbegrijpelijk. Het hof heeft door niet afzonderlijk op deze omstandig-
heid in te gaan, zijn beslissing ook niet ontoereikend gemotiveerd. Daarbij is in aanmerking
te nemen dat [verzoekster] voor het hof niet heeft gesteld dat de laatste tijd geen nieuwe
schulden zijn gemaakt en dat de echtgenoot van [verzoekster] geen geld voor de familie
in Irak meer krijgt, zoals in de klacht wordt aangevoerd, maar slechts dat de 18-jarige zoon
van [verzoekster] haar financiële zaken regelt, haar bij bezoeken aan de bank begeleidt
en dat zijn vader alles eerst met hem overlegt, alsmede dat hij zijn moeder bij toelating
tot de schuldsanering zal kunnen begeleiden en haar zal kunnen bijstaan in haar contacten
met de bewindvoerder.

De Hoge Raad bevestigt opnieuw dat de feitenrechter vrij is in zijn weging van de
omstandigheden van het geval. De Hoge Raad wenst kennelijk geen rangschikking
aan te brengen naar het gewicht dat de feitenrechter aan diverse omstandigheden kan,
mag of moet hechten. Dit arrest ondergraaft mijns inziens de visie dat de goede-trouw-
maatstaf een ‘per saldo een op prognose gerichte moraliteitstoets is’ (Van Schilfgaarde
in zijn noot bij HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567) of dat de maatstaf dient ‘te voorkomen
dat de schuldsaneringsregeling wordt toegepast op een debiteur van wie, gezien zijn
verleden, betwijfeld moet worden of hij in staat is bij de uitvoering van de schuldsane-
ringsregeling zijn verplichtingen na te komen’ (A-G Strikwerda in zijn conclusie
voorafgaand aan HR 12 mei 2000) of dat de maatstaf is een ‘toetsteen omtrent ver-
wachtingen van toekomstig gedrag’ (A-G Keus in zijn conclusie voorafgaand aan
het onderhavige arrest HR 27 oktober 2006).
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3.4.4 HR 1 december 2006, LJN: AZ0139
Speelt handelwijze kredietverlener geen rol bij beoordeling goede trouw
schuldenaar?

295. In HR 1 december 2006 verwierp de Hoge Raad het cassatieberoep van een
kandidaat-deurwaarder tegen de afwijzing van zijn Wsnp-verzoek.84 De schuldenaar
was van 1999 tot en met 2004 als privé persoon lid/vennoot van het als maatschap
opgezette gerechtsdeurwaarderskantoor. In maart 2004 bracht de schuldenaar zijn
maatschapsaandeel onder in een BV. De kandidaat was in 2006 42 jaar oud, buiten
gemeenschap van goederen gehuwd en heeft drie kinderen waarvan één inwonend.
Volgens een rapport van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) behaalde de maatschap
over het boekjaar 2002 een positief resultaat van ruim C= 850.000 (exclusief manage-
mentvergoeding).85 Ultimo 2002 bedroeg het eigen vermogen van de maatschap ruim
C= 420.000. Enkele grote opdrachtgevers zorgden voor een expansie van de werkzaam-
heden in 2003. Deze expansie vergde een grotere kantoororganisatie, meer personeel
en creëerde ook een grotere financieringsbehoefte. In strijd met art. 19 van de Ge-
rechtsdeurwaarderswet besloot de maatschap gelden van derden ‘tijdelijk’ voor de
financiering van haar onderneming aan te wenden. Tot en met september 2003 ontbrak
het aan adequate informatie over de financiële gevolgen van de expansie. Het operatio-
nele resultaat was in 2003 bijna C= 600.000 negatief terwijl financiële en buitengewone
lasten resulteerden in een verlies van meer dan C= 2,2 miljoen voor de maatschap. Twee
deurwaarders verbonden aan de maatschap werden uit hun ambt gezet wegens het
gebruik van derdengelden, maar de schuldenaar bleef een dergelijke sanctie bespaard.
De kandidaat-deurwaarder had wel een schuldenlast van bijna C= 2,8 miljoen aan zijn
activiteiten overgehouden, waaronder een schuld van ruim C= 2,2 miljoen aan de HBU.
De HBU had in 2002 krediet aan de maatschap verstrekt. De bank verhoogde het
krediet in 2004. De maatschap failleerde op 20 december 2005. De kandidaat-deur-
waarder diende op 28 december 2005 een Wsnp-verzoek in.86 Tijdens de mondelinge
behandeling voerde de schuldenaar aan dat hij als kandidaat niet bevoegd was geweest
over de kwaliteitsrekeningen te beschikken en dat de financiële problemen van de
maatschap het gevolg waren van externe omstandigheden die aan de kandidaat niet
konden worden verweten. Rechtbank Haarlem oordeelde echter dat de kandidaat-
deurwaarder als lid van de maatschap medeverantwoordelijk was voor het beleid en
de strategische keuzes van de maatschap. De rechtbank concludeerde dat de schulde-
naar niet te goeder trouw is geweest ‘met betrekking tot het ontstaan van schulden’.
De door de schuldenaar aangevoerde omstandigheden, waaronder persoonlijke omstan-
digheden, brachten de rechtbank niet tot een ander oordeel ‘gelet op de omvang van
de schuld aan HBU en het verwijt dat verzoeker treft met betrekking tot het ontstaan
van die schuld’. In hoger beroep voerde de schuldenaar vier grieven aan tegen de

84 HR 1 december 2006, LJN: AZ0139.
85 Aldus valt op te maken uit het rapport van het Bureau Financieel Toezicht d.d. 27 oktober 2004

geciteerd in de conclusie van A-G Wuisman voorafgaand aan HR 1 december 2006.
86 Zie Rb. Haarlem 17 januari 2006, LJN: AU9901.
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afwijzing van zijn Wsnp-verzoek.87 Ten eerste voerde de schuldenaar aan dat de
verhoging van het HBU-krediet geen verband hield met het aanwenden van derden-
gelden op de kwaliteitsrekening van de maatschap. Ten tweede voerde de schuldenaar
aan dat de verliezen van de maatschap niet veroorzaakt zijn door een sterke kostenstij-
ging maar door het wegvallen van twee grote opdrachtgevers. Ten derde voerde de
schuldenaar aan dat hijzelf nooit derdengelden heeft onttrokken en in eerste instantie
ook niet wist dat zijn maten dat deden. Ten vierde voerde de schuldenaar aan dat de
HBU volledig op de hoogte was van de negatieve bewaringspositie en de management
fee van de vennoten en dat de HBU willens en wetens het krediet heeft verstrekt.
Het hof overwoog dat de kandidaat-deurwaarder als vennoot verantwoordelijkheid
draagt voor het feit dat zijn mede-vennoten derdengelden hebben opgenomen in strijd
met art. 19 Gerechtsdeurwaarderswet en dat de schuldenaar, ongeacht zijn functie
binnen de maatschap, verantwoordelijk is voor een goede bedrijfsvoering die aan de
wettelijke eisen voldoet.88 Bij zijn oordeel dat de schuldenaar niet te goeder trouw
was ten aanzien van de schuld aan HBU overwoog het hof:

Voorts overweegt het hof dat de HBU in de kredietovereenkomst van maart 2004 de
voorwaarde heeft gesteld dat het garantievermogen uiterlijk op 1 juli 2004 met een bedrag
van C= 3.500.000,- versterkt diende te zijn alsmede dat de kredietnemer uiterlijk op voornoem-
de datum diende te voldoen aan de regels van toezichthouder BFT. Niet is gebleken dat
[appellant] ten tijde van de ondertekening van bedoelde kredietovereenkomst van zijn mede-
vennoten heeft bedongen dat zij zich jegens hem zouden verbinden tot aanvulling van de
kwaliteitsrekening. Zulks had wel op zijn weg gelegen. Het aangaan van de lening zonder
bij zijn mede-vennoten op enigerlei wijze een voorwaarde of garantie met betrekking tot
de nakoming van de verplichting tot aanzuivering van het bewaringstekort te bedingen,
kan, mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, naar het oordeel van het hof tot geen
andere gevolgtrekking leiden dan dat [appellant] ten aanzien van deze schuld, die hem door
de persoonlijke garantstelling in privé treft, niet geacht kan worden te goeder trouw te zijn
geweest.89

Anders gezegd: het hof oordeelde dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest
door geen druk uit te oefenen op zijn medevennoten om het (onrechtmatige) tekort
op de derdenrekeningen op te heffen. Het hof vond het voorts ‘onverantwoord’ dat
de schuldenaar en de andere vennoten aanzienlijke privé-opnamen deden terwijl de
maatschap in een zeer precaire financiële situatie verkeerde. De vennoten stelden hun
eigen belang boven het belang van de schuldeisers, aldus het hof.90

In cassatie klaagde de schuldenaar er onder meer over dat het hof niet in is gegaan
op zijn stelling dat de HBU bij de kredietverhoging geheel op de hoogte was van
de situatie binnen het deurwaarderskantoor en desondanks bereid was het krediet te

87 Zie alinea 3.3.1 van de conclusie van A-G Wuisman voorafgaand aan HR 1 december 2006.
88 Hof Amsterdam 14 april 2006, LJN: AY3532.
89 R.o. 2.3.2 van het hof en alinea 4.4 van de conclusie van A-G Wuisman voorafgaand aan HR 1

december 2006.
90 Zie alinea 4.6 van de conclusie van A-G Wuisman voorafgaand aan HR 1 december 2006.
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verhogen. De A-G was van mening dat deze klacht tot cassatie moest leiden en dat
een ander hof zich nog eens over deze stelling van de schuldenaar moest buigen: ‘In
het gestelde gedrag van HBU is immers heel wel een aanwijzing te zien dat [de
verzoeker] de verhoging van het krediet niet als een onverantwoorde stap heeft hoeven
te onderkennen of te beschouwen.’91 Verwijzend naar de hierboven geciteerde over-
wegingen van het hof oordeelde de HR echter dat het hof niet aan dit ‘verweer’ van
de schuldenaar voorbij was gegaan.92 Het hof hechtte immers belang, zo overwoog
de HR, aan de door HBU gestelde voorwaarden dat de maatschap (a) het garantiever-
mogen voor 1 juli 2004 diende te verhogen, en (b) diende te voldoen aan de regels
van het Bureau Financieel Toezicht. Nu de schuldenaar naliet aan deze voorwaarden
te voldoen, heeft het hof het verweer van de schuldenaar (dat de bank willens en
wetens het krediet verleende) op begrijpelijke gronden verworpen, aldus de Hoge Raad.

Ik meen dat de Hoge Raad hier toch een kans heeft laten liggen in te gaan op
de rol en betekenis van de handelwijze en de wetenschap van de schuldeiser bij de
beoordeling van de goede trouw van de schuldenaar. Dat een kredietverlener bepaalde
zekerheden eist of andere voorwaarden stelt aan kredietverlening is niet meer dan
gebruikelijk. Het stellen van voorwaarden ontslaat de kredietverlener mijns inziens
echter niet van een plicht de kredietwaardigheid van de debiteur te onderzoeken.93

Indien de stellingen van de schuldenaar juist zijn, heeft het er bovendien alle schijn
van dat de bank een verhoogd kredietrisico aanvaardde, wetend dat de maatschap in
financiële moeilijkheden verkeerde en wetend dat de maatschap in strijd met de
Gerechtsdeurwaarderswet had gehandeld. In dat licht bezien, komt het oordeel dat
de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van de schuld aan HBU
mij als onevenwichtig voor.

3.5 Art. 81 RO-arresten

3.5.1 Inleiding

296. Na het in paragraaf 3.4.2 besproken arrest van 13 juni 2003 over het begrip
‘schulden’ volgden in de onderzoeksperiode nog het ‘bewijsrechtelijke’ HR arrest
van 17 december 2004 (nemo tenetur…zie paragraaf 3.2.2), het arrest van 24 december
2004 waarin de HR wederom de motiveringsplicht van de feitenrechters benadrukt
zonder inhoudelijk op de maatstaf in te gaan (paragraaf 3.3.3), het arrest van 27
oktober 2006 waarin de HR opnieuw verwijst naar de wetsgeschiedenis en herbevestigt
dat de feitenrechter alle omstandigheden mag meewegen, zonder dat de HR de feiten-
rechter voorschrijft welke omstandigheden hij het zwaarst zou moeten laten wegen
(paragraaf 3.4.3) en tenslotte het arrest van 1 december 2006 inzake een Wsnp-verzoek

91 Zie alinea 5 van de conclusie van A-G Wuisman voorafgaand aan HR 1 december 2006.
92 HR 1 december 2006, LJN: AZ0139, r.o. 3.4.3-3.4.5.
93 Vgl. hoofdstuk 2, par. 3.2.2 inzake de onderzoeksplicht van de kredietverlener in het kader van de

Wft (Wfd).
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van een kandidaat-deurwaarder die in maatschapverband gelden aanwendde ter finan-
ciering van de deurwaarderspraktijk (paragraaf 3.4.4). Deze vier laatste gemotiveerde
arresten hebben niet veel nieuws meer gebracht maar veeleer bevestigd wat in de
arresten over de jaren 2000 tot en met 2003 reeds was gebleken. Op 20 april 2007
wees de Hoge Raad nog wel een belangrijk arrest waarin de HR de facultatieve aard
van de afwijzingsbevoegdheid onderstreept en aandringt op relativering van de omvang
van de schulden niet te goeder trouw ten opzichte van de totale schuldenlast.94 Maar
vanaf 2004 zijn en worden de meeste cassatieverzoeken afgewezen in ongemotiveerde
art. 81 RO-arresten, met de volgende standaardformulering: ‘De in de middelen
aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81
RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechts-
vragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.’ In deze paragraaf
bespreek ik de volgende tien art. 81 RO-arresten: HR 25 januari 2002, HR 13 februari
2004, HR 8 april 2005, HR 24 juni 2005, HR 16 december 2005, HR 24 februari
2006 en HR 31 maart 2006, HR 8 september 2006, HR 8 december 2006 en HR 22
december 2006.95

3.5.2 HR 25 januari 2002, LJN: AD6633 (art. 81 RO)
Over een DGA met onroerend goed maar zonder inkomsten

297. De schuldenaar in deze zaak is een directeur en (middellijk) groot-aandeelhouder
van Adviesgroep Nederland BV en tevens (middellijk) groot-aandeelhouder van diverse
andere vennootschappen.96 De schuldenaar is voor 1/3 mede-eigenaar van een pand
waarin diverse vennootschappen gevestigd zijn. De schuldenaar ontvangt sinds april
1997 geen salaris meer voor zijn werkzaamheden voor de diverse vennootschappen.
Volgens de schuldenaar is de huur van het onroerend goed gehalveerd omdat de
huurders de huur niet meer konden betalen. De huuropbrengst van het pand dekt nog
slechts de hypotheeklasten, per saldo rendeert zijn onroerend goed bezit niet. De
schuldenaar heeft onder meer een lening afgesloten bij de ABN.AMRO Bank van
ƒ 50.000 en diverse schulden bij vrienden en kennissen. Deze vrienden en kennissen
zijn kennelijk bereid hun vorderingen kwijt te schelden indien de wsr wordt toegepast.
Voorts heeft de schuldenaar een aantal kleinere schulden waarvan hij bij zijn Wsnp-
verzoek geen melding had gemaakt. Sinds 2000 was de schuldenaar hoofdelijk aanspra-
kelijk voor een lening van de SNS Bank aan één van de vennootschappen ten bedrage
van ƒ 225.000, maar maakte daarvan geen melding. De schuldenaar heeft voorts een

94 HR 20 april 2007, NJ 2007, 242.
95 De volgende zes art. 81 RO-arresten van de HR zijn niet door mij onderzocht c.q. besproken: HR

1 februari 2002, LJN: AD7379; HR 12 juli 2002, LJN: AE3346; HR 25 oktober 2002, LJN: AE8475;
HR 5 september 2003, LJN: AI0368; HR 24 oktober 2003, LJN: AK8517; HR 14 november 2003,
LJN: AL7077.

96 Alle feitelijke gegevens alsmede de inhoud van de uitspraak van Rechtbank Zutphen d.d.10 mei
2001 (voorlopige toepassing) en 14 juni 2001 (afwijzing Wsnp-verzoek) en de arresten van Hof
Arnhem d.d. 12 en 26 juli 2001 ontleen ik aan de conclusie van A-G Strikwerda vóór het arrest
HR 25 januari 2002, LJN: AD6633.



352 Wsnp-verzoek: toetsing goede trouw

vordering op (of een belegging via) Legio Lease ter waarde van ruim ƒ 122.000.
Rechtbank Zutphen sprak op 10 mei 2001 de voorlopige toepassing van de schuldsane-
ringsregeling uit. Na een schriftelijke rapportage van de bewindvoerder en een monde-
linge behandeling wees de Rechtbank Zutphen het Wsnp-verzoek uiteindelijk af op
grond van art. 288 lid 2 aanhef en onder b (niet te goeder trouw) en art. 288 lid 1
aanhef en onder b (gegronde vrees). De schuldenaar stelde appel in. Hof Arnhem nam
in aanmerking (a) dat de keuze van de schuldenaar om geen (huur)inkomsten te
ontvangen of op een andere manier inkomsten te verwerven maar om schulden aan
te gaan om in zijn levensonderhoud te voorzien zonder dat uitzicht bestond op afbeta-
ling niet op de schuldeisers kan worden afgewenteld, (b) dat de schuldenaar zijn
inlichtingenplicht heeft geschonden door de bewindvoerder niet van alle schulden
op de hoogte te stellen, (c) dat de schuldenaar de bewindvoerder en de rechtbank
onjuist heeft ingelicht over de het bedrag van vordering op (c.q. belegging via) Legio
Lease. Hof Arnhem oordeelde dat de schuldenaar niet tot de wettelijke schuldsanerings-
regeling dient te worden toegelaten maar het arrest vermeldt niet op welke wettelijke
afwijzingsgrond dit oordeel was gebaseerd. Volgens de A-G berust de beslissing van
het hof ‘klaarblijkelijk’ op de beide voormelde gronden (gegronde vrees, schuldenaar
niet te goeder trouw).97 In cassatie voerde de schuldenaar onder meer aan (1) dat
het hof ten onrechte heeft vastgesteld dat hij een banklening aanging om in zijn levens-
onderhoud te voorzien, (2) dat het hof voorbij is gegaan aan zijn stelling dat hij zich
beschikbaar houdt voor betaald werk, (3) dat het hof kennelijk maar ten onrechte meent
dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest, althans dat dit oordeel onvoldoende
is gemotiveerd, (4) dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de schuldenaar zijn
inlichtingenplicht jegens de bewindvoerder heeft geschonden ten aanzien van het
bestaan van diverse schulden en het saldo bij Legio Lease althans dat de schending
van de inlichtingenplicht niet van dien aard is dat de afwijzing van het Wsnp-verzoek
gerechtvaardigd is, (5) dat eventuele onjuistheden in de voorlichting door de schulde-
naar niet bewust zijn ontstaan en tenslotte (6) keert de schuldenaar zich, meer in het
algemeen, tegen de conclusie dat de schuldenaar niet tot de regeling toegelaten dient
te worden. De A-G meent dat diverse klachten feitelijke grondslag missen (lees: niet
overeenstemmen met vastgestelde feiten) of gebaseerd zijn op een verkeerde lezing
van het arrest. Volgens de A-G verliest klacht (4) uit het oog dat de afwijzing niet
alleen is gebaseerd op schending van de inlichtingenplicht, waarin het hof ‘kennelijk’
een aanwijzing zag dat er gegronde vrees bestond dat de schuldenaar zijn schuldeisers
zou benadelen of zijn saneringsverplichtingen niet zou nakomen, maar ook op het
(impliciete) oordeel dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien
van zijn schuld aan ABN.AMRO. De A-G en in zijn voetspoor de Hoge Raad vinden
het kennelijk niet bezwaarlijk dat het hof geen melding maakt van de wettelijke
afwijzingsgronden van art. 288 waarop het arrest van het hof berust.

298. Lankhorst maakt uit de conclusie van de A-G en het art. 81 RO-arrest op dat
het arrest van het hof in stand is gebleven omdat het hof de omstandigheden heeft

97 Zie alinea 6 en 26 van de conclusie van de A-G.
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gewogen en zijn arrest voldoende heeft gemotiveerd, en daar ging het de HR om
blijkens de arresten van 12 mei 2000, NJ 2000, 567 en 26 januari 2001, NJ 2001,
78, aldus Lankhorst.98 Ik meen toch dat het arrest van het hof, voorzover ik dat uit
de weergave van de A-G kan opmaken, onvoldoende is gemotiveerd. Art. 288 geeft
een limitatieve opsomming van vijf afwijzingsgronden.99 Gezien dit wettelijk stelsel
zou ik menen dat de door art. 30 Rv vereiste motivering met zich brengt dat de
feitenrechter de afwijzingsgrond met zoveel woorden of met verwijzing naar het
desbetreffende wetsartikel noemt. Gezien de devolutieve werking van het hoger beroep
zou dat mijns inziens ook moeten gelden voor een arrest dat een afwijzing door een
rechtbank bekrachtigt. De overwegingen van het hof, dat de ‘keuze’ van de schuldenaar
niet op de schuldeisers kan worden afgewenteld sluit niet aan op de terminologie van
art. 288 of enig ander artikel van de Wsnp. Gezien de geschetste feiten is het oordeel
dat de schuldenaar zijn ‘inlichtingenplicht’ heeft geschonden niet zo verwonderlijk
maar het hof verzuimt de link te leggen met een van de afwijzingsgronden van art.
288 of andere wettelijke bepalingen. Ik acht dat temeer bezwaarlijk nu de reikwijdte
van de informatieplicht in januari 2002 nog zeer onzeker was, eerst HR 15 februari
2002, NJ 2002, 259 bracht daarover meer duidelijkheid.100 Het hof stelde in ieder
geval niet dat het Wsnp-verzoek niet voldeed aan de vereisten van art. 285 Fw.

3.5.3 HR 13 februari 2004, LJN: AO1334 (art. 81 RO)
Over een gepensioneerde ‘katvanger’

299. In dit arrest gaat het om een 65-jarige schuldenaar die handelde als ‘katvan-
ger’.101 De schuldenaar registreerde honderden auto’s op zijn naam tegen een vergoe-
ding van ƒ 25, per auto. Zijn activiteiten resulteerden in een belastingschuld (motor-
rijtuigenbelasting) van ruim ƒ 1,14 miljoen en een schuld aan CJIB van ruim ƒ 82.000.
De overige schulden bedroegen circa ƒ 7.000. Op verzoek van het OM was de man
negentien maanden gegijzeld, binnen welke periode de schuldenaar terzake van het
‘katvangen’ ook nog een gevangenisstraf van vijf maanden had uitgezeten. Kort voor
zijn vrijlating werd de schuldenaar failliet verklaard. Na tien maanden verzocht de
schuldenaar aan de Rechtbank Leeuwarden het faillissement op te heffen en de wsr
van toepassing te verklaren. De rechtbank oordeelde dat de schuldenaar niet te goeder
trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan van de schulden en wees het verzoek
af.102 In hoger beroep bekrachtigde het Hof Leeuwarden het vonnis, daartoe over-
wegend:

98 Lankhorst (2003), p. 191. Zie over de vermelde arresten van de HR par. 3.3.1 en 3.3.2 hierboven
99 Zie hoofdstuk 4, par. 1.3.1.
100 Zie hoofdstuk 4, par. 2.2.
101 De uitspraak van de rechtbank en het hof zijn niet separaat gepubliceerd. De feiten, omstandigheden,

de uitspraken van rechtbank en hof, het cassatiemiddel en de toelichting daarop leid ik af uit de
conclusie van A-G Verkade.

102 Rb. Leeuwarden 27 maart 2003, voorzover mij bekend niet separaat gepubliceerd.
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8. [Verzoeker] stelt zich op het standpunt dat hij, ondanks het bestaan van de schulden
aan het CJIB en de belastingdienst, dient te worden toegelaten tot de schuldsaneringsrege-
ling. Hij voert hiertoe aan dat hij maatregelen heeft genomen, teneinde een verdere toename
van zijn schuldenlast te voorkomen. […]
10. Vaststaat dat [verzoeker] ten aanzien van het ontstaan van de schulden aan de belasting-
dienst en het CJIB niet te goeder trouw is geweest.
11. De omstandigheid dat een schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten
van schulden niet te goeder trouw is geweest, brengt nog niet mede dat de toepassing van
de schuldsaneringsregeling zonder meer achterwege dient te blijven. De in art. 288 lid 2
onder b Fw bedoelde afwijzingsgrond is een facultatieve afwijzingsgrond. Bij voormelde
bepaling gaat het om een gedragsmaatstaf waarbij met alle omstandigheden van het geval
rekening dient te worden gehouden.
12. De door [verzoeker] aangevoerde omstandigheden zoals zijn leeftijd, zijn minder goede
gezondheid, de omstandigheid dat hij gedurende langere tijd gedetineerd/gegijzeld is
geweest, de mogelijkheid van een nieuwe gijzeling, de inhoud van de brief van het citypasto-
raat, vormen naar ’s hofs oordeel onvoldoende grond om [verzoeker] toe te laten tot de
schuldsaneringsregeling. Bij dat oordeel speelt een rol de aard en de omvang van de
schulden.
13. Uit het voorgaande volgt dat het verzoek van [verzoeker] tot opheffing van het faillisse-
ment onder het gelijktijdig uitspreken van de schuldsaneringsregeling dient te worden
afgewezen.

De schuldenaar voerde in cassatie één middel aan: de schuldenaar verwijt het hof
onvoldoende te zijn ingegaan op door de schuldenaar aangevoerde omstandigheden.
Het middel is duidelijk geënt op de in paragraaf 3.3 besproken motiveringseisen die
de HR heeft ontwikkeld. De onderbouwing van het middel geeft een nadere onder-
scheiding van motiveringsklachten, van algemeen naar bijzonder. Samengevat houden
de stellingen en klachten in het cassatiemiddel het volgende in:
1 Het arrest van het hof voldoet in algemene zin niet aan algemene motiveringsregels

zoals af te leiden uit het arrest van de HR van 12 mei 2000.
2 De rechter die een Wsnp-verzoek beoordeelt, dient niet in de eerste plaats te letten

op hetgeen in het verleden is gebeurd, maar veeleer op hetgeen in de toekomst
te verwachten valt.

3 De rechter dient bijkomende omstandigheden, vooral voorzover relevant voor de
toekomst, bij de beoordeling te betrekken.

4 De rechter mag niet zonder motivering voorbij gaan aan door de schuldenaar
gestelde omstandigheden waaruit kan blijken dat de schuldenaar zijn leven ten
goede heeft gekeerd.

5 De rechter dient zich rekenschap te geven van het gedrag van de schuldenaar na
het ontstaan van de schulden.

6 De rechter dient acht te slaan op de gevolgen voor de schuldenaar wanneer hij
niet tot de schuldsanering wordt toegelaten.
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7 Meer in het bijzonder beklaagt het middel zich erover dat het hof acht omstandig-
heden die de schuldenaar heeft aangevoerd onvoldoende heeft meegewogen.103

De HR verwerpt het cassatieberoep en ziet geen noodzaak, ter beantwoording van
rechtsvragen of ter bevordering van rechtseenheid, zijn arrest te motiveren (art. 81
RO). Kennelijk voelt de HR zich niet geroepen de motiveringsvereisten nog eens te
herhalen of verder uit te werken. De lagere rechtspraak moet het doen met de aanwij-
zingen van de HR in de hierboven besproken arresten uit 2000, 2001 en 2003.

300. A-G Verkade gaat wel in op de aangevoerde klachten. Met stelligheid herhaalt
de A-G zijn standpunt dat de goede-trouw-toets aankomt op hetgeen van de schulde-
naar verwacht kan worden ten aanzien van het al of niet naleven van de uit de regeling
voortvloeiende verplichtingen. Volgens Verkade dient de feitenrechter in te schatten
of de schuldenaar zich aan zijn verplichtingen zal houden. Bij die prognose kan
hetgeen zich in het verleden heeft voorgedaan een belangrijke en zelfs een beslissende
rol spelen, aldus de A-G. Deze visie is mijns inziens onjuist. De (gegronde) vrees
dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet zal nakomen vormt een afzonderlijke
afwijzingsgrond (art. 288 lid 1 onder b Fw).104 De A-G stelt voorts dat, behoudens
motiveringsklachten, het oordeel van de feitenrechter over die prognose in cassatie
niet kan worden getoetst. Niettegenstaande het arrest van de HR van 12 mei 2000
kunnen daaraan slechts beperkte motiveringseisen worden gesteld, aldus de A-G. De
A-G verwijst naar de korte behandelingstermijnen in appel vermeld in art. 292 lid
3 Fw. De A-G verwerpt de stelling van de schuldenaar in cassatie dat de rechter niet
zonder motivering voorbij mag gaan aan door de schuldenaar aangevoerde omstandig-
heden waaruit kan blijken dat de schuldenaar zijn leven ten goede heeft gekeerd. De
A-G merkt op dat dergelijke stellingen van de kant van de verzoeker erg gemakkelijk
gedaan kunnen worden en dat het te ver voert dat verwerping van dergelijke stellingen
steeds in een afzonderlijke overweging gemotiveerd moeten worden. Het arrest van
de HR van 12 mei 2000 lijkt te impliceren dat de feitenrechter aan geen van de door
de schuldenaar aangevoerde omstandigheden voorbij mag gaan. In zijn uitspraak van
26 januari 2001 nuanceert de HR dat het hof ‘een als relevant aan te merken stelling
onbesproken heeft gelaten, en derhalve zijn uitspraak niet naar behoren heeft gemoti-
veerd’ [curs. AJN]. Het arrest van de HR van 10 januari 2003 lijkt het complement

103 Die aangevoerde omstandigheden zijn: (1) de schuldenaar beoogde met zijn activiteiten hulpvaardig-
heid en geen winstbejag; (2) de schuldenaar heeft sinds oktober 1999 geen auto’s meer op zijn naam
laten registreren; (3) de autoregistraties zijn door de politie doorgehaald; (4) de schuldenaar is 65
jaar oud; (5) de schuldenaar heeft een slechte gezondheid; (6) de schuldenaar heeft reeds 19 maanden
in gijzeling doorgebracht; (7) na opheffing van faillissement zonder schuldsanering ziet de schuldenaar
opnieuw een langdurige gijzeling tegemoet; (8) de schuldenaar is een goed en betrouwbaar mens.
Ter ondersteuning van deze kwalificaties heeft de schuldenaar een brief van het ‘citypastoraat’
overgelegd, welke brief vermeldt dat de schuldenaar nog nooit het vertrouwen heeft geschaad, zich
niet meer schuldig maakt aan strafbare feiten en dat de schuldenaar heeft verzekerd dat nooit meer
te zullen doen.

104 Zie mijn opmerkingen bij het arrest van de HR van 10 januari 2003, par. 3.4.1 hierboven.
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van die regel: in dat laatste arrest zegt de HR immers dat de rechter alle relevante
omstandigheden in zijn oordeelmag betrekken. In het arrest van de HR van 10 januari
2003 ging het niet om een door de schuldenaar aangevoerde omstandigheid, ter
ondersteuning van zijn verzoek, maar juist om een omstandigheid die het hof aan de
schuldenaar tegenwierp. De HR vond dat het hof zijn boekje niet te buiten ging: de
rechter mag alle omstandigheden meewegen.

301. De A-G gaat niet in op de stelling van de schuldenaar dat de rechter rekening
zou moeten houden met de gevolgen voor de schuldenaar van afwijzing van het Wsnp-
verzoek. De A-G volstaat met een verwijzing naar hetgeen hij heeft gezegd over de
prognose van de nakoming van verplichtingen en de beperkte motiveringsplicht. De
stelling van de schuldenaar doet denken aan het belang dat de HR hecht, bij toetsing
van de geldigheid van ontslag op staande voet wegens een dringende reden, aan de
gevolgen van dat ontslag voor de werknemer.105 Ik neem aan dat de schuldenaar
specifiek doelt op de mogelijk hernieuwde gijzeling indien het faillissement wordt
opgeheven en geen sanering volgt. De stelling dat de rechter ook deze ‘omstandig-
heden’ moet wegen vindt geen steun in de tekst van de wet of de wetsgeschiedenis.
Iedere schuldenaar heeft een evident belang bij toewijzing van zijn Wsnp-verzoek
(uitzicht op een schone lei) dat samenvalt met het hoofddoel van de Wsnp. Dat belang
omvat in feite ook de afwending van de negatieve gevolgen van afwijzing van het
verzoek. Een motiveringsplicht voor de rechter op dit punt zou mijns inziens slechts
geïndiceerd zijn indien aan de beslissing van de rechter een belangenafweging ten
grondslag zou moeten liggen, waarbij bijvoorbeeld de belangen van schuldeisers en
de belangen van de schuldenaar tegen elkaar afgewogen dienen te worden. Een
dergelijke belangenafweging ligt in de ogen van de wetgever evenwel niet in het
criterium van art. 288 Fw besloten.106 De A-G meent dat het hof in de bovengeciteer-
de r.o. 12 voldoende aandacht heeft geschonken aan de specifiek aangevoerde omstan-
digheden. Voorzover het hof niet expliciet is ingegaan op specifieke omstandigheden,
acht de A-G dat niet fataal, aangezien het hof niet op alle stellingen afzonderlijk
behoorde in te gaan.107

In zijn art. 81 RO-arrest van 13 februari 2004 noemt de HR wel de voorafgaande
conclusie van de A-G, maar maakt die niet tot de zijne. Aan te nemen valt dat de
HR het arrest van het hof voldoende gemotiveerd acht en dat de HR kennelijk vindt
dat de motiveringseisen in de voorafgaande arresten voldoende zijn uitgekristalliseerd.

105 Zie bijvoorbeeld HR 12 februari 1999, NJ 1999, 643.
106 Zie ook par. 1.1.2 van hoofdstuk 4 en par. 2.2 van hoofdstuk 9 van dit proefschrift. Vgl. echter

hoofdstuk 7, par. 2.2.4 inzake het nieuwe art. 287a Fw (2008) dat de schuldenaar de mogelijkheid
geeft de rechter te verzoeken schuldeisers te bevelen tot instemming met een door de schuldenaar
voorgestelde schuldregeling. Art. 287a voorziet wel in een belangenafweging.

107 Overigens bespreekt de A-G de drie niet expliciet door het hof besproken omstandigheden – in de
hoofdtekst vermeld onder a., b en c – en concludeert de A-G dat deze omstandigheden geen of
onvoldoende gewicht in de schaal leggen.
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3.5.4 HR 8 april 2005, LJN: AS5949 (art. 81 RO)
Over gevangenisstraf en tijdsverloop

302. Verzoeker in deze zaak was op 24 juni 1998 failliet verklaard. Hoger beroep
en cassatie tegen die faillietverklaring slaagden niet. Bij vonnis van 24 maart 2003
heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage de schuldenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 15 maanden, wegens verduistering. De verduistering zou hebben plaats gevonden
in de periode augustus 1993-juli 1998. De schuldenaar stelde beroep in tegen het
strafvonnis. Na ruim vier jaar faillissement verzocht de schuldenaar op 1 april 2003
aan de Rechtbank ’s-Gravenhage zijn faillissement om te zetten in toepassing van
de wsr.108 De schuldenaar stelde in zijn verzoekschrift, primair, dat al zijn schulden
te goeder trouw zijn ontstaan.109 Subsidiair stelde de schuldenaar dat indien één
of meer schulden van zijn schulden als niet te goeder trouw ontstaan moeten worden
beschouwd, daaraan, gelet op de Recofa-aanbeveling, voorbij moet worden gegaan
nu deze schulden meer dan vijf jaar geleden zijn ontstaan.110 Bij vonnis van 18
september 2003 heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage het Wsnp-verzoek afgewezen.
Hof ’s-Gravenhage oordeelde dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan van
zijn schulden als niet te goeder trouw dient te worden aangemerkt en dat er bovendien
gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
schuldsaneringsregeling niet naar behoren zal nakomen.111 Het hof overwoog het
volgende:

5. Gelet op de aan het hof overgelegde stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het
hof van oordeel dat [verzoeker] ten aanzien van het ontstaan van zijn schulden als niet
te goeder trouw dient te worden aangemerkt. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat
wat ook als aanvangstijdstip wordt genomen en ook al zou er sprake zijn van het verloop
van vijf jaren sedert de ontdekking van de fraude, de aard en de ernst van de gedraging
– het als bestuurder verduisteren van gemeenschapsgelden – en de grote omvang van de
schuld, aan toepassing van de schuldsaneringsregeling in de weg staan. Dat [verzoeker]
hoger beroep heeft ingesteld tegen het strafrechtelijk vonnis van 24 maart 2003 doet hier
thans niet aan af.
6. Voorts is het hof van oordeel dat gelet op het feit dat [verzoeker] ten onrechte geen
aanspraak heeft gemaakt op AOW- en pensioenrechten en dit tegenover de curator opzettelijk
heeft verzwegen, zodat deze geen aanspraken namens [verzoeker] op deze inkomsten kon
maken, er gegronde vrees bestaat dat [verzoeker] zijn verplichtingen voortvloeiende uit
de schuldsaneringsregeling niet naar behoren zal nakomen.

De schuldenaar betoogde in cassatie dat het hof het verzwijgen van de AOW- en
pensioenrechten niet in zijn oordeelsvorming had mogen betrekken, omdat het zou

108 Kennelijk hangende dat Wsnp-verzoek heeft de curator aan de R-C verzocht het faillissement voor
opheffing voor te dragen. Op de procesrechtelijke kwesties, inzake de artt. 15c en 292 lid 4 Fw
en besproken in de conclusie van de A-G, ga ik niet verder in.

109 Zo valt te lezen in alinea 1.4 van de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 8 april 2005.
110 Zie par. 2 van dit hoofdstuk over de Recofa aanbevelingen 1998/2000 en de Recofa-richtlijnen 2005.
111 Hof ’s-Gravenhage, 23 december 2003.
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gaan om verknochte rechten van de schuldenaar die niet in de boedel vallen. De A-G
concludeerde dat deze rechten wel in de boedel vallen.112 Met verwijzing naar de
MvT op 288 lid 1 onder b concludeerde de A-G dat het hof het verzwijgen van de
rechten wel in zijn overwegingen mocht betrekken. Nu dit middel niet slaagt en de
imperatieve afwijzingsgrond de beslissing kan dragen komt de A-G niet meer toe aan
bespiegelingen over de aangevoerde middelen inzake de goede trouw.113 De HR
ontwaart geen rechtsvragen die beantwoording behoeven. Zo komen A-G noch de
HR toe aan bijvoorbeeld de vraag of de Recofa aanbeveling (1998/2000), dat schulden
die meer dan vijf jaar vóór het Wsnp-verzoek zijn ontstaan, geen beletsel vormen
voor toewijzing van een Wsnp-verzoek, als geldend recht zou moeten gelden.114

3.5.5 HR 24 juni 2005, LJN: AT4076 (art. 81 RO)
Over oplichting en flessentrekkerij

303. In deze zaak oordeelden Rechtbank Zwolle en Hof Arnhem dat de schuldenaar
niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan van een drietal schulden,
te weten:115

(a) verplichtingen tot schadevergoeding op grond van een strafrechtelijke veroordeling
wegens oplichting en flessentrekkerij, ter hoogte van ruim C= 18.000 waarvan nog
bijna C= 10.000 openstaat; en

(b) een tweede schuld van C= 17.500 die kennelijk ook voortvloeit uit oplichting; en
(c) een bij vonnis vastgestelde schuld van C= 480.250 aan de curator in een faillisse-

ment wegens bedrog terzake van (vernietiging van) cessie van vorderingen door
de curator aan de schuldenaar.

In cassatie klaagt de schuldenaar onder meer over het oordeel dat de schuldenaar ten
aanzien van de schulden onder (a) en (c) niet te goeder trouw is geweest.116 De
schuldenaar voert daartoe aan dat ‘niet zozeer de herkomst van de schulden van belang
is, doch ook hetgeen verzoeker heeft gedaan om de schulden te delgen.’117 De schulde-

112 Die conclusie lijkt onvermijdelijk. Art. 21 onder 2o Fw bepaalt met zoveel woorden dat pensioenrech-
ten buiten de boedel vallen indien de R-C zulks bepaalt.

113 In de op rechtspraak.nl gepubliceerde tekst van het arrest zijn de cassatiemiddelen niet opgenomen,
behoudens de samenvatting van de A-G. In de conclusie zijn de cassatiemiddelen tegen r.o. 5 evenwel
niet besproken noch samengevat.

114 Zie randnr. 268 van dit hoofdstuk voor de conclusie dat de Recofa-richtlijnen als zodanig geen recht
vormen.

115 Rb. Zwolle 23 maart 2004 (afwijzing verzoek na voorlopige toepassing) en Hof Arnhem 13 mei
2004, beide niet gepubliceerd.

116 De schuldenaar klaagt tevens over het feit dat de mondelinge behandeling niet is uitgesteld, zoals
door de schuldenaar verzocht wegens last van bijwerkingen van medicijngebruik. Het hof oordeelde
dat het verzoek te laat was gedaan en niet onderbouwd met stukken van een arts. A-G Strikwerda
merkt nog op dat de advocaat ter zitting van het hof niet heeft aangevoerd dat de verschijning van
de schuldenaar essentieel was om de stellingen van de schuldenaar toe te lichten. De HR wijst het
cassatieberoep af in een art. 81 RO-arrest.

117 Aldus de omschrijving van de klacht door de A-G in alinea 11 van de conclusie voorafgaand aan
het arrest.
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naar verwijt het hof met name dat het hof niet in aanmerking heeft genomen dat de
schuldenaar op de schuld onder (a) heeft afgelost. Voorts voerde de schuldenaar aan
dat de schuld onder (c) wellicht niet door de curator zou worden geïnd. In cassatie
stelde de schuldenaar vervolgens dat het oordeel van het hof dat de schuldenaar ten
aanzien van het ontstaan van ook die schuld niet te goeder trouw is geweest niet met
voldoende redenen is omkleed omdat die schuld wel materieel verschuldigd is maar
‘formeel niet wordt geïnd’.

De A-G meent dat het hof wel rekening heeft gehouden met de gedeeltelijke
aflossing van de schuld onder (a). Het hof heeft overwogen dat niet aannemelijk is
geworden dat de schuldenaar op het nog openstaande bedrag van C= 10.000 (verder)
heeft afgelost zoals door de advocaat is aangevoerd. De A-G leest in die overweging
dat het hof kennelijk een aanwijzing heeft gezien dat de schuldenaar ook thans niet
in staat is zich ten opzichte van schuldeisers naar behoren te willen en te kunnen
gedragen.118 Ten aanzien van de schuld onder (c) bestrijdt de A-G de rechtsopvatting
dat bij de beoordeling van de goede trouw geen rekening mag worden gehouden met
schulden die weliswaar niet te goeder trouw zijn ontstaan maar door de schuldeiser
niet worden geïnd:119

Bij de bedoelde facultatieve afwijzingsgrond wordt immers mede beoogd misbruik van
de schuldsaneringsregeling te voorkomen, zodat niet zozeer beslissend is of de schuldeiser
– om hem moverende redenen – afziet van inning van de schuld, maar veeleer of het niet
te goeder trouw ontstaan van de schuld als een aanwijzing moet worden gezien dat de
schuldenaar ook thans niet in staat moet worden geacht zich ten opzichte van schuldeisers
naar behoren te willen en kunnen gedragen (zie HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567 nt. PvS
en HR 26 januari 2001,NJ 2001, 178). Ook zonder nadere motivering is dus niet onbegrijpe-
lijk dat het hof bij de beoordeling van de vraag of het verzoek van [verzoeker] afstuit op
de afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 sub b Fw tevens rekening heeft gehouden met de
wijze waarop de onder (c) bedoelde schuld is ontstaan, ongeacht of deze schuld wellicht
niet zal worden geïnd.120

De A-G verwijst weer naar de opvatting dat de goede-trouw-toets een ‘op prognose
gerichte moraliteitstoets’ zou behelzen. Nu het hof die toets naar de mening van de
A-G impliciet heeft verricht, behoefde het oordeel van het hof geen nadere motivering.
De conclusie van de A-G is mijns inziens gebaseerd op een wel erg vrije interpretatie
van de overwegingen van het hof. Uit het arrest van het Hof Arnhem d.d. 13 mei
2004 blijkt helemaal nergens dat het hof zich de vraag heeft gesteld of de schuldenaar
zich jegens de schuldeisers naar behoren zou kunnen gedragen. Kennelijk indachtig

118 Alinea 12 van de conclusie van de A-G verwijzend naar r.o. 3.4 van Hof Arnhem.
119 Onduidelijk is overigens of de vordering wel of niet door de curator wordt geïnd. In r.o. 3.6 stelt

het hof slechts dat, gelet op de hoogte van de totale, niet te goeder trouw ontstane schuldenlast,
het verzoek dient te worden afgewezen en dat daaraan niet afdoet dat de vordering van de, zoals
door de advocaat aangevoerd, ‘wellicht’ niet zal worden geïnd.

120 Alinea 14 van de conclusie van A-G Strikwerda. Ook bij zijn verwerping van het cassatieberoep
inzake de (gedeeltelijke aflossing van de) schuld onder (a) verwees de A-G opnieuw naar het in
de hoofdtekst geciteerde arrest van de HR uit 2001.
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de jurisprudentie van de HR dat de feitenrechter alle omstandigheden dient mee te
wegen schiet de A-G het hof te hulp. Terwijl het hof geen expliciete aandacht heeft
besteed aan de door de schuldenaar aangevoerde omstandigheid dat de schuldenaar
een gedeelte van de schuld onder (a) heeft afgelost, leest de A-G in het arrest toch
een oordeel dat niet aannemelijk is dat de schuldenaar verder op die schuld heeft
afgelost. Aan de tweede aangevoerde omstandigheid – de vordering wordt door de
curator niet geïnd – behoefde het hof geen overweging te wijden, aldus de A-G, daar
het ontstaan van een schuld niet te goeder trouw als een aanwijzing (prognose) mag
gelden dat de schuldenaar ook tijdens een sanering zich niet aan zijn verplichtingen
zal houden.

De idee van de op prognose gerichte moraliteitstoets is overigens ontwikkeld door
A-G Strikwerda zelf en door Van Schilfgaarde, maar ligt mijns inziens niet besloten
in de door de A-G genoemde arresten van de HR van 12 mei 2000 of 26 januari 2001
of enig ander arrest van de HR.121

3.5.6 HR 16 december 2005, LJN: AU7495 en AU7497 (art. 81 RO)
Over ten onrechte uitgekeerde bijstand en ziektegeld

304. Samenlevende partners verzoeken ieder afzonderlijk om toepassing van de
wettelijke schuldsaneringsregeling.122 De schuldenlast van de vrouw bedraagt circa
C= 81.500, de schuldenlast van de man bedraagt circa C= 21.500. De schuld van de vrouw
aan de gemeentelijke sociale dienst wegens ten onrechte verkregen bijstand maakt
driekwart uit van haar totale schuldenlast. Circa C= 56.000 staat open sinds 1 juli 1997.
C= 2.000 is eerst sinds 1 januari 2002 verschuldigd. In verband met die schuld heeft
de politierechter de vrouw in het najaar van 2001 strafrechtelijk veroordeeld (inhoud
strafvonnis onbekend). Eerst na die veroordeling is de gemeente begonnen met een
invorderingsprocedure terzake van de bijstandsschuld. De man heeft een serie verkeers-
boetes van het CJIB onbetaald gelaten (ruim C= 3.000). De man genoot sinds 1 decem-
ber 2003 een ziektewetuitkering. De man heeft over de periode van 1 mei 2004 tot
en met 16 mei 2004 ten onrechte een ziektewetuitkering ontvangen. Terzake heeft
de man een schuld aan het UWV van C= 644. Uit de conclusie van de A-G maak ik
op dat niet vaststaat dat de man het UWV onjuist of ontijdig heeft geïnformeerd over
zijn herstel.123 Wel heeft de man kennelijk verzuimd het ten onrechte ontvangen
bedrag terug te betalen, waarna het UWV op 21 juni 2004 een boete heeft opgelegd
van C= 66. De rechtbank oordeelde dat de man ten aanzien van het ontstaan of onbetaald
laten van de schulden aan CJIB en UWV niet te goeder trouw is geweest en dat de
vrouw ten aanzien van de schulden aan de gemeente niet te goeder trouw is ge-

121 Zie par. 3.3.1 en par. 3.3.2 van dit hoofdstuk.
122 HR 16 december 2005, LJN: AU7495 en AU7497. De uitspraken van de Rechtbank ’s-Gravenhage

d.d. 25 oktober 2004 en het Hof ’s-Gravenhage d.d. 17 februari 2005 zijn, voorzover mij bekend,
niet gepubliceerd. De omschrijving van de feiten en de uitspraken van rechtbank en hof distilleer
ik uit de conclusies van A-G Keus voorafgaand aan de arresten van de HR.

123 Conclusie A-G, alinea 2.10, LJN: AU7495.
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weest.124 Hof ’s-Gravenhage oordeelde dat de man ten aanzien van het ontstaan
van de schuld aan het CJIB niet te goeder trouw is geweest en dat het onbetaald laten
van de schuld aan het UWV evenmin als te goeder trouw kan worden aangemerkt.
Het hof oordeelde dat ‘is gebleken’ dat de vrouw ten aanzien van het ontstaan van
de schuld aan de sociale dienst niet te goeder trouw is geweest. In appel voerde de
man de volgende persoonlijke omstandigheden aan: 1e de man verricht betaald werk,
2e de man deelt het huishouden met een zieke partner met een hoge schuldenlast (de
vrouw). De vrouw voerde aan 1e dat zij vanwege haar reuma niet in staat is zich eigen
inkomsten te verwerven, 2e dat de schuld aan de sociale dienst voor het grootste deel
van vóór oktober 2002 dateert (namelijk van 1 juli 1997?), 3e dat zij, nu zij samenleeft
met de man (die inkomen geniet) in staat moet worden geacht een gedeelte van haar
schuld af te lossen. Het hof heeft aan de afzonderlijke omstandigheden geen aandacht
besteed maar, zowel ten aanzien van de man als de vouw, overwogen dat ‘onvoldoende
feiten zijn gesteld of gebleken waaruit het oordeel zou kunnen volgen dat niettemin
aan de gedragsmaatstaf van art. 288 lid 2 onder b is voldaan.’125 De A-G meent
dat het hof niet tekort is geschoten in zijn motiveringsplicht. De HR vindt niet dat
de in cassatie aangevoerde klachten nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Wederom laat de HR zich niet
uit over de vraag wat de relevantie is van de ouderdom van de schulden niet te goeder
trouw ontstaan. Evenmin vindt de HR het nodig de rol van schuldeiser UWV te
belichten ten aanzien van het ten onrechte betaalde ziektegeld.

3.5.7 HR 24 februari 2006, LJN: AU8972 (art. 81 RO)
Nog verslaafd? Maar waaraan?

305. Dit arrest betrof een (ex-?)verslaafde met een schuld aan het Waarborgfonds
Motorverkeer van bijna C= 11.500 en een totale schuldenlast van bijna C= 28.000.126

De schuldenaar beschikt samen met zijn partner over een woning, uit hun relatie is
een tweeling geboren. In juni 2001 werd de schuldenaar aangehouden in een gestolen,
onverzekerde auto. Bij de aanhouding reed de politie achter op de schuldenaar, waarbij
politievoertuigen schade opliepen van C= 11.500. Voor dit feitencomplex werd de
schuldenaar strafrechtelijk veroordeeld. Sinds 2000 genoot de schuldenaar verslavings-
zorg van de instelling ‘Kentron’ in verband met cocaïnegebruik. De rechtbank wees
het Wsnp-verzoek af op de grond dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest
ten aanzien van het ontstaan en/of onbetaald laten van de schuld aan het Waarborg-
fonds Motorverkeer, alsmede ten aanzien van een schuld aan de gemeente van C= 1.000
wegens een tijdens detentie van de schuldenaar ten onrechte betaalde bijstandsuitkering.

124 Conclusies A-G alinea 1.2., zowel in LJN: AU7495 als in AU7497.
125 Conclusies A-G alinea 1.4., zowel in LJN: AU7495 als in AU7497.
126 De weergave van de feiten en de weergave van de uitspraak van Rechtbank Breda d.d. 28 september

2004 (niet gepubliceerd), alsmede van het tussenarrest en het eindarrest van Hof ’s-Hertogenbosch
(niet gepubliceerd) ontleen ik aan de conclusie van A-G Timmerman voorafgaand aan het arrest
HR 24 februari 2006.
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Kentron rapporteert op 6 december 2004 dat de schuldenaar sinds 2002 niet meer
verslaafd is en sindsdien geen strafbare feiten meer heeft gepleegd. In een tussenarrest
van 30 december 2004 oordeelde ook het hof dat de schuld aan het Waarborgfonds
niet te goeder trouw is ontstaan. Maar vervolgens overwoog het hof dat de schuldenaar
een positieve wending aan zijn leven heeft gegeven en dat hij een kans wil krijgen
om deze lijn voort te zetten. Tijdens de zitting van het hof komt aan de orde dat de
schuldenaar op 15 december 2004 opnieuw bij een ongeval zou zijn betrokken, waarbij
de schuldenaar een onverlichte auto aan de achterzijde heeft aangereden. Het hof
wenste geïnformeerd te worden of sprake was van verwijtbaar gedrag. Uit het nadien
aan het hof overgelegde proces-verbaal van politie blijkt dat de schuldenaar op de
dag van het ongeval in het ziekenhuis is aangehouden op verdenking van rijden onder
invloed (art. 8 Wegenverkeerswet). In zijn eindarrest concludeert het hof, op basis
van deze verdenking, dat de schuldenaar zich verwijtbaar heeft gedragen. Het hof
leidde hier tevens uit af dat aan de alcoholverslaving kennelijk nog geen einde is
gekomen en dat gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn Wsnp-verplichtingen
niet naar behoren zal nakomen. Het hof bekrachtigde uiteindelijk het vonnis van de
rechtbank. In cassatie klaagt de schuldenaar over de onbegrijpelijke motivering, de
wisseling van de grondslag van de afwijzing (eerst art. 288 lid 2 onder b (goede
trouw), daarna 288 lid 1 onder b (gegronde vrees)) en de conclusie van het hof dat
de schuldenaar zich ‘verwijtbaar’ heeft gedragen. De A-G constateert dat het dossier
géén aanknopingspunt biedt voor het aannemen van een alcoholverslaving, maar de
A-G meent dat de overige gronden het arrest zelfstandig kunnen dragen. Volgens de
A-G heeft het hof geen overstap gemaakt van de ene afwijzingsgrond (niet te goeder
trouw) naar de andere (gegronde vrees). De nogal gewrongen redenering van de A-G
luidt als volgt:

Het doel van de facultatieve afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 aanhef en onder b is mede
te verhinderen dat er van de schuldsaneringsregeling misbruik wordt gemaakt. Tegen deze
achtergrond is het begrijpelijk dat het hof aan het slot van r.o. 8.3. een prognose heeft
gemaakt van de kans dat [verzoeker] zijn verplichtingen uit de saneringsregeling wel of
niet zal nakomen. Ik kan daarin geen overstap van het hof lezen.

Hoewel ik niet over de uitspraak van het hof beschik, maak ik uit de parafrase van
de A-G op dat het hof heeft overwogen dat ‘gegronde vrees bestaat dat [verzoeker]
bij toepassing van de schuldsaneringsregeling zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen
niet naar behoren zal nakomen.’ Dit is de letterlijke tekst van (een deel van) art. 288
lid 1 onder b en wijst wel degelijk op een overstap door het hof naar een andere
afwijzingsgrond. De interpretatie van de A-G van de wetsgeschiedenis, als zou het
oogmerk van art. 288 lid 2 onder b om misbruik van de Wsnp te voorkomen door
de wetgever in verband zijn gebracht met een prognose van de kans dat de schuldenaar
zijn verplichtingen niet zal nakomen, komt overeen met eerdere conclusies van A-G’s
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en de mening van Van Schilfgaarde.127 Maar deze interpretatie kan nergens in de
parlementaire geschiedenis teruggevonden worden, is mijns in strijd met de wetssyste-
matiek en is ook niet door de HR bevestigd. De A-G gaat nu nog een stap verder
door te stellen dat het hof, gelijk de rechtbank, art. 288 lid 2 onder b heeft toegepast,
terwijl de A-G juist bevestigt dat het hof de letterlijke tekst van art. 288 lid 1 onder
b heeft aangehaald. Met het oog op de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid is het
te betreuren dat de HR een en ander laat passeren.

De vraagt rijst of het een hof in appel is toegestaan een andere afwijzingsgrond
te hanteren dan de rechtbank, in haar door de schuldenaar bestreden beslissing, heeft
gedaan. Gezien de devolutieve werking van het hoger beroep meen ik dat de rechter
in hoger beroep inderdaad die vrijheid heeft.128 Het lijkt mij wel wenselijk dat het
hof de schuldenaar in de gelegenheid stelt zich over die gewijzigde grondslag uit te
laten. Het is immers waarschijnlijk dat het beroepschrift vooral inhaakt op de afwij-
zingsgronden die de rechtbank aan haar beslissing ten grondslag heeft gelegd. In de
onderhavige zaak lijkt het oordeel van het hof dat gegronde vrees bestaat dat de
schuldenaar zijn Wsnp-verplichtingen niet nakomt mij niet houdbaar, nu dat oordeel
gebaseerd is op de kennelijk onjuiste vaststelling dat de schuldenaar alcoholverslaafd
zou zijn. Dat de schuldenaar ten aanzien van het tweede ongeluk in december 2004
‘een verwijt’ kan worden gemaakt, terwijl uit het arrest niet blijkt dat er door dat
ongeluk schulden zijn ontstaan, is mijns inziens een te magere basis om een Wsnp-
verzoek af te wijzen.

3.5.8 HR 31 maart 2006, LJN: AV6064 (art. 81 RO)
Over hypotheekschulden, een dakkapel en koopverslaving

306. Dit art. 81 RO-arrest betreft het Wsnp-verzoek van echtelieden met twee minder-
jarige kinderen en een totale schuldenlast van bijna C= 140.000, waaronder C= 100.000
betreffende drie hypotheekschulden.129 In november 2000 verkochten de echtelieden
hun (eerste) woning, met een hypotheekschuld van ƒ 260.000, voor ƒ 360.000, waarna
zij in december 2000 een nieuwe woning kochten voor ƒ 440.000. Naast de hypotheek
voor de aanschaf van deze woning werd een tweede hypotheek gevestigd voor een
‘overbruggingskrediet’ van ƒ 80.000 en een derde hypotheek van C= 50.000 onder
andere voor de kosten van een dakkapel. Het overbruggingskrediet diende tot financie-
ring van dubbele woonlasten in verband met de vertraagde levering van de eerste

127 Zie de paragrafen 3.3.1, 3.3.3 en 3.4.1 van dit hoofdstuk. Zie ook alinea 3.2 van de conclusie van
A-G Verkade voorafgaand aan het hieronder te bespreken arrest HR 31 maart 2006. Verkade verwijst
naar Dethmers (2005), p. 32, maar die verwijst slechts naar de conclusie van A-G Strikwerda bij
HR 12 mei 2000. Verkade verwijst voorts naar Polak-Wessels IX, par. 9067, maar daar wordt
helemaal niet ingegaan op de vraag of de goede-trouw-toets betrekking heeft (of behoort te hebben)
op de vraag of de schuldenaar in staat is zijn Wsnp-verplichtingen na te komen.

128 Vgl. HR 4 november 2005 LJN: AT5574, waar een wijziging van de grondslag speelde terzake
van een tussentijdse beëindiging, zie hoofdstuk 4, par. 3.1.3.

129 De weergave in de hoofdtekst van de feiten en de overwegingen van rechtbank en hof ontleen ik
volledig aan de conclusie van A-G Verkade voorafgaand aan het arrest.
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woning welke levering eerst in mei 2001 plaatsvond. Ten tijde van het Wsnp-verzoek
woonden de echtelieden in een ‘dure huurwoning’. Uit het feit dat nog een hypotheek-
schuld van C= 100.000 bestaat, leid ik af dat de tweede woning kennelijk nog niet
verkocht c.q. geleverd was.130 Naast de hypotheekschulden hebben de echtelieden
onder meer schulden aan twee creditcardmaatschappijen (ruim C= 5.000 totaal), een
restantschuld aan een aannemer in verband met de dakkapel van ruim C= 7.000, een
schuld aan Neckermann van C= 1.000 en telefoonschulden van meer dan C= 3.000. De
man geniet een ‘vroegpensioen’ en aanvullende inkomsten als taxi-chauffeur, de vrouw
verricht schoonmaakwerkzaamheden en werkt tevens als bejaardenverzorgster. De
echtelieden verdienen op deze manier C= 600 ‘extra’ per maand. Bij vonnis van 20
december 2004 heeft de rechtbank de voorlopige toepassing van de schuldsanerings-
regeling uitgesproken. Bij vonnis van 8 februari 2005 heeft de rechtbank de definitieve
toepassing van de wsr voor beide echtelieden afgewezen omdat, samengevat, een
substantieel deel van de schuldenlast niet te goeder trouw is ontstaan en onbetaald
is gelaten. In hoger beroep betwistten de schuldenaren niet dat zij op te grote voet
hebben geleefd, maar zij voeren aan dat zij eerst in financiële problemen kwamen
door de vertraagde levering van hun eerste, verkochte woonhuis. Het plaatsen van
de dakkapel was wellicht niet verstandig, maar zij konden niet voorzien dat zij de
verplichtingen niet zouden kunnen nakomen. De man beriep zich erop dat de invoering
van de C= hem het zicht op zijn financiële situatie heeft ontnomen omdat hij nog
rekende in guldens. De man zegt dat alleen hij dwangmatig behoefte heeft geld uit
te geven en dat de vrouw in ieder geval dient te worden toegelaten tot de schuldsane-
ringsregeling. Gelijk de rechtbank oordeelt het hof dat beide schuldenaren niet te
goeder trouw zijn geweest. Het hof verwijt de schuldenaren dat zij in 2000, terwijl
zij reeds een aanzienlijke schuldenlast hadden, hogere (hypotheek)schulden zijn
aangegaan voor de aankoop van de duurdere (tweede) woning en dat zij een overbrug-
gingskrediet hebben afgesloten dat hoger was dan nodig om de dubbele woonlasten
te financieren. Ook verwijt het hof de schuldenaren dat zij een derde hypotheek van
C= 50.000 afsloten, maar de aannemer slechts C= 5.000 betaalden. Deze verwijten gaan
ook op voor de vrouw aangezien zij de hypotheekaanvragen ‘mede moet hebben
ondertekend’, aldus het hof. Dat de schuldenaren C= 600 extra inkomsten genereren
acht het hof weliswaar een wending ten goede maar weegt niet op tegen de omvang
en de verwijtbaarheid van de schuldenlast. Zolang de schuldenaren nog gebruik maken
van een dure huurwoning komen de extra inkomsten niet ten goede van de schuld-
eisers. In cassatie voeren de schuldenaren onder andere aan (1) dat hen geen verwijt
kan worden gemaakt ten aanzien van de hypotheekschulden daar zij buiten hun wil
gedwongen zijn geweest een overbruggingskrediet af te sluiten, en (2) dat het afsluiten
van de hypotheken beoogden de korte termijnverplichtingen om te zetten in lange
termijnverplichtingen teneinde de financiële situatie onder controle te krijgen. De A-G
concludeert dat het hof de juiste maatstaf heeft aangelegd en dat ’s hofs oordeel ook
niet onbegrijpelijk was onder andere wegens de erkenning van de schuldenaren dat

130 De conclusie van de A-G vermeldt daar niets over, het arrest van de HR evenmin.



Hoofdstuk 5 365

zij op te grote voet hebben geleefd. Het betoog inzake de omzetting van korte termijn-
verplichtingen in lange termijnverplichtingen kan, volgens de A-G, in cassatie niet
meer aan de orde komen, nu dat in de feitelijke instanties niet is gevoerd. Dat mag
zo zijn, het is opmerkelijk dat de feitenrechters hun oordeel zo zwaar doen steunen
op de hypotheekleningen terwijl nergens uit (het gepubliceerde arrest) blijkt dat die
leningen niet -uit het onderpand – afgelost kunnen worden of zelfs maar dat de
schuldenaren terzake in verzuim zijn. Betwijfeld kan mijns inziens worden of de betref-
fende motiveringen van rechtbank en hof voldoende begrijpelijk zijn.131 De HR vindt
kennelijk van wel.

3.5.9 HR 8 september 2006, LJN: AX1647 (art. 81 RO)
Over hypotheekleningen en ‘financiële zekerheid’

307. Op advies van een aangetrouwd familielid wordt een echtpaar eigenaar van twaalf
woningen die worden verhuurd, bij wijze van ‘financiële zekerheid voor de toe-
komst’.132 De echtgenoten hebben een minimale betrokkenheid bij de levering en
de afsluiting van hypotheekleningen. Het familielid regelt alle zaken, maar steekt ook
de huuropbrengsten van de woningen in eigen zak. De hypotheekhoudende banken
gaan over tot verkoop wegens niet nakoming van verplichtingen uit hoofde van de
hypotheekleningen. De echtelieden zijn inmiddels gescheiden. Volgens de man zou
de vrouw haar schuldenlast hebben ‘afgewikkeld’. Uit de conclusie van de A-G begrijp
ik dat ten aanzien van de ex-echtgenote eerst de wettelijke schuldsaneringsregeling
is toegepast, maar dat de toepassing in 2002 is geëindigd in een faillissement.133

De man bleef in ieder geval achter met een schuldenlast van ruim C= 260.000 en diende
in 2005 een Wsnp-verzoek in bij de Rechtbank Rotterdam. De rechtbank wees het
verzoek af overwegend dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien
van zowel het ontstaan als het onbetaald laten van de schuldenlast. Hof ’s-Gravenhage
bekrachtigde de uitspraak oordelend dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest
bij het ontstaan van de schulden. In cassatie voerde de schuldenaar een viertal klachten
aan. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep zonder motivering. Ik bespreek de
vier cassatieklachten aan de hand van de conclusie van de A-G.

Ten eerste bestreed de schuldenaar het oordeel van het hof dat hij zich met de
koop van twaalf woningen en het sluiten van de hypotheken in een ‘hachelijk avontuur’
had begeven. Volgens de schuldenaar plegen hypothecaire leningen door de ‘overwaar-
de’ van het onderpand (de woningen) ‘gedekt’ te worden. De A-G meent dat het hof
alleen al gezien de in werkelijkheid behaalde beleggingsresultaten mocht aannemen
dat het hier inderdaad een ‘hachelijk avontuur’ betrof. De A-G vraagt zich, in navol-
ging van de rechtbank, nog wel af hoe het mogelijk is dat aan de echtgenoten twaalf

131 Volledigheidshalve merk ik nogmaals op dat de weergave van de feiten in het arrest onvolledig is.
132 Alle feiten van deze zaak, alsmede de inhoud van de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam d.d.

24 augustus 2005 en Hof ’s-Gravenhage d.d. 22 november 2005 ontleen ik aan de conclusie van
A-G Huydecoper voorafgaand aan de uitspraak van de HR d.d. 8 september 2006.

133 Zie alinea 15 van de conclusie van de A-G.
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hypotheekleningen zijn verstrekt voor de volledige aankoopsom inclusief kosten terwijl
de inkomens van de echtelieden kennelijk onvoldoende waren. Terwijl hypothecaire
financiers over het algemeen slechts 70 tot 80% financieren, is hier ‘kennelijk minder
behoedzaam te werk gegaan’, aldus de A-G. Een aannemelijke verklaring hiervoor
is door de schuldenaar niet gegeven en ook niet aan het licht gekomen, aldus de A-G.
In de conclusie van de A-G vind ik overigens geen aanwijzingen voor oplichting of
fraude van de zijde van de schuldenaar. De A-G spreekt van een overdaad aan ‘goed
vertrouwen’ van de schuldenaar. Hoewel ik het met de A-G eens ben dat de simplis-
tische argumentatie van de schuldenaar – hypotheekleningen zijn door overwaarde
gedekt – niet steekhoudend is, valt mij wel op dat de rol van de hypotheekverstrekkers
bij de beoordeling van de goede trouw van de schuldenaar in deze zaak (wederom)
geheel buiten schot is gebleven. De rechtbank en A-G komen niet verder dan de
verbazing dat de financiering mogelijk bleek, zonder te onderzoeken of de financiers
wellicht tekort waren geschoten in hun onderzoeks- of informatieplicht of hen anders-
zins enig verwijt trof. Opnieuw blijkt dat de rol van crediteuren door de Wsnp-rechter
niet of nauwelijks wordt betrokken bij de toepassing van de goede-trouw-maatstaf
van art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw.134

Ten tweede beklaagde de schuldenaar zich erover dat het hof niet heeft getoetst
of de schuldenaar bij het voortbestaan van de schulden te goeder trouw is geweest.
Het hof heeft echter wel overwogen dat de schuldenaar niets heeft gedaan om de
schade te beperken. Volgens de A-G heeft de schuldenaar ook niet aangevoerd dat
zijn gedrag in verband met het voortbestaan van de schulden zijn rol bij het ontstaan
van de schulden kon ‘goedmaken’. De schuldenaar heeft juist geen enkel initiatief
aan de dag gelegd om de schuldenproblematiek tegemoet te komen, zo merkt de A-G
op. Ik merk op dat de tekst van art. 288 lid 2 onder b het hof niet verplicht de goede
trouw van de schuldenaar ten aanzien van het voortbestaan van de schulden te toetsen.
De rechter kan een Wsnp-verzoek immers afwijzen op grond van het oordeel dat de
schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald
laten van schulden.

Ten derde heeft de schuldenaar een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel
aanvoerend dat zijn echtgenote wel tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is toegela-
ten. De A-G wijst er op dat de gevallen niet vergelijkbaar zijn, alleen al gezien het
feit dat de vrouw, zo voerde de man zelf aan, wél stappen in het werk heeft gesteld
haar schuldenprobleem te regelen.

Ten vierde voerde de schuldenaar aan dat het hof ‘het vijfjaarscriterium’ niet in
zijn voordeel heeft toegepast. Art. 288 kent geen vijfjaarscriterium. Kennelijk doelt
de schuldenaar op de aanbevelingen (1998/2000) en richtlijnen (2005) van Recofa.135

Onder verwijzing naar de ‘voornoemde omstandigheden’ oordeelde het hof dat het

134 Vgl. HR 1 december 2006, LJN: AZ0139 (par. 3.3.4 hierboven) waar de rol van de kredietverstrekker
nauwelijks wordt uitgediept.

135 Zie daarover par. 2 van dit hoofdstuk. De A-G verwijst in alinea 16 van zijn conclusie naar een
‘beleidsvoornemen’ van de gezamenlijke R-C’s in faillissementszaken zonder de aanbevelingen en
richtlijnen van Recofa bij naam te noemen.
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feit dat een substantieel deel van de schulden ouder is dan vijf jaar niet aan afwijzing
van het Wsnp-verzoek in de weg staat. De A-G vermoedt dat het hof doelde op het
volledige gebrek aan zorg van de man voor zijn financiële situatie. Ik merk nog op
dat de aanbevelingen en richtlijnen van Recofa geen algemene ‘verjaringstermijn’
stellen van vijf jaar. Die termijn wordt zowel in de aanbevelingen als in de richtlijnen
genoemd in verband met schulden uit misdrijf. Men zou kunnen verdedigen dat die
termijn dan ook moet gelden voor ‘minder ernstige’ schulden zoals hypotheekschulden.
De opmerking in de aanbevelingen uit 2000 dat ‘uiteindelijk – vrijwel – elke schuld
zich op enig moment leent voor inpassing in de wsr’ voedt ook die redenering.
Anderzijds laten de Recofa-richtlijnen uit 2005 de rechter ook bij schulden uit misdrijf
een duidelijke beoordelingsruimte waar de richtlijn luidt: ‘onder omstandigheden kan
een langere termijn in acht genomen worden […]’.

3.5.10 HR 8 december 2006, LJN: AY9688 (art. 81 RO)
Over een onjuiste schuldenopgave bij een eerder Wsnp-verzoek

308. De schuldenaar in deze zaak verzocht in 2004 toepassing van de schuldsanerings-
regeling.136 Haar verzoek werd in twee instanties afgewezen. In zijn arrest van 24
februari 2005 oordeelde Hof Arnhem dat de schuldenaar niet te goeder trouw is
geweest, in aanmerking genomen dat de desbetreffende schulden recent waren en een
belangrijk deel uitmaakten van de opgegeven totale schuldenlast van C= 26.000. In
2006 diende de schuldenaar opnieuw een Wsnp-verzoek in. De Rechtbank Arnhem
overwoog dat de weigeringsgrond in het arrest van 24 februari 2005 nog steeds bestond
(schuldenaar niet te goeder trouw). Verder constateerde de rechtbank dat er veel
nieuwe schulden zijn bijgekomen en dat de schuldenlast is opgelopen tot circa
C= 71.300. De recente en grote toename van de schulden wettigt de vrees dat de
schuldenares zich niet zal houden aan de Wsnp-verplichtingen, zo oordeelde de
rechtbank. De schuldenaar voerde in appel grieven aan tegen beide afwijzingsgronden.
Volgens de schuldenaar was er geen recente toename van schulden maar was uit
bevindingen van het Budget Advies Centrum van de gemeente Arnhem gebleken dat
de opgave in 2005 (C= 26.000) onvolledig was. Tegen het oordeel dat zij niet te goeder
trouw is, voerde de schuldenaar bij het hof aan dat de omstandigheden sinds 2005
zijn gewijzigd en dat zij niet alleen bereid is betalingen te doen maar dat daadwerkelijk
een aanvang is gemaakt met aflossing van schulden onder begeleiding van het Budget
Advies Centrum. Het mag allemaal niet baten. Het hof achtte onaannemelijk dat de
schuldenaar geen weet had van het grootste deel van haar schulden en ging voorbij
aan de uitleg van de schuldenaar waarom zij in 2005 geen zicht had gehad op de
hoogte van haar schulden. Dit grote verschil in de opgaven van de schuldenlast in
2005 en in 2006 was voor het hof voldoende grond voor afwijzing van het Wsnp-
verzoek, ongeacht het antwoord op de vraag of de schuldenaar te goeder trouw is
geweest. Ik citeer r.o. 3.4:

136 Vrijwel alle gegevens ontleen ik aan de conclusie van A-G Langemeijer voorafgaand aan het art.
81 RO-arrest HR 8 december 2006.
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Het hof is van oordeel dat reeds gelet op het feit dat een deugdelijke verklaring voor het
aanzienlijke verschil van ongeveer C= 45.000,- in de schuldenlast ontbreekt, het bestreden
vonnis dient te worden bekrachtigd, wat er ook zij van hetgeen de rechtbank heeft over-
wogen met betrekking tot de goede trouw ten aanzien van de schulden.Dat [de schuldenares]
inmiddels schulden heeft afgelost en C= 63,- per maand reserveert ten behoeve van schuld-
eisers doet daaraan niet af. [curs. AJN].137

In cassatie klaagt de schuldenaar erover dat onduidelijk is welke weigeringsgrond
van art. 288 Fw het hof op het oog had. Indien het hof een niet in art. 288 genoemde
weigeringsgrond bedoelde is het oordeel rechtens onjuist, aldus de schuldenaar. Mijns
inziens is dit, gezien het geciteerde oordeel van het hof, een steekhoudende klacht,
maar de HR ziet kennelijk geen reden op de klacht in te gaan. De A-G wil wel
toegeven dat het ‘tussenzinnetje’ in r.o. 3.4 (‘wat er ook zij van…’) verwarring kan
stichten, maar de A-G leidt uit de context af dat het hof heeft bedoeld dat de afwijzing
mede op grond van art. 288 lid 2 onder b berust maar om een andere reden dan de
rechtbank had gegeven. Volgens de A-G baseerde de rechtbank zich op de toename
van de schuld en het hof zich op de afwijkende opgave van de hoogte van de schuld.
De lezing van de A-G maakt een gewrongen indruk en is mijns inziens in strijd met
de aanvang van de hierboven geciteerde overweging van het hof: reeds gelet op het
feit dat een deugdelijk verklaring voor het verschil in de schuldenopgaven ontbreekt
dient het vonnis bekrachtigd te worden.

In subsidiaire klachten bestrijdt de schuldenaar onder meer dat er gegronde vrees
bestaat, als bedoeld in art. 288 lid 1 onder b.138 Daartoe voert zij aan dat zij in appel
een verklaring voor de verschillende opgaven heeft gegeven. Bovendien, al zou een
deugdelijke verklaring ontbreken, dat betekent nog niet dat er gegronde vrees bestaat
dat zij Wsnp-verplichtingen niet zal nakomen of haar schuldeisers zou benadelen.
De A-G concludeert dat het hof blijkbaar vindt dat de schuldenaar terzake van de
schuldenopgaven een ernstig verwijt te maken valt en dat de waardering van een en
ander aan het hof is voorbehouden. Wat mij wel bevreemdt is dat het hof in de Wsnp-
verzoekschriftprocedure in 2006 aan de schuldenaar een fout tegenwerpt die zij
kennelijk in de Wsnp-verzoekschriftprocedure in 2005 heeft gemaakt. Het hof consta-
teert immers niet dat de opgave uit 2006 onjuist is. De verdediging van de schuldenaar
dat zij in 2005 geen zicht had op de hoogte van haar schulden komt mij ook niet zó
vreemd voor als deze op het eerste gezicht mag lijken. Personen in een problematische
schuldensituatie kenmerken zich juist vaak door onwetendheid c.q. onderschatting

137 R.o. 3.4 van Hof Arnhem 29 juni 2006, overgenomen uit alinea 1.5 van de conclusie van de A-G
voorafgaand aan HR 8 december 2006.

138 Zie de alinea’s 2.4 tot en met 2.12 van de conclusie van de A-G. De schuldenaar klaagt ook dat
voorzover het oordeel van het hof gebaseerd is op art. 288 lid 2 onder b (goede trouw) de beslissing
blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij onvoldoende is gemotiveerd, maar het cassatie-
middel geeft, zo maak ik op uit de conclusie van de A-G, niet aan welke stellingen het hof onbespro-
ken heeft gelaten. ‘Alles overziende’ heeft het hof echter wel acht geslagen op de aangevoerde
omstandigheden maar deze niet zwaar genoeg geacht om op te wegen tegen de door het hof belangrij-
ker geachte omstandigheid dat een deugdelijke verklaring van de schuldenaar voor de verschillen
tussen de schuldenopgave uit 2005 en 2006 ontbreekt, aldus de A-G.
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van de hoogte van schulden.139 De inschakeling van het Budget Advies Centrum
en het feit dat de schuldenaar kennelijk weer op schulden aflost, bood mijns inziens
ruimte om over de ‘fout’ uit 2005 heen te stappen en de schuldenaar een tweede kans
te geven. Ik teken nog aan dat de wet geen specifieke grond kent tot afwijzing van
een Wsnp-verzoek wegens een onjuiste of onvolledige opgave van gegevens bedoeld
in de artt. 284 en 285 Fw.140 Maar de feitenrechter kan uit een onjuiste opgave mijns
inziens wel afleiden dat er gegronde vrees bestaat als bedoeld in art. 288 lid 1 onder
b, met name nu de informatieplicht een centrale rol speelt in een doelmatige afwikke-
ling van de schuldsanering.141

3.5.11 HR 22 december 2006, LJN: AZ2595 (art. 81 RO)
Over frauduleus handelen en de omvang van schulden

309. De schuldenaar torst een schuldenlast van, in totaal, C= 4,5 miljoen.142 Uit uit-
spraken van de belastingkamer van Hof ’s-Hertogenbosch blijkt dat de schuldenaar
onherroepelijke IB-schulden heeft van bijna C= 1,35 miljoen en een schuld aan het
UWV van bijna C= 3,5 miljoen. Deze schulden hebben betrekking op handelen van
verzoeker dan wel van rechtspersonen waarvan de schuldenaar bestuurder dan wel
feitelijk leidinggevende was.143 Na een boekencontrole door de FIOD heeft de Recht-
bank Breda aan de schuldenaar, in verband met zijn belastingschulden, een voorwaar-
delijke gevangenisstraf opgelegd van drie maanden en een boete van ƒ 150.000. In
reactie op een faillissementsaanvraag van de fiscus heeft de schuldenaar een Wsnp-
verzoek ingediend. Op grond van de uitspraken van de belastingkamer en de hoogte
van de schulden oordeelde Rechtbank Breda dat de schuldenaar, als bestuurder van
verschillende ondernemingen, in het laten ontstaan van voormelde schulden niet te
goeder trouw is geweest. In zijn arrest van 18 april 2006 bekrachtigde Hof ’s-Hertogen-
bosch de uitspraak van de rechtbank. Het hof overweegt dat in het algemeen niet
uitsluitend op grond van de omvang van de totale schuldenlast kan worden geoordeeld
dat sprake is van een situatie waarin de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan van
deze schulden niet te goeder trouw is geweest. Maar volgens het hof is in de onder-
havige zaak sprake van omstandigheden die het oordeel dat aannemelijk is dat de
schuldenaar ten aanzien van het ontstaan van schulden niet te goeder trouw is geweest,
rechtvaardigen. Het hof verwijst naar de uitspraken van de belastingkamer waaruit
volgens het hof blijkt dat de schulden aan de belastingdienst en het UWV zijn ontstaan
als gevolg van frauduleus handelen van de schuldenaar dan wel van rechtspersonen

139 Zie hoofdstuk 2, par. 2.4.
140 Vgl. in gelijke zin opmerkingen in de Eerste Kamer naar aanleiding van wetsvoorstel 29 942, zie

hoofdstuk 7, par. 2.2.2.
141 Zie hoofdstuk 4, par. 2.2.
142 Alle gegevens alsmede de overwegingen van de feitenrechters ontleen ik aan de conclusie van A-G

Keus voorafgaand aan het art. 81 RO-arrest HR 22 december 2006, LJN: AZ2595.
143 Uit het arrest en de conclusie van de A-G blijkt niet om wat voor ondernemingen c.q. rechtspersonen

het ging. Evenmin blijkt of de schuldenaar ten tijde van indiening van het Wsnp-verzoek nog
ondernemer was.
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waarvoor de schuldenaar als bestuurder of feitelijk leidinggevende verantwoordelijk
was. Dat de schuldenaar de bedoelde zaken aan het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens wenst voor te leggen, doet er volgens het hof niet aan af dat de schulden
aan de belastingdienst en het UWV als vaststaand kunnen worden beschouwd. Het
hof overweegt dat het facultatieve karakter van art. 288 lid 2 onder b Fw niet tot
afwijzing van zijn verzoek dwingt, maar het hof zag in het gegeven dat deze schulden
het merendeel van de totale schuldenlast vormen en bovendien zeer omvangrijk zijn,
termen aanwezig het Wsnp-verzoek af te wijzen.

310. In cassatie voerde de schuldenaar onder meer drie middelen aan die betrekking
hebben op de goede-trouw-maatstaf.144 Ten eerste betoogde de schuldenaar dat het
hof een onjuiste en te beperkte uitleg aan de facultatieve weigeringsgrond van art.
288 lid 2 onder b Fw heeft gegeven, althans zijn beslissing niet naar behoren heeft
gemotiveerd, nu het zich geen rekenschap heeft gegeven van de desastreuze gevolgen
van een weigering van toepassing van de schuldsaneringsregeling voor de schuldenaar,
enerzijds, en de geringe perspectieven van een faillissement van de schuldenaar voor
diens schuldeisers, anderzijds. In HR 13 februari 2004, besproken in paragraaf 3.5.3,
voerde een andere schuldenaar een soortgelijk betoog. A-G Verkade liet dat betoog
onbesproken. De Hoge Raad laat zich in beide arresten niet uit over dit principiële
cassatiemiddel, maar A-G Keus doet dat in zijn conclusie voorafgaand aan HR 22
december 2006 wel. De A-G stelt zich op het standpunt dat de Wsnp-rechter niet tot
een dergelijke belangenafweging gehouden is. De A-G wijst er onder meer op dat
een Wsnp-verzoek volgens de wetsgeschiedenis niet mag worden afgewezen wegens
de belangen van de schuldeisers nu de belangen van de crediteuren in de Wsnp zijn
‘verdisconteerd’.145 Ik merk op dat de schuldenaar nu juist betoogde dat toepassing
van de schuldsaneringsregeling wél in het belang van crediteuren zou zijn, maar
onderschrijf het standpunt van de A-G dat de wettekst noch de wetsgeschiedenis ruimte
biedt voor een belangenafweging door de rechter.146

144 Zie alinea 2.3, 2.4 en 2.5 van de conclusie van de A-G. De schuldenaar betoogde in cassatie voorts
dat het arrest in strijd is met de ‘zorgvuldige voorbereiding’ respectievelijk het beginsel van ‘fair
trial’, zie alinea 2.1 en 2.2 van de conclusie van de A-G. Deze klachten baseert de schuldenaar ten
eerste op de stelling dat de belastingdienst informatie heeft achtergehouden en dat de uitspraken
van de belastingkamer slechts een deel van de werkelijkheid weergeven. De A-G constateert dat
de schuldenaar zich ook tegenover de belastingkamer op voormelde beginselen heeft beroepen, maar
tevergeefs, en dat de schuldenaar geen cassatieberoep heeft ingesteld tegen de uitspraken van de
belastingrechter. Voorts voert de schuldenaar aan dat de rechtbank in haar Wsnp-uitspraak verwijst
naar een brief van de fiscus die de schuldenaar eerst na dat vonnis heeft ontvangen, als gevolg
waarvan de schuldenaar zich niet volledig heeft kunnen ‘verweren’. Nu de schuldenaar in hoger
beroep wel op die brief heeft kunnen reageren, onderschrijft de A-G het standpunt van het hof dat
de schuldenaar zich voldoende heeft kunnen verweren.

145 Zie slot alinea 2.3 van de conclusie van de A-G. Zie ook hoofdstuk 4, par. 1.1.2 en hoofdstuk 9,
par. 2.2 van dit proefschrift.

146 Vgl. het nieuwe art. 287a (2008) dat een belangenafweging voorschrijft terzake van een door de
schuldenaar voorgestelde schuldregeling, zie hoofdstuk 7, par. 2.2.4.
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Voorts betoogt de schuldenaar in cassatie dat het hof ten onrechte tot het oordeel
is gekomen althans niet naar behoren heeft gemotiveerd dat de schuldenaar ten aanzien
van het ontstaan en het onbetaald laten van de schulden aan de belastingdienst en
het UWV niet te goeder trouw is geweest. Daarbij klaagt het middel in het bijzonder
dat het hof een onjuiste maatstaf heeft aangelegd door onder de gegeven omstandig-
heden uit de hoogte van de vorderingen af te leiden dat de schuldenaar niet te goeder
trouw is geweest. De HR vindt kennelijk niet dat het hof een verkeerde maatstaf heeft
aangelegd of zijn arrest onvoldoende heeft gemotiveerd. De A-G stelt voorop dat de
toetsing aan de goede-trouw-maatstaf op een waardering van omstandigheden berust.
Voorts citeert de A-G de MvT bij de Wsnp waarin vermeld is dat de omvang van
de schulden een rol kan spelen bij de toetsing aan de goede trouw en langs die weg
kan leiden tot afwijzing van het Wsnp-verzoek.147

Ten slotte klaagt de schuldenaar dat het hof, in het licht van het facultatieve
karakter van art. 288 lid 2 onder b Fw, onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de
gegeven feiten en omstandigheden in het onderhavige geval voldoende termen opleve-
ren om het Wsnp-verzoek af te wijzen. Volgens A-G Keus kan de rechter inderdaad
een Wsnp-verzoek toewijzen, ondanks het feit dat de schuldenaar niet te goeder trouw
is geweest, in het bijzonder wanneer de schuldenaar nadien heeft blijk gegeven dat
zich ten opzichte van zijn schuldeisers naar behoren te willen en kunnen gedragen.
De A-G merkt echter op dat de schuldenaar geen feiten en omstandigheden heeft
aangevoerd op grond waarvan de rechter de wsr toch zou moeten toepassen en dat
het niet op de weg van het hof ligt te onderzoeken of er zulke omstandigheden zijn.

4 Jurisprudentie feitelijke instanties

4.1 Onderzochte jurisprudentie

311. In het kader van het onderzoek naar de goede-trouw-maatstaf heb ik de uitspraken
bestudeerd die tot en met augustus 2006 zijn gepubliceerd op de website van de RvR
te ’s-Hertogenbosch (hierna te noemen: de RvR-site) onder ‘de ingang’ wetsartikel
288 lid 2 onder b Fw.148 Het betreft 124 uitspraken.149 Deze uitspraken zijn op
hun beurt afkomstig uit de selectie van de jurisprudentiecommissie van Recofa.150

147 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 16; zie ook hoofdstuk 4, par. 5.3.
148 Het zijn de 124 uitspraken die opgenomen zijn op de RvR-site onder wetsart. 288 lid 2 b Fw. Het

betreft 106 zaken alsmede 18 uitspraken in hoger beroep c.q. cassatieberoep betreffende een van
die 106 zaken. Onder de 106 zaken bevinden zich zowel rechtbankuitspraken als hofuitspraken.

149 Ik heb deze 124 aangevuld met een tweetal uitspraken uit 2006 die eveneens op de site te vinden
zijn, maar (om mij onbekende redenen) door de RvR niet zijn gerubriceerd onder art. 288 lid 2
onder b.

150 De commissie bestaat uit drie R-C’s en een gerechtssecretaris die tweemaandelijks bijeenkomen
om een selectie te maken. De selectie wordt opgenomen in een bulletin verspreid binnen de rechterlij-
ke macht; zie Huls & Schellekens (2001), p. 28.
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Bij die website-publicaties tracht de RvR zoveel mogelijk doublures te voorkomen.151

In één uitspraak over het ‘niet te goeder trouw’ zijn van een schuldenaar spelen
uiteraard vaak diverse schulden en omstandigheden een rol. Ik heb de uitspraken naar
eigen inzicht gerubriceerd naar de kennelijk doorslaggevende feiten en omstandigheden
dan wel het meest opvallende toetsingscriterium. Sommige uitspraken heb ik in
verschillende rubrieken opgenomen. Deze rubricering is vanzelfsprekend enigermate
arbitrair: niet zelden is niet goed vast te stellen welke gewicht de rechter toekent aan
welke feiten of omstandigheden, vaak ook spelen schulden en omstandigheden van
verschillende aard een belangrijke rol. Welke omstandigheid dan de doorslag geeft,
duidt de rechter vaak niet aan. Nu ik getracht heb zoveel mogelijk aan te knopen bij
de kennelijk doorslaggevende omstandigheid (c.q. omstandigheden) brengt dat met
zich dat de in deze paragraaf 4 beschreven rubrieken niet alle uitspraken noemen
waarin de betreffende omstandigheid een rol speelt. In het – eveneens gerubriceerde –
thematische jurisprudentieregister achterin dit proefschrift worden uitspraken genoemd
waarin de betreffende omstandigheid eveneens vermeld wordt. Mijn rubricering komt
gedeeltelijk overeen met de subnormen, omstandigheden en voorbeelden genoemd
in de wetsgeschiedenis, zoals die in hoofdstuk 4, paragraaf 5.6 zijn opgesomd. Hoewel
het onderzoek hoofdzakelijk de uitspraken betreft die toepassing geven aan art. 288
lid 2 aanhef en onder b Fw, komen in deze paragraaf ook uitspraken ter sprake die
(mede) zien op aanverwante onderwerpen zoals de informatieverplichting van de
schuldenaar (art. 285 Fw) en de afwijzing op grond van art. 288 lid 1 onder b Fw
(gegronde vrees).

312. Niet alleen de selectiemethode van de RvR en mijn subjectieve rubricering ook
het aantal geselecteerde uitspraken nopen mij tot relativerende opmerkingen. In de
periode december 1998 tot en met 2005 zijn circa 73.000 Wsnp verzoeken definitief
toegewezen.152 Het totale, landelijke aantal afwijzingen is onbekend. Uit een onder-
zoek onder vijf rechtbanken blijkt dat het gemiddelde percentage afgewezen verzoeken
circa 12% bedraagt.153 Het afwijzingspercentage per rechtbank varieert aanzienlijk,
tussen de 5% (Leeuwarden) en meer dan 20% (Arnhem). Volgens het WODC-rapport
uit 2001 werd 80% van de afwijzingen gebaseerd op de grond dat de schuldenaar
niet te goeder trouw is geweest.154 Dit percentage komt overeen met de bevindingen
in de Monitor Wsnp (2006). Volgens de Monitor bleek het oordeel van de rechtbank
dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest één van de hoofdredenen tot
afwijzing van Wsnp-verzoeken te zijn bij 81% van alle afwijzingen. Indien het aantal
van 73.000 toewijzingen gecombineerd wordt met een afwijzingspercentage van 12%
van alle Wsnp-verzoeken, waarvan 80% wegens het niet te goeder trouw zijn van

151 Zo deelde mr. Von den Hoff van de RvR mij desgevraagd mede.
152 Bron CBS en Monitor Wsnp (2005).
153 Monitor Wsnp (2005), p. 21. Het onderzoek betreft de Rechtbanken Arnhem, ’s-Hertogenbosch,

Leeuwarden, Rotterdam en Zutphen.
154 WODC 2001, p. 99. Volgens een steekproef van de WODC-onderzoekers in 1998-2000 was in 79%

van de afwijzingen de goede-trouw-maatstaf de reden tot afwijzing.
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de schuldenaar kom ik, voor de periode 1998 tot en met 2005, op circa 83.000 Wsnp-
verzoeken, 8.000 Wsnp-verzoeken die zijn afgewezen op grond van de goede-trouw-
maatstaf en 2.000 afwijzingen op overige gronden.155 Indien de rechter zich, zoals
de Staatssecretaris van Justitie in 1993 verwachtte, inderdaad bij ieder verzoek over
de goede trouw van de schuldenaar uitspreekt zijn er tot en met 2005 tenminste 83.000
uitspraken gedaan die relevant zijn voor dit onderzoek.156 In dit aantal van 83.000
zijn de hoger beroepszaken nog niet meegeteld.157 In ieder geval in (de geschatte)
8.000 afwijzingsgevallen heeft de rechter zich over het niet te goeder trouw zijn van
de schuldenaar uitgelaten. Het totale aantal op de website van de RvR gepubliceerde
uitspraken over art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw in de periode december 1998
tot en met 2005 (124) is een zeer kleine fractie van het totaal aantal Wsnp-verzoeken,
namelijk 1,5 promille, en ook een klein aantal in vergelijking met het aantal afwijzin-
gen, namelijk 1,55 procent.158 De selectiemethode van de RvR heeft er voorts toe
geleid dat op de website gepubliceerde uitspraken grotendeels dateren uit de periode
1999 tot en met 2002 (108 uitspraken). Vanaf 2003 is het aantal op de RvR-site
gepubliceerde uitspraken aanzienlijk minder.159

De selectiemethode van de RvR – alleen uitspraken met ‘nieuwswaarde’ zijn
gepubliceerd – alsmede het kleine percentage zaken dat door de RvR geselecteerd
is van het totaal van circa 83.000 Wsnp-verzoeken tot en met 2005, brengt met zich
dat er niet vanuit gegaan mag worden dat de hieronder per rubriek aan te geven
getalsmatige verdeling van toewijzingen en afwijzingen representatief is voor alle
Wsnp-uitspraken van Nederlandse rechters.160 Daar staat tegenover dat het RvR-
bestand, voorzover mij bekend, het grootste openbare bestand uitspraken vormt.161

Nu de RvR selecteert op de ‘nieuwswaarde’ van een uitspraak geeft de selectie
bovendien een beeld van de ‘moeilijke’ gevallen en ook, meer in het algemeen, van
de ontwikkelingen in de loop der jaren (trends) van de jurisprudentie van de feitenrech-
ters.

155 73.000 toewijzingen (88%) na afwijzing van 12% van alle Wsnp-verzoeken resulteert in een bereke-
ning van 73.000/0,88 = 83.000 Wsnp verzoeken (100%, afgerond) en 10.000 afwijzingen (12%).
80% van die 10.000 is 8.000 afwijzingen op grond van art. 288 lid 2 onder b Fw.

156 Zie voor de opmerking van de staatssecretaris dat de rechter zal toetsen aan de goede trouw slot
randnr. 249.

157 Het totaal aantal hoger beroepszaken is onbekend. Wel is bekend dat tot en met mei 2005 in 758
zaken de definitieve toepassing eerst in hoger beroep is uitgesproken, 1,2% van het totale aantal
toepassingen; zie Monitor Wsnp (2005), p. 31.

158 124/83.000 * 1000 ‰ = 1,5 ‰; 140/8000* 100 % = 1,55 %
159 2003: vijf uitspraken, 2004: twee uitspraken, 2005: zeven uitspraken.
160 Voor een representatief onderzoek zou een aselecte steekproef nodig zijn uit de 83.000 grotendeels

ongepubliceerde uitspraken (zie hoofdtekst). Die steekproef dient dan zó groot te zijn dat statistisch
significante waarnemingen gedaan kunnen worden. Een complicatie daarbij is dat toegewezen Wsnp-
verzoeken vaak minder gedetailleerd gemotiveerd zijn, wat een onderzoek naar de doorslaggevende
omstandigheden bij de facultatieve beoordeling ex art. 288 lid 2 onder b Fw bemoeilijkt.

161 Zoeken op art. 288 Fw op www.rechtspraak.nl leverde op 28 juni 2007 77 uitspraken op over de
periode 1999 tot en met 28 juni 2007 en 62 uitspraken over de periode 1999 tot en met 2006
(tegenover 124 uitspraken in het RvR-bestand over de periode tot en met augustus 2006).
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313. De rubricering van de uitspraken in de navolgende paragrafen 4.2 tot en met
4.8 is als volgt:

4.2 Onderzoek rechter vs mededelingsplicht schuldenaar

4.3 Discretionaire afwijzingsbevoegdheid van de rechter

4.4 Aard schulden
4.4.1 Uitkeringsfraude
4.4.2 Strafrechtelijke veroordelingen, boetes; schadevergoeding slachtoffers
4.4.3 Aard schulden; overig

4.5 Aandeel schulden in totale schuldenlast; omvang schulden

4.6 Ouderdom schulden

4.7 Gedrag schuldenaar; mate van verwijtbaarheid
4.7.1 Gedragsproblemen en verslaving
4.7.2 Mate van verwijtbaarheid (ontstaan) schulden; overig
4.7.3 Betalingsmoraal
4.7.4 Schuldenaar verstrekt schuldeisers geen informatie over schuldenlast162

4.7.5 Frustratie verhaalsrechten; onttrekking vermogensbestanddelen
4.7.6 Inspanningsverplichting tot verwerving inkomsten vóór toepassing wsr
4.7.7 Saneringsgezindheid, ‘keer ten goede’

4.8 Persoonlijke omstandigheden en psychische problemen

Hieronder zal de inhoud van de uitspraken en de tendens van de rechtspraak besproken
worden aan de hand van de bovengenoemde rubrieken. Indien in de tekst hieronder
wordt verwezen naar een individuele uitspraak wordt de vindplaats steeds in een
voetnoot vermeld. Soms wordt ook verwezen naar een aantal uitspraken tegelijk
(bijvoorbeeld: ‘elf uitspraken in deze rubriek hebben betrekking op…’), dan is de
lezer aangewezen op de gerubriceerde opsomming in het jurisprudentieregister. Zoals
opgemerkt, zijn in dat register (onder het kopje: ‘Zie ook:…’) tevens vindplaatsen
van andere – in de desbetreffende rubriek niet besproken – uitspraken opgenomen,
waarin het betreffende rubrieksonderwerp vermeld wordt, maar geen doorslaggevende
rol of geen identificeerbare rol speelt. In deze paragraaf 4 verwijs ik een enkele keer
terug naar de jurisprudentie van de HR die reeds is besproken in paragraaf 3 van dit
hoofdstuk.

162 Zie par. 4.2.van dit hoofdstuk voor de informatieverstrekking door de schuldenaar bij de indiening
van het Wsnp-verzoek.
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4.2 Onderzoek rechter versus mededelingsplicht schuldenaar

314. Ik begin met de vraag op basis van welke informatie de rechter zijn beslissing
op het Wsnp-verzoek, en meer in het bijzonder zijn beslissing op de vraag of de
schuldenaar te goeder trouw is geweest, neemt. In paragraaf 1 van hoofdstuk 4 is reeds
besproken welke informatie de schuldenaar in of bij zijn verzoek dient aan te leveren,
alsmede de ondergeschikte rol van crediteuren in het toelatingsproces. De HR onder-
kent een algemene verplichting van de schuldenaar om tijdens de sanering eigener
beweging inlichtingen te verschaffen aan de R-C en bewindvoerder, indien de schulde-
naar weet of behoort te begrijpen dat die inlichtingen van belang zijn voor een doeltref-
fende uitvoering van de schuldsaneringsregeling.163 Ten eerste kan van de schulde-
naar worden verwacht, aldus de HR, eigener beweging bepaalde inlichtingen te
verstrekken in verband met de aard van de wel aan hem gestelde vragen en de aanwij-
zingen van de R-C en bewindvoerder. Ten tweede, onder verwijzing naar de strekking
van de schuldsaneringsregeling, neemt de HR een meer algemene verplichting van
de schuldenaar aan tot het verschaffen van inlichtingen waarvan de schuldenaar weet
of behoort te begrijpen dat zij van belang zijn voor een doeltreffende uitvoering van
de schuldsaneringsregeling. Het ligt naar mijn mening niet voor de hand deze jurispru-
dentie van toepassing te achten op de informatievoorziening door de schuldenaar bij
zijn Wsnp-verzoek, nu art. 285 Fw zo specifiek aangeeft welke informatie de schulde-
naar in of bij zijn Wsnp-verzoek ter griffie van de rechtbank dient neer te leggen.164

315. In de praktijk kampt de Wsnp-rechter echter regelmatig met een onvolledige
art. 285-verklaring. Uit onderzoek van Huls en Schellekens blijkt dat de verklaring
niet volledig wordt ingevuld en geen of onvolledige informatie bevat met betrekking
tot de aard van de schulden, over bezittingen van de schuldenaar en over de goede
trouw van de schuldenaar.165 De schuldenlijst blijkt vaak onjuist, onvolledig en niet
actueel. Ook wordt in de verklaring vaak niet aangegeven welke pogingen de schulde-
naar heeft ondernomen om tot een minnelijke regeling met zijn schuldeisers te komen.
In de praktijk trachten diverse rechtbanken zelf nogal eens de ontbrekende informatie
op te sporen c.q. aangeleverde informatie te verifiëren bij de gemeente, de gemeentelij-
ke kredietbank, deurwaarders of crediteuren. Hoewel dat niet voor alle rechtbanken
geldt, accepteren zij vaak de onvolledige verklaringen omdat zij zich op het standpunt
stellen dat de schuldenaar niet het slachtoffer mag worden van nalatigheid van de
gemeente.166 Bijzondere problemen doen zich voor bij de art. 285-verklaringen over
(ex-)ondernemers. De gemeenteambtenaren hebben vaak niet de bedrijfseconomische

163 HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259, JOR 2002/91, besproken in hoofdstuk 4, par 2.2.
164 Zie ook hoofdstuk 4, par. 1.4.2 inzake de onderzoeksrol van de rechter.
165 Huls & Schellekens (2001), p. 35 e.v. Volgens sommige rechtbanken zijn de hulpverleners in het

minnelijke traject ‘zachter’ van karakter en verzwijgen zij soms voor de debiteur ‘schadelijke
informatie’, Huls & Schellekens (2001), p. 39.

166 Huls & Schellekens (2001), p. 37. De onvolledigheid van de verklaring leidt dan soms wel tot een
aanhouding van het Wsnp-verzoek. Sommige rechtbanken accepteren een onvolledige verklaring
niet en sturen deze terug naar de gemeente.
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c.q. boekhoudkundige kennis in huis om de verklaringen correct in te vullen. Indien
de Wsnp-rechter het niet tot zijn taak rekent onderzoek te doen naar de administratie
van de ondernemer of aan dat onderzoek niet toekomt, wil een enkele rechter de Wsnp
nog wel eens voorlopig van toepassing verklaren met het verzoek aan de bewindvoer-
der de boeken te onderzoeken.167 In het onderzoek van Huls & Schellekens oordeel-
den representanten van alle negentien rechtbanken dat zelfs een volledig ingevulde
art. 285-verklaring onvoldoende informatie bevat om een afgewogen oordeel te vor-
men.168 Van belang voor het onderhavige onderzoek is voorts dat in de modelver-
klaring aan de gemeente geen standpunt wordt gevraagd inzake de goede trouw.169

De tekst van de standaardverklaring is overigens eind 2004 aangepast en voorziet
de rechter thans van meer informatie over de achtergronden van de schulden en de
bevindingen in het minnelijke traject.170

316. Hoewel behoorlijk opgeroepen, verscheen een schuldenaar niet voor de behande-
ling ter zitting bij de Rechtbank Zwolle. De rechtbank trok hieruit de gevolgtrekking
dat de schuldenaar klaarblijkelijk niet in zijn Wsnp-verzoek persisteerde. De schulde-
naar voerde in hoger beroep aan dat zij de oproep van de rechtbank weliswaar ontvan-
gen had, maar wegens bedreigingen door haar ex-vriend niet bij de mondelinge
behandeling aanwezig kon zijn. Hof Arnhem vernietigde het vonnis van de rechtbank
omdat uit het enkele feit dat de schuldenaar niet ter zitting is verschenen, niet mag
worden opgemaakt dat het verzoek als ingetrokken moet worden beschouwd.171 Het
niet-verschijnen van de schuldenaar kan het verzoek en het onderzoek naar afwijzings-
gronden (wel) bemoeilijken, aldus het hof. Voorts kan het niet-verschijnen van de
schuldenaar aanknopingspunten opleveren voor een ongunstige172 prognose van het
verloop van de schuldsaneringsregeling. Zonder nadere toelichting oordeelt het hof
mild in deze zaak: ‘in de gegeven omstandigheden is één en ander niet aannemelijk

167 Huls & Schellekens (2001), p. 38.
168 Huls & Schellekens (2001), p. 147 (tabel 33).
169 Dertien van de negentien rechtbanken zouden graag zien dat in de verklaring expliciet gevraagd

wordt naar de goede trouw van de debiteur. Ook wensen zij meer informatie over het ontstaans-
moment van de schulden, welke informatie van belang is voor de beoordeling van de goede trouw
conform de Recofa-richtlijnen. Sommige rechtbanken vragen de gemeentes nu al om in alle zaken
extra informatie te verschaffen. Huls & Schellekens (2001), p. 40-41.

170 Zie daarover Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 41: ‘De rechter was tot voor kort niet altijd
volledig ingelicht over de redenen waarom de schikkingspogingen in het minnelijk traject tevergeefs
waren. De eind 2004 vernieuwde modelverklaring van art. 285 beoogt in die informatiebehoefte
te voorzien. Deze geactualiseerde modelverklaring is door de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogen-
bosch in samenspraak met Recofa, de VNG en de NVVK ontwikkeld. De nieuwe modelverklaring
is begin 2005 onderdeel geworden van de digitale informatieketen en voorziet in meer achtergrond-
informatie ten behoeve van de rechter en de bewindvoerder, juist over de voorgeschiedenis in het
minnelijk traject, waaronder de aard van de schulden en de redenen waarom een minnelijke regeling
niet tot stand is gekomen.’

171 Hof Arnhem 23 mei 2002, RvR-site 2002-332. De voorafgaande uitspraak van de Rechtbank Zwolle
d.d. 9 april 2002 is – voorzover mij bekend – niet gepubliceerd.

172 Volgens de op de RvR-website gepubliceerde tekst zou het hof gesproken hebben van een ‘gunstige’
prognose; naar ik aanneem is dat een schrijffout van het hof of een fout in de website-publicatie.
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geworden, zodat het verzoek van de schuldenaar moet worden toegewezen’; ik neem
aan dat het hof de dreiging die de schuldenaar aanvoerde, reëel achtte.

In de praktijk komt ook voor dat de rechter de toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigt wegens onjuiste informatieverstrekking
bij het verzoekschrift. Voor de bespreking van die jurisprudentie verwijs ik naar
paragraaf 3.1.5 van hoofdstuk 4.

Ik wijs ook nog op de conclusie van de A-G voorafgaand aan HR 22 december
2006, LJN: AZ2595 dat het, in het kader van de discretionaire bevoegdheid van de
rechter een Wsnp-verzoek toe te wijzen ondanks gebrek aan goede trouw, niet aan
de rechter is de omstandigheden van het geval te onderzoeken, maar op de weg van
de schuldenaar ligt omstandigheden aan te voeren. Voorts verwijs ik naar HR 17
december 2004, LJN: AR3647 besproken in par. 3.2.2 van dit hoofdstuk. In dat arrest
bepaalde de HR dat de feitenrechter een Wsnp-verzoek niet mag afwijzen op de (niet
in art. 288 vermelde) grond dat de rechter onvoldoende informatie van de schuldenaar
heeft verkregen om diens goede trouw te beoordelen. Uit dat arrest volgt dat de
feitenrechter genoodzaakt is of de gewenste informatie bij de schuldenaar of een derde
op te vragen of, zonder volledige informatie, te oordelen dat aannemelijk is dat de
schuldenaar niet te goeder trouw is geweest.

4.3 Discretionaire bevoegdheid van de rechter

317. Ten aanzien van de discretionaire bevoegdheid van de rechter om een Wsnp-
verzoek af te wijzen op grond van art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw doen zich twee
(preliminaire) vragen voor die geen betrekking hebben op het al dan niet te goeder
trouw zijn van de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van
schulden, maar wel op de toetsing aan het genoemde wetsartikel.

De eerste vraag is of de rechter de goede trouw van de schuldenaar moet toetsen
(zonder nog iets te zeggen over de bevoegdheid het verzoek vervolgens af te wijzen)
of dat het de rechter vrijstaat van die toets af te zien. De wet schrijft niet voor dat
de rechter verplicht is de goede trouw van de schuldenaar te toetsten. Op de vraag
uit de Tweede Kamer of de rechter niet verplicht moet worden de goede-trouw-toets
uit te voeren, antwoordde de staatssecretaris dat de rechter de toets zal uitvoeren.173

Het is naar mijn mening, binnen de grenzen van de wet, goed denkbaar dat de rechter
van de toets afziet. Een variant daarop is de benadering dat de rechter de vraag of
de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest wel aanstipt maar een oordeel daarover
in het midden laat.

De tweede vraag is, wanneer de rechter de toets eenmaal heeft verricht en tot het
oordeel is gekomen dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest, hoe de rechter
om moet gaan met zijn facultatieve afwijzingsbevoegdheid. De wetgever overwoog
dat de rechter alle relevante omstandigheden van het geval bij zijn beslissing kan

173 Zie hoofdstuk 4, slot par. 5.2.
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betrekken.174 De wetgever noemde ook een aantal (kennelijk) relevante omstandig-
heden.175 De wetgever geeft niet aan, aan welke rechten of belangen of aan wiens
rechten of belangen de rechter bij zijn voluntaire jurisdictie aandacht dient te besteden
c.q. voorrang dient te geven.176 Dat het de rechter vrij staat alle omstandigheden
mee te wegen, is bij herhaling door de HR bevestigd.177 Zoals we in deze paragraaf
nog zullen zien, is de afweging van (alle) omstandigheden inmiddels gemeengoed
geworden in de lagere rechtspraak.

Een systematische behandeling van de bovenbedoelde twee vragen ben ik in mijn
onderzoek van de parlementaire geschiedenis, de rechtspraak en de literatuur niet
tegengekomen. De eerste vraag: moet de rechter de goede trouw van de schuldenaar
eigenlijk wel toetsen, is, voorzover mij bekend, nergens in de rechtspraak expliciet
gesteld. Maar die vraag is in diverse rechtspraak wel impliciet, doch wisselend,
beantwoord. In bijna alle gevallen blijkt de rechter inhoudelijk te toetsen aan de goede
trouw en daar een oordeel over uit te spreken, slechts een enkele uitspraak wijkt
daarvan af. Mocht de schuldenaar die toets niet doorstaan, eerst dan vraagt de rechter
zich af of de toepassing van de wsr desondanks uitgesproken zou moeten worden.
In de loop der jaren is veel aandacht besteed aan de tweede vraag: indien de schulde-
naar niet te goeder trouw is geweest wanneer c.q. in welke gevallen moet het verzoek
dan wel of niet worden afgewezen. Met sterk wisselende motivering komt het in die
tweede toetsingsfase in een aantal gevallen alsnog tot een toepassing van de wsr ‘gelet
op de/alle/bovenvermelde omstandigheden…’.

Uit de hieronder beschreven jurisprudentie blijken de gerechtshoven te Leeuwarden,
Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch en Arnhem een eigen interpretatie te
geven aan de discretionaire bevoegdheid. Voorts blijkt dat de interpretatie van (of
binnen) de hoven evenmin constant is geweest. Kort voor de afronding van de kopij
van dit proefschrift wees de HR zijn arrest van 20 april 2007, NJ 2007, 242. Eerst
bijna negen jaar na invoering van de Wsnp leert de HR, expliciet, dat de omstandigheid
dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan van schulden niet te goeder trouw
is geweest, niet reeds op zichzelf genomen aan toelating in de weg staat.178 Het
betreft een facultatieve afwijzingsgrond, zodat de feitenrechter dient te beoordelen
of die omstandigheid (te weten, zo begrijp ik, de omstandigheid dat de schuldenaar
niet te goeder trouw is bevonden), bezien in het licht van alle overige omstandigheden
van het geval, waaronder het ontstaan en het beloop van de overige schulden, een
grond kon opleveren om een Wsnp-verzoek af te wijzen, aldus, geparafraseerd, de
HR in 2007.

In deze paragraaf 4.3 concentreer ik mij zoveel mogelijk op de beantwoording
in de lagere rechtspraak van de bovengestelde twee vragen: (1) moet de rechter toetsen

174 Zie Kamerstukken II 22 969, 1992/93, nr. 3 p. 14 en hoofdstuk 4, par. 5.1.
175 Zie hoofdstuk 4, par. 5.6.
176 Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld de rechterlijke bevoegdheden inzake de wijziging van het

ouderlijk gezag, art. 1:253n BW, waarbij de wetgever in ieder geval duidelijk aangeeft welk belang
de rechter te dienen heeft: het belang van het kind.

177 Zie par. 3.3.1 en 3.3.2 van dit hoofdstuk.
178 HR 20 april 2007, NJ 2007, 242, r.o. 3.4.
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of de schuldenaar te goeder trouw is geweest, en (2) hoe moet hij dan omgaan met
zijn facultatieve afwijzingsbevoegdheid. De inhoudelijke beoordeling van de goede
trouw en de toetsing aan de relevante omstandigheden komt in de paragrafen 4.4 tot
en met 4.8 aan bod.

318. Hof Leeuwarden gaf zich in een uitspraak uit het jaar 2000 rekenschap van de
goede-trouw-toets, maar laat in het midden of de schuldenaar al dan niet te goeder
trouw is:

9. Gelet op de stukken en de behandeling ter zitting, is het hof, mede bezien in het licht
van de doelstelling van de wet om aan een natuurlijk persoon eenmalig de kans te geven
een nieuwe start te maken, voorts van oordeel dat sprake is van zodanig bijzondere omstan-
digheden [dat] X. – zo zij al ten aanzien van het ontstaan van haar schuld aan Y.-BV niet
te goeder trouw is geweest – niettemin toch dient te worden toegelaten tot de definitieve
toepassing van de schuldsaneringsregeling [curs. AJN].179

In 2005 hanteerde Hof Leeuwarden dezelfde benadering:

19. Daargelaten het antwoord op de vraag of S -zoals de rechtbank kennelijk op grond van
de aard van de schulden van S en diens bestedingspatroon heeft overwogen- ten aanzien
van het ontstaan van het merendeel van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest, is
het hof, ook indien sprake zou zijn van niet te goeder trouw ontstane schulden, van oordeel
dat S dient te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling op grond van de hiervoor
omschreven feiten en omstandigheden, nu daaruit duidelijk een keer ten goede blijkt. [curs.
AJN]180

Maar Hof Leeuwarden hanteert ook wel een andere benadering, waarbij wel eerst
aan de goede trouw wordt getoetst. Ik geef een voorbeeld uit 2002:

Indien een schuldenaar ten aanzien van het ontstaan van schulden niet te goeder trouw is
geweest, is daarmee niet gezegd dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling zonder
meer achterwege dient te blijven. De in art. 288 lid 2 onder b Fw bedoelde afwijzingsgrond
is immers een facultatieve afwijzingsgrond. Bij voormelde bepaling gaat het om een
gedragsmaatstaf waarbij met alle omstandigheden van het geval rekening moet worden
gehouden, zoals de aard en omvang van de schulden, het tijdstip waarop deze zijn ontstaan,
de mate waarin de schuldenaar een verwijt gemaakt kan worden dat de schulden zijn
ontstaan en/of zijn gelaten, de inspanningen van de schuldenaar om de schulden te vol-
doen.181

319. Hof Amsterdam begon in maart 1999 met een mijns inziens evident onjuiste
(impliciete) interpretatie van de discretionaire bevoegdheid. Gezien de financiële
situatie van de schuldenaar is er grond voor toepassing, tenzij aannemelijk is dat

179 Hof Leeuwarden 16 juni 2000, RvR-site 2000-161.
180 Hof Leeuwarden 16 februari 2005, RvR-site 2005-457.
181 Hof Leeuwarden 23 oktober 2002, RvR-site 2002-359.
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schuldenaren niet te goeder trouw zijn geweest, aldus het hof.182 In die formulering
verwordt de facultatieve afwijzingsgrond tot een imperatieve. In een arrest van mei
1999 oordeelde hetzelfde hof dat een schuldenaar niet te goeder trouw is geweest
ten aanzien van een boete wegens rijden onder invloed, maar dat het onbetaald laten
van die schuld – gelet op de overige omstandigheden van het geval – onvoldoende
aanleiding is om het verzoek af te wijzen. Welke van de in het arrest genoemde
omstandigheden doorslaggevend zijn, duidt het hof niet aan.183 In juni 1999 besliste
het Hof Amsterdam dat een schuldenaar niet te goeder trouw is ‘zodat, ook gelet op
het aandeel van de drie genoemde schulden in de totale schuldenlast, reeds daarom
het verzoek dient te worden afgewezen.’184 Dit lijkt een positieve weergave van
de tenzij-formule, met een verzwarende omstandigheid ter ondersteuning van het
afwijzende oordeel. Eerst in januari 2000 komt het Amsterdamse Hof toe aan een
expliciete interpretatie van de facultatieve aard van de afwijzingsbevoegdheid:

In deze situatie moet een afweging worden gemaakt tussen enerzijds het belang van het
maatschappelijk draagvlak van de wettelijke schuldsaneringsregeling en anderzijds de
doelstelling van de wet om in dit soort situaties eenmalig een kans te geven een nieuwe
start te maken.185

Is het de taak van de rechter om het maatschappelijk draagvlak van de Wsnp te
toetsen? Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet de rechter
onder andere rekening houden met maatschappelijke belangen.186 Een afweging
zoals het hof die voor ogen staat, valt daar mijns inziens niet onder. Het afwegen
van doelstellingen van en draagvlak voor wetgeving lijkt mij bij uitstek een taak voor
de wetgever, niet van de rechter. Bij zijn interpretatie van de open norm van art. 288
lid 2 aanhef en onder b zou het mijns inziens voor de hand liggen indien de rechter
het doel van de goede-trouw-toets afweegt tegen de doelstellingen van de Wsnp als
geheel.187 Hier doet zich echter het probleem voor dat het doel van de goede-trouw-
toets door de wet en de parlementaire geschiedenis niet duidelijk is gesteld. De
parlementaire geschiedenis spreekt slechts over het voorkomen van misbruik, zonder

182 Hof Amsterdam 9 maart 1999, RvR-site 1999-012, na Rb. Amsterdam 4 februari 1999, RvR-site
1999-007. De schulden hebben betrekking op ten onrechte ontvangen bijstand. Naar het oordeel
van Rechtbank Amsterdam waren de schulden niet te goeder trouw aangegaan, en ontdekten de
uitkeringsinstanties korter dan vijf jaar geleden dat de schuldenaar de inlichtingenplicht verzaakte.
Alle omstandigheden meegewogen, was de rechtbank van oordeel dat het verzoek moest worden
afgewezen. Dit meewegen van alle omstandigheden door de rechtbank komt dichtbij de motiverings-
voorschriften van de HR uit later jaren (zie par. 3.3 van dit hoofdstuk).

183 Hof Amsterdam 18 mei 1999, RvR-site 1999-041.
184 Hof Amsterdam 1 juni 1999, RvR-site 1999-042.
185 Hof Amsterdam 25 januari 2000, RvR-site 2000-111.
186 Art. 3:12 BW. Vgl. Hesselink (1999), p. 4. Zie voorts Verstijlen, ‘Tien jaar insolventierecht:

professionalisering, socialisering en dreigende denaturering’, TvI 2004, p. 182, over de vermaat-
schappelijking van het insolventierecht met een opmars van ‘faillissementsvreemde’ belangen.

187 Ik merk op dat nergens in de wet of de parlementaire geschiedenis een dergelijke afweging van
doelstellingen is vermeld of voorgeschreven.
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aan te geven op welke vorm van misbruik wordt gedoeld.188 Het doel van de afwij-
zingsgronden ligt mijns inziens niet in het handhaven van maatschappelijk draagvlak
voor de Wsnp. Sterker nog: de goede-trouw-toets dient mijns inziens geen enkel
redelijk doel. De toets van art. 288 lid 1 onder b (gegronde vrees voor niet nakoming
door de schuldenaar van diens verplichtingen tijdens de sanering of benadeling van
schuldeisers door de schuldenaar tijdens de sanering) dient wél een duidelijk doel
binnen het stelsel van de Wsnp.

In zijn facultatieve bevoegdheid een Wsnp-verzoek af te wijzen zou de rechter
ook aanleiding kunnen zien de betrokken belangen af te wegen. Tegenover het evidente
belang van de schuldenaar bij een schone lei (overeenkomstig het hoofddoel van de
Wsnp), staan in de eerste plaats de belangen van de crediteuren. Volgens de MvT
zijn de belangen van de crediteuren evenwel in de afwijzingsgronden verdiscon-
teerd.189 Belangen van individuele crediteuren zouden geen reden voor afwijzing
mogen zijn, aldus de MvT. Daarbij valt nog aan te tekenen dat het financiële belang
van de crediteuren, gezien de slechte (huidige) financiële toestand van de schuldenaar,
in praktische zin vaak beperkt is. Wel ontneemt de schone lei aan de crediteur de
mogelijkheid verhaal te zoeken op eventuele, toekomstige inkomsten en vermogens-
bestanddelen. Een ander belang van crediteuren en een maatschappelijk belang zou
gelegen kunnen zijn in (a) handhaving van de algemene norm dat een schuldenaar,
in beginsel, gehouden is en blijft zijn verplichtingen jegens zijn schuldeisers na te
komen, en in het verlengde daarvan (b) de gelijke behandeling van schuldenaren. De
wettekst en de parlementaire geschiedenis geven echter geen indicatie dat dergelijke
crediteuren- en maatschappelijke belangen gewogen dienen te worden tegen de
belangen van de schuldenaar. In de wetsgeschiedenis is zeer weinig aandacht besteed
aan de consequenties van de Wsnp voor crediteuren, de verhouding tussen doel en
afwijzingsgronden en de reflexwerking van de Wsnp op de beginselen van ons privaat-
recht. De (positieve) vereisten voor toepassing van de wsr zijn financieel en feitelijk
(art. 284). De facultatieve goede-trouw-toets beoogt een schild op te werpen tegen
misbruik van de Wsnp, maar bijt tegelijkertijd in de staart van de schone-lei-doctrine.

In hoofdstuk 9, paragraaf 3 ga ik nader in op de verhouding tussen de doelstellin-
gen van de Wsnp, de toepassingsvereisten van art. 284 Fw en de afwijzingsgronden
van art. 288 Fw. Paragraaf 2 van hoofdstuk 9 besteedt specifiek aandacht aan de
belangen van crediteuren.

In een afgezwakte versie van de hierboven geciteerde afweging noemde het Hof
Amsterdam, in maart 2000, de belangen niet meer bij naam: ‘bij afweging van betrok-
ken belangen oordeelt het hof dat de omstandigheid dat appellant ten aanzien van
ontstaan van een aantal schulden niet te goeder trouw is geweest, niet in de weg moet

188 Zie hoofdstuk 5, par. 4. De toets van art. 288 lid 1 onder b (gegronde vrees voor niet nakoming
tijdens sanering) dient wél een duidelijk doel binnen het stelsel van de Wsnp; ik kom op een en
ander nog terug in hoofdstuk 9.

189 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 36/37. Zie ook hoofdstuk 4, par. 1.1.2.
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staan aan toewijzing van zijn verzoek.’190 Het niet te goeder trouw zijn is nu slechts
nog een omstandigheid; welke belangen het hof afweegt, blijft geheel in het midden.

In 2005 beantwoordde Rechtbank Haarlem de eerste vraag – moet de rechter
nagaan of de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest – bevestigend en beschrijft
de taak van de rechter als volgt:

Op grond van art. 288, tweede lid, Faillissementswet (Fw) dient de rechtbank bij ieder
verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ambtshalve te toetsen of de schulde-
naar ten aanzien van het ontstaan en/of onbetaald laten van schulden te goeder trouw is
geweest. Indien de rechtbank van oordeel is dat goede trouw ontbreekt, kan de aanvraag
worden afgewezen. De bedoeling van de wetgever bij de invoering van deze toets is geweest
dat een schuldenaar niet op gemakkelijke wijze ten onrechte van de regeling gebruik maakt
en heeft de belangen van de schuldeisers op het oog. Deze afwijzingsgrond hangt samen
met de schone-lei-doctrine. Alle relevante omstandigheden kunnen worden meegewogen,
zoals de aard en de omvang van de vorderingen, het tijdstip waarop de schulden zijn
ontstaan, de mate waarin de schuldenaar een verwijt kan worden gemaakt van dit ontstaan
of van het onbetaald laten van de schulden en de inspanningen van de schuldenaar tot
betaling te geraken. Ook kan een rol spelen de vraag of de schuldenaar geacht mag worden
zich in de toekomst aan de verplichtingen in het kader van de schuldsanering te houden.191

320. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat een schuldenaar die niet te goeder trouw
is geweest, maar serieus van plan is zijn gedrag te veranderen en zich gesteund weet
door diverse instanties, de kans moet worden gegeven om zijn problemen te boven
te komen, waartoe schuldsanering dienstig is.192 Het ‘moeten’ blijft ongemotiveerd.

In een geval van langdurige fraude, eerst geëindigd na aangifte door een familielid,
oordeelde het Hof ’s-Gravenhage in juni 1999 dat het verzoek afgewezen dient te
worden, ‘gelet op doel en strekking van de Wsnp’.193 Op welke doel, welke strekking
doelde het hof? In een arrest uit december 1999 geeft het hof uitleg:

Het hof leidt zowel uit de bewoordingen van het tweede lid van art. 288 Fw, als uit de
bedoeling van de wetgever bij de totstandkoming van de Wsnp af dat aan personen die
in een problematische schuldsituatie zijn terechtgekomen de mogelijkheid kan worden
geboden, om na een zekere periode weer met een schone lei te beginnen, waarbij door de
wetgever geen weigeringsgronden zijn opgenomen die betrekking hebben op de aard en
de omvang van de vorderingen. In zoverre staat het de rechter vrij alle omstandigheden
mee te wegen.194

In een arrest uit juni 2000 hanteerde het hof dezelfde formule, aan het slot iets verkort,
zonder verwijzing naar de afwezigheid van weigeringsgronden op grond van aard
of omvang van schulden:

190 Hof Amsterdam 17 maart 2000, RvR-site 2000-129.
191 Rb. Haarlem 23 augustus 2005, RvR-site 2005-484.
192 Hof ’s-Hertogenbosch 21 april 1999, RvR-site 1999-032.
193 Hof ’s-Gravenhage 1 juni 1999, RvR-site 1999-047.
194 Hof ’s-Gravenhage 14 december 1999, RvR-site 1999-112.
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[…] met een schone lei te beginnen, en dat het de rechter vrij staat alle omstandigheden
mee te wegen.195

321. Hof Arnhem oordeelde in mei 2000 dat schuldenaren (ondernemers) verwijtbaar
hadden gehandeld door zonder financieel inzicht ondernemingsactiviteiten uit te
oefenen, en dat aannemelijk was dat zij niet te goeder trouw zijn geweest bij het
ontstaan van hun schulden. Ondanks deze afwijzingsgrond zag het hof aanleiding de
wsr toe te passen aangezien (1) de schuldenaren serieus hebben getracht schulden
af te lossen en middels een regeling hun schuldenlast hebben gehalveerd, (2) alle
schulden voortvloeien uit een bedrijf dat inmiddels is beëindigd.196 Het aantrekkelijke
van deze formulering is dat het hof expliciet aangeeft welke omstandigheden de
doorslag geven.

4.4 Aard schulden

4.4.1 Uitkeringsfraude

322. In 1993 noemde de Staatssecretaris van Justitie financiële problemen als gevolg
van terugvorderingsacties van onterechte bijstand, huursubsidie of studiefinanciering
reden voor afwijzing van een Wsnp-verzoek.197 In de door de RvR tot en met augus-
tus 2006 gepubliceerde jurisprudentie zijn 25 gevallen te vinden waarin uitkeringsfrau-
de, al dan niet in combinatie met fraude inzake andere uitkeringen en/of overige
schulden, een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van het Wsnp-verzoek. De
uitkeringsfraude betreft vrijwel altijd onjuiste en/of onvolledige gegevensverstrekking
door de schuldenaar over inkomen of persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar
of de levenspartner van de schuldenaar, als gevolg waarvan de schuldenaar ten
onrechte een (te hoge) uitkering heeft genoten. In de 25 bedoelde zaken is het verzoek
tot toepassing van de wettelijke schuldsanering tien keer toegewezen (40%) en veertien
keer afgewezen (ruim 55%); één zaak is door de HR terugverwezen naar de feitenrech-
ter wegens een motiveringsgebrek.198

Eenentwintig zaken hebben betrekking op fraude terzake van een uitkering krach-
tens de Algemene Bijstandswet (bijstandsfraude). Eén geval heeft betrekking op een
WW-uitkering, één geval op een IAOW-uitkering, één geval op een uitkering van
het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, één geval op een niet nader aangeduide uitkering
van (de voorgangers van) het UWV.

In zestien gevallen spreekt de rechter (in hoger beroep) het oordeel uit dat de
schuldenaar terzake van het ontstaan of onbetaald laten van de schuld aan de betreffen-
de uitkeringsinstantie niet te goeder trouw is geweest. In een geval zegt de rechter

195 Hof ’s-Gravenhage 20 juni 2000, RvR-site 2000-182.
196 Hof Arnhem 4 mei 2000, RvR-site 2000-174.
197 Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 6, p. 21.
198 HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567; zie par. 3.3.1 van dit hoofdstuk.
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dat het ontstaan van de fraudeschuld verwijtbaar is zonder een oordeel over het al
dan niet te goeder trouw zijn van de schuldenaar uit te spreken.199 In een (zeer sum-
miere) uitspraak, uit februari 1999, oordeelde de Rechtbank Amsterdam kortweg dat,
alle omstandigheden meegewogen, de weigeringsgrond van art. 288 lid 2 onder b Fw
van toepassing is.200 In drie gevallen oordeelde de rechter dat ten aanzien van de
teveel ontvangen uitkering geen aanwijzing bestaat dat de schuldenaar niet te goeder
trouw is geweest.201 In een geval – waar naast schulden aan het GAK, tevens sprake
was van bijstandschuld – liet Hof Amsterdam (1999) in het midden of die bijstand-
schuld verwijtbaar was ontstaan, terwijl het hof overwoog dat er geen aanwijzingen
waren dat het onbetaald laten van die bijstandsschuld aan de schuldenaar te verwijten
is mede gelet op de overige schulden van het gezin die betaald moesten worden.202

Het hof concludeerde dat de schuld aan het GAK wel verwijtbaar was ontstaan, maar
ook dat stond niet aan toewijzing van het Wsnp-verzoek in de weg gezien het tijdsver-
loop en de overige omstandigheden van het geval (gezin met drie kinderen waarvan
één gehandicapt, langdurige werkeloosheid en pogingen werk te zoeken).

In de bedoelde zestien gevallen spreekt de rechter vrijwel steeds over het niet
te goeder trouw ontstaan van de uitkeringsschulden. Het al dan niet te goeder trouw
zijn ten aanzien van het onbetaald laten van die schulden komt dan niet meer aan
de orde. In slechts één geval maakt Hof Amsterdam onderscheid tussen het ontstaan
enerzijds en het onbetaald laten anderzijds.203 In andere gevallen sprak de rechter
van ontstaan en onbetaald laten, respectievelijk ontstaan of onbetaald laten.204

Uit de toewijzingen blijkt dat diverse omstandigheden de rechter ertoe brengen
de saneringsregeling van toepassing te verklaren ofschoon de rechter heeft geoordeeld
dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest wegens uitkeringsfraude.205 Voor
de schuldenaar positief en veelal in combinatie werkende omstandigheden, die in één
of meer uitspraken genoemd worden, zijn:

199 Rb. Amsterdam 15 april 1999, RvR-site 1999-036. Toewijzing wegens overige omstandigheden
van het geval.

200 Rb. Amsterdam 1 februari 1999, 1999-006.
201 Hof ’s-Gravenhage 20 april 1999, RvR-site, 1999-029 (schuldenaar verzuimde gemeente te melden

dat een inwonende meerderjarige inmiddels uitkering geniet); Hof Leeuwarden 10 november 1999,
RvR-site 1999-101a (schuldenaar krijgt pas enkele maanden later een brief van gemeente); Hof
Amsterdam 25 januari 2000, RvR-site 2000-111 (niet te goeder trouw t.a.v. bijstandschuld; geen
aanwijzing dat schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van WAO-schuld).

202 Hof Amsterdam 9 maart 1999, RvR-site 1999-012.
203 Hof Amsterdam 9 maart 1999, RvR-site 1999-012; het hof laat echter in dit geval in het midden

of de bijstandsschuld niet te goeder trouw is ontstaan en volstaat ermee aan te geven dat de schuld
verwijtbaar onbetaald is gelaten.

204 Hof ’s-Gravenhage 20 april 1999, RvR-site 1999-029; Hof ’s-Gravenhage 1 juni 1999, RvR-site
1999-047.

205 In enkele uitspraken in deze rubriek wordt ook expliciet aandacht besteed aan de discretionaire
bevoegdheid van de rechter een Wsnp-verzoek wel of niet af te wijzen: Hof ’s-Gravenhage 14
december 1999, RvR-site 1999-112; Hof Amsterdam 25 januari 2000, RvR-site 2000-111. Zie nader
par. 4.3 van dit hoofdstuk.
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a. het tijdsverloop van enkele jaren of de kwalificatie dat de fraude plaats vond in
een ‘afgesloten levensfase’206

b. werkhervatting door de schuldenaar of pogingen daartoe207

c. de schuldenaar spaart208

d. de oorzaak (gokverslaving) van het ontstaan van schulden bestaat niet meer209

e. de schuldenaar heeft geen voordeel genoten210

f. de schuldenaar heeft serieuze pogingen ondernomen schulden af te betalen211

g. de sobere levensstijl van de schuldenaar met reservering deel inkomen212

h. de persoonlijke problemen van de schuldenaar
i. de fraudeschuld maakt het merendeel uit van de totale schuld – er zijn geen of

weinig andere schulden, terwijl schuldenaren alles in het werk stellen schulden
af te lossen.213

Verzwarende omstandigheden, die in het nadeel werken van de schuldenaar die niet
te goeder trouw is wegens een uitkeringsschuld, zijn onder andere:
j. recente datum van de bijstandschuld214

k. fraude heeft zich over lange tijd (jaren) afgespeeld215

l. opbouw van een groot aantal schulden, terwijl de schuldenaar niets heeft afge-
lost216

m. het niet plegen van overleg met de gemeente over terugbetaling van de bijstand-
schuld.217

Rond 2000 lijkt de toetsing aan de goede-trouw-maatstaf over de hele linie strenger
te zijn geworden en het mededogen met de schuldenaar die met uitkeringen fraudeert
minder. In 2005 kwam toch weer een tegengeluid van Hof ’s-Hertogenbosch, met
een onderscheid tussen een Wsnp-interpretatie en een strafrechtelijke interpretatie van
‘goede trouw’, r.o. 4.3.1 (de totale schuldenlast bedroeg C= 175.000, de bijstandschuld
C= 30.000):

In principe geldt dat de schuld aan de gemeente H. die is ontstaan door frauduleus handelen
niet te goeder trouw tot stand gekomen is. Het begrip goede trouw in de Faillissementswet
behoeft echter een andere interpretatie dan die in het strafrecht, namelijk als een gedrags-

206 Hof Amsterdam 9 maart 1999, RvR-site 1999-012; Hof ’s-Gravenhage 17 april 2001, RvR-site,
2001-232.

207 Hof Amsterdam 9 maart 1999, RvR-site 1999-012
208 Rb. Amsterdam 15 april 1999, RvR-site 1999-036.
209 Rb. Amsterdam 15 april 1999, RvR-site 1999-036.
210 Hof ’s-Gravenhage 9 mei 2000, RvR-site 2000-154.
211 Hof Amsterdam 27 april 1999, RvR-site 1999-023.
212 Hof Amsterdam 25 januari 2000, RvR-site 2000-111.
213 Hof ’s-Gravenhage 14 december 1999, RvR-site 1999-112.
214 Hof Leeuwarden 23 maart 2005, RvR-site 2005-458.
215 Hof ’s-Gravenhage 1 juni 1999, RvR-site 1999-047 en Hof Leeuwarden 23 maart 2005, RvR-site

2005-458.
216 Hof Arnhem 10 juli 2000, RvR-site 2000-180.
217 Hof Leeuwarden 23 maart 2005, RvR-site 2005-458.
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maatstaf. Uit de stukken en ter zitting is duidelijk geworden dat B. ten tijde van haar
huwelijk met haar dominante (ex-)man het slachtoffer is geworden van haar eigen naïviteit.
Tijdens het huwelijk heeft haar (ex-)man steeds alle financiële zaken geregeld. Nadat haar
(ex-)man naar België was vertrokken is bij B. pas duidelijk geworden dat de schuldenlast
bestond. B. heeft zich sindsdien enorm ingespannen om duidelijkheid te verkrijgen omtrent
de schuldenlast. Dit blijkt onder meer uit de ter zitting overgelegde brief van de Belasting-
dienst waarin staat vermeld dat de aanslagen op nihil zullen worden gesteld. Het hof is,
de omstandigheden van het geval in ogenschouw genomen, van oordeel dat niet aannemelijk
is dat B. in het kader van de schuldsaneringsregeling niet te goeder trouw is geweest. [curs.
AJN].218

Sinds oktober 2005 bepaalt Recofa-richtlijn 4 dat sprake kan zijn van een situatie
dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest indien ‘wegens fraude ten onrechte
genoten uitkeringen worden teruggevorderd en nog geen vijf jaar zijn verstreken na
ontdekking van de fraude.’219 De Richtlijnen omschrijven niet wat onder ‘fraude’
verstaan dient te worden. Dat is wel van belang nu de meeste uitkeringswetten bepalen
dat de uitkeringsinstanties ten onrechte betaalde uitkeringen moeten terugvorderen,
ongeacht de oorzaak c.q. reden van het ten onrechte verstrekken c.q. betalen van de
uitkering.220 Mijns inziens zal de rechter die voornemens is een Wsnp-verzoek af
te wijzen dan ook moeten onderzoeken wat de oorzaak c.q. reden is geweest van de
verstrekte uitkering respectievelijk terugvordering nu Richtlijn 4 vereist dat er sprake
is van fraude. De rechter kan er niet mee volstaan te constateren dat een uitkering
wordt teruggevorderd en slechts op die grond concluderen dat de schuldenaar niet
te goeder trouw is geweest.

Samenvatting en conclusies
Fraude met uitkeringen brengt de Wsnp-rechter veelal tot de conclusie dat de betreffen-
de schuld aan de uitkeringsinstantie niet te goeder trouw is ontstaan. In 40% van de
op de RvR-site gepubliceerde gevallen spreekt de rechter desondanks de toepassing
van de wsr uit, wegens, kort gezegd, de overige omstandigheden van het geval. Uit
de bestudeerde uitspraken blijkt dat er vaak verschillende schulden zijn en, anderzijds,
ook diverse verzachtende omstandigheden die een rol spelen in de afweging. In een
enkele uitspraak komt de doorslaggevende omstandigheid duidelijk naar voren. In
veel gevallen beoordeelt de rechter alle omstandigheden en schulden in onderlinge
samenhang. Als gevolg van een summiere dan wel in algemene termen gestelde
motivering van de uitspraken is soms moeilijk herleidbaar welke schulden of omstan-

218 Hof ’s-Hertogenbosch 21 april 2005, RvR-site 2005-481.
219 Recofa-richtlijn 4 onder a, zie par. 2 van dit hoofdstuk.
220 Zie hoofdstuk 2, par. 7.4.
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digheden de doorslag hebben geven.221 In recentere uitspraken worden de doorslag-
gevende omstandigheden vaker benoemd.

4.4.2 Strafrechtelijke veroordelingen, boetes; schadevergoeding slachtoffers

323. Bij negentien zaken uit het onderzochte RvR-bestand is sprake van (een doorslag-
gevende rol van) een strafrechtelijke veroordeling of (andere) boetes van de schulde-
naar of diens echtgenoot. In veertien gevallen leidt dat tot een afwijzing van het
verzoek tot toepassing van de saneringsregeling en in vijf gevallen tot een toewijzing
(ruim 70% afwijzingen).222 Drie van de vijf toewijzingen zijn uitgesproken in de
periode tot en met mei 1999. Deze drie gevallen betroffen verkeersovertredingen of
andere, niet nader aangeduide boetes.223 In oktober 2002 en februari 2005 volgen
nog twee toewijzingen door Hof Leeuwarden ondanks strafrechtelijke veroordelingen
met oplegging van gevangenisstraf.224 Als gevolg van het plegen en vervolgen van
strafbare feiten doen zich vaak verschillende soorten schulden tegelijkertijd voor: (a)
strafrechtelijke veroordelingen tot betaling van een geldboete, (b) schulden uit hoofde
van ontnemingsmaatregelen, (c) verplichting tot betaling van schadevergoeding aan
het slachtoffer, (d) schulden die ontstaan als gevolg van c.q. tijdens de detentie van
de strafrechtelijk veroordeelde schuldenaar.

324. Opvallend is dat diverse rechtbanken en hoven zich in principiële zin uitlaten
over de onwenselijkheid van toepassing van de sanering na een strafrechtelijke veroor-
deling tot betaling van geldboetes; in andere rubrieken in dit hoofdstuk is het aantal
normstellende, principiële uitspraken gering. De Rechtbank Haarlem overwoog, in
een relatief uitvoerig gemotiveerde beslissing uit 2000, dat niet-afdwingbaarheid van
strafrechtelijke veroordelingen – na het verkrijgen van een schone lei – er toe zou
leiden dat executie door vervangende hechtenis ook niet meer mogelijk zou zijn.225

Bij toepassing van de wsr zou de schuldenaar zich aldus van straffeloosheid verzeke-
ren. Het kan niet de bedoeling van de wetgever geweest zijn dat strafrechtelijke
veroordelingen effectief straffeloos zouden blijven, aldus Rechtbank Haarlem. Het
Hof Arnhem formuleerde het, ook in 2000, beknopter: de schuld vloeit voor uit een

221 Een verwijzing naar de ‘overige omstandigheden van het geval’ kwam voor in drie van de tien
uitspraken waarbij een Wsnp-verzoek is toegewezen ondanks uitkeringsfraude: Hof Amsterdam 9
maart 1999, RvR-site 1999-012; Hof Amsterdam 27 april 1999, RvR-site 1999-023; Rb. Amsterdam
15 april 1999, RvR-site 1999-036.

222 Eén van die gevallen heeft geleid tot HR 10 januari 2003 (met een definitieve afwijzing van het
Wsnp-verzoek van een winkelier die strafrechtelijk veroordeeld was wegens ontucht en als gevolg
daarvan zijn winkel moest sluiten), nader besproken in par 3.4.1 hierboven.

223 Hof Arnhem 1 april 1999, RvR-site 1999-026; Hof ’s-Hertogenbosch 21 april 1999, RvR-site 1999-
032; Hof Amsterdam 18 mei 1999, RvR-site 1999-041.

224 Hof Leeuwarden 23 oktober 2002, RvR-site 2002-359, in hoger beroep tegen Rb. Groningen 13
augustus 2002; Hof Leeuwarden 16 februari 2005, RvR-site, 2005-457. Ik kom in de hoofdtekst
nog op deze uitspraken terug.

225 Rechtbank Haarlem 7 maart 2000, RvR-site 2000-120. Anders over de mogelijkheid tot vervangende
hechtenis oordeelt het Hof ’s-Gravenhage d.d. 17 januari 2002, zie vervolg van deze paragraaf.
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misdrijf zodat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan van deze schuld niet te
goeder trouw is.226 Hof ’s-Hertogenbosch achtte het, in een uitspraak uit 2000, onjuist
als een Wsnp-verzoek zou gaan gelden als een verkapt verzoek tot gratie van geldboe-
tes die nog tamelijk recent zijn opgelegd.227 In een uitspraak uit 1999 oordeelde
Hof ’s-Hertogenbosch evenwel dat een schuldenaar een kans gegeven moet worden
zijn problemen te boven te komen.228 Daaraan stond in dat geval kennelijk niet in
de weg dat de schuldenlast (f 43.000) grotendeels bestond uit verkeersboetes en dat
tegen de schuldenaar diverse strafzaken liepen. Ook Hof Arnhem leek in een uitspraak
uit 1999 minder stellig, waar het ging om – niet nader in de beslissing aangeduide –
boetes. Voor het ontbreken van goede trouw achtte het hof onvoldoende dat een deel
van de schulden bestond uit te betalen boetes.229

325. Vier afwijzingen betreffen schuldenaren die strafrechtelijk zijn veroordeeld wegens
zware vergrijpen zoals zedendelicten, mishandeling of moord. De betreffende schulde-
naren hebben verplichtingen tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer
of de nabestaanden. De Rechtbank Almelo oordeelde dat, gelet op de bijzondere aard,
de ernst en de omvang van de gedragingen, het tijdsverloop van bijna zeven jaren
niet aan afwijzing van toepassing van de wsr in de weg staat.230 Een schuldenaar
die was veroordeeld tot betaling van immateriële schadevergoeding aan zijn seksueel
misbruikte dochter voerde aan dat hij niet willens en wetens een schuld was aangegaan,
waarvan hij wist dat hij die niet zou kunnen betalen.231 Hof Arnhem oordeelde in
die zaak: de schuld vloeit voort uit een misdrijf zodat de schuldenaar de schuldenaar
ten aanzien van ontstaan van deze schuld niet te goeder trouw is. Een schuldenaar
die een ander van het leven had beroofd was tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld
en tot vergoeding van schade van ruim ƒ 1 miljoen.232 De schuldenaar voerde onder
andere aan dat hij zijn straf had gehad, dat acht jaar zijn verstreken en hij verder geen
schulden heeft gemaakt en dat te voorzien is dat hij zijn schuld nimmer zal kunnen
voldoen. Hof Leeuwarden oordeelde in die zaak dat (a) de schuldenaar niet te goeder
trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan van een schuld tot betaling van schade-
vergoeding, in aanmerking genomen dat schuldenaar terzake ook strafrechtelijk is
veroordeeld, en (b) de schuldenaar niet kan worden toegelaten tot de wsr, gelet op
de bijzondere aard en omvang van de schuldvordering alsmede onvoldoende opofferin-
gen van de schuldenaar om zijn schulden af te lossen.

In twee zaken werd het Wsnp-verzoek van een strafrechtelijk veroordeelde schulde-
naar weliswaar afgewezen maar bood de rechter toch uitzicht op schuldsanering in
de toekomst. Een schuldenaar had veertig maanden in detentie doorgebracht wegens
een zedendelict en is veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan slachtoffers

226 Hof Arnhem 7 februari 2000, RvR-site 2000-133.
227 Hof ’s-Hertogenbosch 13 december 2000, RvR-site 2000-211.
228 Hof ’s-Hertogenbosch 21 april 1999, RvR-site 1999-032.
229 Hof Arnhem 1 april 1999, RvR-site 1999-026.
230 Rb. Almelo 27 juli 1999, RvR-site 1999-058.
231 Hof Arnhem 7 februari 2000, RvR-site 2000-133.
232 Hof Leeuwarden 10 januari 2001, RvR-site 2001-219.
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ter hoogte van ƒ 10.000.233 Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde in deze zaak dat de
dakloze schuldenaar eerst de reguliere hulpverleningsinstanties dient te benaderen
voor woonruimte en bijstand, en indien hij zijn leven enigszins ‘op orde’ heeft,
schuldsanering kan plaatsvinden. In een geval waarin de schuldenaar diverse malen
gedetineerd is geweest wegens overtreding van de Opiumwet en de schuldenaar
veroordeeld is tot terugbetaling van wederrechtelijk verkregen voordeel ad ƒ 12.200,
oordeelde het hof dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van
het ontstaan van een substantieel deel van zijn schulden.234 Het hof sloot evenwel
niet uit dat, indien de schuldenaar blijk heeft gegeven zich gedurende een substantiële
periode de belangen van zijn crediteuren maximaal aan te hebben aangetrokken, een
nieuw verzoek, ‘over enige tijd’ wel toewijsbaar zal zijn.

Twee andere schuldenaren die beide strafrechtelijk veroordeeld zijn wegens
drugstransporten is een dergelijk perspectief niet geboden.235 Een van hen bevond
zich nog in detentie. In hun Wsnp-zaak voerden de schuldenaren in appel aan dat
zij reeds jaren onder hun schulden gebukt gaan; om te ontkomen aan hun schuldenlast
hebben zij voor derden verdovende middelen vervoerd. Het Hof Arnhem achtte het
voldoende aannemelijk dat schuldenaren niet te goeder trouw waren ten aanzien van
schulden die zijn ontstaan of onbetaald gelaten na arrestatie. Immers, zo motiveerde
het hof, schuldenaren hebben welbewust misdrijven gepleegd, met het risico veroor-
deeld te worden, ten gevolge waarvan schuldenaren niet meer aan hun betalingsver-
plichtingen konden voldoen.

326. In het reeds vermelde arrest van het Hof Leeuwarden uit oktober 2002 ging het
om een schuldenaar die in 1996 strafrechtelijk was veroordeeld wegens opzettelijke
brandstichting in 1994.236 In augustus 1999 werd de schuldenaar veroordeeld de
schade van Y deels te vergoeden (ƒ 60.000). De Rechtbank Groningen oordeelde dat
deze schuld niet te goeder trouw is ontstaan en wees het Wsnp-verzoek af. Hof
Leeuwarden deelde het oordeel dat de schuldenaar de schuld als gevolg van onrecht-
matige brandstichting niet te goeder trouw was ontstaan, maar daarmee is niet gezegd
dat toepassing van de wsr achterwege dient te blijven, aldus het hof. Gelet op de
psychiatrische problematiek van de schuldenaar ten tijde van het plegen van het
strafbaar feit is het aannemelijk dat de schuldenaar niet ten volle een verwijt kan
worden gemaakt van het stichten van de brand en de daaruit voortvloeiende schuld
aan Y, aldus het hof. Dat is een opmerkelijk oordeel nu de schuldenaar terzake zowel
strafrechtelijk als civielrechtelijk was veroordeeld, bij welke gelegenheden rekening
was gehouden met de psychiatrische problematiek. Het hof achtte van belang dat de
brief van de psychiater d.d. 16 augustus 2002 vermeldt dat de schuldenaar vanwege
zijn psychiatrische aandoening sedert 26 augustus 1999 in behandeling is. Nu in
voormeld strafvonnis nog is vermeld dat de schuldenaar goed behandeld zou kunnen

233 Hof ’s-Hertogenbosch 20 december 2000, RvR-site, 2000-212.
234 Hof ’s-Hertogenbosch 12 januari 2001, RvR-site 2001-214.
235 Hof Arnhem 21 augustus 2000, RvR-site 2000-189.
236 Hof Leeuwarden 23 oktober 2002, RvR-site 2002-359.
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worden met medicatie, maar dat hij geen medicijnen wil slikken, kan uit het feit dat
hij thans wel een behandeling ondergaat geconcludeerd worden dat de schuldenaar
op dat punt een verbetering in zijn leven heeft aangebracht. Daarbij nog in aanmerking
genomen dat de schuld aan Y geruime tijd geleden is ontstaan, namelijk op 21 decem-
ber 1994, en dat de overige schulden, bij Comfort Card en Prima Line, evenmin van
recente datum zijn – de eerste is namelijk vier á vijf jaar oud en de tweede ongeveer
twee jaar – is het hof van oordeel dat X ondanks de omstandigheid dat hij terzake
van het ontstaan van de schuld aan Y niet te goeder trouw is geweest, moet worden
toegelaten tot de schuldsaneringsregeling.

In 2005 liet Hof Leeuwarden opnieuw een schuldenaar met een strafrechtelijk
verleden toe.237 De schuldenlast van C= 25.000 vloeide voort uit consumptieve beste-
dingen (onder andere een lening voor babyspullen; onbetaalde telefoonrekeningen)
en telkens nieuw afgesloten leningen om oude leningen af te lossen. De schuldenaar
werkte van 1990 tot en met 1996 op Curaçao in de horeca en van juli 1998 tot en
met december 2002 als productiemedewerker. Als gevolg van de beëindiging van
de bedrijfsactiviteiten van zijn werkgever verloor de schuldenaar zijn baan. De schulde-
naar is van september 2003 tot en met april/mei 2004 gedetineerd geweest – de
uitspraak vermeldt de aard van het gepleegde misdrijf niet. Tijdens de detentie heeft
de schuldenaar geen nieuwe schulden gemaakt, maar zijn rente- en incassokosten
opgelopen. De schuldenaar werkt sinds enige tijd (september 2004?) voor een paar
uur per week in het Abe Lenstra stadion. In appel is vastgesteld dat verzoeker ‘sinds
kort’ (januari 2005) voor de duur van een jaar in dienst is bij Randstad die hem zal
detacheren als onderhoudsmedewerker. De Rechtbank Leeuwarden wees heeft het
verzoek af wegens gegronde vrees dat verzoeker zich niet aan zijn Wsnp-verplichtingen
zou houden. De rechtbank overwoog dat de schuldenaar zeer regelmatig nieuwe
schulden liet ontstaan, hoewel hij oude schulden niet of nauwelijks had afgelost en
dat de schuldenaar zich bij het maken van deze schulden kennelijk op geen enkele
wijze bezighield met de vraag of hij deze schulden zou kunnen aflossen. Daarnaast
is een aantal schulden het gevolg van een detentie van de schuldenaar welke schulden
‘evenmin als te goeder trouw kunnen worden omschreven’, aldus de rechtbank. De
rechtbank overwoog voorts dat het vanuit maatschappelijk oogpunt en tegenover de
schuldeisers niet te verdedigen is dat de schuldenaar, die bij het maken van zijn
schulden een instelling heeft gehad van ‘Het komt later wel’, via de wettelijke sane-
ringsregeling een schone lei zou krijgen. Hof Leeuwarden vernietigde de uitspraak
van de rechtbank en spreekt de toepassing van de wsr uit. Daartoe somde het hof eerst
een aantal feiten en omstandigheden op: (1) de schuldenaar heeft een deugdelijk
arbeidsverleden, (2) buiten zijn toedoen is hij zijn baan als productiemedewerker
kwijtgeraakt, terwijl hij zijn ontslagvergoeding heeft aangewend ter aflossing van
diverse schulden, (3) tijdens zijn detentie heeft verzoeker een vaardigheidstraining
gehad inzake financiën, budgetteren en schuldhulp, (4) tijdens de detentie zijn geen
nieuwe schulden ontstaan, (5) de schuldenaar heeft zich op eigen initiatief gewend

237 Hof Leeuwarden 16 februari 2005, RvR-site 2005-457.
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tot Bewindvoering Noord Nederland en zit daar sinds september 2004 in budgetbeheer
(C= 40 leefgeld per week), (6) de schuldenaar heeft ruim 20 sollicitatiebrieven over-
gelegd, (7) de nieuwe werkzaamheden van de schuldenaar. Hof Leeuwarden sprak
vervolgens de toepassing van de wsr uit op basis van de omstandigheden en laat
daarbij in het midden of de schuldenaar al dan niet te goeder trouw is geweest:

18. Gelet op vorenomschreven feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang
beschouwd, acht het hof voldoende aannemelijk dat S serieus bezig is zijn financiële
huishouding op orde te krijgen. Het hof is van oordeel dat van gegronde vrees dat S zijn
uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien de verplichtingen niet naar behoren zal nakomen,
niet kan worden gesproken.
19. Daargelaten het antwoord op de vraag of S -zoals de rechtbank kennelijk op grond van
de aard van de schulden van S en diens bestedingspatroon heeft overwogen- ten aanzien
van het ontstaan van het merendeel van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest, is
het hof, ook indien sprake zou zijn van niet te goeder trouw ontstane schulden, van oordeel
dat S dient te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling op grond van de hiervoor
omschreven feiten en omstandigheden, nu daaruit duidelijk een keer ten goede blijkt.

327. Een aparte categorie vormen de schuldenaren die zijn gehuwd of gehuwd zijn
geweest met een echtgenoot die strafbare activiteiten heeft gepleegd. Hof Arnhem
wees in 2002 een Wsnp-verzoek af van beide echtelieden, terwijl kennelijk alleen
de man betrokken was bij de handel in drugs.238 Sinds HR 4 juni 2004, JOR 2004/
258, geldt echter dat Wsnp-verzoeken van echtelieden individueel beoordeeld dienen
te worden.239 In een arrest van Hof ’s-Hertogenbosch uit 2005 ging het om een
schuldenaar met een totale schuldenlast van C= 184.300.240 De schuldenaar was voor-
heen getrouwd, onder huwelijkse voorwaarden met ‘een crimineel’ en heeft twee
kinderen van 11 en 18 jaar. De schuldenaar voerde in appel aan dat zij eerst na de
echtscheiding er achter kwam dat op haar naam schulden stonden voor een bedrag
van C= 180.000. Maar ter zitting erkende de schuldenaar dat zij tijdens het huwelijk
wist dat haar voormalig echtgenoot geen inkomsten uit reguliere werkzaamheden
genoot en dat hij zich bezig hield met criminele activiteiten. Ondanks deze wetenschap
accepteerde de schuldenaar wekelijks een bedrag aan leefgeld van haar echtgenoot.
Ook ondertekende zij op verzoek van haar echtgenoot diverse malen stukken omdat
de betreffende transacties – in verband met zijn criminele activiteiten – niet op naam
van haar echtgenoot konden worden afgesloten. Het hof acht het daarom hoogst
onwaarschijnlijk dat de schuldenaar niet heeft vermoed dat op haar naam schulden
werden aangegaan ten behoeve van de criminele activiteiten van haar voormalig

238 Hof Arnhem 21 oktober 2002, RvR-site 2002-364.
239 De HR oordeelde dat de enkele omstandigheid dat tussen echtelieden enigerlei gemeenschap van

goederen bestaat, niet meebrengt dat de afwijzing van het Wsnp-verzoek van de ene echtgenoot
(de man had een bijstandschuld wegens onjuiste informatievertrekking aan de gemeente) tevens
dient te leiden tot afwijzing van het verzoek van de andere echtgenoot en kwam daarmee terug van
zijn arresten van 12 mei 2000, NJ 2000, 567 en HR 21 december 2001, RvdW 2002, p. 311, naar
welke arresten Hof Arnhem in 2002 ook verwezen had.

240 Hof ’s-Hertogenbosch 29 november 2005, RvR-site 2006-518.
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echtgenoot. Indien en voorzover de schuldenaar werkelijk niet op de hoogte was van
de gang van zaken, vormt dat geen verontschuldiging, nu zij met het ondertekenen
de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de stukken heeft aanvaard. Het hof
oordeelde, gelijk de rechtbank, dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan van
deze schulden niet te goeder trouw is geweest. Het hof overwoog voorts dat de
schuldenaar niet te goeder trouw was ten aanzien van een niet afbetaalde hypotheek-
schuld terzake van een pand op haar naam waarvan zij wel de huuropbrengst incasseer-
de en dat de schuldenaar zich na het moment van inschrijving van de echtscheidings-
beschikking op 1 april 2003 geen enkele inspanning getroostte om inkomsten uit arbeid
te verwerven. De schuldnaar heeft zich de belangen van de schuldeisers derhalve
onvoldoende aangetrokken, aldus het hof.

Samenvatting en conclusies
Uit de uitspraken blijkt een duidelijke tendens tot afwijzing van Wsnp-verzoeken van
schuldenaren die strafrechtelijk zijn veroordeeld. Algemene consensus blijkt uit de
rechtspraak overigens niet. Hof Leeuwarden lijkt de toewijzing van Wsnp-verzoeken
van strafrechtelijk veroordeelden niet uit te sluiten, terwijl Hof ’s-Hertogenbosch ruimte
ziet voor toepassing indien de strafrechtelijk veroordeelde zijn leven weer op orde
heeft. Gezien Richtlijn 4 van Recofa en het nieuwe art. 288 lid 2 onder c (2008) met
een weigeringsgrond voor strafrechtelijk gerelateerde schulden uit misdrijf is te
verwachten dat toewijzingen van Wsnp-verzoeken van schuldenaren met (recente,
substantiële) schulden uit misdrijf (of overtreding) tot de uitzonderingen zullen blijven
behoren.241

4.4.3 Aard schulden; overig

328. De Rechtbank Haarlem hechtte in een uitspraak 2000 belang aan het feit dat
een schuldenaar betalingsverplichtingen heeft aan de gemeenschap: belastingschulden
en (kennelijk) boetes van het CJIB die aan ieder die deel uitmaakt aan de gemeenschap
gelijkelijk worden opgelegd.242 De Rechtbank Zwolle achtte het hoogst onwenselijk
dat een recht op schadevergoeding wegens seksueel misbruik niet langer afdwingbaar
zou zijn; uit de uitspraak blijkt niet of schuldenaar terzake strafrechtelijk is veroor-
deeld.243

241 Zie par. 2 van dit hoofdstuk inzake de Recofa-richtlijnen (2005) en hoofdstuk 7 par. 2.2.11 inzake
het nieuwe art. 288 lid 2 onder c (2008).

242 Rb. Haarlem 21 maart 2000, RvR-site 2000-121.
243 Rb. Zwolle 11 april 2000, RvR-site 2000-148.
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4.5 Aandeel schulden in totale schuldenlast; omvang schulden

329. Uit HR 13 juni 2003, NJ 2003, 520 volgt dat onder de term ‘schulden’ in art.
288 lid 2 onder b Fw ‘één of meer schulden’ dienen te worden verstaan.244 De
rechter kan een verzoek derhalve afwijzen indien hij oordeelt dat de schuldenaar ten
aanzien van één schuld niet te goeder trouw is geweest. In twee uitspraken van de
Rechtbank Amsterdam en het Hof Amsterdam (in twee verschillende zaken) was het
aandeel van de niet te goeder trouw ontstane schulden kennelijk doorslaggevend voor
het eindoordeel dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest.245 Voor Hof
’s-Gravenhage was het feit dat de schuld van de gehuwde schuldenaren aan de sociale
dienst wegens ten onrechte verkregen bijstand (bijna ƒ 43.000) hetmerendeel uitmaakt
van de totale schuldenlast (f 56.700) juist een van de omstandigheden om, ondanks
een gebrek aan goede trouw, de schuldenaren toch toe te laten.246

Volgens het onderzoek van Huls & Schellekens stuit het criterium van diverse
hoven om de omvang van fraudeschulden af te zetten tegen de totale schuldenlast
op onbegrip bij rechtbanken.247 Uit HR 20 april 2007, NJ 2007, 242 volgt echter
dat het aandeel van de schulden niet te goeder trouw ten opzichte van de totale
schuldenlast wel degelijk maatgevend is bij de hantering van de goede-trouw-maatstaf.
De HR vond het oordeel van Hof Amsterdam dat een schuldenaar met een totale
schuldenlast van ruim C= 300.000 niet te goeder trouw is geweest ‘onbegrijpelijk, nu
de schuld aan het CJIB (C= 1.454,89) als geheel al een zeer klein deel van de totale
schuldenlast betreft en het hof bovendien slechts ten aanzien van een deel daarvan,
te weten een vijftal zeer recente boetes, van oordeel was dat [verzoeker] niet te goeder
trouw is geweest.’

4.6 Ouderdom schulden

330. De Wsnp kent slechts een overgangsregeling voor de omzetting van faillissemen-
ten en surseances die liepen ten tijde van de inwerkingtreding van de Wsnp op 1

244 Zie par. 3.4.2 van dit hoofdstuk. Aldus ook reeds Hof Arnhem 20 september 1999, RvR site 1999-
093.

245 Hof Amsterdam 1 juni 1999, RvR-site 1999-042: ‘Het Hof is, met de rechtbank van oordeel dat
appellant ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van deze schulden niet te goeder trouw
is geweest zodat, ook gelet op het aandeel van de drie hiervoor genoemde schulden in de totale
schuldenlast van appellant, reeds daarom het inleidend verzoek dient te worden afgewezen.’ en Rb.
Amsterdam 18 augustus 1999, RvR-site 1999-059: ‘Gelet op het aandeel van de bedoelde schulden
in totale schuldenlast is de Rechtbank dan ook van oordeel dat het verzoek tot definitieve toepassing
van de schuldsaneringsregeling moet worden afgewezen.’

246 Hof ’s-Gravenhage 14 december 1999, RvR-site 1999-112. Het Hof baseerde zijn oordeel ook op
de persoonlijke omstandigheden (kind uit huis geplaatst, psychische en relatieproblemen van de
schuldenaren, gezondheidsproblemen Y, inspanningen van X om kost te winnen) en het vertrouwen
dat er bestond dat appellanten alles in het werk zullen stellen om hun schulden in de komende drie
jaar zoveel als mogelijk is, af te lossen.

247 Huls & Schellekens (2001), p. 49.
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december 1998.248 Voor toepassing van de afwijzingsgronden van art. 288 Fw zijn
geen overgangsmaatregelen opgenomen. In de toelichting op de overgangsregeling
stelde de minister dat bij omzetting van lopende faillissementen getoetst zou moeten
worden aan de afwijzingsgronden van art. 288 Fw.249 Bij gebreke van een overgangs-
regeling komt aan de afwijzingsgronden onmiddellijke werking toe. Nu art. 288 lid
2 onder b Fw gaat over de vraag of de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en
onbetaald laten van schulden te goeder trouw is geweest lijkt de terugwerkende kracht
c.q. reikwijdte van die bepaling onbegrensd. Voorzover schulden niet inmiddels
verjaard zijn, zal de rechter alle bestaande schulden, ook die dateren van (ver) vóór
1 december 1998, bij zijn goede-trouw-toets dienen te betrekken. In de jurisprudentie
heb ik over deze ‘terugwerkende kracht’ van de goede-trouw-toets tot vóór 1 december
1998 geen overwegingen of uitspraken aangetroffen.

De ouderdom van schulden, waarvan de rechter heeft geconstateerd dat zij niet
te goeder trouw zijn ontstaan, speelt wel een rol bij de beslissing de facultatieve
afwijzingsgrond daadwerkelijk toe te passen. Hoewel de betreffende schuldenaar als
niet te goeder trouw werd aangemerkt, zag Hof Amsterdam aanleiding voor toepassing
van de wsr nu de fraudeschulden 25 maanden vóór het Wsnp-verzoek waren ont-
staan.250 In een geval waarin strafbare gedragingen (meer dan) zeven jaar vóór het
Wsnp-verzoek plaatsvonden, maar de resulterende schuld uit onrechtmatige daad eerst
recent door de rechter is vastgesteld, staat het tijdsverloop niet aan afwijzing in de
weg, gelet op de aard, ernst en omvang van de onrechtmatige gedragingen, aldus het
Hof Arnhem in navolging van de Rechtbank Almelo.251 Ik wijs ook nog op twee
art. 81 RO-arresten van de Hoge Raad besproken in randnrs. 302 en 304. In beide
zaken zag de HR in een beroep van de schuldenaar op tijdsverloop sinds het ontstaan
van de schulden (kennelijk) geen aanleiding tot cassatie of enige rechtsvorming op
dit punt.

Conclusies
De wet beperkt de goede-trouw-toets niet tot schulden die zijn ontstaan in een bepaalde
periode voorafgaand aan het Wsnp-verzoek. Art. 288 belet de rechter dus niet een
Wsnp-verzoek af te wijzen in verband met een schuld die, bijvoorbeeld, vijftien jaar
geleden is ontstaan. Onder verwijzing naar de standaard wettelijke verjaringstermijn
voor geldschulden van vijf jaar, zagen de Recofa-aanbevelingen ruimte voor toewijzing
van een verzoek van de schuldenaar tot toepassing van de wsr indien de schulden
niet te goeder trouw meer dan, in beginsel, vijf jaar voor de aanvraag zijn ontstaan.
De Recofa-richtlijnen uit 2005 hanteren een termijn van vijf jaar voor fraudeschulden
en ook voor schulden uit misdrijf en overtreding. Voor die laatste categorie kan de
rechter ‘onder omstandigheden’ een langere termijn hanteren, aldus de Richtlijn 4.
De besproken uitspraken maken duidelijk dat rechters in concrete omstandigheden

248 Zie art. II van de Wsnp.
249 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 68.
250 Hof Amsterdam 27 april 1999, RvR-site 1999-023.
251 Rb. Almelo 27 juli 1999, RvR-site 1999-058 en Hof Arnhem 17 augustus 1999, RvR-site 1999-130.
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inderdaad reden zien een langere of kortere termijn te hanteren. Het nieuwe art. 288
lid 1 onder b (2008) beperkt de goede-trouw-toets tot een periode van vijf jaar vooraf-
gaand aan het Wsnp-verzoek.252 Maar indien de schuldenaar een schuld heeft uit
hoofde van een veroordeling wegens misdrijf kan de rechter een langere periode in
ogenschouw nemen.253

4.7 Gedrag schuldenaar; mate van verwijtbaarheid

4.7.1 Gedragsproblemen en verslaving

331. Uit de uitspraken in deze rubriek blijkt dat schuldenaren ten aanzien van het
ontstaan van schulden voortvloeiend uit drugs- en gokverslaving veelal als niet te
goeder trouw beoordeeld worden.254 Dat lijkt de toepassing van de wsr niet steeds
in de weg te staan, zodra de verslaving van de schuldenaar geëindigd is en de schulde-
naar begonnen is met schulden af te lossen, althans daartoe pogingen heeft ondernomen
dan wel de intentie tot schuldaflossing heeft getoond.255 Ook ten aanzien van schul-
den die voortvloeien uit overmatig telefoongebruik en verkeersovertredingen (kennelijk)
samenhangend met een algemeen gedrags-, gezags- en maatschappelijk probleem,
oordeelden rechters schuldenaren niet te goeder trouw.256 Indien persoonlijke omstan-
digheden de schuldenaar beletten zijn schulden af te lossen kan het toch nog anders
komen te liggen, zo blijkt uit een arrest van Hof ’s-Gravenhage uit 1999.257 De
schuldenaar, een kleuteronderwijzer met een netto-inkomen van ƒ 3.000, had een
studieschuld opgebouwd van ƒ 50.000 en anderhalf jaar voor indiening van het Wsnp-
verzoek een doorlopend bankkrediet afgesloten ter hoogte van ƒ 70.000. De schulde-

252 Zie nader hoofdstuk 7, par. 2.2.8.
253 Zie art. 288 lid 2 onder c (2008), waarover hoofdstuk 7, par. 2.2.11.
254 Zie inzake drugsverslaving onder andere (1) Hof ’s-Hertogenbosch 24 maart 1999, RvR-site 1999-030;

(2) Hof Arnhem 7 februari 2000, RvR-site 2000-132; en inzake gokverslaving, (3) Hof Arnhem
21 september 2000, RvR-site 2000-192. In deze laatste zaak overwoog het hof dat de schuldenaar
eerst recent hulp heeft gezocht en dat het onvoldoende zeker is dat de schuldenaar van zijn probleem
af is.

255 Zie de 1e en 3e zaak genoemd in de vorige noot. In de 3e zaak overwoog het hof dat de schuldenaar
eerst recent hulp heeft gezocht en dat het onvoldoende zeker is dat de schuldenaar van zijn gokversla-
ving af is. Uitzondering lijkt de 2e uitspraak: in dat geval stelden de schuldenaren dat één van hen
(X) twaalf jaar verslaafd is geweest en in 1997 nog een terugval heeft gehad. Het hof gaat niet in
op de vraag of de verslaving al dan niet beëindigd is, maar oordeelt dat de schulden niet te goeder
trouw zijn ontstaan en dat echtgenote Y wetenschap van die verslaving had en dat Y ook (onder
andere huishoudelijke) schulden had laten ontstaan. Geen toelating tot de wsr volgt indien het
consumptiepatroon niet is aangepast en de opbouw van schulden tot het Wsnp-verzoek continueert,
Rechtbank Rotterdam 19 januari 2000, RvR-site 2000-110.

256 Zie Hof ’s-Hertogenbosch 21 april 1999, RvR-site 1999-032, inzake verkeersovertredingen, en Hof
’s-Gravenhage 21november 2000, RvR-site 2000-198, inzake schulden aan vier telefoonmaatschap-
pijen.

257 Hof ’s-Gravenhage 12 oktober 1999, RvR-site 1999-095, Rb. Rotterdam 15 september 1999, RvR-site
1999-072.
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naar had voorts nog tientallen andere schulden tot ƒ 37.000 onbetaald gelaten. Volgens
Rechtbank Rotterdam leefde de schuldenaar op te grote voet en moest de schuldenaar
steeds hebben begrepen dat hij zijn schulden niet kon aflossen. De rechtbank bestem-
pelde het handelen en nalaten van de schuldenaar als roekeloos en niet te goeder trouw.
In appel voerde de schuldenaar aan dat het bankkrediet onder andere was aangewend
om eerdere schulden af te lossen en dat de aflossing van het bankkrediet eerst in
gevaar was gekomen door zijn ontslag tijdens ziekte. Zonder nog een onderscheid
te maken tussen de diverse schulden, oordeelde Hof ’s-Gravenhage dat de schuldenaar
bij het aangaan van zijn schulden niet te kwader trouw is geweest, in aanmerking
nemend dat de inkomenssituatie van de schuldenaar ten tijde van het aangaan van
het bankkrediet het doen van uitgaven toeliet, doch dat de aflossing van het krediet
is gestagneerd door ziekte en ontslag.258 In 2005 liet Hof Leeuwarden een schulde-
naar toe die niet alleen strafrechtelijk gerelateerde schulden had maar ook diverse
schulden uit hoofde van consumptieve bestedingen.259

332. Volgens de Recofa-richtlijnen (2005) is de schuldenaar niet te goeder trouw indien
schulden zijn aangegaan terwijl er gelet op het inkomen en/of vermogen redelijkerwijs
geen uitzicht bestond op aflossing. Schuldenaren met overmatige consumptieve
bestedingen zullen deze geobjectiveerde inkomens- en vermogenstoets niet makkelijk
kunnen doorstaan. De Recofa-richtlijnen kwalificeren ook de schuldenaar met recente
schulden voortvloeiend uit (bijvoorbeeld een gok-, drugs- of alcohol)verslaving als
niet te goeder trouw.

4.7.2 Mate van verwijtbaarheid (ontstaan) schulden; overig

333. Van de acht Wsnp-verzoeken die ik in deze rubriek heb ondergebracht zijn er
vier afgewezen en vier toegewezen. Een schuldenaar die onverzekerd autorijdt, is niet
te goeder trouw ten aanzien van het ontstaan van de schuld aan het Nederlands Bureau
Motorrijtuigen voortvloeiend uit een ongeluk, aldus de Rechtbank Almelo.260 Een
schuldenaar die vermogen van een derde moest beheren doch gelden voor ‘eigen
gebruik’ aanwendt, is volgens de Rechtbank Arnhem niet te goeder trouw.261 Een
schuldenaar met twee bankleningen vroeg een derde lening aan nadat zij 100%
arbeidsongeschikt was verklaard. Hof ’s-Gravenhage oordeelde dat de schuldenaar
onvoldoende terughoudend en niet te goeder trouw was geweest bij het aangaan van

258 Deze uitspraak ontlokte, als kanttekening op de website van de RvR, de uitroep: ‘Sinterklaas bestaat’.
Kennelijk in reactie op deze kwalificatie repliceerde een raadsheer: ‘Meerdere keren stond er bij
een uitspraak van ons ‘Sinterklaas bestaat’, maar we laten iemand echt niet zo maar toe, er wordt
goed over nagedacht! Het suggereert, dat ons oordeel soms een beetje naïef is, maar dat willen we
hierbij toch wel even bestrijden!’, aldus een citaat in Huls & Schellekens (2001), p. 177.

259 Hof Leeuwarden 16 februari 2005, RvR-site 2005-457, reeds besproken in par. 4.4.2 hierboven,
randnr.326.

260 Rb. Almelo 6 januari 1999, RvR-site 1999-008.
261 Rb. Arnhem 18 januari 1999, RvR-site 1999-019.
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haar schulden en er onvoldoende zekerheid bestond omtrent steun van haar ex-echtge-
noot bij het aflossen van de kredieten.262

Schuldenaren die bij een Nederlandse bank leningen afsloten om bij herhaling
te investeren in een bedrijf in Turkije, welke investeringen geheel verloren gingen,
waren naar het oordeel van de Rechtbank Rotterdam niet te goeder trouw. Door met
geleend geld risicovol te beleggen en vervolgens na te laten om hun posities af te
dekken, stelden de schuldenaren zich willens en wetens bloot aan de aanmerkelijke
kans dat zij al hun geïnvesteerde geld zouden kwijtraken, aldus de rechtbank.263

Een 62-jarige schuldenaar die een schuld van C= 56.000 overhield uit een vorig
huwelijk vond meer mededogen. Hof ’s-Hertogenbosch overwoog dat de man welis-
waar onverstandig had gehandeld door het beheer over de financiën geheel over te
laten aan zijn (ex-)partner en daarop geen controle uitoefende, maar oordeelde dat
niet kan worden gezegd dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald
laten van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest.264

Hof Leeuwarden honoreerde in 2005 Wsnp-verzoeken van in gemeenschap van
goederen gehuwde schuldenaren afkomstig uit Irak.265 De schuldenaren verbleven
sinds 1995 in Nederland en hun totale schuldenlast bedroeg C= 22.500. Een (krediet)-
schuld aan Prime Line van C= 6.700 was in 2001 aangegaan ter ondersteuning van
een zieke moeder in Irak. Een schuld aan de Postbank van C= 7.000 was aangegaan
ter bekostiging medische hulp in het Midden-Oosten wegens vruchtbaarheidsproblemen;
inmiddels hebben de schuldenaren een dochter. De rechtbank wees het verzoek af
op grond van art. 288 lid 2 onder b wegens het lichtvaardig afsluiten van leningen
waarvan de aflossingsverplichtingen niet in verhouding stonden tot het inkomen, terwijl
de schuldeisers geen verhaal bieden door het zenden van het geld naar het buitenland
respectievelijk besteding aan reizen zonder medische noodzaak. De rechtbank oordeelde
tevens dat gegronde vrees bestaat dat de schuldenaren hun verplichtingen niet zullen
nakomen nu schuldenaren stellen dat het aangaan van de kredieten volstrekt aanvaard-
baar was. In appel voerden de schuldenaren onder andere aan (a) dat zij geheel in
overeenstemming met de Irakese cultuur de moeder financieel hebben gesteund en
(b) dat de vrouw in haar cultuur als ‘volkomen mislukt’ wordt beschouwd als zij geen
kinderen zou krijgen en dat de kinderloosheid tot zware depressiviteit leidde. Hof
Leeuwarden oordeelde, op grond van hetgeen door appellanten over het aangaan van
de schulden was aangevoerd en het feit dat de man nog betaalde arbeid verrichte ten
tijde van het aangaan van het Prime Line-krediet, dat ‘niet zonder meer’ gezegd kan
worden dat de kredieten lichtvaardig zijn aangegaan en dat de schuldenaren niet te
goeder trouw zijn geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van de
kredietschulden. Voorts oordeelde het hof – overwegende dat (1) het (op eigen initiatief
aangevraagde) budgetbeheer goed verloopt, (2) de schuldenaren voortgaan met het
aflossen van schuldeisers, (3) verzoekers na de start van het budgetbeheer geen nieuwe

262 Hof ’s-Gravenhage 23 januari 2000, RvR-site 2001-229, Rb. Rotterdam, 15 november 2000.
263 Rb. Rotterdam 4 juni 2003, RvR-site 2003-403.
264 Hof ’s-Hertogenbosch 2 juli 2002, RvR-site 2002-338.
265 Hof Leeuwarden 18 mei 2005, RvR-site 2005-460.
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schulden meer zijn aangegaan, (4) de aanleidingen voor het aangaan van de kredieten
thans niet meer bestaan – niet kan worden gesproken van gegronde vrees voor benade-
ling schuldeisers of niet-nakomen verplichtingen schuldsaneringsregeling.

Volledigheidshalve vermeld ik dat de mate van verwijtbaarheid ook in enkele
door de HR gewezen Wsnp-arresten, onder verwijzing naar de parlementaire geschiede-
nis, als een relevante omstandigheid is aangemerkt.266 Vermeldenswaard is voorts
dat, in jurisprudentie die niet op de Wsnp betrekking heeft, bij het passeren door de
rechter van een beroep op verjaring op grond van de beperkende werking van de
redelijkheid en billijkheid de mate waarin de gebeurtenis de aangesproken partij kan
worden verweten ook een rol speelt.267

4.7.3 Betalingsmoraal

334. Een schuldenaar verklaarde ter zitting van de rechtbank ‘uit principe’ geen
kinderalimentatie te betalen ten behoeve van kinderen uit zijn eerste en tweede
huwelijk.268 De Rechtbank Haarlem oordeelde dat de schuldenaar ten aanzien van
het onbetaald laten van de alimentatie niet te goeder trouw is geweest en wees het
Wsnp-verzoek af. Kennelijk verzocht de schuldenaar eerst na deze Wsnp-uitspraak
aan de rechtbank om nihilstelling van zijn alimentatieverplichting. In appel voerde
de schuldenaar in zijn Wsnp-zaak ook nog aan dat hij bij een andere werkgever een
hoger salaris zou gaan verdienen. Hof Amsterdam oordeelde dat niet aannemelijk is
geworden dat de schuldenaar bij het ontstaan van de achterstand in kinderalimentatie
niet te goeder trouw is geweest.

4.7.4 Schuldenaar verstrekt schuldeisers geen informatie over schuldenlast269

335. Een schuldenaar die een krediet aanging van ƒ 15.000, maar daarbij geen melding
maakte van zijn schuldenlast werd door Rechtbank Dordrecht als niet te goeder trouw
aangemerkt en de toepassing van de wsr geweigerd.270 Het krediet was nota bene
aangevraagd bij een gemeentelijke kredietbank die kort daarvoor een art. 285-verkla-
ring had afgegeven. Maar volgens de Rechtbank Dordrecht had de schuldenaar moeten
nagaan of de kredietbank op de hoogte was van de omstandigheden waaronder de
lening werd verstrekt. Schuldenaren die een hypotheekschuld aangingen bij een

266 Zie de arresten besproken in randnrs. 291 en 294.
267 Zie hoofdstuk 2, randnr. 97.
268 Rb. Haarlem 1 juni 1999, RvR-site 1999-092a en in hoger beroep Hof Amsterdam 29 juni 1999,

RvR-site 1999-092. In deze zaak speelde ook de afwijzingsgrond van art. 288 lid 1 onder b Fw
een rol. De rechtbank vreesde dat de schuldenaar zijn verplichtingen tijdens de sanering niet zou
nakomen nu de financiële behoeften het besteedbare netto-inkomen met ƒ 250 per maand overtroffen.
Het hof vond die ‘enkele omstandigheid’ onvoldoende grond opleveren voor de vrees dat de
schuldenaar tijdens de sanering zou trachten zijn schuldeisers te benadelen of zijn verplichtingen
niet zou nakomen.

269 Zie par. 1 van hoofdstuk 4 en par. 4.2 van dit hoofdstuk over de informatieverstrekking door de
schuldenaar bij de indiening van een Wsnp-verzoek.

270 Rb. Dordrecht 1 maart 2000, RvR-site 2000-119.
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Nederlandse bank, zonder de bank te informeren over een faillissement in België
werden als niet te goeder trouw aangemerkt.271 Hof Amsterdam wees het Wsnp-
verzoek desalniettemin toe aangezien na executie van het hypotheekrecht de ‘vermoe-
delijk resterende schuld aan de bank ten opzichte van de totale schuldenlast van een
zodanige omvang is dat het hof hierin geen aanleiding ziet om het verzoek van
appelanten af te wijzen’.

4.7.5 Frustratie verhaalsrechten; onttrekking vermogensbestanddelen

336. In twee van de vier zaken opgenomen in deze rubriek verklaarde Hof Amsterdam
de wsr in 1999 alsnog van toepassing, na eerdere afwijzingen door de Rechtbanken
Utrecht en Alkmaar. De Rechtbank Utrecht oordeelde dat een schuldenaar die eerst
bij zijn echtscheiding en vervolgens bij de ontbinding van een v.o.f. alle schulden
op zich nam, niet te goeder trouw is ten aanzien van ontstaan en onbetaald laten van
de schulden (totaal ƒ 630.000). Het hof oordeelde evenwel dat de verhaalsmogelijk-
heden niet zijn aangetast door toescheiding van de schulden, nu zowel ex-echtgenote
en medefirmant aansprakelijk blijven.272 In de tweede zaak kwam het hof tot de
vaststelling dat, hoewel de schuldenaar kort voor de Wsnp-aanvraag zijn onderneming
heeft overgedragen, van benadeling van de fiscus feitelijk geen sprake is.273

Een schuldenaar die tijdens faillissement strafrechtelijk is veroordeeld voor flessen-
trekkerij is, volgens Hof ’s-Hertogenbosch, ten aanzien van het onbetaald laten van
zijn schulden niet te goeder trouw.274 Een schuldenaar die failliet is verklaard op
verzoek van de curator van vennootschappen waarvan de schuldenaar bestuurder was,
en die vervolgens getracht heeft vermogen buiten het zicht van de curator te houden,
is, volgens Rechtbank ’s-Gravenhage, niet te goeder trouw ten aanzien van het onbe-
taald laten van zijn schulden.275

271 Hof Amsterdam 11 juli 2000, RvR-site 2000-A172.
272 Rb. Utrecht 2 februari 1999, RvR-site 1999-005 en Hof Amsterdam 9 maart 1999, RvR-site 1999-011.

Het hof geeft aan dat appellant de reden, dat appellant zich de schulden heeft laten toescheiden,
in hoger beroep voldoende heeft toegelicht. In de uitspraken van de rechtbank en het hof komen
de onderliggende feiten onvoldoende naar voren om de beoordeling van Hof Amsterdam tegen het
licht te houden. Indien het zo is dat de schuldenaar slechts een interne draagplichtregeling heeft
getroffen met ex-echtgenoot en mede-firmant, zonder dat iets verandert aan aansprakelijkheid jegens
derden, zal mogelijk slechts de aansprakelijkheid jegens de ex en de mede-firmant zelf toenemen
indien crediteuren bij hen verhaal gaan halen. Naar aan te nemen valt moet actief aan de man zijn
toegescheiden, ter compensatie van de schuldenlast. De verhaalsmogelijkheden op de man zijn in
dat geval zelfs toegenomen, terwijl de aansprakelijkheid jegens derden ongewijzigd is.

273 Rb. Alkmaar 18 maart 1999, RvR-site 1999-014 en Hof Amsterdam 16 april 1999, RvR-site 1999-
040. Volgens het hof hebben zowel pandhouder als fiscus met de verkoop van de onderneming
ingestemd.

274 Hof ’s-Hertogenbosch 24 februari 1999, RvR-site 1999-013.
275 Rb. ’s-Gravenhage 8 juni 1999, RvR-site 1999-063.
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4.7.6 Inspanningsverplichting tot verwerving inkomsten vóór toepassing wsr

337. Hof Arnhem oordeelde in 2000 dat een schuldenaar – in de periode vóór de
toepassing van de wsr – inspanningen dient te verrichten teneinde inkomsten te
verwerven en daarmee schulden af te betalen. Een schuldenaar die om principiële
redenen alleen in de ideële sfeer wil werken, is niet te goeder trouw ten aanzien van
het ontstaan en onbetaald laten van zijn schulden, aldus het hof.276

4.7.7 Saneringsgezindheid, ‘keer ten goede’

338. Hof Amsterdam oordeelde dat een schuldenaar niet te goeder trouw is geweest
ten aanzien van het ontstaan van een WAO-schuld aan het GAK. Het hof verklaarde
de wsr toch van toepassing onder andere wegens serieuze pogingen van de schuldenaar
om tot betaling van schulden te komen.277 In de ogen van Hof ’s-Hertogenbosch
was de intentie van een ex-verslaafde, met een schuldenlast van ruim ƒ 70.000, om
tot aflossing van schulden voldoende grond voor toepassing van de wsr.278 Hof ’s-
Hertogenbosch oordeelde dat een schuldenaar die zonder deugdelijke boekhouding
een eenmanszaak voerde, op de dag van zijn faillietverklaring een fors bedrag van
zijn bankrekening opnam en deels vergokte, niet te goeder trouw is geweest.279 Daar
stond tegenover dat de (jonge) schuldenaren een streep achter het verleden willen
zetten, beide in loondienst werken en zich willen inspannen om schulden te voldoen.
Die intentie was voor het Hof ’s-Hertogenbosch voldoende de wsr toe te passen.
Terwijl Rechtbank Rotterdam oordeelde dat een schuldenaar een hele serie schulden
niet te goeder trouw was aangegaan en Hof ’s-Gravenhage dat oordeel overnam,
vormde de omstandigheden van het geval en het vertrouwen dat de schuldenaar alles
in het werk zal zetten schulden af te lossen en uitgaven te beheersen voor Hof ’s-
Gravenhage voldoende grond de wsr alsnog van toepassing te verklaren.280 Het
ontbreken van een dergelijke intentie kan een schuldenaar tegengeworpen worden.
Ter nadere motivering van een afwijzing van een Wsnp-verzoek van een schuldenaar
niet te goeder trouw, nam Hof ’s-Gravenhage in aanmerking dat van positieve sane-
ringsgezindheid niet was gebleken.281 Hof Leeuwarden beloonde een ‘keer ten goe-
de’, daarbij in het midden latend of de schuldenaar al dan niet te goeder trouw is ge-
weest:

19. Daargelaten het antwoord op de vraag of S – zoals de rechtbank kennelijk op grond
van de aard van de schulden van S en diens bestedingspatroon heeft overwogen – ten

276 Hof Arnhem 24 februari 2000, RvR-site 2000-135. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 29 november
2005, RvR-site 2006-518, besproken in randnr. 327.

277 Hof Amsterdam 27 april 1999, RvR-site 1999-023.
278 Hof ’s-Hertogenbosch 24 maart 1999, RvR-site 1999-030.
279 Hof ’s-Hertogenbosch 27 oktober 2000, RvR-site 2000-201.
280 Rb. Rotterdam 15 december 1999, RvR-site 1999-114; Hof ’s-Gravenhage 18 januari 2000, RvR-site

2000-A001.
281 Hof ’s-Gravenhage 24 oktober 2000, RvR-site 2000-197.
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aanzien van het ontstaan van het merendeel van zijn schulden niet te goeder trouw is
geweest, is het hof, ook indien sprake zou zijn van niet te goeder trouw ontstane schulden,
van oordeel dat S dient te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling op grond van
de hiervoor omschreven feiten en omstandigheden, nu daaruit duidelijk een keer ten goede
blijkt.282

De HR vernietigde in 2001 een arrest van Hof Arnhem, strekkend tot afwijzing van
een Wsnp-verzoek, wegens een motiveringsgebrek.283 Het hof had de stellingen van
een schuldenaar, dat hij sinds enige tijd afloste op zijn lening en een opleiding volgde,
niet onbesproken mogen laten. Na dit HR-arrest lijkt Hof Arnhem bij afwijzing
voorzichtiger te formuleren. In 2004 wees Hof Arnhem Wsnp-verzoeken van twee
schuldenaren met een gemeenschappelijke huishouding en schuldenlast van C= 42.000
af.284 De man had een alcoholprobleem, liet (als ‘katvanger’) tientallen auto’s op
zijn naam registreren, resulterend in een schuld aan de belastingdienst van meer dan
C= 17.000 en CJIB-boetes en zat in voorlopige hechtenis. De schuldenaren voerden
aan dat sinds 1999 budgetbeheer werd toegepast en dat zij sinds 2001 worden begeleid
door een maatschappelijk werker en dat de man contact heeft met de Sociaal Pedagogi-
sche Dienst. Hof Arnhem oordeelde dat de man in ieder geval ten aanzien van het
ontstaan van de schulden aan de belastingdienst niet te goeder trouw is. De vrouw
heeft meegeprofiteerd van de inkomsten van de man als katvanger en heeft de vorde-
ring van de belastingdienst niet te goeder trouw onbetaald gelaten. De aangevoerde
omstandigheden vormen vooralsnog onvoldoende aanleiding om de schuldenaren,
desondanks, tot de wsr toe te laten, aldus Hof Arnhem. De ommekeer in levensstijl
achtte het hof, afgezet tegen de recente ontstaansdatum van de schulden, nog te recent
om tot de conclusie te komen dat de schuldenaren zouden moeten worden toegelaten.
De vrouw heeft zich bereid verklaard te gaan werken maar laat dat afhangen van het
door de man ontvangen van een WAO-uitkering en heeft nog geen concrete inspanning
verricht om betaalde arbeid te vinden. Het hof oordeelde voorts dat de man niet aan
de verplichtingen uit de wsr kan voldoen wegens zijn voorlopige hechtenis. Alle feiten
en omstandigheden in onderling verband bezien kwam het hof tot het oordeel dat de
Wsnp-verzoeken afgewezen dienen te worden.

In 2006 verklaarde Hof Arnhem de schuldsanering van toepassing op een schulde-
naar met een totale schuldenlast van C= 33.455, waaronder schulden aan de Postbank
(C= 23.000), twee creditcardmaatschappijen (bijna C= 4.000), Wehkamp (C= 1.700), Ymere
(C= 428) en Telfort (C= 915).285 De schuldenaar heeft vier minderjarige kinderen. Haar

282 Hof Leeuwarden 16 februari 2005, RvR-site 2005-457. Dit arrest is nader besproken in par. 4.4.2
hierboven.

283 Hof Arnhem 2 oktober 2000, waarvan in cassatieberoep HR 26 januari 2001, RvR-site 2001-238,
NJ 2001, 178 en JOR 2001/61, besproken in par. 3.3.2. De HR verwees de zaak door naar een ander
hof. Zoals toegelicht in par. 3.3.2 liet de HR zich niet uit over de inhoud van de goede-trouw-
maatstaf. Uit het arrest van de HR van 26 januari 2001 valt – met de nodige voorzichtigheid – niet
meer te concluderen dan dat de HR de door de schuldenaar aangevoerde omstandigheden niet
irrelevant vond.

284 Hof Arnhem, 3 november 2004, RvR-site 2004-434.
285 Hof Arnhem 9 maart 2006, RvR-site 2006-538.
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echtgenoot woont en werkt in Paramaribo, verdient C= 200 per maand en kan geen
bijdrage leveren aan de kosten van de huishouding van de schuldenaar. Het hof
oordeelde dat niet aannemelijk is geworden dat de schuldenaar ten aanzien van het
ontstaan van voormelde schulden niet te goeder trouw is geweest. Gebleken is dat
het inkomen van de schuldenaar ten tijde van het aangaan van de betalingsverplichtin-
gen bij voormelde schuldeisers tot in de loop van 2004 toereikend was om de beta-
lingsverplichtingen uit voornoemde leningen en postorderbestellingen na te komen.
Medio 2004 viel het inkomen van de schuldenaar onverwacht terug, waardoor zij niet
meer (op tijd) aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen en financiële problemen
ontstonden. Die inkomstenterugval berustte op omstandigheden ten aanzien waarvan
ter zitting niet gebleken of aannemelijk is geworden dat zij de schuldenaar te verwijten
zijn geweest. Het hof kwam aldus tot het oordeel dat evenmin aannemelijk is geworden
dat de schuldenaar ten aanzien van het onbetaald laten van haar schulden niet te goeder
trouw is geweest. Gebleken is immers dat de schuldenaar, hoewel zij destijds alleen
voor de zorg van haar vier minderjarige kinderen stond en thans nog staat, weer voor
de volle werktijd aan het werk is gegaan. Haar saneringsgezinde gedrag is, naast haar
inspanningen om zoveel mogelijk gelden voor haar schuldeisers te genereren, gebleken
uit het feit dat zij naar vermogen op haar schulden aflost en zelfstandig betalingsrege-
lingen met schuldeisers treft, aldus Hof Arnhem.

Conclusie
Een schuldenaar die weliswaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het
ontstaan of onbetaald laten van schulden, maar blijk geeft zijn schulden te willen
saneren, kan veel goed maken. Alle gerechtshoven hebben (inmiddels) in diverse zaken
de wettelijke schuldsaneringsregeling toegepast wegens een positieve saneringsgezind-
heid van schuldenaren ondanks het oordeel van de betreffende rechters dat de schulde-
naar niet te goeder trouw is geweest.286

4.8 Persoonlijke omstandigheden en psychische problemen

339. In de negen uitspraken die ik in deze rubriek heb opgenomen deed de schuldenaar
in vijf gevallen met succes een beroep op zijn persoonlijke omstandigheden.

Een schuldenaar die zich beriep op problemen met zijn kinderen, psychische
problemen en het regelmatig verrichten van aflossingen op schulden, werd door Hof
’s-Hertogenbosch in 1999 alsnog toegelaten tot de wsr.287 In een uitspraak uit 2000

286 Zie voor een recent voorbeeld: Hof Amsterdam 5 december 2006, LJN: BA2961, over een ‘bestendige
keer ten goede’ in het leven van een schuldenaar die sinds de benoeming van een civiel bewindvoer-
der geen nieuwe schulden en boetes heeft laten ontstaan.

287 Hof ’s-Hertogenbosch 9 juni 1999, RvR-site 1999-049. De grief van appellant richtte zich slechts
tegen de overweging van de rechtbank dat de schuldenaar haar schuld aan toenmalige werkgever
niet te goeder trouw onbetaald heeft gelaten. Het hof oordeelde dat ‘al het bovenstaande’ leidt tot
de conclusie dat schuldenaar in aanmerking dient te komen voor de wsr, en voorts dat de grief slaagt.
Hoewel dat uit de overwegingen van het hof niet is op te maken, zou het slagen van de (kennelijke
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lijkt Hof Leeuwarden strenger ten aanzien van een schuldenaar die zich beroept op
psychische problemen, zorg voor haar kinderen en inschakeling maatschappelijk
werk.288 Het hof verweet de schuldenaar geen initiatief te ontplooien om inkomsten
te verwerven en zich niet in te schrijven bij het arbeidsbureau. Een schuldenaar die
ernstige financiële en persoonlijke problemen heeft gehad, maar inmiddels niet meer
gokt en contact heeft met het maatschappelijk werk en bovendien schulden aflost,
kan een kans worden geboden van zijn schulden af te komen, mede gelet op de zorg
voor twee kinderen, aldus Hof ’s-Hertogenbosch.289

Een schuldenaar die een belastingschuld niet betaalde, werd door Rechtbank
Rotterdam niet te goeder trouw bevonden.290 De gestelde psychische nood kon daar
niet aan af doen; de schuldenaar had advies kunnen inwinnen en een deel van de
alimentatie kunnen sparen ter aflossing van de fiscus, aldus de rechtbank.

Een andere schuldenaar beriep zich erop dat de geobjectiveerde norm ‘goede
trouw’ alleen kan worden beoordeeld bij een schuldenaar die een redelijke belangen-
afweging kan maken en niet bij een psychisch minder valide schuldenaar.291 De
schuldenaar had langdurig in een ziekenhuis gelegen en woonde ten tijde van het
verzoek in een tehuis voor verstandelijk gehandicapten. Hof ’s-Hertogenbosch achtte
het aannemelijk dat de schuldenaar door psychische problemen moeite heeft de
reikwijdte van financiële beslissingen te doorzien en liet de schuldenaar tot de wsr
toe. Het hof liet zich daarbij niet expliciet uit over de vraag of de schuldenaar als
te goeder trouw dient te worden aangemerkt.

Weer een andere schuldenaar was in april 1996 strafrechtelijk veroordeeld wegens
opzettelijke brandstichting die plaatsvond in december 1994.292 Nu de schuldenaar,
wegens psychiatrische problematiek, niet ‘ten volle een verwijt’ kan worden gemaakt
van de brandstichting wees Hof Leeuwarden het Wsnp-verzoek toch toe – in randnr.
304 hierboven is deze zaak reeds uitvoerig besproken.

Een bankmedewerker belegde in opties met geld geleend van de bank en lijdt
forse verliezen. Zijn schuldenlast bedraagt ƒ 449.000. De Rechtbank Rotterdam
oordeelde dat de schuldenaar zich willens en wetens aan de aanmerkelijke kans heeft
bloot gesteld dat de beleggingen hoge verliezen zouden opleveren en dat aannemelijk

enige) grief strikt genomen impliceren dat het hof de schuldenaar op basis van de omstandigheden
wel te goeder trouw achtte.

288 Hof Leeuwarden 25 oktober 2000, RvR-site 2000-203. De opmerking ter zitting dat het afdragen
van inkomen boven het minimum de schuldenaar ‘niet erg motiveert’ zal het hof niet erg clement
gestemd hebben.

289 Hof ’s-Hertogenbosch 14 juni 2000, RvR-site 2000-159.
290 Rechtbank Rotterdam 8 september 1999, RvR-site 1999-071.
291 Hof ’s-Hertogenbosch, 19 juli 2000, RvR-site 2000-183.
292 Hof Leeuwarden 23 oktober 2002, RvR-site 2002-359, Rb. Groningen 13 augustus 2002. Het hof

hanteerde de vaker voorkomende riedel: ‘De in art. 288 lid 2 onder b Fw bedoelde afwijzingsgrond
is immers een facultatieve afwijzingsgrond. Bij voormelde bepaling gaat het om een gedragsmaatstaf
waarbij met alle omstandigheden van het geval rekening moet worden gehouden, zoals de aard en
omvang van de schulden, het tijdstip waarop deze zijn ontstaan, de mate waarin de schuldenaar
een verwijt gemaakt kan worden dat de schulden zijn ontstaan en/of zijn gelaten, de inspanningen
van de schuldenaar om de schulden te voldoen.’
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is dat schuldenaar bij het ontstaan van de schulden niet te goeder trouw is geweest.
Desondanks liet de rechtbank de schuldenaar tot de wsr toe wegens de ernstige ziekte
die zich heeft geopenbaard en de hoogte van het huidige inkomen.293

Twee schuldenaren die beide schulden ten huwelijk aanbrachten en de schuldenlast
flink lieten oplopen, vonden geen genade bij Hof Arnhem. Tevergeefs deed een van
de schuldenaren beroep op een moeilijke bevalling en overspannenheid.294 De schul-
denaren hadden eerder hulp moeten zoeken om de financiën op orde te brengen en
niet moeten doorgaan met het doen ontstaan van schulden, aldus het hof.

Conclusies
Met wisselend succes doen schuldenaren beroep op persoonlijke omstandigheden zoals
psychische nood, echtscheiding en ziekte. De schuldenaar wordt soms tegengeworpen
dat hij eerder hulp van derden had moeten inschakelen of zelf initiatief tot verbetering
van zijn financiële situatie had moeten nemen. Bij psychiatrische problematiek komen
rechters vaak, maar niet altijd, tot de conclusie dat de verwijtbaarheid minder is en
de wsr toegepast kan worden ondanks een gebrek aan goede trouw.

5 Conclusies rechtspraakonderzoek

5.1 Inleiding

340. Indien aannemelijk is dat een schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbe-
taald laten van schulden niet te goeder trouw is geweest, kan de rechter het verzoek
van die schuldenaar tot toepassing van de wsr afwijzen. Dit hoofdstuk bevat een
overzicht en een analyse van de jurisprudentie met betrekking tot deze open norm
van art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw. Bij de goede-trouw-toets gaat het om een
gedragsmaatstaf waarbij alle omstandigheden een rol spelen, aldus de MvT.295 Enige
nadere definitie geeft de wetgever niet. Bij bestudering van de jurisprudentie wordt
al snel duidelijk dat de wetgever de rechter met een zeer lastige taak heeft opgescheept.
Afgezien nog van de betekenis die de rechter moet geven aan de terminologie ‘niet
te goeder trouw’ doen zich bij de toepassing vele andere complicaties voor. Zo lijkt
de wet niet te impliceren dat afwijzing slechts mogelijk is indien de schuldenaar ten
aanzien van alle schulden niet te goeder trouw is geweest. Ook indien de schuldenaar
bij het ontstaan of onbetaald laten van slechts één schuld niet te goeder trouw is
geweest, kan afwijzing volgen.296 Bij een veelheid van schulden zal de rechter zich
al snel gedwongen zien de totstandkoming van individuele schulden te toetsen aan

293 Rb. Rotterdam 1 augustus 2001, RvR-site 2001-262.
294 Hof Arnhem 25 oktober 2001, RvR-site 2000-281.
295 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 37 en 38; zie nader over de parlementaire geschiedenis

hoofdstuk 4, met name par. 5.1.
296 Zo bevestigt HR 13 juni 2003, NJ 2003, 520. Tot die conclusie kwam ook reeds Hof Arnhem 20

september 1999, RvR-site 1999-093.
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de goede trouw.297 Maar hoe moet de rechter de schending van de goede trouw bij
het ontstaan van een relatief geringe schuld, of van één of enkele van zeer vele
schulden, meewegen in zijn eindoordeel? En welke betekenis komt het tijdsverloop
toe; maakt het enig verschil of de schending van de goede trouw één maand of vijf
jaar voor de aanvraag plaatsvond? Nog tal van andere, onder andere persoonlijke en
financiële, omstandigheden de schuldenaar betreffend, komen wellicht in aanmerking
voor beoordeling van de door de wetgever bedoelde goede trouw. Wat de taak van
de rechter lastig maakt, is dat hij slechts kan beslissen de schuldenaar wel of niet toe
te laten, zonder nog enig onderscheid tussen de diverse schulden te kunnen maken.
De rechter heeft immers niet de vrijheid de toepassing van de saneringsregeling uit
te sluiten ten aanzien van bepaalde schulden, die naar zijn oordeel niet te goeder trouw
zijn ontstaan of onbetaald zijn gelaten, en de saneringsregeling wel toe passen ten
aanzien van de overige schulden. Terwijl de rechter bij toetsing aan de vage afwij-
zingsnorm al zeer snel grijs gebied betreedt, heeft zijn beslissing tot toepassing van
de sanering zelf een alles-of-niets, een zwart-wit karakter. Het mag geen verbazing
wekken dat de jurisprudentie deze dilemma’s reflecteert. Wat de taak van de rechter
nog lastiger maakt is de vaak onvolledige informatie die hij door de schuldenaar krijgt
aangereikt over de oorsprong en achtergrond van de schulden. Deze (theoretische)
complexiteit en het gebrek aan informatie verklaart wellicht de uitkomst van het
onderzoek van Huls en Schellekens (2001) dat rechtbanken geneigd zijn af te gaan
op het ‘algehele beeld’ dat zij van schuldenaren krijgen. Uit datzelfde onderzoek bleek
dat geïnterviewde representanten van tien van de negentien rechtbanken geen voorstan-
der waren van een invulling van het begrip ‘goede trouw’ door de wetgever.298

Goede trouw zou situatiegebonden en moeilijk objectiveerbaar zijn. Invulling van de
norm zou ten koste gaan van de nodige flexibiliteit. Verdere ontwikkeling via de
jurisprudentie heeft de voorkeur van deze (representanten van) tien rechtbanken. Negen
rechtbanken achtten ingrijpen door de wetgever echter wel gewenst. Geïnterviewden
deden suggesties tot: (a) uitwerking in een memorie van toelichting, (b) wettelijke
uitwerking, (c) sommige bepleitten alleen een regeling inzake ‘onduidelijke’ catego-
rieën, zoals (1) overconsumptie, (2) alimentatie, (3) schadevergoeding, (4) justitiële
boetes uit misdrijf. Verschillende rechtbanken achtten het bovendien noodzakelijk
bepaalde, ‘nauwkeurig’ door een rechter te selecteren schulden van de schone lei uit
te zonderen. De geïnterviewde raadsheren van gerechtshoven zagen bij het invullen
van de goede-trouw-maatstaf geen rol weggelegd voor de wetgever.299

De door mij onderzochte uitspraken van de feitenrechters laten een zeer gevarieerde
wijze van toetsing zien, met een eveneens gevarieerde uitkomst. Afgezien van verwij-
zingen naar de wetsgeschiedenis heeft de HR zich nauwelijks uitgelaten over de inhoud

297 De schulden hebben steeds gemeenschappelijk dat zij onbetaald zijn gelaten. Bij de beoordeling
van het onbetaald laten zouden eigenlijk ook alle wél betaalde schulden meegenomen moeten worden.
Betalingsonmacht zal bij niet-betaling vaak een rol spelen. Maar ook een verschil in incassomaatrege-
len van crediteuren kan verklaren waarom de schuldenaar de ene schuld wel aflost en de andere
niet.

298 Huls & Schellekens (2001), p. 50.
299 Huls & Schellekens (2001), p. 101
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en reikwijdte van de afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw. De
arresten van de HR hebben in hoofdzaak betrekking op motiveringsklachten over
uitspraken in lagere instantie. Op basis van het verrichte jurisprudentieonderzoek geef
ik hieronder een overzicht van de afbakening en invulling van de goede-trouw-toets
door de Hoge Raad, hoven en rechtbanken.

5.2 Arresten Hoge Raad en conclusies A-G’s

341. Uit de onderzochte jurisprudentie van de Hoge Raad en de voorafgaande conclu-
sies van de A-G’s trek ik de volgende conclusies.

1 De HR maakt tot eind 2006 geen helder onderscheid tussen de goede-trouw-
maatstaf van art. 288 lid 2 onder b (de schuldenaar is niet te goeder trouw
geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden) en de
discretionaire bevoegdheid van de rechter die maatstaf te hanteren (lid 2 aanhef:
de rechter kan het verzoek afwijzen). Zie met name HR 10 januari 2003, NJ
2003, 195, besproken in paragraaf 3.4.1 van dit hoofdstuk. Eerst in HR 27
oktober 2006, NJ 2006, 586 en vooral in HR 20 april 2007, NJ 2007, 242 maakt
de Hoge Raad duidelijker hoe de goede-trouw-maatstaf zich verhoudt tot de
facultatieve bevoegdheid die maatstaf aan te leggen. Volgens het arrest uit 2007
dient de lagere rechter te beoordelen of de ‘omstandigheid’ dat de schuldenaar
niet te goeder trouw is geweest ‘bezien in het licht van alle overige omstandig-
heden van het geval’ een grond kan opleveren om het Wsnp-verzoek af te
wijzen.

2 De HR geeft geen leiding aan de rechtsvorming door zelf invulling te geven
aan de inhoud van de goede-trouw-maatstaf of de discretionaire bevoegdheid.
Voor doel en strekking van de afwijzingsgrond verwijst HR 12 mei 2000, NJ
2000, 567 naar de (gezichtspunten vermeld in de) wetsgeschiedenis:

3.2.1 [...] Bij deze facultatieve afwijzingsgrond waarmee mede beoogd wordt misbruik
van de schuldsaneringsregeling tegen te gaan, gaat het blijkens de geschiedenis van de
totstandkoming van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen niet om de goede
trouw als bedoeld in art. 3:11 BW of de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artt.
6:2 en 248 BW, maar om een gedragsmaatstaf. In die betekenis komt de term bijvoorbeeld
ook voor in art. 54 F. (Kamerstukken II 1992/1993, 22969, nr. 3, blz. 37 – 38). Uit de
wetsgeschiedenis blijkt tevens dat de wetgever ervan is uitgegaan dat de rechter in een
concreet geval met alle omstandigheden rekening kan houden. ‘Daarbij spelen een rol
de aard en de omvang van vorderingen, het tijdstip waarop de schulden zijn ont-
staan, de mate waarin de schuldenaar een verwijt gemaakt kan worden dat de
schulden zijn ontstaan of onbetaald gelaten, het gedrag van de schuldenaar voor
wat betreft zijn inspanningen de schulden te voldoen of acties zijnerzijds om verhaal
door de schuldeisers juist te frustreren en dergelijke’, aldus de memorie van antwoord
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(Kamerstukken als voormeld, nr. 6, blz. 20; zie ook reeds de memorie van toelichting,
nr. 3, blz. 14).

Zes jaar later citeert de Hoge Raad nog steeds (een deel van) dezelfde passage,
zie HR 27 oktober 2006, NJ 2006, 586 (r.o. 3.3.2). Met name uit HR 10 januari
2003, NJ 2003, 195 en HR 13 juni 2003, NJ 2003, 520 blijkt de grote terughou-
dendheid van de HR, ondanks aansporingen daartoe in aangedragen cassatiemid-
delen, om de norm af te bakenen (zie paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 van dit hoofdstuk).
In HR 10 januari 2003, NJ 2003, 195 overwoog de Hoge Raad:

De omstandigheid dat – zoals hier naar het kennelijke oordeel van het Hof het geval is –
ernstige misdragingen van de schuldenaar tot gevolg hebben dat deze buiten staat raakt
zijn schulden te voldoen, of dat nieuwe schulden zijn ontstaan, kan, mede in verband
met de overige omstandigheden van het geval, waaronder met name de verwijtbaarheid
van de gedragingen en de aard en omvang van de schulden, grond zijn om aan te nemen
dat de schuldenaar niet te goeder trouw was in de zin van voormeld artikel.

Uit deze overwegingen kan mijns inziens slechts opgemaakt worden dat het
hof, gegeven de omstandigheden in de betreffende zaak, tot zijn afwijzing van
het Wsnp-verzoek heeft kunnen komen. De HR sluit bepaalt niet uit dat het hof,
in de betreffende zaak, tot een ander oordeel was gekomen en het Wsnp-verzoek
wél had toegewezen. De HR sluit ook zeker niet uit dat in andere zaken hele
andere omstandigheden van (doorslaggevend) belang kunnen zijn.
Voorts overwoog de HR in hetzelfde arrest:

[…] voor het ontbreken van goede trouw bij de schuldenaar is niet noodzakelijk dat deze
‘desbewust’ schulden heeft laten ontstaan of onbetaald heeft gelaten.

Hieruit volgt mijns inziens dat het ontbreken van goede trouw niet gelijkgesteld
kan worden met het opzettelijk maken van schulden. Evenmin vereist de HR
een (direct) causaal verband tussen het verweten gedrag en de schulden. Kortom:
de HR laat de open norm open. De feitenrechter kan de maatstaf naar eigen
goeddunken hanteren. De beoordeling van de goede trouw krijgt daarmee een
zuiver casuïstisch karakter, zonder inhoudelijke normering van de HR. Anders
gezegd (geïnspireerd door Vranken (2005)): de Hoge Raad heeft inzake de
goede-trouw-toets zelf geen ‘relevante gezichtspunten’ geformuleerd, van waaruit
de relevante feiten en omstandigheden geselecteerd en beoordeeld dienen te
worden.300 De HR verwijst steeds naar de onder conclusie (2) hierboven geci-
teerde gezichtspunten (‘Daarbij spelen een rol...’), zonder die nader uit te werken.
Eerst in HR 20 april 2007, NJ 2007, 242 komt de HR voor het eerst wel met
een eigen gezichtspunt: de HR dwingt de feitenrechter de omvang van de

300 Vgl. Vranken (2005), nr. 95. Voor een voorbeeld van deze gezichtspunten-methode, zie HR 28
april 2000,NJ 2000, 430 inzake de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid bij verjaring,
besproken in hoofdstuk 2, par. 6.3
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schulden niet te goeder trouw te relativeren in het licht van de omvang van de
totale schuldenlast.

3 Overeenkomstig de wetsgeschiedenis heeft de HR in 2003 bevestigd dat de
feitenrechter zijn oordeel dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest
mag baseren op één schuld. Zie HR 13 juni 2003, NJ 2003, 520 (paragraaf
3.4.2). In het aan het slot van conclusie (2) reeds genoemde arrest uit 2007 vond
de HR het echter onbegrijpelijk dat het hof een Wsnp-verzoek had afgewezen
wegens CJIB-boetes die nog geen ½ percent bedroegen van de totale schulden-
last.

4 Voorts heeft de HR bepaald dat ‘de enkele omstandigheid dat tussen echtelieden
een gemeenschap van goederen bestaat’ niet meebrengt dat de afwijzing van
het Wsnp-verzoek van de ene echtgenoot, tevens dient te leiden tot afwijzing
van het verzoek van de andere echtgenoot, HR 4 juni 2004, NJ 2004, 638.301

De HR schrijft dus een individuele beoordeling van Wsnp-verzoeken voor, ook
als het gaat om echtelieden.

5 De HR laat de rechtsvorming grotendeels aan de feitelijke instanties over.
Overeenkomstig de hierboven geciteerde MvA stelt de HR dat de feitenrechter
rekening mag houden met alle omstandigheden van het geval. De HR wil kenne-
lijk niet weten van een onderscheid tussen schulden of omstandigheden die wel
of niet in aanmerking komen voor toetsing, laat staan dat de HR een rangorde
aanbrengt in het relatieve gewicht van diverse (bijvoorbeeld vaak voorkomende)
omstandigheden. De lagere rechter mag alle (relevante) omstandigheden, die
betrekking hebben op het gedrag van de schuldenaar in verband met het ontstaan
of onbetaald laten van schulden in zijn oordeel betrekken; de lagere rechter is
ook vrij het gewicht van die omstandigheden, al dan niet in het voordeel van
de schuldenaar werkend, te bepalen.

6 Bij afwijzing van een Wsnp-verzoek door de feitenrechter stelt de HR zware
motiveringseisen. De rechter dient alle door de schuldenaar aangevoerde, relevan-
te omstandigheden te beoordelen. Zie HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567, HR 26
januari 2001, NJ 2001, 178 en HR 24 december 2004, LJN: AR6026 (paragraaf
3.3.1-3.3.3). De HR heeft tot nu toe arresten van gerechtshoven slechts gecas-
seerd op grond van motiveringsgebreken. Zolang de feitenrechter maar alle
aangevoerde omstandigheden bespreekt, lijkt de HR niet van zins te casseren
op inhoudelijke, normgerelateerde overwegingen. De HR ziet voor zichzelf

301 De HR kwam daarmee terug op HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567. Ik ga op deze arresten niet verder
in omdat de individuele benadering geen verdere betekenis heeft voor de reikwijdte van de
facultatieve bevoegdheid en de inhoud van de goede-trouw-maatstaf. Zie over HR 4 juni 2004
en andere uitspraken terzake Dethmers (2005), p. 24. Zie over de invloed van het huwelijk of
het geregistreerde partnerschap op de schuldsanering Dethmers (2005), p. 95 e.v.
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kennelijk geen rol weggelegd de ontwikkeling van rechtseenheid en rechtszeker-
heid te stimuleren.

7 Volgens A-G Strikwerda is het doel van het opnemen van de goede-trouw-
maatstaf niet om de moraliteit van een schuldenaar af te straffen maar om te
voorkomen dat de schuldsaneringsregeling wordt toegepast op een schuldenaar
van wie, gezien zijn verleden, betwijfeld moet worden of hij in staat is bij de
uitvoering van de schuldsaneringsregeling zijn (toekomstige) verplichtingen
voortvloeiend uit de wettelijke schuldsaneringsregeling na te komen (alinea 7
conclusie A-G Strikwerda voorafgaand aan HR 12 mei 2000, NJ 2000, 567,
hierboven besproken in paragraaf 3.3.1). Deze visie is (min of meer) overgeno-
men door andere A-G’s.302 In zijn conclusie voorafgaand aan HR 10 januari
2003, NJ 2003, 195 stelt A-G Verkade zich op het standpunt, als ik hem tenmin-
ste goed begrijp, dat de goede-trouw-maatstaf van lid 2 onder b betrekking heeft
op het verleden, maar dat de rechter zich bij de aanwending van zijn discretionai-
re bevoegdheid (lid 2 aanhef) dient te laten leiden door zijn verwachting van
het toekomstige gedrag van de schuldenaar (paragraaf 3.4.1 van dit hoofdstuk).
Ook Van Schilfgaarde hangt deze visie aan, zie zijn noot onder HR 12 mei 2000,
NJ 2000, 567. Van Schilfgaarde spreekt van een ‘op prognose gerichte morali-
teitstest’. Voor het standpunt van de A-G’s en Van Schilfgaarde vind ik geen
steun in de wetsgeschiedenis. De interpretatie lijkt mij ook in strijd met de
wetssytematiek daar art. 288 lid 1 onder b een (separate) afwijzingsgrond kent
op grond waarvan de rechter het Wsnp-verzoek moet afwijzen indien gegronde
vrees bestaat dat de schuldenaar zijn Wsnp-verplichtingen niet zal nakomen.303

Zoals reeds opgemerkt, heeft de HR zich over de functie of strekking van art.
288 lid 2 aanhef en onder b Fw, niet uitgelaten maar steeds verwezen naar de
wetsgeschiedenis. Ik meen echter dat uit de arresten van de HR niet is af te
leiden dat de rechter zich bij de invulling van zijn discretionaire bevoegdheid
alléén of in het bijzonder dient te laten leiden door zijn verwachting van het
toekomstige gedrag van de schuldenaar. Ook uit het recente HR 27 oktober 2006,
NJ 2006, 586 (r.o. 3.3.2) blijkt mijns inziens dat het niet specifiek om de door
de A-G genoemde verwachting gaat (de toekomst), maar om alle omstandigheden
van het geval met name ook omstandigheden die betrekking hebben op het
ontstaan van schulden (het verleden):

Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat de wetgever ervan is uitgegaan dat
de rechter in een concreet geval met alle omstandigheden rekening kan houden. Daarbij
spelen een rol de aard en de omvang van de schulden, het tijdstip waarop deze zijn
ontstaan, de mate waarin de schuldenaar een verwijt gemaakt kan worden dat de schulden

302 Zie recentelijk de conclusie van de A-G voorafgaand HR 31 maart 2006, LJN: AV6064, besproken
in
par. 3.5.8 van dit hoofdstuk.

303 In hoofdstuk 9, par. 3.5 kom ik op deze kwestie nog terug.
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zijn ontstaan en/of onbetaald gelaten en de inspanningen die de schuldenaar zich nadien
heeft getroost om de schulden te voldoen.

8 De conclusies van de A-G’s voorafgaand aan de in paragraaf 3.5 besproken
art. 81 RO-arresten van de Hoge Raad, uit de jaren 2004 tot en met 2006, stellen
mijns inziens niet al te hoge eisen meer aan de motivering van de feitenrechter.
Zo ziet een A-G bijvoorbeeld een volgens de A-G feitelijk onjuiste constatering
van een hof dat een schuldenaar alcoholverslaafd zou zijn door de vingers,
terwijl het hof zijn oordeel dat gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn
Wsnp-verplichtingen niet zal nakomen juist op die constatering baseert. En
passant accepteert de A-G dat het hof het Wsnp-verzoek afwijst wegens ‘verwijt-
baar gedrag’ (namelijk het enkele feit dat de schuldenaar wordt verdacht van
rijden onder invloed), zonder dat duidelijk is welke wettelijke afwijzinggrond
het hof nu inroept (zie de conclusie voorafgaand aan HR 24 februari 2006, LJN:
AU8972, besproken in paragraaf 3.5.7). Ook in andere art. 81 RO-arresten laten
de A-G’s minder heldere motiveringen passeren. De HR vindt het kennelijk niet
nodig (meer) corrigerend op te treden. De feitenrechter krijgt weer een vrijere
hand. De consequentie van een inhoudelijke open norm in combinatie met een
toenemende motiveringsvrijheid is mijns inziens dat het wettelijke systeem van
de limitatieve afwijzingsgronden, met name de artt. 288 lid 1 onder b en 288
lid 2 aanhef en onder b Fw, een te diffuse toepassing krijgt.

5.3 Conclusies inzake lagere rechtspraak

342. Op basis van de lagere rechtspraak gepubliceerd op de RvR-site trek ik de
volgende conclusies:304

9 In de rechtspraak was tot circa 2001 geen eensluidend antwoord te vinden op
de vraag hoe de rechter aankijkt tegen de facultatieve aard van zijn bevoegdheid
om een Wsnp-verzoek af te wijzen wegens een gebrek aan goede trouw. Na
de ‘motiveringsarresten’ van de HR uit 2000 en 2001, waarin de HR de feiten-
rechter oplegde alle (aangevoerde) omstandigheden te wegen (zie paragraaf 3.3.1
en 3.3.2 van dit hoofdstuk), komt meer eenheid in de overwegingen van de
feitenrechters ten aanzien van de facultatieve bevoegdheid. De meeste rechters
vellen thans eerst een oordeel over de vraag of de schuldenaar niet te goeder
trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden.
Indien de rechter oordeelt dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest,
toetst de rechter vervolgens of, op grond van (alle) omstandigheden van het
geval, een toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, ondanks het
gebrek aan goede trouw, toch aangewezen is. Met name Hof Leeuwarden
hanteert in sommige gevallen een andere methode, waarbij de beoordeling inzake

304 Voor een toelichting op het bestand onderzochte uitspraken zie par. 4.1 van dit hoofdstuk.
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de goede trouw bewust in het midden gelaten wordt en reeds direct op grond
van de omstandigheden van het geval de toepassing wordt uitgesproken.

10 Over de toetsingsmethode mag dan tot op zekere hoogte consensus zijn ontstaan
in de feitenrechtspraak (conclusie 9), dat neemt niet weg dat de uitkomst van
de facultatieve toetsing ongewis althans weinig voorspelbaar blijft.
De weging van omstandigheden leidt tot (aanzienlijke) variaties per rechtscollege,
variërende ontwikkelingen binnen een tijdsbestek van enkele jaren en niet goed
verklaarbare afwijkingen van geval tot geval. De verschillen zijn deels terug
te voeren op verschillen tussen de rechtscolleges: sommige colleges zijn duidelijk
strenger (Hof Arnhem) dan andere (Hof Leeuwarden). Vanaf de invoering van
de Wsnp in 1998 lijkt zich bovendien een golfbeweging voor te doen: van een
barmhartige start in 1999, dan een strengere benadering – mogelijk wegens een
grote uitval van schuldenaren uit het wettelijke traject en een overbelasting van
de insolventieafdelingen -, een weer iets soepeler toelatingsbeleid na de motive-
ringsarresten van de HR uit 2000/2001 die de feitenrechter dwongen tot een
weging van alle omstandigheden. Nu de HR sinds 2004 min of meer zwijgt,
met een regelmatige toepassing van art. 81 RO, en ook motiveringsklachten
in cassatie weinig kans van slagen meer lijken te hebben, krijgen de lagere
rechters weer een grotere vrijheid de afwijzingsgronden naar eigen goeddunken
toe te passen. Sinds 2004 lijkt het steeds moeilijker voor de schuldenaar om
een afwijzing van zijn Wsnp-verzoek met succes aan te vechten.

11 Invulling inhoudelijke goede-trouw-maatstaf door de feitenrechter:

11.1 Zoals gezegd, laten wet en HR de feitenrechter vrij in zijn weging van omstan-
digheden, zonder een richtsnoer van gezichtspunten. In talloze uitspraken somt
de feitenrechter de omstandigheden op en komt dan als volgt tot zijn oordeel:
‘Gelet op de vermelde omstandigheden oordeelt de rechtbank (het hof) dat (het
aannemelijk is dat) de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald
laten van schulden niet te goeder trouw is geweest’ of woorden van gelijke
strekking. In de beginjaren van de Wsnp volstonden rechters nogal eens met
een dergelijke niet-specifieke verwijzing naar de omstandigheden. De later vaker
gehanteerde methode van rechtsvinding, waarbij alle door de schuldenaar aange-
voerde en overige relevante omstandigheden van het geval opgesomd en ge-
wogen worden, en voorts de doorslaggevende omstandigheden expliciet door
de rechter aangeduid worden, verschaft tenminste enig inzicht in de (achter-
liggende) normering. Een zekere classificatie van gevallen (Fallgruppen) tekent
zich dan af (conclusies 11.2 – 12.5):305

11.2 Fraude met uitkeringen leidt de rechter veelal tot de conclusie dat de betreffende
schuld aan de uitkeringsinstantie niet te goeder trouw is ontstaan. In circa 40%

305 Vgl. Vranken (2005), nr. 97 en Hesselink (1999), p. 54 e.v.
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van de op de RvR-site gepubliceerde gevallen spreekt de rechter desondanks
de toepassing van de wsr uit, wegens de overige omstandigheden van het geval,
waaronder tijdsverloop (zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam NJ 2001, 270 na HR
12 mei 2000, NJ 2000, 567).

11.3 Uit de uitspraken blijkt een vrij algemene tendens tot afwijzing van Wsnp-
verzoeken van schuldenaren wier schulden samenhangen met een strafrechtelijke
veroordeling. Algemene consensus blijkt uit de rechtspraak overigens niet. Hof
Leeuwarden lijkt de toewijzing van Wsnp-verzoeken van strafrechtelijk veroor-
deelden niet uit te sluiten, terwijl Hof ’s-Hertogenbosch ruimte ziet voor toepas-
sing indien de strafrechtelijk veroordeelde zijn leven weer op orde heeft. Maar
schuldenaren met onbetaalde, strafrechtelijke boetes krijgen veelal geen toegang
tot de wsr. Schuldenaren in detentie of bedreigd met detentie (na een recente
veroordeling of hangende een strafzaak) wordt de toegang tot de wsr veelal
geweigerd op grond van art. 288 lid 1 onder b (gegronde vrees).

11.4 Schuldenaren met een verslaving worden vrijwel steeds als niet te goeder trouw
aangemerkt. Vaak ook wordt hen (mede) op grond van art. 288 lid 1 onder b
(gegronde vrees) de toepassing van de wsr ontzegd.

11.5 Slechts bij hoge uitzondering betrekt de rechter de consequenties, van eventuele
toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling c.q. de schone lei, voor
een schuldeiser bij zijn overwegingen (zie Hof Arnhem 6 juni 2002, paragraaf
3.4.1 hierboven, met consideratie voor het slachtoffer van een zedendelict).

11.6 Opmerkelijk is dat de feitenrechters (en overigens ook de Hoge Raad) bij de
toetsing aan de goede-trouw-maatstaf weinig oog lijken te hebben voor de rol
van kredietverleners bij het ontstaan van de schuldenproblematiek (zie bijvoor-
beeld Hof Amsterdam 14 april 2006, 06/0120, LJN: AY3532 en na cassatie-
beroep in dezelfde zaak HR 1 december 2006, LJN: AZ0139, besproken in
paragraaf 3.4.4).

12 Weging van overige omstandigheden

12.1 Een schuldenaar die weliswaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van
het ontstaan of onbetaald laten van schulden, maar blijk geeft zich in te spannen
inkomsten te genereren en schulden af te lossen althans pogingen doet zijn
schulden te saneren (schuldbemiddeling) en/of uitgaven te beheersen (budget-
beheer), maakt een kans alsnog toegelaten te worden tot de wettelijke schuld-
saneringsregeling (paragraaf 4.7.6 en 4.7.7)

12.2 Met wisselend succes doen schuldenaren beroep op persoonlijke omstandigheden
zoals psychische nood, echtscheiding en ziekte (paragraaf 4.8).

12.3 Indien de schuldenaar niet te goeder trouw is ten aanzien van een groot aandeel
van de schulden werkt dat (meestal) niet in zijn voordeel. Anderzijds laat de
rechtspraak voorbeelden zien dat toepassing van de wsr geweigerd wordt wegens
het niet te goeder trouw zijn van één enkele schuld (paragraaf 4.5; zie ook het
HR-arrest bedoeld in conclusie (3) hierboven).
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12.4 Een (duidelijke) relatie tussen de omvang van de schulden en de beslissing van
de rechter een Wsnp-verzoek al dan niet toe te wijzen kan ik, in de bestudeerde
lagere rechtspraak, niet ontwaren (paragraaf 4.5). Wellicht dat HR 20 april 2007
daar verandering in gaat brengen, zie conclusies (2) en (3) hierboven.

12.5 Indien de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van ‘oude’
schulden wordt hem dat soms vergeven wegens tijdsverloop, maar soms weer
niet indien de (ernstige) aard van de gedragingen zich daar tegen verzet (para-
graaf 4.6).

13 Recofa-richtlijnen
In geen van de mij bekende arresten van de Hoge Raad spreekt ons hoogste
rechtscollege zich expliciet uit over de status van de aanbevelingen en richtlijnen
van Recofa. Gezien de grote beoordelingsvrijheid die de Hoge Raad aan de
feitenrechter laat en de ruime mate waarin feitenrechters, van geval tot geval,
van die vrijheid gebruik maken, zou ik Recofa-richtlijn 4 inzake de goede-trouw-
maatstaf niet als bindend c.q. geldend recht willen kwalificeren, hooguit als een
weergave van een onder r-c’s van rechtbanken ‘heersende leer’. Richtlijn 4 van
de Recofa-richtlijnen van oktober 2005 bevat een vrij gedetailleerde invulling
van de goede-trouw-maatstaf. Uit de praktijk zal nog (nader) moeten blijken
of deze richtlijn breed en duurzaam gedragen wordt door rechtbanken én ge-
rechtshoven. Vanuit een oogpunt van efficiency en gelijke behandeling van
gevallen heb ik wel begrip voor de invulling door Recofa van de open goede-
trouw-maatstaf, maar ik acht het desalniettemin onwenselijk dat de rechterlijke
macht materiele regels opstelt die algemene gelding beogen; de regelgevende
taak is mijns inziens aan de wetgever voorbehouden.

14 Gegronde vrees versus goede trouw
Nogal wat lagere rechtspraak bevat een dubbele grondslag voor afwijzing: een
imperatieve afwijzingsgrond (meestal de gegronde vrees voor niet-nakoming
van verplichtingen, art. 288 lid 1 onder b) en een facultatieve afwijzingsgrond
(vrijwel steeds de goede-trouw-maatstaf, art. 288 lid 2 onder b). Indien de
feitenrechter tot de conclusie komt dat zich een imperatieve afwijzingsgrond
voordoet, is de toetsing aan de goede-trouw-maatstaf mijns inziens inefficiënt
en verwarrend.306 Indien de Wsnp-rechter zich er vooral van wil overtuigen
dat de verzoeker zonder (al te veel) brokken door de saneringsperiode heen komt,
beveel ik een toetsing aan die zich meer richt op ‘gegronde vrees’ dan op ‘goede
trouw’. Dat zou wetsystematisch zuiverder zijn, de zweem van ‘moraliteitstoet-
sing’ kunnen wegnemen en heel wat hoofdbrekers schelen. Wel moet bij die
gegronde-vrees-toets rekening worden gehouden met HR 13 april 2007, LJN:
AZ8174 voorschrijvend dat tekortkomingen van de schuldenaar bij de nakoming

306 A-G Wesseling-Van Gent leert dezelfde les, HR 8 april 2005, LJN: AS5949, zie par. 3.5.4 van
dit hoofdstuk.
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van de schuldsaneringsregeling buiten beschouwing blijven voor zover zij de
schuldenaar niet kunnen worden toegerekend. Voorts blijft steeds van belang
dat de rechter die een Wsnp-verzoek afwijst, op welke grond dan ook, zijn
beslissing voldoende en begrijpelijk motiveert.


