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6 Ondernemers in de Wsnp

1 Ondernemers in de Wsnp

1.1 Toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling op ondernemers

343. Is het wenselijk dat de wettelijke schuldsaneringsregeling ook openstaat voor
ondernemers? De motie-Biesheuvel uit 1989, die uiteindelijk leidde tot de Wsnp,
bepleitte de beëindiging, na verloop van tijd, van de schuldenlast van ‘privé-personen,
niet ondernemer zijnde’.1 De Commissie-Mijnssen adviseerde de Minister van Justitie
echter toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling ook open te stellen voor
een natuurlijke persoon die als zelfstandig ondernemer een ‘kleine onderneming’
voert.2 Onder een kleine ondernemer verstond de commissie een ondernemer met
maximaal twintig werknemers. De Commissie-Mijnssen wenste in de wet geen onder-
scheid op te nemen ten aanzien van privé-schulden en zaaksschulden en ook geen
grens te stellen aan de schuldenomvang van de ondernemer.3 De SER was verdeeld.4

Een deel van de leden vond dat ook ondernemers van de wettelijke schuldsanerings-
regeling gebruik moeten kunnen maken, aangezien bij natuurlijke personen geen
onderscheid te maken is tussen zakelijk en privé-vermogen. Een ander deel van de
SER meende dat redding van een levensvatbare onderneming dient te geschieden in
surseance of middels een minnelijke regeling, terwijl een niet-levensvatbare onder-
neming eerst geliquideerd dient te worden; de ex-ondernemer zou dan alsnog schuld-
sanering kunnen aanvragen. De Federatie van Bedrijfsverenigingen sprak zich niet
in algemene zin uit tegen toepassing van de saneringsregeling op ondernemers maar
meende wel dat, uit het oogpunt van misbruikbestrijding, de saneringsregeling niet
toegepast dient te worden op schuldenaren die in financiële problemen zijn gekomen
door het niet behoorlijk vervullen van hun taak als particulier ondernemer, dan wel
als bestuurder van een vennootschap.5 De NVVK adviseerde in 1990 de wettelijke
saneringsregeling ‘voorlopig’ te beperken tot natuurlijke personen zonder onder-

1 Kamerstukken II 1988/89, 17 897, nr. 19. Zie ook hoofdstuk 4, par. 4.2.
2 Commissie-Mijnssen (1989), p. 257.
3 Commissie-Mijnssen (1989), p. 259/260.
4 SER (1990), p. 32.
5 Brief van de FvB aan de SER d.d. 25 april 1990, Bijlage 5 bij het SER-advies, SER (1990), p. 47.
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neming.6 De wetgever heeft uiteindelijk besloten alle natuurlijke personen met een
onderneming – ongeacht de omvang van die onderneming of het aantal werknemers
– de mogelijkheid te bieden toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling te
verzoeken. Volgens de MvT maakt het voor de positie van een natuurlijke persoon,
die zich in een problematische schuldensituatie bevindt, ‘ten gronde’ niet uit of die
situatie al dan niet in hoofdzaak verband houdt met privé-schulden dan wel met
zakelijke schulden: ‘Ten aanzien van beide soorten schulden kan worden gezegd dat
daarvoor het met het wetsvoorstel beoogde doel geldt, te weten dat een natuurlijke
persoon de kans geboden wordt als het ware weer met een schone lei te beginnen.’7

Die keuze lijkt overigens niet met volle overtuiging gemaakt te zijn. Was het de
bedoeling van de wetgever dat de Wsnp niet alleen voor de ‘kleine’ maar ook voor
de ‘grote’ ondernemer openstaat, ook als die grote ondernemer bijvoorbeeld honderd
werknemers in dienst heeft met een omzet van ruim zeven miljoen gulden en een
schuldenlast van ruim zeven miljoen gulden?8 Minister Sorgdrager wijdde één van
haar allerlaatste opmerkingen, vlak voor de stemming over het wetsvoorstel in de
Eerste Kamer, aan de reikwijdte van de Wsnp en de beantwoording van de gestelde
vraag:

Als je van het principe uitgaat dat de kleine ondernemer die niet een rechtspersoon heeft
en wel een zaak drijft, in feite een natuurlijk persoon is en hieronder moet vallen, is er
altijd wel een geval zoals het aangehaalde voorbeeld van de aannemer die een eenmanszaak
heeft en 100 man in dienst heeft. Dat zal zijn. Het is ook eigenlijk niet juist dat iemand
dan ook nog onder deze regeling valt.9

Wat ook de betekenis mag zijn van deze opmerkingen, de wettekst kent geen enkele
beperking voor natuurlijke personen met een onderneming – ongeacht de aard en
omvang van de onderneming, de activa en de schulden – om toepassing van de
wettelijk schuldsanering te verzoeken.10 Voor ondernemers zijn geen specifieke

6 Brief van de NVVK aan de SER d.d. 4 juli 1990, Bijlage 4 bij het SER-advies, SER (1990), p. 57.
De NVVK bekritiseerde ook het door de Commissie-Mijnssen voorgestelde criterium voor een ‘kleine
onderneming’. NVVK merkte op dat het best mogelijk is dat een bedrijf met tien werknemers toch
als een groot bedrijf bestempeld kan worden.

7 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 23. In de MvT wordt tevens ingegaan op de vele
complicaties, in de sfeer van vermogensliquidatie een uitdeling aan schuldeisers, indien de Wsnp
wel van toepassing zou zijn op de privé-schulden van een natuurlijk persoon maar niet op de zakelijke
schulden van dezelfde persoon. Zie ook de MvA, Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 3. p. 27 e.v.

8 Eerste Kamerlid Holdijk (SGP) stelde deze en andere kritische vragen op de dag van de laatste
beraadslagingen en de stemming over de Wsnp, 23 juni 1998, Handelingen I 1997/98 34-1746 en
34-1756, onder verwijzing naar de opinie van Klomp, Schuldsanering? niet voor ondernemers, NJB
14 november 1997, p. 1881.

9 Handelingen I 1997/98 34-1757.
10 Zie de MvA, Kamerstukken II 1993/94, 22 969, nr. 3. p. 27 e.v. De staatssecretaris verwerpt de

suggestie uit de Tweede Kamer om voor de schuldenaar-ondernemer, die verzoekt om toepassing
van de Wsnp, een vermogensgrens te stellen. Ook ziet de staatsecretaris niets in het stellen van een
grens aan de hoogte van de toelaatbare schulden: de schuldenaar met een omvangrijkere schuldenlast
bevindt zich waarschijnlijk in een nog meer uitzichtloze situatie, aldus de staatssecretaris.
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wettelijke afwijzingsgronden geformuleerd: voor hen gelden, als voor iedere andere
verzoeker, de materiele insolventiecriteria van art. 284 Fw en de afwijzingsgronden
van art. 288 Fw waaronder de toetsing aan de goede-trouw-maatstaf (art. 288 lid 2
aanhef en onder b).

1.2 Voortzetting en/of reorganisatie van een onderneming in de Wsnp

344. Volgens de MvT is het de bedoeling dat de ondernemer in financiële problemen
een keuze maakt voor liquidatie in de Wsnp of voor voortzetting van de onderneming
met behoud van de bedrijfsactiva in surseance van betaling.11 Indien de ondernemer
in eerste instantie kiest voor surseance kan hij nog op die keuze terugkomen. Art.
247a Fw biedt de ondernemer de mogelijkheid de rechtbank te verzoeken de voorlopige
surseance in te trekken en gelijktijdig de wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing te verklaren. Volgens de Wsnp kan de rechter-commissaris, op verzoek
van de bewindvoerder of de schuldenaar dan wel ambtshalve, bepalen dat de schulde-
naar gedurende een bepaalde periode, welke verlengd kan worden, de uitoefening
van zijn beroep of bedrijf voortzet ten behoeve van de boedel.12 Hoewel de wettekst
een langdurige voortzetting niet uitsluit, is dat niet de bedoeling van de wetgever
geweest. De Wsnp biedt de mogelijkheid, aldus de MvT, de onderneming nog tijdelijk
voort te zetten teneinde lopende zaken af te wikkelen om onnodig nadeel voor de
boedel, mogelijk voortvloeiend uit onmiddellijke verkoop van het actief en onderhan-
den werk, tegen te gaan.13 De Recofa-richtlijn (2005) bepaalt dat een eigen bedrijf/
zelfstandig beroep in beginsel niet voortgezet wordt tijdens de schuldsanering, maar
laat die mogelijkheid wel open ‘bijvoorbeeld om lopende zaken af te handelen of een
akkoord aan te bieden. Daarna dient de schuldenaar zijn activiteiten te stoppen en
betaald werk in loondienst te nemen.’14 Bij tijdelijke voorzetting van de onderneming
of de beroepsuitoefening is de schuldenaar-ondernemer slechts bevoegd die (bedrijfs)-
handelingen te verrichten waar de bewindvoerder toestemming voor heeft gegeven.15

Schulden die voortvloeien uit de voortgezette onderneming zijn boedelschulden en
vallen niet onder een eventuele schone lei.16 Zo vormen verplichtingen tot betaling
van salaris aan werknemers, gerekend vanaf de datum van toepassing van de schuld-
sanering, boedelschulden.17 Dat geldt ook, zo bepaalt de wet expliciet, voor de huur-

11 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 24.
12 Art. 311 lid 1 Fw.
13 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 24.
14 Recofa-richtlijn 15a.
15 Art. 311 lid 2 Fw.
16 Art. 311 lid 3 Fw jo. de artt. 229, 354, 356 en 358 Fw. De Commissie-Mijnssen had in haar rapport

de mogelijkheid opengehouden dat boedelschulden zoals bedoeld in art. 39 Fw (huurschulden) en
art. 40 Fw (schulden uit lopende arbeidsovereenkomsten) wel onder de schone lei zouden komen
te vallen, zie Rapport Commissie-Mijnssen, p. 237 en 254, maar de wetgever heeft die suggestie
niet overgenomen.

17 Dat volgt ook uit de schakelbepaling 313 Fw waarin art. 40 Fw van overeenkomstige toepassing
wordt verklaard. Premies en loonbelasting vormen eveneens boedelschulden.
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schulden van de voortgezette onderneming indien de rechter-commissaris toestemming
heeft verleend voor voortzetting van de onderneming.18 Boedelschulden die zijn
ontstaan in een faillissement dat is omgezet in een toepassing van de schuldsanerings-
regeling blijven boedelschulden in de Wsnp en vallen dus niet onder de schone lei.19

Ook indien de rechter-commissaris géén toestemming geeft voor voortzetting van de
onderneming kunnen na de datum dat de wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard ondernemingsschulden ontstaan, uit een gestaakte of een toch
nog door de schuldenaar (tijdelijk) voortgezette onderneming. Dergelijke onder-
nemingsschulden vormen geen boedelschulden maar niet-verifieerbare vorderingen.20

De MvT laat er geen twijfel over bestaan dat de activa van een ondernemer in de
Wsnp geliquideerd dienen te worden, ook in het geval die liquidatie tot staking van
de onderneming leidt.21 De liquidatie van bedrijfsactiva zal bijna steeds het einde
van de bedrijfsactiviteiten met zich mee te brengen. Dat behoeft niet het geval te zijn
als het een Wsnp-verzoek betreft van een (‘freelance’) dienstverlener met een eigen
onderneming zonder noemenswaardig bedrijfsactief. Vermogensliquidatie kan in de
Wsnp voorts achterwege blijven indien de schuldenaar-ondernemer er in slaagt een
akkoord met zijn schuldeisers te bereiken.

345. Evidente verschillen tussen de surseance van betaling en de Wsnp zijn dat de
surseance gericht is op continuïteit van de onderneming en de Wsnp op liquidatie
met schone lei. Daarentegen bieden beide insolventieprocedures min of meer dezelfde
faciliteiten voor een akkoord met de schuldeisers van de ondernemer, zij het dat de
surseance van betaling en een eventueel surseanceakkoord, volgens de letter van de
wet, geen betrekking hebben op de preferente schuldeisers waaronder de fiscus en
het UWV.22 De schuldenaar in surseance zal de preferente schuldeisers volledig

18 Art. 311 lid 3 Fw. Art. 39 Fw lid 1 laatste zin, dat bepaalt dat huurschulden vanaf datum faillissement
boedelschulden vormen, is in art. 305 Fw niet overgenomen voor de huurschulden van de saniet
lopend vanaf de datum dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard. Voor huurschulden
van de voortgezette onderneming geldt dus krachtens art. 311 lid 3 dat die wel een boedelschuld
vormen, zie ook Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3 p. 48.

19 Zie art. 15 d lid 1 onder b Fw. Het nieuw art. 358 lid 3 Fw (2008) bepaalt dat de boedelschulden
uit een voorafgaand faillissement wel onder de schone lei vallen voorzover deze boedelschulden
niet uit de Wsnp-boedel kunnen worden voldaan, Kamerstukken II 2004/05, nr. 2, p. 15.

20 Aannemend dat zij niet voortvloeien uit een handeling van de bewindvoerder, aan wie de wet geen
bevoegdheid toekent de onderneming voort te zetten (vgl. art. 98 Fw bepalend dat de curator in
faillissement – en niet de schuldenaar – met machtiging van de rechter-commissaris, de onderneming
kan voortzetten).

21 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 23.
22 Voor een akkoord in de Wsnp zijn twee meerderheden vereist, te weten (a) de gewone meerderheid

van de op de verificatievergadering verschenen preferente crediteuren, welke tezamen ten minste
de helft van het bedrag van de preferente schulden vertegenwoordigen, en (b) de gewone meerderheid
van de verschenen concurrente crediteuren, welke tezamen ten minste de helft van het bedrag van
de concurrente schulden vertegenwoordigen (art. 332 lid 3 Fw). Indien drie kwart van de schuldeisers
vóór het akkoord heeft gestemd maar een kleine minderheid, welke minderheid tezamen evenwel
vijftig percent of meer van de vorderingen vertegenwoordigt, tegen het akkoord heeft gestemd, dan
kan de rechter-commissaris een akkoord aan de tegenstemmende minderheid opleggen indien de
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dienen te betalen dan wel met hen een onderhands akkoord moeten treffen.23 Volgens
de Wsnp hebben preferente schuldeisers aanspraak op een uitdeling die tweemaal zo
hoog is dan de uitdeling aan concurrente schuldeisers.24 Maar volgens de Uitvoerings-
regeling Invorderingswet 1990 aanvaardt de fiscus niet alleen bij een Wsnp-akkoord
maar ook bij een surseanceakkoord een dubbel percentage.25,26 Een verschil is echter
dat de fiscus in surseance eist dat het te ontvangen deel van de belastingschuld ‘een
substantiële omvang heeft, zowel absoluut als in relatie tot de totale belasting-
schuld.’27 Een nadere concretisering ontbreekt. Een ander verschil is dat de opbrengst
voor de fiscus van een surseanceakkoord ten minste gelijk dient te zijn aan de op-
brengst van executiemaatregelen.28 Bij een Wsnp-akkoord is vereist dat de opbrengst
gelijk is aan de (verwachte) opbrengst van de uitvoering van een wettelijke sanerings-
plan.29 Voor het overige is de opstelling van de fiscus, als ik het goed zie, (nagenoeg)
gelijk. Zowel in surseance als bij toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvaardt
de fiscus geen achterstelling, wat betreft uitkeringspercentage of betalingstempo, ten
opzichte van gelijkbevoorrechte (preferente) crediteuren. In beide gevallen eist de
fiscus ook dat, kort en versimpeld gezegd, nieuwe belastingschulden volledig worden
voldaan.30 In geval van surseance eist de Uitvoeringsregeling Invorderingswet dat
bij voortzetting van bedrijf of beroep reële vooruitzichten aanwezig zijn voor voortzet-

voortzetting van de schuldsaneringsregeling aan de tegenstemmers niet meer zou opbrengen dan
aanvaarding van het akkoord (art 332 lid 4 Fw). Voor een akkoord in surseance gelden dezelfde
meerderheidsvereisten, maar stemmen alleen de concurrente schuldeisers (art. 268 en 268a Fw, in
werking getreden 15 januari 2005).

23 De surseance van betaling en het surseanceakkoord werken niet ten aanzien van de preferente
crediteuren (art. 232 onder 1e en 273 Fw). De Faillissementswet gaat er derhalve (impliciet) vanuit
dat bij een akkoord met de concurrente crediteuren ook een regeling met de preferente crediteuren
in surseance wordt getroffen, zie T&C Fw, aant. 3 bij art 272 Fw inzake de homologatie van een
akkoord in surseance en Wessels Insolventierecht deel VIII (2007), par. 6043.

24 Art. 349 lid 2 Fw.
25 Zie art. 26 IW en voorts art. 22a juncto art. 19a lid 1 onder 1e Uitvoeringsregeling Invorderingswet

1990 voor een Wsnp-akkoord van een ondernemer en art. 22 van diezelfde regeling voor een
surseanceakkoord. Ik noem in de hoofdtekst slechts de belangrijkste overeenkomsten en verschillen
voor de fiscale regelingen van een akkoord in surseance en de Wsnp. Zie voor nadere details van
de kwijtscheldingsregeling bij een akkoord Van Oers (2007), p. 346 e.v. en Wessels Insolventierecht
VI (2007), par. 6043 e.v. Tijdens de toepassing van de Wsnp verleent de fiscus geen uitstel van
betaling, de executie is immers al opgeschort krachtens art. 301 Fw; tijdens surseance kan de fiscus
wel uitstel verlenen zie art. 25 IW en de artt. 1d – 6b van de Uitvoeringsregeling alsmede de Leidraad
Invordering bij art. 25 IW.

26 Een akkoord met schuldeisers leidt tot een art. 29 lid 2 OB-schuld. Het betreft de eerder door de
schuldenaar in vooraftrek genomen BTW begrepen in vorderingen (facturen) van crediteuren, welke
vorderingen als gevolg van het akkoord (met gedeeltelijke kwijtschelding) niet geheel voldaan zullen
worden. Vóór 1 januari 2003 eiste de fiscus een volledige betaling (100%) van deze art. 29 lid 2
OB schuld, maar thans niet meer als gevolg van de wijziging van art. 22, onderdeel c, van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 per 1 januari 2003. Ook voor deze OB-schuld is aflossing
van een ‘dubbel’ percentage dus voldoende. Zie nader Van Oers (2007), p. 76.

27 Zie art. 22 onder a 2e Uitvoeringsregeling Invorderingswet; art. 19a stelt een dergelijke eis niet.
28 Zie art. 22 onder a 3e Uitvoeringsregeling Invorderingswet.
29 Zie art. 22a juncto art. 19a lid 1 onder 1e Uitvoeringsregeling Invorderingswet.
30 Zie 22 onder c Uitvoeringsregeling Invorderingswet (surseance) en art. 19 lid 1 onder 2e (Wsnp).



420 Ondernemers in de Wsnp

ting.31 Blijkens de Leidraad geldt ook bij een Wsnp-akkoord dat de onderneming
voldoende levensvatbaar moet zijn.32

Voor de ondernemer die een uitweg zoekt uit zijn financiële problemen zijn er
twee belangrijke verschillen tussen de Wsnp en de surseance. Ten eerste, zoals
hierboven reeds toegelicht, biedt de Faillissementswet geen ondersteuning voor een
surseanceakkoord met de fiscus en zijn de eisen die door of krachtens de IW gesteld
worden aan een surseanceakkoord strenger dan een door de schuldenaar-ondernemer
aangeboden Wsnp-akkoord. Ten tweede betaalt de schuldenaar aan de bewindvoerder
in voorlopige surseance een veel hoger salaris dan aan een Wsnp-bewindvoerder.33

Deze twee factoren maken een akkoord c.q. reorganisatie in surseance vaak onbetaal-
baar voor de schuldenaar met een ‘kleine onderneming’. De Wsnp zou dan ook een
aantrekkelijk alternatief voor de ondernemer kunnen zijn. De theoretische aantrekkelijk-
heid van een reorganisatie, doorstart c.q. akkoord in de Wsnp wordt tenietgedaan door
het hieronder te bespreken strenge toelatingsbeleid ten aanzien van ondernemers die
toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling verzoeken.

1.3 WODC, kabinetsstandpunt en de mening van geënquêteerde rechters

346. Het WODC constateerde in mei 2001 dat bijna 25% van de huishoudens die
een beroep doen op de Wsnp bestaat uit (ex-)ondernemers.34 Volgens de Monitor
Wsnp (2005) bedroeg het percentage ondernemingszaken, in de periode 1999-2004,
tussen de 15-20% van alle toepassingen van de wettelijke schuldsaneringsregeling.35

Het kabinet wijt het hoge percentage ondernemers in Wsnp aan het veelal mislukken
van een minnelijke regeling voor schuldenaren met een onderneming.36 Ondernemers
doen vaak zelfs geen poging tot een minnelijke regeling met hun schuldeisers. Oor-
zaken daarvan zijn, aldus het kabinet, dat de schuldenlast bij ondernemers snel kan

31 Art. 22 onder d Uitvoeringsregeling Invordering.
32 Zie Leidraad Invordering art. 26 § 2a. onder 12.
33 In surseance geldt een basisuurtarief van C= 175 ex BTW (2006) ten laste van de boedel, in een

Wsnp-zaak betaalt de schuldenaar maandelijks C= 38 aan de bewindvoerder (per 1 juli 2006, enkele
zaak, excl. BTW). Overigens ontvangt de bewindvoerder in de Wsnp ook een subsidie van de Raad
voor Rechtsbijstand en worden in bepaalde gevallen aanvullende bewindvoerdersvergoedingen ten
laste van de boedel gebracht.

34 WODC (2001). Dit percentage is gebaseerd op een steekproef van 438 bestudeerde Wsnp-dossiers
(p. 29). Bijna 8% van de (ex-)ondernemers, 8 van 103, gaven aan nog steeds inkomsten uit onder-
neming te verwerven, in de overige gevallen 95 gevallen betrof het ex-ondernemers die in de periode
van vijf jaar voorafgaand aan de Wsnp een eigen bedrijf hebben gehad (p. 86). Vgl. het kabinetsstand-
punt d.d. 27 februari 2002, Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1, p. 20.

35 Zie Monitor Wsnp (2005), p. 23
36 Zie Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1 p. 20. Volgens het WODC (2001), p. 139, ontbreekt

in Nederland het minnelijk traject voor ondernemers nagenoeg geheel. Vgl. hoofdstuk 2, par. 4.2,
randnr. 67. Zie over de driejarige ‘pilot’ inzake schuldsanering van ex-ondernemers in Friesland
en de ‘spin-off’ daarvan naar steden buiten die provincie, Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr.
23, p. 11 en 12. De pilot lijkt succesvol, het aantal Wsnp-zaken dat eindigt in faillissement is in
Friesland sterk gedaald.
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toenemen, dat het ondernemers ontbreekt aan goede informatie financiële problemen
te voorkomen en op te lossen en dat schuldhulpverleners er niet op zijn ingesteld
ondernemers bij te staan.37 Het kabinet achtte het veelvuldige gebruik van de Wsnp
door ondernemers ongewenst. Het gebruik zou voorkomen kunnen worden door een
adequate infrastructuur voor minnelijke regelingen.38 Ook zag het kabinet in dit
verband een rol weggelegd voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, volgens
welk besluit zelfstandigen gedurende 36 maanden een uitkering ten behoeve van
levensonderhoud kunnen ontvangen en een bedrijfskrediet kan worden verstrekt tot
een maximum van C= 157.249. Deze regelingen zouden bij zelfstandigen onvoldoende
bekend zijn, terwijl bij de uitvoerende gemeenten noodzakelijke kennis en kunde
ontbreekt.39 Wegens gebrek aan kennis bij de gemeente over ondernemers met
schuldproblemen is ook de afgifte van art. 285 Fw-verklaringen aan ondernemers soms
een probleem. Toch heeft de Minister van Justitie in maart 2006 opnieuw bevestigd,
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van wetsvoorstel 29 942 tot wijziging
van de Wsnp, dat ondernemers niet zijn uitgesloten van het toepassingsbereik van
de Wsnp.40 Voortzetting van de onderneming tijdens de Wsnp behoort in de praktijk
echter tot de ‘hoge uitzonderingen’, ‘het is vast rechterlijk beleid in schuldsaneringen
dat ondernemingen moeten worden beëindigd’ en het heeft de voorkeur dat onder-
nemingen kiezen voor surseance dan wel in faillissement worden geliquideerd, aldus
de minister in maart 2006.

347. Uit de resultaten van het onderzoek van Huls & Schellekens (2001) blijkt dat
geïnterviewde rechters en raadsheren sterk verdeeld zijn over de vraag of de wsr ook
op (ex-)ondernemers van toepassing zou moeten kunnen zijn.41 Tegenstanders vinden
dat bij het mislukken van een onderneming de schulden niet op de samenleving
afgewenteld mogen worden; het ondernemingsrisico moet voor eigen rekening blijven.
Bovendien zou de (lonkende) schone lei de prikkel om goed te ondernemen weg
kunnen halen; sommige rechters menen die tendens zelfs al te bespeuren. Een aantal
rechters acht de Wsnp voor ondernemers overbodig nu zij faillissement of surseance
van betaling kunnen aanvragen; na afwikkelingen daarvan zou voor resterende schulden
de Wsnp nog een toevlucht bieden. Een derde groep respondenten bepleit uitsluiting

37 Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1 p. 20.
38 Het kabinet verwijst naar het preadvies van Huls & Verburg aan de Minister van Justitie, ‘Naar

een minnelijk voortraject voor ondernemers in de Wet schuldsanering natuurlijke personen’, Rotter-
dam, 2000.

39 Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1 p. 20. Gedoeld is op de regeling van art. 17 Bbz voor bijstand
ter aflossing van schulden, zie hoofdstuk 2, par. 4.1 over schuldhulpverlening. Mevrouw Drs. K.
Stoffels van het insolventie-bemiddelingsbureau voor ondernemers Zuidweg&Partners te Hilversum
deelde mij in de zomer van 2006 mede dat zij hun pogingen tot schuldhulp en schuldsanering van
zelfstandigen steeds baseren op de faciliteiten van het Bbz.

40 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 12.
41 Rechters van acht rechtbanken menen van wel, zeven rechtbanken vinden dat alleen bepaalde

ondernemers in de Wsnp thuishoren en vier rechtbanken zouden de ondernemers om principiële
redenen liever helemaal niet toelaten. Ook over ex-ondernemers wordt verdeeld gedacht. Huls &
Schellekens (2001), p. 77 e.v.
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van ondernemers met schulden boven een bepaald maximum en ook uitsluiting van
ondernemers met een aantal werknemers dat een te stellen maximum te boven gaat.
Een uitzondering zou dan weer gemaakt kunnen worden voor ondernemers die arbeids-
ongeschikt zijn. Een aantal R-C’s bepleit de afwijzingsgronden voor ondernemers
te wijzigen.42 Geïnterviewde raadsheren van vier van de vijf gerechtshoven zijn vóór
toepassing van de wsr op (ex-)ondernemers, ofschoon zij alle vier twijfelen over
ondernemers met een hoge schuldenlast.43 Een raadsheer van het vijfde hof is princi-
pieel tegen op grond van de stelling dat ondernemen risico nemen is: er kunnen grote
winsten worden gemaakt, maar ook grote verliezen worden geleden.44

348. Gezien de keuze van de wetgever de Wsnp open te stellen voor ondernemers
is de geringe (beleids)inspanning van overheidswege om de toepassing daadwerkelijk
mogelijk te maken, inconsistent. In de praktijk doen, voorzover mij bekend, natuurlijke
personen met ‘grote ondernemingen’ zeer zelden een beroep op schuldhulpverlening
als voorportaal op de Wsnp. De schuldenlast van ondernemers in de Wsnp lag geduren-
de de periode 1999-2004 redelijk stabiel op C= 100.000.45 De gemiddelde onbetaalde
schuld van in 2002 beëindigde faillissementen van eenmanszaken bedroeg
C= 226.000.46 Ik zie hierin geen aanwijzingen dat een noemenswaardig aantal ‘grote
ondernemers’ in de Wsnp terechtkomt.

2 Jurisprudentie ondernemer niet te goeder trouw

2.1 Toelating (ex-)ondernemers in de Wsnp, algemeen

349. Terwijl de wet de mogelijkheid van tijdelijke voortzetting van de onderneming
uitdrukkelijk openlaat (art. 311 Fw), is de algemene attitude van rechtbanken ten
opzichte van verzoeken van Wsnp-verzoeken van ondernemers die hun onderneming
nog niet gestaakt hebben terughoudend. Sommige rechtbanken hanteren een strengere
‘beleidslijn’ dan andere. Zo begrijp ik dat, bijvoorbeeld, Rechtbank Zwolle verzoeken
van ondernemers die het huurcontract van het bedrijfspand nog niet hebben beëindigd

42 Huls & Schellekens (2001), p. 79.
43 Huls & Schellekens (2001), p. 102.
44 Deze raadsheer geeft bovendien voorkeur aan renaissance van het onderscheid tussen kooplieden

en niet- kooplieden: ‘Er komen ook ondernemers in de schuldsaneringsregeling. Ik vraag me af of
die erbij horen. In België heb je bijvoorbeeld het onderscheid tussen kooplieden en niet-kooplieden
en alleen kooplieden kunnen in staat van faillissement verklaard worden en kooplieden zijn: iedereen
die ondernemer is. Zo’n onderscheiding vind ik zinvoller dan wat hier gebeurt, namelijk ook de
ondernemers onder die schuldsaneringsregeling laten verdwijnen’. Huls & Schellekens (2001), p.
178 (citaat 195).

45 Monitor Wsnp (2005), p. 25.
46 CBS (2002), p. 11.
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helemaal niet in behandeling neemt.47 Dat is mijns inziens in strijd met de wet en
overigens ook met de Recofa-richtlijnen. Met betrekking tot een verzoekschrift van
een ondernemer bepalen de Recofa-richtlijnen slechts dat de schuldenaar die ‘een
bedrijf heeft (gehad), een origineel uittreksel van de KvK, niet ouder dan één maand
en jaarstukken van de laatste drie jaar (indien deze zijn opgemaakt)’ dient over te
leggen.48 Voorzover mij bekend baseert Rechtbank Zwolle haar gedragslijn op de
gedachte dat een ondernemer met lopende (huur)verplichtingen schulden zal doen
ontstaan die – naar zich laat aanzien – niet door de schuldenaar voldaan kunnen
worden en ook niet onder de schone lei vallen. Het is echter de vraag of de wettelijke
afwijzingsgronden voor een Wsnp-verzoek aanknopingspunten bieden voor het ‘beleid’
van Rechtbank Zwolle om een Wsnp-verzoek van een ondernemer met lopende
verplichtingen niet in behandeling te nemen. De lopende verplichtingen van de onder-
neming zullen ofwel boedelschulden vormen ofwel niet-verifieerbare schulden van
de schuldenaar. Voorzover het gaat om boedelschulden gaat het niet om verplichtingen
van de schuldenaar. Er is dan geen grond voor afwijzing op grond van art. 288 lid
1 onder b en evenmin dreigt faillietverklaring van de schuldenaar (art. 312 Fw). Omdat
de boedelschulden niet onder de schone lei vallen, kan dat betekenen dat de schulde-
naar na de saneringsduur nog een schuldenlast heeft en de eerste doelstelling van de
Wsnp – voorkomen dat de schuldenaar tot in de lengte van dagen door schuldeisers
wordt achtervolgd – niet (geheel) wordt verwezenlijkt.49 Wat betreft de niet-verifieer-
bare schulden die mogelijk zullen voortvloeien uit de onderneming en geen boedel-
schulden vormen, is het de vraag of de schuldenaar verweten kan worden dat hij zal
trachten zijn schuldeisers te benadelen dan wel gegronde vrees bestaat dat de schulde-
naar-ondernemer zijn Wsnp-verplichtingen niet zal nakomen (afwijzingsgrond ex art.
288 lid 1 onder b Fw).50 Van een dreigende benadelingshandeling is mijns inziens
geen sprake. Het betreft lopende verplichtingen van de onderneming die ook zullen
ontstaan indien de wettelijke saneringsregeling niet van toepassing wordt verklaard.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de schuldenaar, ondersteund door de bewind-
voerder, in de Wsnp tot een regeling van die schulden kan komen, welke mogelijkheid
hij anders wellicht niet zou hebben. De saniet zou immers direct na de toepassing
van de schuldsaneringsregeling de huurverplichtingen in overleg met de verhuurder
onmiddellijk kunnen beëindigen of – in overleg met de bewindvoerder – de onder-
neming (met huurverplichtingen) kunnen verkopen of een poging kunnen doen tot
een crediteurenakkoord te komen. Om die zelfde redenen zie ik ook niet dat er op
voorhand gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn lopende verplichtingen niet

47 Aldus deelde mij mede Drs. K. Stoffels van insolventiebemiddelingsbureau Zuidweg&Partners op
20 juli 2006. Ook de Rechtbanken Arnhem en Leeuwarden stellen zich zeer terughoudend op jegens
ondernemers. Rechtbank Dordrecht lijkt meer genegen ondernemers toe te laten, zij het dat deze
rechtbank dan vaak een langere saneringsduur vaststelt van vier in plaats van drie jaar, zie hoofdstuk
4, par. 5.4. Zie voorts het beleid van Rechtbank Amsterdam besproken aan het slot van dit randnr.

48 Recofa-richtlijn 1 onder d.
49 Voor de doelstellingen van de wet zie Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 6. Zie voor een

analyse hoofdstuk 9, par. 3.
50 Een grond voor beëindiging van de eenmaal toegepaste saneringsregeling ex art. 350 lid 3 onder d.
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zal nakomen of op een onaanvaardbare wijze zal afwikkelen. Eventuele opbouw van
niet-verifieerbare schulden tijdens de sanering zou wel kunnen leiden tot een tussentijd-
se beëindiging (art. 350 lid 3 onder c en d Fw). Hoe dit ook zij, een wettelijke grond
om het verzoek niet in behandeling te nemen, is er mijns inziens niet. In de praktijk
blijkt dat bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam wél bereid is ondernemers toe te laten
indien er een gedegen ondernemings- en financieringsplan wordt ingediend waaruit
blijkt dat de onderneming levensvatbaar is.51 De redenering zal zijn dat indien de
levensvatbaarheid van de onderneming aannemelijk is, er geen gegronde vrees bestaat
dat er tijdens de toepassing boedelschulden of niet verifieerbare schulden van de saniet
ontstaan die niet voldaan kunnen worden.

350. Diverse rechtbanken bieden de ondernemende schuldenaar een creatief alternatief
om via een omweg toch in de schuldsaneringsregeling te komen.52 Ik begrijp dat
bijvoorbeeld Rechtbank Zwolle zich bereid toont het faillissement uit te spreken
waarbij door de rechtbank wordt verstaan dat, ná opheffing van het faillissement bij
gebrek aan baten (art 16 Fw), alsnog een Wsnp-verzoek kan worden ingediend en
de rechtbank de saneringsregeling dan alsnog van toepassing zal verklaren.53 De
curator kan dan alle lopende verplichtingen tijdens de faillissementsprocedure beëindi-
gen. Met dit toelatingsbeleid wordt de toepassing van art. 15d lid 1 onder b (boedel-
schulden in faillissement zijn, na omzetting van het faillissement in een toepassing
van de wettelijke schuldsaneringsregeling, boedelschulden in de Wsnp) omzeild omdat
formeel geen sprake is van een omzetting, maar van een opheffing van een faillisse-
ment gevolgd door een toepassing van de saneringsregeling (materieel mijns inziens
wel een omzetting).54 In deze creatieve constructie ziet de rechtbank kennelijk (bij
voorbaat?) af van het gebruik van haar discretionaire bevoegdheid een Wsnp-verzoek
af te wijzen wegens een, kort gezegd, voorafgaand faillissement van de ondernemer
(art. 288 lid 2 aanhef en onder a Fw). Blijkens de MvT op wetsvoorstel 29 942 tot
wijziging van de Wsnp ondersteunt de minister deze praktijk.55 Een voorafgaand

51 Aldus mondelinge informatie van Drs. K. Stoffels van insolventie-bemiddelingsbureau Zuidweg&Part-
ners te Hilversum d.d. 20 juli 2006.

52 In de MvT op wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de Wsnp verwijst de minister naar deze praktijk,
Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 22.

53 Drs. K. Stoffels van het insolventie-bemiddelingsbureau Zuidweg&Partners bevestigde op 20 juli
2006 deze gedragslijn van Rechtbank Zwolle. Ik beschik niet over vonnissen of ander schriftelijk
materiaal dat deze praktijk bevestigt.

54 Het gaat bij de gekozen constructie immers niet om een toepassing van art. 15b lid 1 Fw, waarbij
het faillissement wordt opgeheven onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling. Art. 15b lid 1 biedt die mogelijkheid van omzetting – totdat de verificatiever-
gadering is gehouden of een beschikking is gegeven tot de vereenvoudigde afwikkeling zonder
verificatievergadering – indien 1. de schuldenaar, wegens hem niet toe te rekenen omstandigheden,
geen gebruik heeft gemaakt van een door de griffier, na ontvangst van een verzoek van de schulde-
naar of vordering van (een) schuldeiser(s) tot faillietverklaring, aan de schuldenaar geboden mogelijk-
heid toepassing van de Wsnp te verzoeken, of 2. het faillissement op eigen aangifte van de schulde-
naar is uitgesproken.

55 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 22. Zie nader hoofdstuk 7, par 2.2.12 over deze wetswijzi-
ging.
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faillissement zal vanaf 2008 geen grond meer zijn voor afwijzing van een Wsnp-
verzoek. Deze wijziging is specifiek bedoeld voor ondernemers die niet onmiddellijk
in de wsr terecht kunnen ‘omdat zij er niet aan ontkomen nog enige nieuwe schulden
te maken (bijvoorbeeld wegens ontslag van werknemers, korte voortzetting van de
onderneming of lopende verplichtingen), wat een reden is voor tussentijdse beëindiging
van de schuldsaneringsregeling.’ Uit deze noodoplossing voor ondernemers blijkt wel
dat de Wsnp passende voorzieningen ontbeert voor de afwikkeling van een insolvente,
al dan niet ‘kleine’, onderneming.56 Dat klemt te meer daar de surseance de onder-
nemende schuldenaar veelal geen haalbaar alternatief biedt.

351. In een arrest van Hof Leeuwarden uit 2005 ging het om een freelance artiest
die zijn activiteiten in de Wsnp wenste voort te zetten.57 De freelancer had zijn eigen
faillissement aangevraagd en verzocht korte tijd later omzetting van het faillissement
in een toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (art. 15b lid 1 Fw.).
Rechtbank Leeuwarden oordeelde dat voortzetting van de bedrijfsactiviteiten niet in
het belang van de Wsnp-boedel zou zijn nu niet of onvoldoende was gebleken van
eigen inkomsten.58 Ook vond de rechtbank dat de bedrijfsactiviteiten van de schulde-
naar het toezicht van de bewindvoerder zouden bemoeilijken zo niet onmogelijk zouden
maken en dat die activiteiten een te zware belasting voor de bewindvoerder zouden
vormen. De rechtbank overwoog dat het ontstaan van nieuwe schulden aan uitkerings-
instanties, de fiscus en de bedrijfsvereniging niet ondenkbeeldig was. Gelet op alle
omstandigheden en in aanmerking genomen dat de schuldenaar zich niet bereid heeft
verklaard andere werkzaamheden te verrichten of arbeid in loondienst te verrichten
bestaat er, aldus de rechtbank, gegronde vrees dat de schuldenaar zijn uit de schuld-
saneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen en
wees de rechtbank het Wsnp-verzoek af. In hoger beroep voerde de artiest aan dat
de schuldsaneringsregeling niet voorbehouden is aan personen in loondienst en dat,
onder omstandigheden, ook zelfstandigen dan wel artiesten voor de wsr in aanmerking
komen. Voorts bracht de artiest naar voren dat, sinds zijn faillietverklaring, een
artiestenbureau belasting en premies voor hem afdroeg en de schuldenaar nu een
nettobedrag in handen kreeg. Bovendien had de artiest inmiddels een bijstandsuitkering
aangevraagd, zich alsnog bereid verklaard zijn werkzaamheden als artiest – indien
mogelijk – in loondienst te verrichten, zich ingeschreven bij het CWI en diverse
uitzendbureaus en diverse open sollicitaties geschreven om ander werk te verrichten
naast zijn werk als artiest. Hof Leeuwarden oordeelde dat de geschetste ‘belonings-

56 Dethmers (2005), p. 105, noot 26, leidt uit het voorstel voor art. 288 lid 2 onder c af dat de wetgever
de schuldsanering ‘niet langer voor de ondernemer geschikt acht’. Ik kan uit de parlementaire stukken
bij wetsvoorstel 29 942 geen nieuwe visie van de wetgever afleiden en attendeer op de uitspraak
van de Minister van Justitie dat ondernemers niet zijn uitgesloten van het toepassingsbereik van
de Wsnp, zie randnr. 346 hierboven.

57 Hof Leeuwarden 27 april 2005, RvR-site 2005-461, in beroep tegen de uitspraak van Rb. Leeuwarden
d.d. 17 maart 2005.

58 De overwegingen van de rechtbank ontleen ik aan r.o. 6. van het in de vorige noot vermelde arrest
van het hof.
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structuur’ (via het artiestenbureau) het karakter van werkzaamheden in loondienst
benadert. Het hof oordeelde dat ‘niet zonder meer gesproken kan worden van gegronde
vrees’ dat de schuldenaar zijn Wsnp-verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.
Zo zou het artiestenbureau het nettobedrag, na verrekening van het rechtstreeks aan
de schuldenaar uit te keren bedrag, op de boedelrekening kunnen storten. Mede op
grond van de aanvraag voor bijstand en de inspanningen van de schuldenaar om
aanvullend inkomen te verwerven oordeelde het hof dat de schuldenaar tot de schuld-
saneringsregeling dient te worden toegelaten. Hierboven is reeds vermeld en ook uit
de hieronder nog te bespreken jurisprudentie zal nog blijken dat rechters terughoudend
reageren op Wsnp-verzoeken van ex-ondernemers en zeker op verzoeken van schulde-
naren met een lopende onderneming. Onder andere uit het besproken arrest van Hof
Leeuwarden blijkt wel dat freelancers, die over het algemeen geen hoge vaste kosten
hebben of kapitaalrisico’s dragen, een kans maken tot de wettelijke schuldsanerings-
regeling toegelaten te worden.59

2.2 Boekhoudverplichting

2.2.1 Wettelijk kader

352. ‘Ondernemen is het (beheerst) nemen van risico’s’.60 De ondernemer moet
voortdurend keuzes maken om de onderneming te besturen. Om financieel verantwoor-
de keuzes te maken tussen geboden kansen en samenhangende risico’s is de onder-
nemer (het management) afhankelijk van de interne financiële verslaggeving. De
externe financiële verslaggeving heeft een historische functie en een op de toekomst
gerichte functie. In de externe verslaglegging legt de ondernemer ten eerste verantwoor-
ding af van het gevoerde beleid (historie). Ten tweede is de externe verslaggeving
van groot belang voor de oordeelsvorming van alle bij een onderneming betrokken
partijen die een beslissing moeten maken al dan niet met de onderneming in zee te
gaan (toekomst). Te denken valt aan investeerders, banken, leveranciers, potentiële
afnemers en werknemers. De externe verslaggeving speelt ook een rol bij de belasting-
aangifte, waartoe veelal een van de commerciële verslaggeving afwijkend verslag wordt
opgesteld (fiscale jaarrekening). Art. 10 van Boek 2 BW verplicht het bestuur van
iedere rechtspersoon zodanig boekhouding te houden dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.61 De artt. 6 WvK e.v.
– zoals die wetsartikelen luidden tot 1 januari 2002 – verplichtten iedere koopman
een boekhouding bij te houden, jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het

59 Zo is ook, begrijp ik, de ervaring van het insolventie-bemiddelingsbureau Zuidweg&Partners.
60 Aldus, letterlijk Horlings, Balans lezen. Wat zeggen die cijfers?, Mijdrecht: Tudoc International

2000, p. 13.
61 Titel 9 Boek 2 BW, art. 2:360 e.v. BW Voor NV’s, BV’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaat-

schappijen en alle geregistreerde kredietinstellingen – ongeacht hun rechtsvorm – kent het BW een
gedetailleerde regeling inzake de inrichting en de openbaarmaking van de jaarrekening en het
jaarverslag.
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boekjaar een balans op te maken en boeken, bescheiden en balans dertig jaar te
bewaren.62 De boekhoudplicht van een ondernemer en een zelfstandig beroepsbeoefe-
naar is thans opgenomen in art. 3:15i lid 1 BW, luidend:

Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn ver-
mogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf
of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.63

Op de zelfstandige ondernemer en beroepsbeoefenaar rust voorts de wettelijke verplich-
ting (a) jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat
van baten en lasten op te maken, en (b) de boeken, bescheiden en gegevensdragers
gedurende zeven jaren te bewaren.64

353. In het geval van faillissement van een NV of BV bepaalt het BW dat, indien
het bestuur van de rechtspersoon niet heeft voldaan aan zijn boekhoudplicht (art. 2:10
BW) of de publicatieplicht inzake de jaarrekening (art. 2:394 BW), het bestuur van
de rechtspersoon zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.65 Bovendien geldt dan een
wettelijk rechtsvermoeden dat de onbehoorlijk taakvervulling een belangrijke oorzaak
is van faillissement.66 Indien de bestuurder(s) het rechtsvermoeden niet kan (kunnen)
weerleggen is (zijn) de bestuurder(s) hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in
faillissement.67 Deze bepalingen gelden niet voor een natuurlijk persoon met een
onderneming. Art. 9 van het Wetboek van Koophandel zoals dat vastgesteld was in
het Wetboek van 1830 bevatte wél een soortgelijk rechtsvermoeden voor kooplieden
die hun boekhoudverplichtingen niet nagekomen waren, luidend:

Een koopman, in staat van faillissement gerakende, en bevonden wordende zich naar het
voorschrift der drie voorgaande artikelen niet gedragen te hebben, wordt vermoed door
zijne eigene schuld in verval van zaken gekomen te zijn.68

62 Zie voor een toelichting Diephuis (1865), Eerste Deel, p. 40 e.v. en Molengraaff (1923), Eerste Deel,
p. 68 e.v.

63 Art. 3:15a lid 1 BW komt nagenoeg overeen – mutatis mutandis – met art. 2:10 BW inzake de
boekhoudplicht van rechtspersonen. In het WvK is nog wel de bepaling opgenomen dat, in geval
van toepassing van de wsr, de natuurlijke persoon-ondernemer genoodzaakt worden zijn boekhouding
aan de bewindvoerder over te leggen (art. 11 WvK). De bewindvoerder dient de tot de boedel
behorende bescheiden en andere gegevensdragers van de ondernemer immers onder zich te nemen
(art. 323 Fw).

64 Zie art. 3:15i lid 2 BW, welk artikel de bepalingen van art. 2:10 lid 2 – 4 BW van overeenkomstige
toepassing verklaart.

65 Zie de artt. 2:138 lid 2 BW (NV) en 2:248 lid 2 BW (BV). Een onbelangrijk verzuim wordt niet
in aanmerking genomen, zo bepalen de aangehaalde wetsartikelen.

66 Artt. 2:138 lid 2 en 2:248 lid 2 BW.
67 Artt. 2:138 lid 1 en 2:248 lid 1 BW.
68 Zie over de totstandkoming van het WvK hoofdstuk 3, par. 3.2.1.
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Dit wetsartikel is uiteindelijk niet opgenomen in het WvK (1838).69 Ook de huidige
regeling in het BW bevat een dergelijke bepaling niet. Vaststaat wel dat de zelfstandige
ondernemer en de beroepsbeoefenaar die geen adequate administratie voert, zijn
wettelijke verplichtingen schendt.70 Het Wetboek van Strafrecht stelt de persoon,
te wiens aanzien de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) van toepassing is ver-
klaard, strafbaar, als schuldig aan bedrieglijke bankbreuk, indien de schuldenaar niet
voldaan heeft of niet voldoet aan de boekhoudplicht en de bewaarplicht van art. 3:15i
BW.71 Ook het niet ‘te voorschijn brengen’ van boeken, bescheiden en gegevens-
dragers, bedoeld in 3:15i BW, is strafbaar gesteld.72 Voor strafbaarheid is vereist
dat de schuldenaar (voorwaardelijk) opzet heeft gehad zijn schuldeisers te benadelen.73

Indien de Wsnp-bewindvoerder niet kan beschikken over de boekhouding van een
(ex-)ondernemer wordt de uitoefening van zijn taak vanzelfsprekend ernstig belem-
merd.74 De bewindvoerder zal dan nauwelijks in staat zijn baten en lasten te inventari-
seren, laat staan eventuele onregelmatigheden te achterhalen. Voor dit onderzoek is
van belang of en in hoeverre een ondernemer, die zijn administratieplicht heeft
geschonden en een Wsnp-verzoek indient, als niet te goeder trouw aan te merken valt
ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden. Zowel mét als
zonder boekhouding kan een ondernemer zich natuurlijk bewust zijn van zijn onver-
mogen zijn financiële verplichtingen jegens derden na te komen. Maar een ondernemer
die geen adequate boekhouding voert, zal ook zelf al snel het vereiste inzicht ontberen
in zijn vermogenspositie en met name zijn schuldenpositie. Een ondernemer die geen
boekhouding voert vergroot mijns inziens de kans dat hij geen inzicht meer heeft in
zijn werkelijke financiële positie en vergroot daarmee ook de kans in een insolvente
toestand te geraken. Het ligt voor de hand te concluderen dat een ondernemer die
zijn schulden niet of niet tijdig betaalt en geen behoorlijke administratie heeft gevoerd
in ieder geval behoorde te weten dat hij zijn verplichtingen niet meer na kon komen.
Ofwel: dat de ondernemer subjectief niet te goeder trouw is in de zin van art. 3:11
BW.75 Hoewel in de MvT uitdrukkelijk is overwogen dat de maatstaf van art. 288
lid 2 onder b geen zuiver geval is van de goede trouw als bedoeld in art. 3:11 BW,
lijkt het van een evidente schending van art. 3:11 BW nog maar een kleine stap naar
de vaststelling dat de schuldenaar-ondernemer niet te goeder trouw is ten aanzien van
het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden.

69 Het geciteerde art. 9 WvK (1830) is bij de vaststelling van het WvK (1838) niet opgenomen daar
men geen ‘strafrechtelijke’ bepalingen in het WvK wenste. De strafrechtelijke voorzieningen inzake
bankbreuk vonden onderdak in de Wet van 10 mei 1837, zie nader hoofdstuk 3, par. 3.2.2.

70 Zie art. 3:15a BW. Waar ik in het vervolg spreek van een ondernemer is een zelfstandig beroepsbeoe-
fenaar daar mede onder begrepen.

71 Art. 341 onder b onder 4 WvSr. Zie over enkelvoudige en bedrieglijke bankbreuk hoofdstuk 2, par. 8.
72 Idem.
73 Dit volgt uit de zinsnede ‘ter bedriegelijke verkorting van de rechten die zijn schuldeisers jegens

de boedel kunnen doen gelden’. Zie, uitgebreid, Hilverda (1999), p. 327 e.v. en, beknopt, Aerts
(2006), p. 109.

74 Vergelijk Aerts (2006), p. 111 over het schenden van de boekhoudplicht in geval van faillissement.
75 Vergelijk 3:11 BW en het rechtsvermoeden van de artt. 2:138 lid 2 en 2:248 lid 2 BW.
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Anderzijds dient bedacht te worden dat een insolvente ondernemer, per definitie,
(zeer vele) financiële verplichtingen niet is nagekomen en dat in de faillissementsprak-
tijk blijkt dat veelal ook vele administratieve verplichtingen (boekhouding, belasting-
aangifte, etcetera) niet of niet-tijdig zijn nagekomen. Het gebrek aan financiële midde-
len zet vanzelf de nakoming van administratieve en andere wettelijke verplichtingen
onder druk. Een ander probleem is dat de vereiste getrouwheid van de financiële
administratie sterk afneemt indien de continuïteit van de onderneming onzeker is.76

Schending van de boekhoudplicht brengt ook mee dat de ondernemer geen juiste c.q.
tijdige belastingaangifte kan doen, veelal resulterend in ambtshalve aanslagen, boeten
en oplopende schulden aan de fiscus en/of het UWV. Deze overwegingen staan nog
los van de vraag naar de wenselijkheid van een toetsing aan de goede trouw van een
insolvente schuldenaar bij de toegang tot een insolventieprocedure.77 Feit is ondertus-
sen dat de Recofa-richtlijnen bepalen dat aannemelijk is dat een schuldenaar niet te
goeder trouw is indien ‘verzoeker een eigen onderneming (eenmanszaak) heeft gevoerd
en (nagenoeg) geen boekhouding is bijgehouden’.78

2.2.2 Wsnp-jurisprudentie inzake inadequate boekhouding schuldenaar

354. Een schuldenaar die een onderneming drijft en die geen of geen adequate boek-
houding voert, wordt, bij beoordeling van Wsnp-verzoeken veelal als niet te goeder
trouw aangemerkt ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden
(art. 288 lid 2 onder b Fw).79 De administratieplicht rust op de ondernemer zelf. Het
verweer dat de ondernemer vertrouwde op zijn externe administrateur of accountant
is over het algemeen kansloos. Zo oordeelde Hof Arnhem in 2004 als volgt ten aanzien
van een schuldenaar-ondernemer die zijn administratie niet op orde had en onder meer
belastingschulden onbetaald liet:

Hieruit volgt reeds dat X niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan van
voornoemde belastingschulden. De omstandigheid dat X vertrouwde op het bewindvoerders-
bureau B&F aan wie X in januari 2004 de boekhouding uit handen had gegeven, maakt
dit oordeel niet anders. Immers, op X rust als ondernemer, ook al is de onderneming een
hobby (…) de verplichting tot het voeren van een deugdelijke administratie. X had zich
ervan moeten vergewissen dat de boekhouding naar behoren geschiedde.80

76 Zie over deze problematiek, ten aanzien van de jaarrekening van rechtspersonen, Terng & Noordam,
(2006), p. 253 e.v.

77 Op die vraag kom ik terug in hoofdstuk 9.
78 Recofa-richtlijn 4 (a7).
79 Zie bijvoorbeeld drie afwijzingen van Wsnp-verzoeken in: Hof Arnhem 8 april 1999 (1999-027);

Rb. Haarlem 24 augustus 1999 (1999-067); Rb. Almelo 24 februari 1999 (1999-A001).
80 Hof Arnhem 30 augustus 2004, rekestnr. 2004/645 (voorzover mij bekend niet gepubliceerd). Een

soortgelijke uitspraak van hetzelfde hof is Hof Arnhem 1 november 2004, rekestnr. 2004/854
(eveneens niet gepubliceerd). Zie ook Hof Arnhem 26 juni 2000, RvR-site 2000-178, over een
schuldenaar die zijn eigen accountant niet voorzag van een volledige administratie, uiteindelijk
resulterend in navorderingsaanslagen IB, OB en LB; het hof wees het Wsnp-verzoek af.
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Hof Amsterdam 27 juni 2006 betrof een schuldenaar die van 1999 tot 2004 een
taxionderneming had gedreven en daaraan schulden had overgehouden voor een
totaalbedrag van ruim C= 73.000.81 Van dat totaal was, volgens opgave van de schulde-
naar, bijna C= 47.000 verschuldigd aan de belastingdienst terzake van inkomstenbelas-
ting, premie Zfw en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. De
schuldenaar woonde samen, had twee minderjarige kinderen en sinds februari 2005
een fulltime dienstverband als magazijnmedewerker. De schuldenaar voerde aan dat
hij in de problemen was gekomen door toenemende concurrentie als gevolg van de
Taxiwet en door – in het arrest niet nader aangeduide – problemen met zijn auto’s.
De schuldenaar had de boekhouding uitbesteed. Op grond van Startersuitstel behoefde
de taxichauffeur eerst in 2001 belastingaangifte te doen. Volgens de schuldenaar had
de boekhouder, ondanks aanmaningen van de schuldenaar geen aangiften gedaan,
en in 2002 zijn praktijk opgegeven waarna de schuldenaar zijn boekhouding elders
onderbracht. De nieuwe boekhouder constateerde dat de boekhouding niet op orde
was en dat de schuldenaar een grote betalingsachterstand aan de fiscus had. De
rekening van deze nieuwe boekhouder kon de schuldenaar inmiddels niet meer betalen.
Een kennis van de taxiondernemer deed de aangifte over 2001, de schuldenaar deed
in 2005 zelf aangifte over 2003. De schuldenaar wijt het niet doen van zijn aangiftes
over 1999, 2000, 2002 en 2004 aan zijn eerste boekhouder en het ‘failliet’ gaan (?)
van zijn onderneming. Het hof overwoog dat bij de schuldenaar ‘mogelijk geen kwade
opzet heeft gespeeld’ maar oordeelde toch, gelijk Rechtbank Amsterdam in eerste
instantie, dat de schuldenaar bij het ontstaan van de belastingschuld niet te goeder
trouw is geweest. Het feit dat de schuldenaar ‘geen deugdelijke administratie heeft
gevoerd althans als ondernemer in gebreke is gebleven voor deugdelijke assistentie
van een administrateur/boekhouder zorg te dragen, valt hem ernstig te verwijten’. Van
de schuldenaar ‘had mogen worden verlangd dat hij voldoende overzicht hield over
de financiële reserves. Verwijzing naar het nalatig handelen van de boekhouder kan
hem dan ook niet baten.’

In een geval waarin aanmerkingen konden worden gemaakt op de boekhouding
en jaarstukken zag Hof Arnhem in een arrest van 1999 ruimte voor weerlegging van
het verwijt dat de schuldenaar nieuwe schulden was aangegaan en onbetaald had
gelaten, ondanks onvoldoende inzicht in zijn vermogenspositie.82 De schuldenaar
had vergeefs getracht financiering te krijgen en vervolgens een poging gedaan tot
verkoop van zijn bedrijf. Het hof vond op basis van deze saneringspogingen van de
schuldenaar het niet aannemelijk dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest.
Het hof vermeldde daarbij nog dat de schuldenaar zijn kasgeld van ƒ 22.000 op de
derdenrekening van zijn advocaat had gestort. Zoals we zullen zien, heeft Hof Arnhem
deze milde benadering van ondernemers in de laatste jaren geheel verlaten.83

Rechtbank Amsterdam toont coulance en laat (ex-)ondernemers wel tot de Wsnp
toe, zo wijst de praktijk uit, indien de boekhouding, eerst in de periode voorafgaand

81 Hof Amsterdam 27 juni 2006, rekestnr. 0681/06 (niet gepubliceerd).
82 Hof Arnhem 25 maart 1999, RvR-site 1999-025.
83 Zie randnr. 358 hieronder.
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aan de Wsnp-aanvraag en alleen om financiële redenen in het slop is geraakt.84 De
redenering van de rechtbank is kennelijk dat de schuldenaar geen blaam treft indien
de schuldenaar door de verslechterde financiële omstandigheden in de periode vooraf-
gaand aan het Wsnp-verzoek niet meer in staat is de boekhoudverplichting adequaat
na te komen. Uitspraken van de rechtbank (toelatingen of afwijzingen) waar deze
overwegingen expliciet zijn verwoord, zijn mij overigens niet bekend.

355. HR 17 december 2004 bevestigt dat op de schuldenaar, die een Wsnp-verzoek
indient, geen last rust te bewijzen dat hij te goeder trouw is geweest ten aanzien van
het ontstaan of onbetaald laten van schulden.85 Hof Arnhem had vastgesteld dat op
de schuldenaar als bestuurder van een BV de plicht rustte tot het voeren van een
deugdelijke administratie en dat de administratie van die BV niet in orde was. Kenne-
lijk op basis van het ontbreken van een deugdelijke administratie overwoog het hof
dat, onder andere ten aanzien van de schulden in rekening-courant aan de BV, niet
vastgesteld kon worden of de schuldenaar al dan niet te goeder trouw was geweest.
Volgens het hof kwam die onduidelijkheid voor rekening van de schuldenaar en diende
het Wsnp-verzoek afgewezen te worden. Maar de HR oordeelde anders:

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.

Impliciet bevestigt de HR dat de schuldenaar zijn goede trouw niet behoeft te bewijzen.
Voor een afwijzing op grond van art. 288 lid 2 onder b Fw dient de rechter, op basis
van ambtshalve onderzoek of hem aangedragen materiaal, vast te stellen dat aanneme-
lijk is dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest. De HR staat de feitenrechter
niet toe te oordelen dat hij, wegens een gebrekkige administratie van de schuldenaar,
de goede trouw niet kan beoordelen door toedoen van de schuldenaar en reeds op
die grond het Wsnp-verzoek af te wijzen. Ik trek uit dit arrest de conclusie dat het
ontbreken van een (bedrijfs)administratie niet aan een schuldenaar tegengeworpen
kan worden in het procesrechtelijke kader van de vaststelling of de schuldenaar al
dan niet te goeder trouw is geweest. De HR sluit mijns inziens geenszins uit dat de
feitenrechter de ondernemer als niet te goeder trouw kwalificeert wegens het ontbreken
van een inadequate boekhouding.

84 Aldus informatie verstrekt door insolventiebemiddelingsbureau Zuidweg&Partners (juli 2006).
85 HR 17 december 2004, LJN: AR3647, NJ 2005, 240, RvR-site 2004A004, nader bespoken in

hoofdstuk 5, par. 3.2.2.
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2.3 Onverantwoord ondernemen

356. Uit de jurisprudentie gepubliceerd op de RvR-site zou ik elf uitspraken willen
onderbrengen in de rubriek ‘onverantwoord ondernemen’.86 Uit diverse uitspraken
blijkt dat een schuldenaar-ondernemer zich bewust dient te zijn van de opgebouwde
schuldenlast,87 zich er niet met succes op kan beroepen geen weet te hebben van
wettelijke verplichtingen.88 In al deze gevallen oordeelde de rechter dat de schulde-
naar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van ontstaan en/of onbetaald laten
van schulden. Ook in het ‘verweer’ van een schuldenaar dat zij er eerst later achter
kwam dat haar bedrijf niet rendabel was, zag Hof Arnhem in 2000 geen reden de
saneringsregeling toe te passen.89 De schuldenaar was enig aandeelhouder en mede-
bestuurder van een op 7 mei 1998 gefailleerde BV. De schuldenaar zette de transport-
onderneming van de gefailleerde BV voort in een op 1 mei 1998 ‘opgerichte’ BV
i.o.. De schuldenaar beriep zich erop dat zij eerst in januari 1999 wist dat haar onder-
neming niet rendabel was. Hof Arnhem oordeelde dat een ondernemer steeds inzicht
dient te hebben in de bedrijfsvoering en in het bijzonder in de inkomsten en uitgaven.
Hoewel Hof Arnhem ook in een ander geval uit 2000 grond voor afwijzing van een
Wsnp-verzoek aanwezig achtte wegens onvoldoende inzicht in de financiële positie,
zag het hof toch aanleiding de wsr toe te passen, aangezien (1) de schuldenaren serieus
getracht hadden schulden af te lossen en zij met een regeling de schuldenlast met
ruim de helft hadden verminderd, en (2) alle schulden voortvloeiden uit een inmiddels
beëindigd bedrijf.90

357. Vijf van de tien uitspraken in deze rubriek betreffen schuldenaren op wier naam
een onderneming wordt gevoerd, maar die niet daadwerkelijk de bedrijfsvoering zelf
in handen hebben. De uitspraken geven een verdeeld beeld. Rechtbank Utrecht toonde
geen mededogen met een schuldenaar die haar eigen naam had verbonden aan de
onderneming van haar vader, maar feitelijk geen enkele invloed had op de bedrijfsvoe-
ring.91 Ook een schuldenaar die aanvoert opgelicht te zijn door haar partner vond
bij de Wsnp-rechter geen genade. De schuldenaar had zich naar het oordeel van
Rechtbank en Hof ’s-Gravenhage onvoldoende rekenschap gegeven van de verantwoor-
delijkheid verbonden aan het oprichten van een eenmanszaak en onvoldoende gedaan
om de werkelijke stand van zaken te achterhalen.92 Ruim een jaar eerder oordeelde

86 Zie ook HR 10 januari 2003, NJ 2003, 195, besproken in hoofdstuk 5, par. 3.4.1 en in randnr. 367
van dit hoofdstuk.

87 Hof Arnhem 28 januari 1999, RvR-site 1999-002.
88 Hof ’s-Gravenhage 9 november 1999, RvR-site 1999-099.
89 Hof Arnhem 17 april 2000, RvR-site 2000-151. In hoger beroep beriep de schuldenaar zich er ook

op dat zij, anders dan de rechtbank geoordeeld had, wel een boekhouding voerde en dat een accoun-
tant inmiddels doende was een balans op te stellen. Ook betwistte de schuldenaar dat de schuldenlast
zou zijn als de rechtbank had vastgesteld. Het hof gaat op die kwesties niet in en grond haar oordeel
op een gebrek aan inzicht in bedrijfsvoering, inkomsten en uitgaven.

90 Hof Arnhem 4 mei 2000, RvR-site 2000-174.
91 Rb. Utrecht 2 november 1999, RvR-site 1999-091.
92 Hof ’s-Gravenhage 13 juni 2000, RvR-site 2000-157.
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datzelfde hof anders over een Wsnp-verzoek van een internationaal chauffeur in
loondienst die tevens een eenmanszaak op zijn naam had staan, welke zaak evenwel
door zijn (ex-)vriendin werd geëxploiteerd.93 Volgens het hof liet het inkomen van
de schuldenaar de kredietafsluiting voor de eenmanszaak toe en kan de schuldenaar
niet een zodanig verwijt gemaakt worden dat hij ‘gegeven de omstandigheden’ als
niet te goeder trouw dient te worden aangemerkt. Kennelijk doelde het hof op de
omstandigheid dat de eenmanszaak slechts negen maanden heeft bestaan en kennelijk
alle schulden uit die periode dateren. Hof ’s-Hertogenbosch honoreerde in 1999 een
Wsnp-verzoek van een schuldenaar die samen met haar voormalige partner een
‘eenmanszaak’ had gedreven en in 1996 failliet was verklaard, gevolgd door een
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel in 1997.94 De
eenmanszaak was volgens de schuldenaar op instigatie van haar partner door haar
opgericht, in verband met het faillissement van een BV waarvan haar partner directeur-
aandeelhouder was geweest. De feitelijke bedrijfsvoering van de eenmanszaak was
in handen van de man en de schuldenaar voerde zelf slechts in beperkte mate werk-
zaamheden uit. Volgens het hof deden zich geen omstandigheden voor die moesten
leiden tot afwijzing van het Wsnp-verzoek van de vrouw. In die afweging lijkt een
rol te hebben gespeeld dat het woonhuis van de vrouw door de curator in het faillisse-
ment van de eenmanszaak is verkocht en dat de schuldenaar drie kinderen moest
onderhouden van een bijstandsuitkering waarop nog 10% wordt ingehouden ter
aflossing van schulden.

Weer een andere (driehoeks)variant is het naar buiten treden als eigenaar op
verzoek van een ondernemend echtpaar.95 De heer en mevrouw Y hebben schuldenaar
X verzocht een bedrijf op naam van X te stellen, wegens een eerder faillissement van
de heer en mevrouw Y. Mevrouw Y was in het verleden dertien jaar gehuwd geweest
met de broer van X. Binnen een tijdsbestek van veertien maanden heeft X een (be-
drijfs)schuld opgebouwd van ƒ 1 miljoen. X voerde lichte werkzaamheden uit in het
bedrijf en zou ƒ 500 per week ontvangen. X ontving over 1,5 jaar ƒ 2000 en stelt
niet geprofiteerd te hebben van alle aangegane schulden. X was niet op de hoogte
van het reilen en zeilen van het bedrijf. X is voordien huisvrouw geweest en heeft
een LHNO-opleiding genoten. Echtpaar Y is strafrechtelijk vervolgd voor hun handel-
wijze, X stelt slachtoffer te zijn. X verzoekt opheffing van haar faillissement en
toepassing van de wsr. Rechtbank Breda wees het Wsnp-verzoek af wegens de omvang
en de aard van de schulden.96 De rechtbank oordeelde dat de schulden niet te goeder
trouw zijn ontstaan nu X willens en wetens tegen betaling een door een ander uit te
oefenen bedrijf op haar naam heeft laten zetten en geen toezicht heeft gehouden. Bij
Hof ’s-Hertogenbosch voerde X nog aan dat zij het bedrijf op haar naam heeft laten

93 Rb. Rotterdam 29 september 1999, RvR-site 1999-075; Hof ’s-Gravenhage 9 november 1999, RvR-
site 1999-098.

94 Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1999, RvR-site 1999-033.
95 Rb. Breda 21 november 2000 zoals weergegeven in de appeluitspraak in die zaak Hof ’s-Hertogen-

bosch 24 januari 2001, RvR-site 2001-217.
96 Althans zo verwoordt het hof de uitspraak van de Rb., in r.o. 4.1 van het arrest (RvR-site, 2001-217).
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zetten toen zij in labiele toestand verkeerde na het overlijden van haar moeder en
haar broer. X leefde met haar gezin van ƒ 175 per week, voordien sprongen moeder
en broer nog wel eens bij. X leende een auto van echtpaar Y tegen een bedrag van
ƒ 100 per maand, later ƒ 100 per week. Eerst toen de curator in beeld kwam, bleek
dat haar vertrouwen in echtpaar Y naïef was geweest. Ook X is strafrechtelijk veroor-
deeld (taakstraf). X geeft aan dat haar aflossingscapaciteit bestaat uit een deel van
de WAO-uitkering van haar echtgenoot. Het Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat niet
gesteld kan worden dat X bij het aangaan van de schulden te goeder trouw is ge-
weest.97 Weliswaar heeft X aangevoerd dat zij in naïviteit heeft gehandeld, maar
dit doet niet af aan het feit dat zij – juist met de wetenschap dat de onderneming
vanwege een eerder faillissement van echtpaar Y alleen op deze wijze kon worden
gestart – de onderneming op haar naam heeft gezet98 met de bedoeling daar persoon-
lijk voordeel uit te trekken terwijl dit in betrekkelijk korte tijd – mede door de afwezig-
heid van elke vorm van toezicht van haar – heeft geleid tot zeer omvangrijke schulden,
aldus Hof ’s-Hertogenbosch. In de overige door de vrouw gestelde omstandigheden
vond het hof onvoldoende grond het verzoek toe te wijzen.

Ten aanzien van een failliete schuldenaar die betrokken was bij twaalf vennoot-
schappen en 87 ondernemingen en met een schuldenlast van bijna ƒ 3,5 miljoen
(belastingschulden; borgstellingen) oordeelde Rechtbank Rotterdam dat de schuldenaar,
mede gelet op de aard van zijn schulden, redelijkerwijs niet gerekend kan worden
tot de categorie schuldenaren waarvoor de wsr in het leven is geroepen. Hof ’s-
Gravenhage bekrachtigde dit vonnis in een summier gemotiveerd arrest met verwijzing
naar de gedingstukken in eerste instantie, het openbare faillissementsverslag en een
brief van de curator van de schuldenaar. Volgens de HR ligt in het arrest van het hof
de motivering van de rechtbank besloten. Het hof was tot een nadere motivering niet
gehouden, aldus de HR.99

358. Ik vul deze bloemlezing nog aan met vier arresten van Hof Arnhem uit 2004
en 2005 waarvan slechts één op de RvR-site is gepubliceerd en drie niet zijn gepubli-
ceerd, althans niet op de RvR-site, alsmede enkele niet gepubliceerde uitspraken van
diverse rechtbanken. Als zelfstandig ondernemer opende een schuldenaar een super-
markt op basis van een franchiseconcept in april 2003 en nog een tweede supermarkt

97 Deze formulering van het hof, alsof de wet goede trouw als een positief vereiste stelt, voldoet mijns
inziens niet aan de wet. Zie mijn commentaar bij HR 25 februari 2000, NJ 2000, 310 in hoofdstuk 5,
par. 3.2.1.

98 ‘Op haar naam zetten van de onderneming’ zijn de woorden van Rechtbank Breda en Hof ’s-
Hertogenbosch, zie r.o. 4.1, 4.2, 4.7 RvR-site 2001-217. Aan te nemen valt dat daarmee bedoeld
is dat de schuldenaar formeel rechtssubject is in relatie tot de activa (rechthebbende) en de schulden
(schuldenaar) van de onderneming.

99 Rb. Rotterdam 9 juni 1999, RvR-site 1999-A012; Hof ’s-Gravenhage 22 juli 1999, RvR-site 1999-
A011 en HR 25 februari 2000, NJ 2000, 310, RvR-site 2000-138. Rechtbank en hof spreken
bovendien de vrees uit dat de schuldenaar, gezien zijn handel en wandel in het verleden, zich niet
aan zijn Wsnp-verplichtingen zal houden (afwijzingsgrond art. 288 lid 1 onder b Fw). Zie voor een
nadere bespreking van het arrest van de HR hoofdstuk 5, par. 3.2.1.
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in juli 2003.100 Volgens zijn verklaring bemerkte de schuldenaar in augustus/septem-
ber 2003 dat de zaken niet goed gingen en trok hij aan de bel bij de franchisegever.
De schuldenaar is tot februari 2004 respectievelijk april 2004 doorgegaan met het
voeren van de twee winkels. De franchisegever ging in juli 2004 failliet. In hoger
beroep wees Hof Arnhem het Wsnp-verzoek af op de volgende overwegingen (de
schuldenaar is aangeduid als X):

Het hof is van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat X op een onverantwoorde
wijze in de onderneming is gestapt. Uit zijn verklaring (…) is gebleken dat hij zich tevoren
onvoldoende heeft geïnformeerd. Hij is afgegaan op de door de franchisegever verstrekte
gegevens, waarbij X deze (financiële) gegevens (…) niet of onvoldoende heeft geverifieerd.
Hij heeft hierbij geen gebruik gemaakt van externe adviseurs. Achteraf is gebleken dat
de franchisegever de verwachtingen te rooskleurig heeft voorgesteld. Evenmin is aannemelijk
geworden dat X een behoorlijk ondernemingsplan heeft laten opstellen. Het voorgaande
was met name van belang omdat X de eerste franchisenemer van de franchisegever zou
zijn. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat X voldoende inzicht had in de financiële
situatie en dat hij (…) geen behoorlijke boekhouding heeft bijgehouden. X kan zijn verant-
woordelijkheid op dit punt niet ontlopen door de schuld bij het accountantskantoor te leggen.

Een andere avontuurlijk ingestelde ondernemer, die in 1998 als zelfstandige was
begonnen, kon evenmin rekenen op mededogen van Hof Arnhem.101 In 2000 was
zijn onderneming overgenomen door een BV onder de voorwaarde dat X bij de BV
in dienst zou treden. De samenwerking verliep niet goed. X begon vervolgens in 2001
een eenmanszaak, RSystems. RSystems dreef op twee opdrachtgevers. In 2002 gaf
één van de opdrachtgevers aan geen nadere afspraken voor opdrachten in 2003 met
de schuldenaar te willen maken. In 2002 maakte de verzoeker nog een winst van
C= 59.000, in 2003 was het resultaat C= 52.000 negatief. De schuldenaar staakte zijn
eenmanszaak in april 2004. In augustus 2002 was verzoeker, naast RSystems, een
winkel begonnen, Carcenter, gefinancierd met middelen afkomstig van RSystems.
De schuldenaar staakte de activiteiten van de winkel in juni 2003. Hof Arnhem uitte
forse kritiek op de ondernemingsactiviteiten en merkte de schuldenaar als niet te goeder
trouw aan:

Verzoeker is aan Carcenter begonnen zonder enige vorm van bedrijfskundige, bedrijfsecono-
mische of financiële advisering. Ook een (summier) ondernemingsplan is nooit gemaakt.
[…] Het starten van Carcenter [is] een avontuur met grote risico’s geweest. Voor Carcenter
waren bovendien aanzienlijke investeringen nodig. Bij gebreke van een duurzame externe
financiering was te voorzien dat het zich realiseren van de aan Carcenter verbonden risico’s
ten koste zou gaan van de crediteuren van Carcenter en/of indirect van crediteuren van
RSystems. Een en ander legde – als het al geen beslissende contra-indicatie was voor het
starten van Carcenter – op X in elk geval de plicht in hoge mate attent te zijn op het
ontstaan dan wel onbetaald blijven van schulden. (…) Vanaf .. had X de exploitatie van

100 Hof Arnhem 9 december 2004, rekestnr. 2004/982 (niet gepubliceerd).
101 Hof Arnhem 16 december 2004, rekestnr. 2004/971 (niet gepubliceerd).
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Carcenter moeten stoppen. Door dat niet te doen heeft hij nadien nog aanzienlijke (nieuwe)
schulden laten ontstaan. Ten aanzien van het ontstaan van (…) die schulden moet X als
niet te goeder trouw aangemerkt worden.

Ook een schuldenaar die een horecaonderneming dreef van 27 december 2002 tot
1 oktober 2003 kreeg van Hof Arnhem het verwijt onverantwoord te ondernemen.102

De schuldenlast van de ondernemer bedroeg in totaal C= 63.000, waarvan C= 9.500
verschuldigd was aan de belastingdienst, en dateerde voornamelijk uit voormelde
periode. Ik citeer:

Hof is van oordeel dat de schulden van X vanwege onverantwoord ondernemen niet te
goeder trouw zijn ontstaan. Het hof is in het bijzonder van oordeel dat X zich bij de
overname van de pachtovereenkomst onvoldoende rekenschap heeft gegeven van hetgeen
hij overnam en de prijs die hij daarvoor betaalde. Ter zitting bij het hof heeft X nog
verklaard dat hij verkoper wel om de financiële stukken betreffende het restaurant heeft
gevraagd, maar dat hij ze nooit heeft gekregen. X heeft echter ook geen actie ondernomen
om deze stukken wel te krijgen (…) heeft hij niet besproken of de aankoop haalbaar was.
X heeft derhalve het restaurant gekocht (…) zonder dat hij bekend was met de lasten en
de resultaten van de horecaonderneming en zonder (onafhankelijke) informatie in te winnen
omtrent de hoogte van de verkoopprijs. Daarnaast heeft X nagelaten een ondernemingsplan
te (doen) opstellen. Het hof acht voorts van belang dat (…) zijn aanvraag voor een lening
bij een bank door deze bank werd afgewezen.

In mei 2005 kwam Hof Arnhem te oordelen over een echtpaar met verlieslijdende
ondernemingsactiviteiten.103 Verzoekers V. en J. waren in algemene gemeenschap
van goederen gehuwd. V. was eerst vennoot van een vof en zette de onderneming
sinds 1 september 2003 tot 21 juni 2004 voort als eenmanszaak. J. was gevolmachtigde
en in grote lijnen van de bedrijfsvoering op de hoogte. V. en J. hadden een totale
schuldenlast van C= 660.000, voornamelijk zakelijke schulden. Ondanks verliezen in
2001 en 2002 (totaal C= 400.000) hadden verzoekers de onderneming voortgezet in
2003 en 2004, opnieuw met verlies. Het hof verweet verzoekers dat zij met de onder-
neming waren voortgegaan terwijl binnen afzienbare termijn geen winst te verwachten
was. Ook de afwijzing van kredietaanvragen had tot dat inzicht moeten leiden. Alles
overziende oordeelde het hof dat verzoekers niet te goeder trouw zijn geweest ten
aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van een groot deel schuldenlast en wees
het Wsnp-verzoek af.

359. Een schuldenaar, te wiens aanzien de wettelijke saneringsregeling van toepassing
was geweest van januari 2001 tot januari 2002, zonder een uitdeling aan schuldeisers
maar met toekenning van de schone lei, dreef van oktober 2003 tot mei 2005 een
eenmanszaak en verzocht Rechtbank Zwolle-Lelystad, in juli 2005, de wsr opnieuw

102 Hof Arnhem 27 december 2004, rekestnr. 2004/1006 (niet gepubliceerd).
103 Hof Arnhem 23 mei 2005, Rb. Zwolle-Lelystad 1 maart 2005, RvR-site 2005-465.
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op hem van toepassing te verklaren.104 Zijn schuldenlast bedroeg ruim C= 28.000.
De schuldenaar had ter zitting erkend dat hij ‘niet de ervaring en de kennis voor het
werk in deze branche in huis had’. De schuldenaar had noch de winstgevendheid of
het product onderzocht noch een deugdelijk ondernemingsplan opgesteld. Wegens
de voorafgaande toepassing van de schuldsanering wees de rechtbank het verzoek
af op grond van art. 288 lid 2 onder a Fw. Volgens de rechtbank had de schuldenaar
‘beter moeten weten, zeker nu de wettelijke schuldsaneringsregeling al eens op de
verzoeker van toepassing is geweest’.

Een andere (ex-?)ondernemer had schulden aan het CJIB (ruim C= 1.100), het
ministerie van VROM (terugvordering huursubsidie na vertraagde opgave inkomens-
gegevens aan de belastingdienst) en een schuld van meer dan C= 56.000 terzake van
verschuldigde pensioenpremies voor (ex-?)werknemers van de schuldenaar.105 Recht-
bank Amsterdam wees het Wsnp-verzoek af ‘gelet op de omvang van deze schulden
en gezien het feit dat verzoeker zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt […]’.
De omvang van de schulden was, in vergelijking met andere verzoeken, niet bijzonder
hoog en de omvang van de schulden behoeft volgens de MvT geen reden tot afwijzing
te zijn.106 Tegen de opmerking dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt,
valt niets in te brengen. Nu alle schuldenaren die een Wsnp-verzoek indienen gemeen
hebben dat zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen, kan deze motivering de
beslissing mijns inziens niet dragen.107

360. In de hierboven besproken vijf arresten van Hof Arnhem uit 2004 en 2005 is
geen sprake van een inadequate boekhouding of evident laakbare ondernemingspraktij-
ken zoals ‘katvangen’. Het gaat om gevallen waar de schuldenaar (aanzienlijke)
ondernemingsrisico’s heeft genomen. Om vooraf te beoordelen of dergelijke risico’s
nog net wel of niet meer verantwoord zijn, is vaak lastig, daar de realisatie van
commerciële kansen en risico’s mede afhangt van de ontwikkeling van de economie
als geheel en specifieke omstandigheden van de betreffende markt, zoals concurrentie,
vraag- en aanbod en prijsontwikkelingen veroorzaakt door allerlei economische
factoren. Waar Wsnp-rechters de aanvaardbaarheid van door de ondernemer genomen
risico’s meewegen in de beoordeling van Wsnp-verzoeken dringt zich de vergelijking
op met de jurisprudentie inzake de aansprakelijkheid van een bestuurder van een
rechtspersoon.

Bij de beoordeling van de vraag of een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is
wegens verliezen van de rechtspersoon als gevolg van de verwezenlijking van commer-

104 Rb. Zwolle-Lelystad, 26 september 2005, rekestnr. 110708/FT-RK (05.975), niet gepubliceerd.
105 Rb. Amsterdam, 27 juni 2006, rekestnr. 342563/FT-RK (06.848), niet gepubliceerd. De uitspraak

vermeldt niet of de schuldenaar nog een onderneming drijft c.q. of de werknemers nog in dienst
zijn.

106 Zie hoofdstuk 4, par. 5.3.2.
107 Voorts is de afwijzing door Rechtbank Amsterdam op grond van ‘artikel 288 lid 2 onder b en lid 2

onder 2 Fw’ bepaald slordig te noemen, waar het tweede wetsartikel niet bestaat.
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ciële en economische ontwikkelingen is de HR, in het algemeen, terughoudend.108

Ten aanzien van persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder wegens benadeling
van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven
van schulden maakt de Hoge Raad een onderscheid tussen het lichtzinnig aangaan
van schulden, enerzijds, en het frustreren van verhaal, anderzijds.109 Dit onderscheid
doet denken aan het onderscheid in art. 288 Fw tussen het niet te goeder trouw zijn
van de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan van schulden, enerzijds, en het
onbetaald laten van schulden anderzijds en is derhalve van belang voor onderhavig
onderzoek. Uit HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel) bleek reeds dat een
bestuurder aansprakelijk kan zijn wegens het aangaan van verplichtingen namens de
vennootschap als de bestuurder weet of behoort te weten dat aan die verplichtingen
niet binnen een redelijke termijn kan worden voldaan en er ook overigens voor
crediteuren geen verhaalsmogelijkheden bestaan (lichtzinnig aangaan van schulden).
In HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (New Holland Belgium) leerde de Hoge Raad
dat een bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk kan zijn, voor een schuld van een
door hem bestuurde rechtspersoon, indien de bestuurder heeft bewerkstelligd of heeft
toegelaten dat de rechtspersoon de aangegane verplichting niet is nagekomen (verhaals-
frustratie). Daarvoor is wel nodig dat zijn handelen of nalaten als bestuurder ten
opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is
dat hem een ernstig, persoonlijk verwijt valt te maken.110 In HR 8 december 2006,
NJ 2006, 659 maakt de Hoge Raad duidelijk dat niet alleen bij de tweede categorie
(verhaalsfrustratie) maar ook in de eerste Beklamel-categorie (lichtzinnig verplichtingen
aangaan) onrechtmatigheid mag worden aangenomen indien de bestuurder een voldoen-
de ernstig verwijt gemaakt kan worden.111 Uit laatstbedoeld arrest uit 2006 leidt
Wezeman af dat de bestuurder echter omstandigheden kan aanvoeren ter weerlegging
van het vermoeden in de eerste categorie van gevallen, maar niet in de tweede cate-
gorie.112 Daar staat tegenover dat de Hoge Raad in de tweede categorie (verhaalsfrus-
tratie) weer minder snel aanneemt dat er sprake is van een ernstig persoonlijk verwijt,
aldus Wezeman.113 Wezeman merkt voorts op dat de Hoge Raad in het arrest van
december 2006, waar het ging om een belastingschuld, geen onderscheid maakt tussen

108 Zie HR 8 juni 2001, NJ 2001, 454. Een bestuurder is slechts aansprakelijk wegens onbehoorlijk
bestuur indien geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus zou hebben
gehandeld. Een door aanvaardbare of onvermijdelijke ondernemingsrisico’s veroorzaakte debacle
behoort niet tot bestuurdersaansprakelijkheid te leiden, aldus Wezeman in Praktijkboek Insolventie-
recht, Deel 3, Ongeoorloofde gedragingen (2006), p. 70.

109 Zie over dit onderscheid recent HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 en voor het eerst HR 18 februari
2000, NJ 2000, 295 (New Holland Belgium). Zie voorts het recente commentaar van Wezeman in
de rubriek Rechtspraak Ondernemingsrecht 2007-3, p. 104 e.v.

110 Zie HR 8 december 2006, NJ 2006, 659, r.o. 3.5.
111 Zie slot eerste alinea van r.o. 3.5 van het arrest.
112 Wezeman, Ondernemingsrecht 2007-3, p. 105.
113 Wezeman, Ondernemingsrecht 2007-3, p. 106. Volgens Wezeman t.a.p. kan het verschil in toetsing

van gevallen in de twee categorieën ‘uiterst subtiel zijn’.
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contractuele schuldeisers en schuldeisers met een vordering uit de wet, zoals de
belastingdienst, die hun debiteur niet uitkiezen.114

De omstandigheid dat de insolvente toestand van de schuldenaar vrijwel steeds
de resultante is van een opeenvolging van gebeurtenissen die tot de insolvente toestand
leidt, speelt bij de vaststelling van bestuurdersaansprakelijkheid ook een belangrijke
rol. In Sobi/Hurks overwoog de HR dat ‘in kwesties als de onderhavige, en ook hier,
is sprake van een keten van gebeurtenissen, die bij de betrokkenen het inzicht moeten
doen groeien dat hun handelwijze niet (langer) geoorloofd is. In verband met de
ingestelde vordering is onvermijdelijk dat het tijdstip wordt gemarkeerd vanaf wanneer
het handelen als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Omdat het vaststellen van
dit tijdstip tot op zekere hoogte arbitrair is, zal de rechter dan ook, mede nu het verwijt
handelen in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid
inhoudt, een datum kiezen die aan de veilige kant is, derhalve onvermijdelijk ten
gunste van degene aan wie het verwijt wordt gemaakt. De door het hof gebruikte
maatstaf om tot de vaststelling van een peildatum als de onderhavige te komen geeft
niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.’115,116

Uit de hierboven besproken Wsnp-arresten van Hof Arnhem is op te maken dat
de betreffende ondernemers steken hebben laten vallen. Toch is de ‘afstraffing’ van
risiconemende ondernemers wier Wsnp-verzoek door Hof Arnhem is afgewezen, mede
bezien in het licht van die rechtspraak van de HR, tenminste in drie van de vier
arresten, mijns inziens als streng te kwalificeren.117 Tussen de beoordeling van een
Wsnp-verzoek en de beoordeling van bestuurdersaansprakelijkheid bestaat mijns inziens
een wezenlijk verschil. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het om de vestiging van
privé aansprakelijkheid voor schulden van de rechtspersoon. De ondernemer die een
Wsnp-verzoek indient is reeds aansprakelijk voor de betreffende ondernemingsschulden
en tracht zich uit zijn insolvente toestand te bevrijden. Zoals ik in hoofdstuk 9 nader
zal toelichten, meen ik dat niet de aard of de oorzaak van de schulden bepalend zou

114 Wezeman, Ondernemingsrecht 2007-3, p. 106
115 HR 21 december 2001, JOR 2002/38.
116 Zie over het schemergebied voor faillissement de dissertatie van Van Eeghen (2006) alsmede zijn

samenvatting daarvan in TvI 2006, p. 191 e.v. Van Eeghen formuleert drie balansformules ter bepaling
van de minimumeisen voor de financieringsstructuur van een onderneming, waaronder een ondergrens
voor de solvabiliteit. Schending van deze eisen kan leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders
maar ook van financiers, aldus Van Eeghen. In navolging van Vos, die zich weer baseert op de
gewoonte van Nederlandse banken, stelt Van Eeghen drie minimale solvabiliteitspercentages voor
(eigen vermogen/balanstotaal*100%) afhankelijk van de branche: 20% voor producenten, industrie
en bouwnijverheid, 15% voor groothandel, transport en detailhandel en 10% voor dienstverlening,
vrije beroepsbeoefenaren en overig. Van Eeghen formuleerde eerder, in 2002, een ander objectief
criterium voor aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen-rechtspersonen, gebaseerd op
het geschoonde werkkapitaal, zie Van Eeghen, ‘De aansprakelijkheid van bestuurders na feitelijke
insolventie’, TvI 2002, p. 197 e.v. Terng & Noordam (2006) stellen voor, indien het garantievermogen
beneden een bepaalde waarde daalt en zich bovendien bepaalde ‘red flagsituaties’ voordoen bestuur-
ders te verplichten voorzetting van de onderneming, aan de hand van een wettelijke checklist, te
motiveren. De motivatie dient vooraf te geschieden en openbaar gemaakt te worden.

117 In de uitspraak Hof Arnhem 23 mei 2005, RvR-site 2005-465, lijkt het te gaan om ondernemers
die wel erg lang, tegen beter weten in, hun verlieslijdende activiteiten hebben voortgezet.
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moeten zijn voor de beoordeling van een Wsnp-verzoek, maar de insolvente toestand
van de schuldenaar en gebleken bereidheid de tering naar de nering te zetten.

361. Volledigheidshalve verwijs ik nog naar het in paragraaf 3.4.4 van hoofdstuk 5
besproken arrest HR 1 december 2006, LJN: AZ0139, waar het ging om een Wsnp-
verzoek van een kandidaat-deurwaarder. Dit arrest is met name van belang omdat
de Hoge Raad weinig genegen lijkt de rol van de kredietverstrekkende bank, de
grootste crediteur, bij de beoordeling van de goede trouw van de schuldenaar te
betrekken.

2.4 Belastingschulden

362. Van de negen uitspraken op de RvR-site waar belastingschulden een hoofdrol
spelen behelzen zeven een afwijzing van een Wsnp-verzoek. Ondernemers die (a)
valse facturen opmaken en valse belastingaangiften doen,118 (b) ten onrechte nihilaan-
giftes doen en naheffingen onbetaald laten,119 (c) geen boekhouding voeren en geen
(OB-)aangifte doen,120 zijn als niet te goeder trouw bestempeld. Inschakeling van
een externe accountant ontslaat de ondernemer niet van zijn eigen verantwoordelijkheid
voor een goede boekhouding, aldus Hof Arnhem.121 Belastingschulden die voortvloei-
en uit de onvolkomen eigen administratie van de schuldenaren zijn volgens dat hof
niet te goeder trouw ontstaan. Hof ’s-Gravenhage maakte in 2000 een uitzondering
voor een ‘keihard werkende handelaar in bloemen, die meer naïef is geweest dan dat
hij heeft getracht persoonlijk voordeel te trekken uit de situatie’.122 De schuldenaar
verklaarde benadeeld te zijn door voormalige boekhouders en dat hij zich inmiddels
heeft gewend tot een terzake kundig accountant. Hof Arnhem liet in 2000 ook een
schuldenaar toe, ondanks een fiscale boete van ƒ 3.400 voor OB-correcties over 1993
en 1994 en ondanks het verzuim van de schuldenaar te reserveren voor de betaling
van zijn inkomstenbelasting over de jaren 1993 tot en met 1997 (ƒ 109.000).123 De
door de rechtbank, bij een voorlopige toepassing van de Wsnp, aangestelde deskundige
had geconcludeerd dat de schuldenaar weliswaar in gebreke was gebleven met het
volledig en tijdig afdragen van diverse belastingen maar dat de schuldenaar ‘nauwelijks
grove schuld of opzet aangerekend’ kon worden.124

118 Rb. Rotterdam 24 februari 1999, RvR-site 1999-018.
119 Rb. Rotterdam 15 september 1999, RvR-site 1999-073.
120 Hof Arnhem 10 juli 2000, RvR-site 2000-181.
121 Hof Arnhem 26 juni 2000, RvR-site 2000-178.
122 Hof ’s-Gravenhage 20 juni 2000, RvR-site 2000-182. Het hof oordeelt overigens niet met zoveel

woorden dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest, maar spreekt wel uit dat de schuldenaar
‘verantwoordelijk’ is voor het ontbreken van een deugdelijke administratie en dat hem een ‘verwijt’
kan worden gemaakt dat hij heeft vertrouwd op zijn adviseurs.

123 Hof Arnhem 5 juni 2000, RvR-site 2000-176.
124 Toch had de Rb. Zwolle bij vonnis d.d. 9 mei 2000 de definitieve toepassing van de wsr geweigerd.

Het arrest vermeldt niets over de inhoud van het (niet op de RvR-site gepubliceerde, maar kennelijk
wel aan het oorspronkelijke arrest gehechte) vonnis.
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Volledigheidshalve verwijs ik ook naar het in par. 3.5.11 van hoofdstuk 5 bespro-
ken art. 81 RO-arrest HR 22 december 2006, LJN: AZ2595, waarin het ging om een
schuldenaar met schulden aan de belastingdienst en het UWV van in totaal C= 4,0
miljoen.

363. Uit een uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch kan afgeleid worden dat tijdsverloop,
zelfs voor de frauderende ondernemer, het tij mogelijk nog ten goede kan doen
keren.125 Wegens verzwegen omzetten en ‘zwart’ personeel had de belastingdienst
in de periode april 1995 tot juli 1998 aan schuldenaar correctieaanslagen opgelegd
van ruim ƒ 705.000. Terzake was de schuldenaar strafrechtelijk veroordeeld en diende
hij een werkstraf uit. De schuldenaar was failliet verklaard op 1 maart 2000 en loste
maandelijks ƒ 750 aan de curator af. Op het Wsnp-verzoek oordeelde de rechtbank
op 30 juli 2001 dat het tijdsverloop te kort was om de schuldenaar de mogelijkheid
te bieden weer met een schone lei te beginnen. Ook het hof wijst het verzoek tot
toepassing van de wsr af, maar constateert dat de belastingschulden meer dan drie
jaar oud zijn en acht het verantwoord dat de schuldenaar in maart 2002 een nieuw
verzoek indient.

Hof Arnhem diende te beslissen op een Wsnp-verzoek van schuldenaren X en
Y die een gemeenschappelijke huishouding voerden.126 Volgens de schuldinventaris
bedroeg de totale schuldenlast C= 42.000, maar ter zitting van het hof verklaarden de
schuldenaren dat niet alle schulden vermeld zijn en dat sommige wél vermelde
schulden inmiddels waren voldaan. De schuld aan de belastingdienst bedroeg C= 17.300
en was ontstaan door het optreden van Y als katvanger: Y liet tegen een vergoeding
van ƒ 50,- per auto tientallen auto’s op zijn naam zetten. Twee weken voor de zitting
bij het hof stonden nog 14 auto’s op naam van Y. Voorts waren zowel X als Y boeten
verschuldigd aan het CJIB voor een totaalbedrag van bijna C= 1.500. De schuldenaren
voerden (kennelijk in appel) aan dat vanaf maart 1999 budgetbeheer werd toegepast,
dat zij leven van C= 70 weekgeld en dat zij sinds 2001 begeleid werden door een
maatschappelijk werkster. Y had contact met de Sociaal Pedagogische Dienst en wilde
hulp zoeken om van zijn alcoholprobleem af te komen. Y zat in voorlopige hechtenis,
onbekend is of hem gevangenisstraf zou worden opgelegd. De rechtbank wees de
Wsnp-verzoeken van X en Y af, maar het gepubliceerde arrest vermeldt niet op welke
gronden. Hof Arnhem oordeelde dat Y in ieder geval ten aanzien van het ontstaan
van de schulden aan de belastingdienst niet te goeder trouw is. X heeft meegeprofiteerd
van de inkomsten van Y als katvanger en heeft de vordering van de belastingdienst
niet te goeder trouw onbetaald gelaten. Het hof oordeelde dat de aangevoerde omstan-
digheden vooralsnog onvoldoende aanleiding vormen om hen desondanks tot de wsr
toe te laten. De ommekeer in levensstijl achtte het hof, afgezet tegen de recente
ontstaansdatum van de schulden, nog te vroeg om tot de conclusie te komen dat de
schuldenaren zouden moeten worden toegelaten. X verklaarde zich bereid te gaan
werken, maar liet dat afhangen van het door Y ontvangen van een WAO-uitkering

125 Hof ’s-Hertogenbosch 31oktober 2001, RvR-site 2001-272.
126 Hof Arnhem 3 november 2004, RvR-site 2004-434, Rb. Zwolle 3 februari 2004.
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en had nog geen concrete inspanning verricht om betaalde arbeid te vinden. Het hof
oordeelde voorts dat Y niet aan de verplichtingen uit de wsr kon voldoen wegens
zijn voorlopige hechtenis. Alle feiten en omstandigheden in onderling verband bezien,
komt het hof tot het oordeel dat de verzoeken van X en Y afgewezen dienen te
worden. In een andere zaak kon ook Hof Leeuwarden geen sympathie opbrengen voor
een katvanger.127

364. In een uitspraak van Rechtbank Amsterdam uit oktober 2005 ging het om een
(ex-?)ondernemer met een totale schuld van meer dan C= 165.000, waaronder een
belastingschuld van bijna C= 95.000 en verkeersboeten van meer dan C= 600.128 De
belastingdienst stelde dat de schuldenaar te laat was geweest met de indiening van
aangiftebiljetten inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen en dat de schulde-
naar zijn onderneming ‘in feite heeft gefinancierd met aan de fiscus en het UWV
toebehorende bedragen’. De schuldenaar verklaarde dat hij wel op tijd zijn aangiften
heeft gedaan. De rechtbank vond de enkele verklaring van de schuldenaar niet voldoen-
de om de schriftelijke uiteenzetting van de belastingdienst te weerleggen en oordeelde
dat de schuldenaar ‘met betrekking tot de (relatief hoge) schuld aan de belastingdienst
niet te goeder trouw is geweest’. Ik begrijp de overweging van Rechtbank Amsterdam
zo dat zij het op basis van het rapport van de fiscus aannemelijk vindt dat de schulde-
naar niet te goeder trouw is geweest en dat het aan de schuldenaar is dit vermoeden
(deze aanname) met schriftelijke stukken te weerleggen: de schuldenaar had zijn
bewering dat aangiften zijn gedaan kunnen staven met het overleggen van kopieën
van de (beweerdelijke) aangiften. Deze overweging lijkt mij niet in strijd met HR
17 december 2004 waarin de HR leert dat van de schuldenaar niet verlangd mag
worden zijn goede trouw aan te tonen.129 Ook de schuld aan CJIB is volgens de
rechtbank niet te goeder trouw ontstaan: ‘Niet alleen dat er een schuld bestaat bij CJIB
is hier van belang, maar ook weegt mee dat deze schuld recent is ontstaan, gedeeltelijk
na het indienen van het verzoekschrift.’130

365. Volgens de Recofa-richtlijnen kan sprake zijn van een situatie waarin de schulde-
naar niet te goeder trouw is indien ‘er vorderingen van de Belastingdienst en/of
Bedrijfsvereniging zijn die betrekking hebben op een opgelegde boete’.131 In de
vaak summier gemotiveerde uitspraken volstaat onder andere Rechtbank Amsterdam
nogal eens met de constatering dat er belasting- en premieschulden zijn, zonder na
te gaan of te specificeren of sprake is van boeten, waarop zonder verdere motivatie
geconcludeerd wordt: ‘Op grond van vorenstaande is aannemelijk dat verzoekers ten

127 Zie de bespreking van het cassatieberoep in die zaak, HR 13 februari 2004, LJN: AO1334, in
hoofdstuk 5, par. 3.5.3.

128 Rb. Amsterdam, 18 oktober 2005, rekestnr. 321003/FT-RK (05.1667), niet gepubliceerd.
129 Zie randnr. 355 hierboven en de nadere bespreking van het arrest in hoofdstuk 5, par. 3.2.2.
130 Vergelijk Recofa-richtlijn 4 onder a dat bepaalt dat van een situatie bedoeld in art. 288 lid 2 onder b

sprake kan zijn indien er zijn ‘transacties voor een substantieel bedrag en/of meerdere recente
transacties (zogenaamde CJIB boetes)’.

131 Recofa-richtlijn 4 onder (a8).
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aanzien van het ontstaan van hun schulden niet te goeder trouw zijn geweest. Gelet
op het voorgaande en gelet op art. 288 lid 2 aanhef en onder b Faillissementswet wordt
het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling afgewezen. De overige
omstandigheden leiden niet tot een andere beslissing.’ Of: ‘Ten aanzien van het
ontstaan van deze schulden is verzoeker niet te goeder trouw geweest.’132 Uit de
uitspraken besproken in randnr. 354 hierboven is gebleken dat de schuldenaar een
eigen verantwoordelijkheid heeft voor boekhouding en belastingaangiften en zich niet
kan verschuilen achter een wanpresterende boekhouder. Deze jurisprudentie sluit nog
niet uit dat de schuldenaar zich zou kunnen disculperen op grond van persoonlijke
omstandigheden. Hof Amsterdam 18 april 2006 oordeelde dat de stelling van een
ondernemer, die betoogde dat zij wegens ziekte niet meer in haar zaak had kunnen
werken en dat haar vervangers te laat waren met de aangifte over 2002 waarna een
ambtshalve aanslag volgde, onvoldoende toegelicht en niet aannemelijk was gewor-
den.133 Ook een beroep van een schuldenaar op een interne taakverdeling binnen
de v.o.f., op grond waarvan zijn medevennoot verantwoordelijk was voor de boekhou-
ding en de aangiften bij belastingdienst en UWV, baatte de schuldenaar niet.134 De
schuldenaar had een totale schuldenlast van C= 330.000, waarvan ruim C= 160.000
verschuldigd aan de belastingdienst en bijna C= 150.000 aan de UWV. De ex-onder-
nemer had zich er voorts op beroepen dat (a) de belastingdienst geen boetes had
opgelegd en dat de belastingschulden door bezwaarschriften zijn gereduceerd, (b) het
UWV weliswaar boetes had opgelegd van ruim C= 14.000, maar dat de schuldenaar
de schuld aan UWV had verminderd, (c) de schuldenaar een boekhouder heeft inge-
schakeld om alsnog aangiften te doen, en (d) dat hij inmiddels een betaalde baan heeft
en dat niet gezegd kan worden dat hij misbruik maakt van de schuldsaneringsregeling.
Het hof ging niet of nauwelijks in op deze omstandigheden en onderstreepte de eigen
verantwoordelijkheid: ‘Door zijn compagnon slechts tot het voeren van een adequate
administratie aan te sporen, heeft hij zijn taak als medeverantwoordelijke vennoot
niet naar behoren uitgevoerd. Van het ontstaan van schulden kan hem dan ook een
verwijt worden gemaakt. Dat hij jong is en dientengevolge mogelijk te goed van
vertrouwen is geweest, maakt dat niet anders.’ Terwijl het Wsnp-verzoek van de
echtgenote van deze schuldenaar door de rechtbank eveneens was afgewezen, liet
het hof de echtgenote wel toe op de grond dat aannemelijk is geworden dat de echt-
genote op geen enkele wijze bij de bedrijfsvoering van de vennootschap betrokken
is geweest.135

132 Zo bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 23 november 2005, rekestnr. 325401(en 02)/FT-RK (05.2163 en
05.2164) en Rb. Amsterdam 10 mei 2006, rekestnr. 338836/FT-RK (06.546), niet gepubliceerd.

133 Hof Amsterdam 18 april 2006, rekestnr. 06/0202 (niet gepubliceerd). Appellante verscheen niet ter
zitting van het hof. De procureur wel maar die deelde het hof mede nog slechts als procureur op
te treden en niet langer als advocaat van appellante.

134 Hof Amsterdam 17 maart 2006, rekestnr. 1843/05, niet gepubliceerd.
135 Hof Amsterdam 17 maart 2006, rekestnr. 1839/05, niet gepubliceerd.
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2.5 Wsnp en bestuurdersaansprakelijkheid

366. Een curator van enkele failliete vennootschappen vroeg het faillissement aan
van de bestuurder onder andere wegens te late opstelling en te laat deponeren van
jaarstukken (art. 2:248 BW).136 Deze bestuurder-schuldenaar vroeg op zijn beurt
toepassing van de wsr. Rechtbank ’s-Gravenhage achtte hem niet te goeder trouw
ten aanzien van het onbetaald laten van schulden, nu de bestuurder had getracht
vermogensbestanddelen te onttrekken aan het zicht van de curator.137 In een ander
geval was moeder de bestuurder van een failliet verklaarde BV, terwijl zoon feitelijk
leiding gaf.138 Moeder had onder andere een schuld (na dading) uit hoofde van bestuur-
dersaansprakelijkheid en vroeg toepassing van de wsr. De rechtbank oordeelde de
schuldenaar niet te goeder trouw ‘dan wel’ zag gegronde vrees voor benadeling van
schuldeisers tijdens toepassing van de wsr. Maar de voorlopig aangestelde bewind-
voerder vertrouwde er op dat de schuldenaar haar afspraken met de bewindvoerder
zou nakomen en de schuldenaar verklaarde niet meer deel te zullen nemen aan onder-
nemingsactiviteiten van haar zoon. Mede op basis van deze verklaring zag Hof
Leeuwarden geen imperatieve grond voor afwijzing van het Wsnp-verzoek. Het hof
liet in het midden of de moeder wel of niet te goeder trouw is geweest en verklaarde
de wsr van toepassing gezien de ‘bijzondere omstandigheden’ en ‘mede in het licht
van de doelstelling van de wet om aan een natuurlijke persoon eenmalig de kans te
geven een nieuwe start te maken.’ Rechtbank Dordrecht wees in augustus 2005 een
Wsnp-verzoek van een schuldenaar – die in september 2004 was veroordeeld tot vier
jaar gevangenisstraf wegens (onder meer) faillissementsfraude, belastingfraude,
bedreiging en verduistering – af.139 De schuldenaar stelde appel in tegen het straf-
vonnis. Bovendien was de schuldenaar in twee civiele vonnissen uit 2003, met kracht
van gewijsde, veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan curatoren van
(twee van) zijn failliete vennootschappen. In het eerste geval omdat, kort samengevat,
hij goederen van de later gefailleerde vennootschap had verkocht maar de opbrengst
niet aan de vennootschap ten goede had doen komen. In het tweede geval omdat de
schuldenaar activa van de later gefailleerde vennootschap had verkocht aan een andere
door hem beheerde vennootschap voor een te lage prijs, welke bovendien niet was
betaald. De rechtbank oordeelde in de Wsnp-zaak dat verzoeker in beide gevallen
de schuldeisers van de failliete vennootschappen had benadeeld en dat de schuldenaar
terzake persoonlijk verwijt treft. Gelet op deze omstandigheden achtte de rechtbank
het aannemelijk dat verzoeker ten aanzien van het ontstaan van schulden niet te goeder
trouw is geweest, zodat de afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 onder b Fw zich voor-

136 Zo bleek uit de beslissing van Rb. ’s-Gravenhage 8 juni 1999, RvR-site 1999-063, op het Wsnp-
verzoek van de bestuurder.

137 Overigens oordeelde de rechtbank ook dat gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn verplichtin-
gen uit de Wsnp niet naar behoren zal nakomen (afwijzingsgrond art. 288 lid 1 onder b Fw).

138 Hof Leeuwarden 16 juni 2000, RvR-site 2000-161. Opgemerkt zij dat de wetgever niet uitsluit dat
een schuldenaar meer dan eens toepassing van de wsr verzoekt, vgl. de tienjaarstermijn in art. 288
lid 2 onder a Fw.

139 Rb. Dordrecht 3 augustus 2005, LJN: AU0379.
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doet. Weliswaar moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het strafvon-
nis geen stand houdt, maar dat geldt niet voor de beide civiele vonnissen. De rechtbank
zag ‘in deze omstandigheden voorts aanleiding voor de gegronde vrees dat verzoeker
tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling zal trachten zijn schuldeisers
te benadelen, zodat ook de afwijzingsgrond van art. 288 lid 1 onder b Fw zich voor-
doet.’ De gedragingen van de schuldenaar zijn mijns inziens ernstig te noemen. Ik
begrijp niet goed waarom de rechtbank niet volstaat met de vaststelling dat er gegronde
vrees is dat de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt (de imperatieve afwijzings-
grond van art. 288 lid 1 onder b Fw), althans die imperatieve afwijzingsgrond voorop
stelt in plaats van de discretionaire maatstaf van de goede trouw (art. 288 lid 2
onder b).

In een niet gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Utrecht van maart 2006 ging
het om een schuldenaar die bestuurder en aandeelhouder is van één failliete BV en
bestuurder van een andere failliete BV.140 De curator van de eerste BV schrijft in
zijn openbare verslag dat hij de schuldenaar aansprakelijk zal stellen op grond van
art. 2:248 BW (onbehoorlijk bestuur), de curator van de tweede BV schrijft dat hij
de schuldenaar naar alle waarschijnlijkheid aansprakelijk zal stellen. Rechtbank Utrecht
wees het Wsnp-verzoek af, primair op grond van gegronde vrees dat de schuldenaar
zijn Wsnp-verplichtingen niet zal nakomen: ‘Immers, op het moment dat verzoeker
hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden ontstaan er nieuwe schulden’. Ik vraag me
af of hier wel gesproken kan worden van ‘nieuwe schulden’. Het betreft immers
rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden vóór de indiening van het Wsnp-verzoek. Ten
eerste rijst de vraag of de door de curatoren gepretendeerde vorderingen geen bestaande
vorderingen zijn in de zin van art. 299 lid 1 onder a Fw. Nu het gaat om rechtsfeiten
die vóór de indiening van het Wsnp-verzoek hebben plaatsgevonden en de curatoren
de rechtsvorderingen reeds hebben aangekondigd, zie ik niet in waarom deze aanspra-
ken niet onder art. 299 lid 1 onder a zouden vallen.141 Hier wreekt zich wederom
dat de regeling van art. 299 lid 1 onder b – e Fw, ten aanzien van vorderingen die
na de toepassing van de wsr ontstaan, geheel is toegespitst op het overeenkomstenrecht
en niet op vorderingen uit onrechtmatige daad of vorderingen met publiekrechtelijke
grondslag. De motivatie van Rechtbank Utrecht voor de tweede afwijzingsgrond van
het Wsnp-verzoek is wel erg kort door de bocht: ‘Bovendien zijn deze schulden niet
te goeder trouw’. Deze toepassing van de goede-trouw-maatstaf lijkt mij onverenigbaar
met de primaire afwijzingsgrond die de rechtbank aan zijn beslissing ten grondslag
legde: de goede-trouw-maatstaf van art. 288 lid 2 onder b betreft immers bestaande
schulden, als bedoeld in art. 299 lid 1 onder a terwijl de rechtbank terzake juist vreesde
voor nieuwe schulden waar zij de betreffende door de curatoren gepretendeerde
vorderingen kennelijk eerst kwalificeerde als (toekomstige) Wsnp-verplichtingen als
bedoeld in art. 288 lid 1 onder b.

140 Rb. Utrecht 21 maart 2006, zaaknr. 207039/FT-RK (06.68), niet gepubliceerd.
141 Zie nader hoofdstuk 2, par 5.1.1 inzake ‘bestaande’ vorderingen.
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2.6 Strafbare en onrechtmatige handelingen

367. In HR 10 januari 2003, NJ 2003, 195 ging het om een ondernemer die strafrechte-
lijk veroordeeld was wegens herhaaldelijk gepleegd ontucht met minderjarigen.142

De ondernemingschulden vloeiden niet rechtstreeks voort uit de gepleegde misdrijven,
maar waren wel een gevolg van de detentie van de schuldenaar. De HR oordeelde
dat de goede-trouw-maatstaf niet alleen betrekking heeft op gedragingen in de finan-
ciële sfeer en dat de maatstaf, voor afwijzing van het verzoek, niet vereist dat schulden
‘desbewust’ zijn aangegaan. Een uitspraak van Rechtbank Amsterdam van februari
2006 haakt aan bij dit HR-arrest.143 De schuldenaar is op 14 juni 2005 failliet ver-
klaard. De schuldenaar heeft een schuldenlast van meer dan C= 235.000 en vraagt
opheffing van zijn faillissement onder het gelijktijdig van toepassing verklaren van
de wsr. De schuldenaar is in 2003 strafrechtelijk veroordeeld voor mensenhandel en
heeft zijn straf uitgezeten. Tijdens zijn detentie is zijn onderneming niet voortgezet.
De curator in faillissement verklaart dat de schuldenaar volledig heeft meegewerkt.
De curator is bovendien positief over de instelling van de schuldenaar en acht de kans
groot dat de schuldenaar aan zijn Wsnp-verplichtingen zal voldoen als hij tot de
regeling wordt toegelaten. Rechtbank Amsterdam citeert een deel van r.o. 3.4 van
het aangehaalde arrest van de HR uit 2003 en oordeelt vervolgens ‘dat het aannemelijk
is geworden dat de schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan, nu de detentie op grond
van mensenhandel, zoals verzoeker ook ter terechtzitting heeft verklaard, er de oorzaak
van is geweest dat de schulden zijn ontstaan en ze niet meer kan voldoen.’ In een
andere uitspraak van Rechtbank Amsterdam uit maart 2006 handelde het om een
voormalig taxichauffeur, met een schuldenlast van bijna C= 42.000, wiens ‘chauffeurs-
pas’ niet was verlengd omdat de schuldenaar geen verklaring van goed gedrag kon
overleggen.144 De schuldenaar was in 2003 en 2005 veroordeeld wegens het plegen
van geweldsmisdrijven en liep ten tijde van de indiening van het Wsnp-verzoek nog
in de proeftijd van een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf. De rechtbank
oordeelde: ‘Nu het intrekken van de chauffeurspas een rechtstreeks gevolg is van het
niet kunnen overleggen van een verklaring van goed gedrag en dit laatste blijkens
hiervoor omschreven strafrechtelijk verleden geheel aan verzoeker zelf is te wijten,
is verzoeker ten aanzien van het ontstaan van de schulden niet te goeder trouw
geweest, zodat het verzoek op grond van art. 288 lid 2 onder b Fw dient te worden
afgewezen. De overige omstandigheden leiden niet tot een andere beslissing.’ Het
onbevredigende van deze uitspraken is dat het misdrijven betreft die geen verband
houden met de schulden, anders dan dat deze zijn ontstaan tijdens de strafrechtelijke
detentie. De schuldenaar heeft voor de betreffende misdrijven reeds strafrechtelijk
boete moeten doen. De toepassing van de Wsnp-maatstaf in dit soort gevallen leidt
als het ware tot een vermogenssanctie naast een reeds opgelegde strafsanctie. Het
sociale zekerheidsaspect van de Wsnp ligt hiermee onder vuur. Zo kent de Wet Werk

142 Dit arrest is reeds nader besproken in hoofdstuk 5, par. 3.4.1.
143 Rb. Amsterdam 16 februari 2006, faillissementsnr. 05-380 F, niet gepubliceerd.
144 Rb. Amsterdam 23 maart 2006, rekestnr. 333083/FT-RK (06.59).
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en Bijstand bijvoorbeeld wel een uitsluitingsgrond voor gedetineerden maar geen
uitsluitingsgrond voor ex-gedetineerden.145

368. Een schuldenaar die van januari 2003 tot februari 2006 een groothandel in
dameskleding had gedreven diende in april 2006 een Wsnp-verzoek in bij Rechtbank
Haarlem.146 De schuldenaar verklaarde dat de schulden zijn ontstaan door de samen-
loop van een dalende omzet en niet betalende debiteuren van de eenmanszaak.147

In november 2005 was bij de groothandel en een afnemer kleding in beslag genomen
op grond van inbreuken op merk-en auteursrecht. De schuldenaar werd in april 2006
bij vonnis in kort geding veroordeeld financiële, door een accountant goedgekeurde
gegevens te verstrekken ter vaststelling van de schade van de rechthebbende van de
intellectuele eigendomsrechten, onder oplegging van een dwangsom van maximaal
C= 25.000. De schuldenaar deelde in de Wsnp-zaak mede door betalingsonmacht niet
in staat te zijn de door een accountant goedgekeurde gegevens te verstrekken. De
schuldenaar verklaarde bij de mondelinge behandeling van de Wsnp-zaak dat zij niet
bekend was met het merk waarop inbreuk zou zijn gemaakt en dat de groothandel
feitelijk werd gedreven door de voormalige partner van de schuldenaar. De schuldenaar
verklaarde voorts dat zij over de dwangsommen nog niets heeft vernomen.148 Recht-
bank Haarlem overwoog dat de als gevolg van merkinbreuk geleden schade niet is
vastgesteld maar dat thans reeds kan worden vastgesteld dat deze ‘substantieel’ is.
De rechtbank concludeerde dat de schuldenaar ‘derhalve aanzienlijke schulden heeft
die zijn ontstaan uit onrechtmatige daad en dat verzoekster ten aanzien van het ontstaan
daarvan niet te goeder trouw is geweest. Deze schulden zijn ontstaan binnen de in
de jurisprudentie gehanteerde termijn van vijf jaar.’ en wees het Wsnp-verzoek af.
De Wsnp-uitspraak concentreert zich geheel op de inbreukzaak en vermeldt niets over
de overige schulden of de overige omstandigheden van het geval, anders dan dat de
overige omstandigheden niet tot een andere beslissing leiden.

369. Ter oplossing van schuldenproblemen van ondernemers ziet het kabinet een rol
weggelegd voor bijstandsverlening aan zelfstandigen.149 Die bijstandsverlening kan
juist ook weer aanleiding zijn voor verdere schuldenproblemen, zo blijkt uit een
uitspraak van Rechtbank Amsterdam van oktober 2005.150 De totale schuldenlast
bedroeg bijna C= 75.000, waaronder een schuld van C= 7.600 aan de sociale dienst
wegens ten onrechte verkregen bijstand. Terwijl de sociale dienst terugvordert wegens

145 Vgl. hoofdstuk 2, par. 7.2.
146 Rb. Haarlem, 4 juli 2006, LJN: AY0315.
147 Zo blijkt uit het proces-verbaal van het ‘verhoor in raadkamer’ op 20 juni 2006, gehecht aan de

Wsnp-uitspraak van de Rb. Haarlem d.d. 4 juli 2006. In het proces-verbaal is tevens vermeld dat
het CJIB boetes heeft opgelegd die volgens de schuldenaar het gevolg zijn van verkeersovertredingen
van vertegenwoordigers van de kledingzaak, die reden in lease-auto’s gesteld op naam van de
schuldenaar.

148 Aldus het proces-verbaal d.d. 20 juni 2006 bedoeld in de vorige noot.
149 Zie par. 1.3 van dit hoofdstuk.
150 Rb. Amsterdam, 18 oktober 2005, 320943/FT-RK (05.1656), niet gepubliceerd.
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werkzaamheden als zelfstandig ondernemer, stelt de schuldenaar, zonder evenwel zijn
stelling met bewijsstukken te staven, dat hij toestemming had verkregen voor deze
activiteiten. Zonder nog andere schulden of omstandigheden te bespreken, wijst
Rechtbank Amsterdam het Wsnp-verzoek af wegens zijn schuld aan de sociale dienst.

2.7 Conclusies op basis van de bestudeerde jurisprudentie

370. Ik concludeer dat rechters Wsnp-verzoeken van een schuldenaar-ondernemer
over het algemeen streng beoordelen, zo het verzoek van de ondernemer al in behande-
ling wordt genomen. Met betrekking tot de toetsing aan de goede-trouw-maatstaf
concludeer ik als volgt:

1 Een belangrijke verplichting van iedere ondernemer is het voeren van een adequate
boekhouding. Het niet nakomen van de boekhoudverplichting leidt vrijwel steeds
tot afwijzing van het Wsnp-verzoek van de betreffende ondernemer. Het belang
dat aan die verplichting wordt gehecht in Wsnp-zaken is zelfs zo groot dat ge-
abstraheerd wordt van het causale verband tussen het niet voeren van een behoor-
lijke boekhouding en het ontstaan en onbetaald laten van schulden, zo illustreert
de verwerping door Hof ’s-Gravenhage van de grief van een schuldenaar dat zijn
schulden ook zouden zijn ontstaan indien hij wel boek had gehouden.151 Een
beroep van de schuldenaar op inschakeling van een externe boekhouder, een
taakverdeling binnen een v.o.f. of ziekte ontslaat de schuldenaar niet van zijn
eigen, individuele verantwoordelijkheid voor boekhouding en belastingaangiften,
zo valt op te maken uit de besproken jurisprudentie.

2 Ondernemers die onvoldoende inzicht hebben in de bedrijfsvoering c.q. de baten
en lasten van hun onderneming maken weinig kans op toewijzing van een Wsnp-
verzoek als hun onderneming financieel ten onder gaat.

3 Hof Arnhem – mogelijk ook andere rechtscolleges – laat geen ondernemers toe
die verliesgevende activiteiten hebben voortgezet.152 De rechtspraak van Hof
Arnhem brengt met zich dat ex-ondernemers die (forse) risico’s hebben genomen,
maar het (commercieel) niet gered hebben, geen toegang krijgen tot de Wsnp.
Terwijl het nemen van risico’s inherent is aan ondernemen, heeft de wetgever
ervoor gekozen de Wsnp wél open te stellen voor (ex-)ondernemers. De strenge
benadering van risiconemende ondernemers staat mijns inziens op gespannen voet
met de doelstellingen van de wettelijke schuldsaneringsregeling.

4 Bij kredietverstrekking aan ondernemers, zonder (afdoende) zekerheidstelling,
aanvaardt de kredietverstrekker, per definitie, een zeker risico dat de schuldenaar

151 Hof ’s-Gravenhage 9 november 1999, RvR-site 1999-099.
152 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 23 mei 2006, RvR-site 2005-465.
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het krediet niet af kan lossen. Bij de toetsing van de goede trouw van de schulde-
naar rijst de vraag in hoeverre een bepaalde onderzoeksplicht en/of risicoaanvaar-
ding van de zijde van de kredietverstrekker een rol speelt. HR 1 december 2006
schept weinig of geen ruimte voor de beoordeling van het gedrag van de krediet-
verstrekker (schuldeiser) maar legt het zwaartepunt van de beoordeling bij het
gedrag van de schuldenaar.

5 Schuldenaren die zich in het handelsregister inschrijven als ondernemer, maar
die feitelijk geen bemoeienis met de bedrijfsvoering (pretenderen te) hebben,
kunnen zich niet aan de verantwoordelijkheid voor de nakoming van verplichtingen
onttrekken. In sommige gevallen vindt toch toepassing van de Wettelijke schuld-
saneringsregeling plaats.153

6 De ondernemer die strafrechtelijk veroordeeld is wegens benadeling van schuld-
eisers of die in een civiel proces veroordeeld is wegens bestuurdersaansprakelijk-
heid lijkt weinig kans te maken op toepassing van de wettelijke schuldsanerings-
regeling. Een arrest van Hof Leeuwarden uit 2000 laat evenwel zien dat bestuur-
dersaansprakelijkheid toewijzing van een Wsnp-verzoek niet per se in de weg
behoeft te staan.154

7 De ondernemer die schulden opbouwt als gevolg van strafrechtelijke detentie maakt
geen kans op toepassing van de wsr. Het feit dat de schulden niet rechtstreeks
gerelateerd zijn aan de strafbare feiten helpt de schuldenaar niet. De Wsnp-rechter
oordeelt ook hard over een ondernemer die onrechtmatig gehandeld heeft, zelfs
als de schade nog niet vaststaat.

8 Uit de besproken jurisprudentie maak ik op dat de beoordeling van Wsnp- verzoe-
ken van (ex-)ondernemers in de loop der jaren strenger is geworden. Dat neemt
niet weg dat er verschillen blijven bestaan tussen de wijze waarop de diverse
rechtscolleges de goede-trouw-maatstaf ten aanzien van (ex-)ondernemers hanteren.

153 Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1999, RvR-site 1999-033.
154 Hof Leeuwarden 16 juni 2000, RvR-site 2000-161.




