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7 Evaluatie Wsnp en wetswijzigingen 2008

1 Wetsevaluatie

1.1 Toetsing doelstellingen Wsnp

371. Het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Wsnp dateert uit 1992. Tijdens de
behandeling door de Eerste Kamer in 1995/1996 weerklonk forse kritiek op het
voorstel vanuit de advocatuur en de rechterlijke macht. De kritiek richtte zich op de
complexiteit van de regeling en met name op het herhaalde beroep op de rechter zoals
voorzien in het oorspronkelijk wetsvoorstel. Een en ander leidde tot de novelle met
een aantal vereenvoudigingen van het stelsel en de mogelijkheid van de beëindiging
van de toepassing van de wsr na één jaar.1 Gezien de vrees voor de werklast voor
de rechterlijke macht zei het ministerie van Justitie in mei 1998 bovendien een
wetsevaluatie toe, uit te voeren binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de
Wsnp.2 In mei 2001 heeft het WODC een evaluatie uitgevoerd.3 Naar aanleiding
van het evaluatierapport hebben de Ministers van Justitie en van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid bij brief van 27 februari 2002 het kabinetsstandpunt kenbaar ge-
maakt.4 Een verdere evaluatie van de Wsnp is terug te vinden in brieven van voormel-
de ministers aan de Tweede Kamer en verslagen van algemeen overleg met de Tweede
Kamer.5 De kabinetsevaluatie mondde uit in wetsvoorstel 29 942 met min of meer
ingrijpende wijzigingen van de Wsnp. De voorbereiding van de wijzigingsvoorstellen
kwam in een stroomversnelling door indringende signalen van de rechterlijke macht
en van bewindvoerdersorganisaties, begin 2003, dat de uitvoering vastliep.6 Bovendien
zouden teveel schuldenaren in de schuldsaneringsregeling komen die niet in de regeling
thuis zouden horen. Na diverse wijzigingen van het wetvoorstel krachtens of onder
druk van diverse amendementen heeft de Tweede Kamer wetsvoorstel 29 942 eind
oktober 2006 aanvaard. Op 22 mei 2007 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel
aanvaard. Voor het onderhavige onderzoek zijn met name van belang de gewijzigde

1 Zie hoofdstuk 4, par. 5.4.
2 Kamerstukken I, 1997/98, 22 969 en 23 429 en 25 672, nr. 297b, p. 2.
3 Jungmann, Niemeijer & Ter Voert, ‘Van schuld naar schone lei, Evaluatie Wet Schuldsanering

natuurlijke personen’, WODC (2001).
4 Met de brief van 30 mei 2001 van de Minister van Justitie is het evaluatierapport aan de Tweede

Kamer aangeboden. De brief d.d. 27 februari 2002 met het kabinetsstandpunt is opgenomen in
Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1.

5 Evaluatie Wet schuldsanering natuurlijke personen, Kamerstukken II 2001/02/03, 28 258, nr. 1-7.
6 Zie nader par. 2.1 hieronder.
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toelatingscriteria (art. 288), de uitsluiting van bepaalde schulden van de schone lei
(art. 358) en, in mindere mate, de introductie van een dwangakkoord en voorlopige
voorzieningen (art. 287 lid 4 en 287b). Paragraaf 2 van dit hoofdstuk bespreekt de
voor dit onderzoek meest relevante wetswijzigingen per 2008.7 In deze paragraaf
ga ik eerst in op de wetsevaluaties, de resultaten van de ‘nulmeting’ van de Monitor
Wsnp 2005 en de Monitor Wsnp 2006. In de laatste monitor is onder meer verslag
gedaan van onderzoek naar de redenen die de rechtbanken ten grondslag leggen aan
afwijzingen van Wsnp-verzoeken.

372. Het WODC heeft onderzocht op welke wijze de minnelijke regeling en de Wsnp
in de praktijk functioneren en of de drie doelstellingen van de Wsnp worden bereikt.8

De doelstellingen van de wet zijn:9

1 het voorkomen dat natuurlijke personen in een problematische financiële situatie
tot in lengte van jaren door hun schulden kunnen worden achtervolgd

2 het creëren van bereidheid bij schuldeisers tot een schuldenregeling in het minne-
lijk traject, ter vermijding van een wettelijke insolventieprocedure

3 het terugdringen van faillissementen van natuurlijke personen.

Het onderzoek van het WODC bestreek de periode van 1 december 1998 tot 1 januari
2001. Het WODC stelde vast dat tot die datum slechts 2% van de schuldsaneringen
beëindigd was op de grond dat de saniet zich niet aan zijn verplichtingen hield. Hoewel
het WODC het te vroeg vond om het doel van de schone lei te evalueren, concludeerde
het WODC toch reeds dat de Wsnp kansarme schuldenaren een extra perspectief op
een schuldenvrije toekomst biedt en dat de wet aan haar eerste doelstelling voldeed.10

Het WODC constateerde wel dat een grote groep schuldenaren, na het mislukken van
een minnelijke regeling, géén gebruik maakt van de Wsnp en concludeerde dat het
minnelijke en wettelijke traject onvoldoende zijn geïntegreerd.11 Het WODC bepleitte
een betere inventarisering van de oorzaak van schulden in het minnelijke traject en
specifieke hulpverlening aan schuldenaren óók tijdens het wettelijke Wsnp-traject.

7 Wetsvoorstel 27 244 bracht reeds per 15 januari 2005 diverse kleine, wijzigingen in de Wsnp. Het
betrof onder meer de introductie van een Landelijk Register Schuldsaneringen (zie art. 294a en 294b
Fw en in verband daarmee het vervallen van wettelijke bepalingen inzake diverse publicaties in
nieuwsbladen) en de beëindiging van de toepassing van de wsr van rechtswege zonder (het deponeren
van) verbindend worden van een slotuitdelingslijst in het geval bedoeld in art. 354. lid 3 Fw
(wijziging van art. 356 lid 2 Fw).

8 WODC (2001), p. 3. Hoewel ik de evaluatie van het minnelijke traject niet geheel onbesproken
laat, concentreer ik mij in dit hoofdstuk op de evaluatie van de Wsnp en de voorstellen tot wijziging
van de Wsnp. Voor het functioneren van het minnelijke traject en de effecten van de Wsnp op dat
traject zie Jungmann (2006).

9 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3 p. 6.
10 WODC (2001), p. 182.
11 WODC (2001), p. 182 en 183. Volgens het WODC waren er in 1999, alleen al bij de GKB’s, 21.000

schuldenaren bekend die in dat jaar geen minnelijke regeling konden treffen; slechts een klein deel
daarvan komt in de Wsnp. Wat er met de restgroep gebeurt en waarom zij niet voor de Wsnp kiezen
was het WODC niet bekend.
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Het WODC plaatste vraagtekens bij de duurzaamheid van de schone lei. De kabinets-
brief van 27 februari 2002 merkte op dat een duurzame schone lei wordt bevorderd
door een strengere selectie aan de poort.

Ruim vier jaar na afronding van het onderzoek van WODC en zeven jaar na
invoering van de wet geeft de Monitor Wsnp (2005) een beter gefundeerd beeld van
de succesfactor.12 Bijna 71% van de schuldsaneringen die zijn begonnen in de periode
1998 tot en met 2001 is geëindigd met een schone lei, terwijl bijna 5% is geëindigd
met een gehomologeerd schuldeisersakkoord.13 Iets minder dan 2,5 % van de toepas-
singen van de wsr is geëindigd door het voldoen van alle schulden of het hervatten
van de betalingen door de schuldenaar.14 Deze drie categorieën (schone lei, akkoord,
volledige aflossing/hervatting betaling) tezamen brengen het slagingspercentage van
de wettelijke schuldsaneringsregeling op ruim 78%. Daar staat tegenover dat bijna
16% van de saneringszaken, begonnen in de periode 1998 tot en met 2001, is geëin-
digd in faillissement.15

373. De tweede doelstelling is het creëren van een welgezinde houding van crediteuren
in het minnelijke traject, in het zicht van een mogelijke wettelijke schuldsanering.
Het WODC zag signalen dat de Wsnp onvoldoende aan die doelstelling beant-
woordt.16 Het aantal minnelijke regelingen blijkt zelfs te dalen. Het wettelijke traject
pakt, in sommige gevallen, gunstiger uit voor schuldeisers dan het minnelijke traject
in verband met de liquidatie van vermogensbestanddelen in de Wsnp, welke liquidatie
bij een minnelijke regeling vaak achterwege blijft. Ook kan het in het minnelijke traject
aangeboden uitkeringspercentage lager zijn dan de (contante waarde van de) aflossing
bij (drie of zelfs vijf jaar) toepassing van de wettelijke saneringsregeling. Crediteuren
hebben dan een gerechtvaardigd belang aan te sturen op een wettelijke sanering.17

Jungmann concludeert dat de financiële verschillen tussen het minnelijk en wettelijk

12 In deze monitor (‘nulmeting’) zijn alle zaken meegenomen die sinds 1998 tot en met maart 2005
zijn gestart, Monitor Wsnp (2005), p. 54.

13 Monitor Wsnp (2005), p. 34.
14 Monitor Wsnp (2005), p. 34 en p. 36, combinatie gegevens tabel 4.5 en tabel 4.7.
15 Monitor Wsnp (2005), p. 34. Andere negatieve uitkomsten zijn onder andere de beëindiging zonder

schone lei, zie Monitor Wsnp (2005), p. 36.
16 WODC (2001), p. 184
17 Interessant in dit verband is de uitspraak van Rb. ’s-Gravenhage 19 september 2001, NJ 2002, 177.

De schuldenaren boden hun schuldeisers een akkoord aan waarbij 11,9% van hun schulden zouden
worden betaald. Gedurende drie jaar schuldsanering ingevolge de Wsnp zou er aanzienlijk meer
beschikbaar komen voor de schuldeisers, zo voerde een van de schuldeisers aan. De rechtbank
overwoog dat, gelet op de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, de schuldeiser kon weigeren
genoegen te nemen met het aanbod van 11,9%. Naar het oordeel van de rechtbank is relevant wat
in het kader van een schuldsanering onder het regime van de Wsnp en gedurende de daarvoor in
aanmerking komende termijn voor de schuldeisers beschikbaar zou komen. Aldus geeft de Wsnp
een ondergrens aan voor buitengerechtelijke akkoorden. Na drie jaar Wsnp zou er voor de gezamenlij-
ke schuldeisers aanmerkelijk meer beschikbaar komen dan de door de gemeentelijke kredietbank
ter beschikking gestelde bedrag van ƒ 11.000,- waarop het aangeboden percentage gebaseerd was.
Zie ook de toelichtingen van de minister op de gedwongen schuldregeling in art. 287a Fw (2008),
waarover meer in par. 2.2.4 hieronder.
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traject te klein zijn voor schuldeisers om minnelijke regelingen te prefereren boven
de wettelijke regeling.18 Jungmann verklaart de daling van het slagingspercentage
voorts uit de formalisering (Gedragscode Schuldregeling) en de bureaucratisering van
het minnelijke traject.19 Een derde oorzaak in het dalende slagingspercentage van
het minnelijk traject ziet Jungmann in de toenemende schuldenlast bij een gelijkblij-
vend inkomen en een toenemend aantal crediteuren per schuldenaar wat de totstand-
koming van een vrijwillige schuldenregeling compliceert.20 Het WODC constateerde
in 2001 ook al een toenemende schuldenlast per schuldenaar. Volgens een steekproef
uitgevoerd ten behoeve van de WODC-evaluatie bedroeg de gemiddelde schuldenlast
van alle Wsnp-schuldenaren in 1999-2000 ƒ 106.000 per huishouden.21 Het gemiddel-
de voor niet-ondernemers lag aanzienlijk lager op ƒ 60.000. Ondernemers hadden
een gemiddelde schuldenlast van ruim ƒ 250.000. De gemiddelde schuldenlast van
huishoudens die een beroep deden op minnelijke schuldhulpverlening was in 1997
aanzienlijk lager: ƒ 22.000.22 Waarschijnlijk lijkt dat de gemiddeld hogere schulden-
last in Wsnp-zaken een belemmering vormde om in de betreffende gevallen een
regeling te treffen in het minnelijk traject.23 Een vierde oorzaak van het dalende
slagingspercentage van het minnelijke traject is volgens Jungmann de teruglopende
politieke aandacht voor armoedebestrijding sinds het eind van de jaren negentig van
de vorige eeuw.24 De inzet van gemeentelijke middelen voor de minnelijke schuld-
hulpverlening werd weer beperkt en schuldenaren werden doorverwezen naar het
wettelijk traject, een ‘goedkoop’ alternatief voor de gemeenten, aldus Jungmann.

374. De derde doelstelling, vermindering van het aantal faillissementen, leek in eerste
instantie verwezenlijkt te worden. Het WODC constateerde in 1999 een daling van
40% ten opzichte van 1998.25 Na deze scherpe daling van het aantal faillissementen
van natuurlijke personen in 1999 is dat aantal vanaf 2000 weer fors toegenomen. De
onderstaande tabel heb ik samengesteld op basis van diverse CBS gegevens en de
Monitor Wsnp (2006):

18 Jungmann (2006), p. 77.
19 Jungmann (2006), p. 109.
20 Jungmann (2006), p. 137.
21 WODC (2001), p. 87, Tabel 12. De bedragen rond ik af op een veelvoud van ƒ 1.000. Overigens

gaven de landelijke gegevens van de Centrale Database Schuldsaneringen voor dezelfde periode
een gemiddelde schuldenlast van alle Wsnp-huishoudens aan van ƒ 83.000, WODC (2001), p. 224,
Tabel 1. Zie ook de meer recente cijfers in randnr. 375.

22 WODC (2001), p. 6, tabel 3.
23 WODC (2001), p. 182, concludeert: ‘Gezien het feit dat in veel gevallen de inkomens en afloscapaci-

teit laag zijn, mag er een verband worden gelegd tussen de slagingskans in de minnelijke regeling
en de hoogte van de schulden. De Wsnp biedt deze kansarme schuldenaren een extra perspectief
op een schuldenvrije toekomst en doet zijn werk dus op dit onderdeel.’

24 Jungmann (2006), p. 138.
25 WODC (2001), p. 185.
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Wsnp-zaken en faillissementen per 1000 inwoners

(alle aantallen afgerond op 500)

jaar toepassing
Wsnp

faillissement
nat. personen

waarvan
uit Wsnp

totaal
nieuwe

insolventies

aantal
inwoners
NL, mio

insolventies
per 1000
inwoners

(1) (2) (3) (4) (*)

1985 3000

1997 3000

1999 6500 1500 8000 15,8 0,5 / 1.000

2000 9000 2000

2001 9000 2500

2002 9500 2500

2003 11000 3500

2004 14000 4000

2005 14500 5000 2000 17500 16,3 1,1 / 1.000

1999-
2005 73500

(*) (1) + (2) – (3) = (4). Behalve de omzetting van toepassingen van de wsr in faillissement
is er ook nog een klein aantal faillissementen dat omgezet wordt in toepassing van de wsr.
Kolom (3) is een grove indicatie, de exacte gegevens zijn mij niet bekend.

In 1999 werd een insolventieprocedure uitgesproken ten aanzien van circa 8.000
Nederlanders. Anno 2005 was dat aantal meer dan verdubbeld (17.500). Terwijl het
aantal faillietverklaringen in 1999, na invoering van de Wsnp, halveerde, nam dat
aantal de laatste jaren weer fors toe, mede als gevolg van tussentijdse beëindiging
van de toepassing van de schuldsaneringsregeling waarbij de schuldenaar van rechts-
wege in de toestand van faillissement kwam te verkeren. De conclusie moet, strikt
genomen, zijn dat de doelstelling om het aantal faillissementen van natuurlijke per-
sonen terug te dringen, niet is gehaald.26 Maar het is onwaarschijnlijk dat het grotere
aantal faillissementen alleen door de introductie van de Wsnp is veroorzaakt. Ten
eerste is de schuldenproblematiek in zijn algemeenheid toegenomen.27 Ten tweede,
zo suggereert de Monitor Wsnp 2006, leidt de versnelde instroom bij de schuldhulpver-
lening ertoe dat meer personen failliet verklaard worden die anders ‘buiten beeld’

26 Vgl. figuur 4.15 in Monitor Wsnp (2005), p. 35.
27 Zie hoofdstuk 2, par. 1 en 2. Vgl. Monitor Wsnp (2006), p. 33, die de toename van faillissementen

mede wijt aan de economische stagnatie in de periode 1999-2005.
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zouden blijven (ofwel: niet in een gerechtelijke insolventieprocedure verwikkeld zouden
geraken).28

1.2 Monitor Wsnp Nulmeting 2005; periode 1999-2004

1.2.1 Een beeld van de ‘modale’ saniet

375. Ter illustratie destilleer ik uit de Monitor Wsnp (2005) het volgende beeld van
de saniet, zijn inkomen en schuldenlast, gemeten over de periode 1999-2004:

De ‘modale’ saniet, op basis van gegevens 1999-2004

Kenmerken % van alle sanieten / opmerking

Huishouding alleenstaande 41%

Geslacht man 57%

Leeftijd 39 jaar gemiddeld

Inkomen (2003/4) C= 1.100 netto vgl. min. netto-inkomen C= 1.086, 2006

Schulden C= 32.000 particulier gemiddeld

C= 100.000 ondernemer gemiddeld

Monitor Wsnp Nulmeting, augustus 2005, IVA (Tilburg), p. 24/25, www.iva.nl

1.2.2 Uitspraken van vijf rechtbanken vergeleken

376. De Centrale Database Schuldsaneringen bevat informatie over personen op wie
de wsr van toepassing is verklaard, maar geen informatie over de afgewezen Wsnp-
verzoeken. De onderzoekers van IVA/UvT hebben bij vijf rechtbanken gegevens
opgevraagd over het aantal afwijzingen in de periode 1999 tot en met 2004.29 Bij
dezelfde rechtbanken hebben de onderzoekers gegevens verzameld inzake tussentijdse
beëindigingen resulterend in faillissement, alsmede gehomologeerde akkoorden en
toekenningen van de schone lei.30 Ik combineer de gegevens van de vijf rechtbanken
met andere, landelijke gegevens uit de Monitor in de volgende tabel:

28 Monitor Wsnp (2006), p. 33.
29 Monitor Wsnp (2005), p. 21.
30 Monitor Wsnp (2005), p. 34.
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Afwijzing Wsnp-verzoeken versus beëindigingswijze toegewezen verzoeken

Rechtbank Afwijzing
Wsnp-verzoek

Wsnp eindigt
in faillissement

Akkoord of
schone lei

% % %

Rotterdam 14,6 14,2 78,3

’s-Hertogenbosch 12,5 24,2 64,3

Arnhem 12,3 28,2 65,4

Zutphen 7,6 11,8 76,9

Leeuwarden 3,9 16,8 79,5

Gemiddeld 5 Rb 11,6 (*) 19 (**) 73 (**)

Landelijk ?? 16 76

Monitor Wsnp Nulmeting, augustus 2005, IVA (Tilburg), p. 34, www.iva.nl
(*) berekening IVA op basis van totale aantallen
(**)berekening auteur van gemiddelde %

Ten eerste valt op dat het percentage afwijzingen van Wsnp-verzoeken per rechtbank
sterk verschilt.31 Het percentage afwijzingen door de Rechtbank Rotterdam (14,6%)
is bijna viermaal zo groot als het percentage voor de Rechtbank Leeuwarden (3,9%).
Opmerkelijk is voorts dat de saneringen in het arrondissement Leeuwarden het hoogste
slagingspercentage halen, terwijl het aantal tussentijdse faillissementen in Leeuwarden
rond het landelijk gemiddelde ligt. Ook Zutphen heeft een relatief mild toelatingsbeleid,
weinig uitvallers en een hoog slagingspercentage. De Rechtbanken Arnhem en ’s-
Hertogenbosch toetsen streng (meer dan 12% afwijzingen), hebben veel tussentijdse
uitvallers (24-28%) en een succespercentage dat ruim 10% lager ligt dan het landelijk
gemiddelde. Rechtbank Rotterdam heeft een streng toelatingsbeleid en ook een hoog
succespercentage. De vraag rijst of er een verklaarbare samenhang is tussen de scores
op afwijzingen van Wsnp-verzoeken en beëindiging van toegewezen Wsnp-verzoeken
in faillissement dan wel beëindiging met schone lei of een schuldeisersakkoord. De
Monitor Wsnp merkt op dat de verwachting zou kunnen zijn dat arrondissementen
met hoge afwijzingscijfers relatief kansrijke zaken toelaten en als gevolg daarvan
weinig tussentijdse faillissementen zien. Ik zou de bedoelde verwachting iets anders
en breder willen formuleren: een strenge toetsing aan de poort zal leiden tot minder
uitvallers en meer toekenningen van een schone lei c.q. homologaties van akkoorden.
De Monitor Wsnp merkt op dat de uitkomsten deze verwachting over het algemeen
niet waarmaken.32 De scores in Rotterdam wijzen mijns inziens wel in de richting

31 Volledigheidshalve merk ik nog op dat de onderzoekers van IVA/UvT in de Monitor 2005 niet
hebben onderzocht op welke wettelijke gronden de vijf rechtbanken de Wsnp-verzoeken hebben
afgewezen. In de hierna te bespreken Monitor 2006 is dat wel gebeurd, zie randnr. 378 hieronder.
Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 5, par. 4.1 schat WODC dat 80% van de afwijzingen gebaseerd
is op art. 288 lid 2 onder b (schuldenaar niet te goeder trouw).

32 Monitor Wsnp (2005), p. 34.
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dat een strenge toetsing tot een beter resultaat leidt: het percentage faillissementen
is aldaar lager dan het landelijk gemiddelde en het percentage akkoord of schone lei
hoger dan het landelijk gemiddelde. Maar, zoals hierboven reeds toegelicht, de scores
van de vier andere rechtbanken weerspreken de juistheid van deze verwachting. De
kennelijke samenhang tussen de cijfers zou mijns inziens ook een andere oorzaak
kunnen hebben. Het is bepaald niet uitgesloten dat bijvoorbeeld Rechtbank Zutphen
niet alleen mild is bij de beoordeling van een Wsnp-verzoek, maar ook terughoudend
is ten aanzien van het uitspreken van tussentijdse beëindigingen resulterend in faillisse-
ment en juist weer ruimhartig is in het toekennen van een schone lei, terwijl bijvoor-
beeld Rechtbank Arnhem niet alleen streng toetst aan de poort, maar ook relatief snel
tussentijds beëindigt en niet al te makkelijk een schone lei toekent. Volgens die
verklaring zou de uitkomst van een Wsnp-zaak niet het gevolg behoeven te zijn van
de selectie aan de poort, maar van een toetsing door de rechter die de saniet ‘goed-
gezind’ is van start tot finish. Er zijn natuurlijk ook nog andere verklaringen denkbaar
voor de verschillende percentages. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de verschillen ver-
klaard kunnen worden door een andere wijze van begeleiding in het minnelijke traject
of tijdens de sanering door bewindvoerders en/of derden. Evenmin is uitgesloten dat
het saneringsgedrag van schuldenaren, per arrondissement, wezenlijk verschilt, samen-
hangend met culturele of demografische verschillen. Wat de verklaring ook mag zijn,
ik vind in de onderzoeksgegevens (tabel hierboven) geen steun voor de stelling dat
een strenge(re) toetsing van Wsnp-verzoeken, zoals beoogd door wetsvoorstel 29 942,
leidt tot minder uitval tijdens de sanering of meer toekenningen van een schone lei
aan het eind van de insolventieprocedure.

1.3 Monitor Wsnp 2006; periode 1998-mei 2006 en periode 2005

1.3.1 Afgewezen Wsnp-verzoeken

377. In november 2006 verscheen de tweede Monitor Wsnp. Ten eerste bevat de
Monitor Wsnp (2006) een update van algemene gegevens. Het aantal uitgesproken
schuldsaneringen bedroeg in 2005 bijna 15.000, tegen ruim 14.000 in 2004. Ten
opzichte van de nulmeting zijn er geen nieuwe ontwikkelingen zichtbaar in het type
boedel (dubbel/enkel), het type zaak (particulier/ondernemer), de huishoudvorm van
de schuldenaren in de Wsnp (alleenstaand etc.) en de gemiddelde hoogte van de
schulden.33 In de leeftijdsverdeling constateert de Monitor wel een wijziging: een
grotere instroom van vijftigplussers in 2005 (18,5% van alle schuldenaren) ten opzichte
van eerdere jaren.

Voorts besteedt de Monitor Wsnp (2006) specifiek aandacht aan de aantallen
afgewezen Wsnp-verzoeken en de redenen van afwijzing. Van alle Wsnp-verzoeken
die bij de negentien rechtbanken in 2005 zijn ingediend, bijna 19.000 stuks, is onder-
zocht hoeveel verzoeken zijn ingetrokken (1.000), hoeveel verzoeken zijn afgewezen

33 Monitor Wsnp (2006), p. 16 en p. 18 voor de hoogte van de schulden.
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(3.000) en hoeveel verzoeken zijn toegewezen (15.000). Onderstaand overzicht van
de wijze van afhandeling van alle Wsnp-verzoeken, uitgesplitst naar rechtbank, is
gebaseerd op gegevens uit de Monitor Wsnp (2006):

19.000 Wsnp-verzoeken in 2005

Rechtbank ingetrokken afgewezen toegewezen

% % %

1 Leeuwarden 3 4 94

2 Maastricht 3 8 89

3 Zutphen 1 10 89

4 Alkmaar 7 5 88

5 Assen 4 8 88

6 Roermond 6 9 86

7 Haarlem 5 12 84

8 Middelburg 13 3 84

9 Zwolle 4 14 83

10 Utrecht 4 14 83

11 ’s-Hertogenbosch 5 13 82

12 Breda 4 20 76

13 Almelo 2 22 76

14 ’s-Gravenhage 4 21 75

15 Amsterdam 4 21 74

16 Arnhem 0 28 72

17 Dordrecht 7 22 71

18 Rotterdam 4 26 71

19 Groningen 25 6 69

Bron: Monitor Wsnp tweede meting, november 2006, IVA (Tilburg), p. 10. De percentages
uit de monitor zijn door mij afgerond, met als gevolg dat de optelsom van de percentages in
de drie kolommen niet steeds exact 100% is.

Zoals ook reeds was gebleken uit de Monitor Wsnp (2005) zijn er grote verschillen
te constateren in de ‘strengheid’ waarmee de rechtbanken Wsnp-verzoeken beoordelen.
Deze constatering in de Monitor komt overeen met mijn conclusie op basis van het
verrichte onderzoek van ruim 120 door de Raad voor Rechtsbijstand geselecteerde
uitspraken.34 Opvallend is voorts dat sommige rechtbanken een hoog percentage
intrekkingen noteren, bijvoorbeeld Rechtbank Groningen 25%. Volgens de monitor

34 Zie hoofdstuk 5, par. 4.1 en 5.3 conclusie (9) en (10).
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gaat het hier om gevallen waarbij door de rechtbank nadere informatie is opgevraagd
maar niet is verkregen. Rechtbank Groningen beschouwt het verzoek dan als ingetrok-
ken, terwijl bijvoorbeeld Rechtbank Arnhem deze gevallen allemaal als een afwijzing
registreert.35

1.3.2 Redenen afwijzingen

378. De Monitor Wsnp (2006) doet tevens verslag van een inhoudelijk onderzoek
van een selectie van 351 vonnissen, afkomstig van zes rechtbanken, waarbij een Wsnp-
verzoek is afgewezen.36 Uit deze vonnissen zijn de hoofdredenen van afwijzing
gedistilleerd. In sommige gevallen is meer dan één hoofdreden voor afwijzing door
de onderzoekers opgetekend. In 81 % van de afwijzingen bleek het oordeel van de
rechtbank dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest één van de hoofdredenen
tot afwijzing te zijn. Dit percentage komt overeen met de schatting in het WODC-
rapport uit 2001 dat 80% van de afwijzingen gebaseerd is op de goede-trouw-toets.37

In 25% van de gevallen was gegronde vrees dat de schuldenaar zijn Wsnp-verplichtin-
gen niet zou nakomen of schuldenaren zou benadelen een (tweede) hoofdreden, aldus
de monitor. Het onderstaande overzicht is gebaseerd op een tabel in de Monitor Wsnp
(2006):

Hoofdredenen afwijzing Wsnp-verzoek % (*)

1 Niet te goeder trouw 81

2 Gegronde vrees 25

3 Faillissement < 10 jaar 11

4 Niet verschijnen/art. 285/ overig 3

5 Verzoeker kan schulden betalen 0,3

Totaal 120,3 %

* er kan meer dan 1 reden in het vonnis staan

Bron: Monitor Wsnp tweede meting, november 2006, IVA (Tilburg), p. 13.
Op basis van onderzoek van 351 vonnissen waarbij Wsnp-verzoeken zijn afgewezen.

Voorts is bij dezelfde 351 vonnissen onderzocht welke schulden of omstandigheden
ten grondslag lagen aan het oordeel dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest.
De drie meest voorkomende redenen waren: (1) schulden aan het CJIB (boeten voor
verkeersovertredingen, schadevergoedingen en strafrechtelijke boeten), (2) fraude,

35 Monitor Wsnp (2006), p. 10-11.
36 Zie voor een toelichting van de onderzoeksmethode Monitor Wsnp (2006), p. 12. De betrouwbaarheid

en nauwkeurigheid van deze steekproef is 95%, aldus p. 61 van de monitor.
37 WODC 2001, p. 99, zie ook hoofdstuk 5, par. 4.1.
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welk begrip de monitor overigens niet definieert, (3) recente schulden. Het onderstaan-
de overzicht is opgesteld aan de hand van een tabel in de Monitor Wsnp 2006:

Niet te goeder trouw wegens… % (*)

1 CJIB schulden 37

2 Fraude 29

3 Recente schulden 17

4 Nieuwe schulden, bij voorbaat bekend niet te kunnen aflossen 14

5 Gokschulden, verslaving 12

6 Geen pogingen gedaan oude schulden af te lossen 9

7 Telefoonschulden 9

8 Geen behoorlijke boekhouding, ondeugdelijke bedrijfsvoering 5

9 Zwart rijden openbaar vervoer 3

10 Illegaal energie aftappen 1

11 Paulianeuze handelingen; gelegenheid gehad faillissement te voorkomen 1

12 Schulden van derden 1

13 Huurschuld of schuld op energierekening 1

14 Overige redenen, ieder minder dan 1 % 3

Totaal, percentages opgeteld 142

* er kan meer dan 1 reden in vonnis staan % (*)

Bron: Monitor Wsnp tweede meting, november 2006, IVA (Tilburg), p. 14. Op basis van
onderzoek van 351 vonnissen waarbij Wsnp-verzoeken zijn afgewezen.

Ook is onderzocht of bij de verschillende rechtbanken bepaalde afwijzingsgronden
vaker voorkomen dan bij andere rechtbanken. Volgens de monitor komt per rechtbank
een ‘uniek beeld’ naar voren.38 Zowel ten aanzien van de redenen van afwijzing
als ten aanzien van de verschillen per rechtbank stemmen deze resultaten overeen
met mijn conclusies op grond van het verrichte jurisprudentieonderzoek van ruim 120
uitspraken van de Raad voor Rechtsbijstand.39

38 Monitor Wsnp (2006), p. 15.
39 Zie hoofdstuk 5 par. 5.3, conclusies (9), (10) en (11).
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1.3.3 Duurzaamheid schone lei

379. De onderzoekers van IVA en UvT hebben de duurzaamheid van de schone lei
onderzocht.40 Het blijkt dat 12% van de particuliere huishoudens en 13% van de
(ex-)ondernemers, na een jaar of langer, opnieuw betalingsachterstanden heeft.41

Wanneer de betalingsachterstanden korter dan twee maanden buiten beschouwing
worden gelaten, liggen deze percentages op 8% en 10%. Bij (ex)ondernemers ligt
de oorzaak van de nieuwe schulden veelal bij een inkomensterugval. Bij particulieren
ligt de oorzaak van achterstanden meestal bij hoge vaste lasten of overbesteding c.q.
het ‘gedrag’ van de schuldenaar.42 De kans op nieuwe problemen blijkt groter naar-
mate er meer kinderen in het huishouden zijn en naarmate het inkomen lager is. Ruim
een kwart van alle onderzochte particuliere huishoudens en bijna de helft van de
(ex-)ondernemers bleek (weer) één of meer leningen of rekening-courantschulden te
hebben. De kans op betalingsachterstanden blijkt in die gevallen maar liefst acht maal
zo hoog. Maar de Monitor Wsnp (2006) concludeert dat het grootste deel van de ex-
schuldenaren die een schone lei kregen géén nieuwe betalingsachterstanden oploopt.43

1.4 Conclusies

380. Het aantal toepassingen van de wettelijke schuldsaneringen is binnen zes jaar
fors opgelopen van circa 6.500 in 1999 naar meer dan 14.000 in 2004. In de laatste
twee kalenderjaren, 2005 (14.500) en 2006 (15.000), vlakt de groei van de instroom
af. Opmerkelijk genoeg is het aantal faillissementen van particulieren vanaf 1999 niet
afgenomen maar juist toegenomen. Dit laat zich slechts deels verklaren door de
tussentijdse beëindigingen van de toepassing van de wsr (circa 16% van de Wsnp-
zaken).44 70% van de toepassingen van de wsr eindigt met een schone lei. Circa
10% van de schuldenaren die een schone lei heeft gekregen, krijgt nadien toch weer
betalingsachterstanden. De schone lei lijkt dus redelijk duurzaam. Het percentage
toegewezen Wsnp-verzoeken varieert sterk per rechtbank, globaal variërend tussen
de 70% en de 95%. Verreweg het grootste deel van de afwijzingen is gebaseerd op
oordeel van de rechtbank dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest. De
belangrijkste redenen zijn (1) schulden aan het CJIB, (2) fraudeschulden, (3) recente
c.q. nieuwe schulden, (4) verslavingsschulden.

40 Monitor Wsnp (2006), p. 39. Een telefonisch enquête is uitgevoerd onder bijna 14.000 huishoudens
die minimaal een jaar voor het onderzoek een schone lei hebben gekregen. Het betrof zowel particu-
liere huishoudens (bijna 11.600) als ondernemers (bijna 2.400). Slechts 450 schuldenaren gaven
respons. IVA/UvT relativeert de betrouwbaarheid van de uitkomsten, zie p. 40 van de monitor.

41 Monitor Wsnp (2006), p. 44.
42 Monitor Wsnp (2006), p. 45.
43 Monitor Wsnp (2006), p. 51.
44 Monitor Wsnp (2006), p. 30.



Hoofdstuk 7 463

2 Wetswijzigingen Wsnp (2008)

2.1 Kabinetsbeleid (2002/2003) en advies Commissie Insolventierecht (2003)

381. De Ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sommen
in hun brief van 27 februari 2002 aan de Tweede Kamer een groot aantal beleidsvoor-
nemens op, uit te voeren op landelijk dan wel gemeentelijk niveau, ter verbetering
van de effectiviteit van de schuldhulpverlening, de minnelijke schuldbemiddeling en
‘het wettelijke traject’ van de Wsnp.45 Een aanzienlijk deel van de beleidsambities
op het sociale vlak is prijsgegeven door de opvolgende Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, zo blijkt uit zijn brieven aan de Tweede Kamer van 22
november 2002 en 15 juli 2003.46 De staatssecretaris legde de nadruk op de eigen
verantwoordelijkheid van de schuldenaar, deregulering en de verantwoordelijkheden
op gemeentelijk niveau. De staatssecretaris voelde niet voor een wettelijke regeling
van het zogenoemde minnelijke traject van schuldhulpverlening en schuldbemiddeling.
Ook bleek de staatssecretaris weinig te voelen voor een centrale schuldregistratie47

of certificering van schuldhulpverleners.48

In de brief van 27 februari 2002 deden de ministers diverse suggesties tot vrij
ingrijpende wijzigingen van de Wsnp op de volgende punten:

45 Brief van minister van justitie Korthals en minister van sociale zaken en werkgelegenheid Vermeend
(Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1). De beleidsvoornemens hebben betrekking op (a) het
Nationaal actieplan ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting op het terrein van problematische
schulden en schuldhulpverlening (NAP), (b) minnelijke schuldhulpverlening voor ondernemers, (c)
eventuele certificering van bureaus voor minnelijke schuldhulpverlening, (d) totstandkoming van
een schuldeisersplatform, (e) specifieke aandacht voor schuldproblematiek bij jongeren, (f) verbetering
van de gemeentelijke verklaring ex art. 285 Fw, (g) herhaald evaluatieonderzoek, (h) uitbreiding
van de registratie van schulden, (i) verbetering van informatievoorziening aan schuldeisers en
schuldenaren.

46 Kamerstukken II 2002/03, 28 258, nr. 4 en 7. Uitgangspunten van staatssecretaris Rutte waren dat
(1) de primaire verantwoordelijkheid bij de schuldenaar ligt, (2) de gemeente een regierol hebben
voor een lokaal vangnet voor schuldenaren, (3) de centrale regelgeving zoveel mogelijk beperkt
moet worden en (4) kredietverstrekkers meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor de gevolgen
van het verstrekken van krediet aan personen die tot de risicogroep van problematische schuldenaren
behoren. Wel blijft de staatssecretaris bijzondere aandacht schenken aan de schuldproblematiek onder
jongeren, met voorlichtingscampagnes voor jongeren van 13 tot 27 jaar met de boodschap dat: ‘lenen
ook terugbetalen betekent en dat rood staan ook lenen is’. Zie voorts de recentere beleidsnotitie
d.d. november 2005: ‘Het rijk rond schulden’, besproken in hoofdstuk 2, randnr. 63.

47 Bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) worden slechts kredieten op contractbasis geregistreerd
en bijvoorbeeld niet huurschulden en schulden aan energieleveranciers. Uit een verkenning bij
woningcorporaties en energieleveranciers maakte de staatssecretaris destijds op dat bereidheid tot
medewerking van die instellingen (als schuldeisers) niet gegeven is. Ook zag de staatssecretaris
bezwaren uit een oogpunt van de privacy van de schuldenaar. Zie voor initiatieven tot schuldregistra-
tie in 2006, hoofdstuk 2, noot 7.

48 De certificering van schuldhulpverleners was eerder door de ministers gesuggereerd ter vergroting
van de slagingskans van het minnelijke traject door bevordering van het vertrouwen van de schuld-
eisers in de kwaliteit van schuldhulp (Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1, p. 9).



464 Evaluatie Wsnp en wetswijzigingen 2008

1 de introductie van de bevoegdheid van de rechter om voorafgaand aan de beslis-
sing op een verzoek tot toepassing van de wsr een dwangakkoord op te leggen.
Het kabinet achtte de voorkeur van schuldeisers voor het wettelijk traject onge-
wenst. Bij de dreiging van een dwangakkoord aan de poort van de Wsnp zouden
schuldeisers er niet langer vanuit kunnen gaan dat afwijzing van een minnelijke
regeling zal leiden tot toepassing van de ‘strenge’ Wsnp;

2 de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid van de R-C buiten het sanerings-
plan om;

3 de verlenging van de termijn van beroep tegen een beslissing van de rechtbank
tot afwijzing van een Wsnp-verzoek van acht tot veertien dagen (art. 292
lid 2 Fw);

4 een wettelijke regeling inzake de uithuiszetting van de schuldenaar wegens huur-
achterstand;

5 een regeling van de gevolgen van overlijden van de schuldenaar;
6 de introductie van de mogelijkheid voor de schuldenaar om zelf beëindiging van

de toepassing van de saneringsregeling te verzoeken (aanpassing art. 350 Fw);
7 de introductie van een regeling waardoor door de strafrechter opgelegde sancties

en daarmee samenhangende schadevergoedingsmaatregelen van de werking van
de gehele Wsnp dan wel alleen van de werking van artt. 354 en 358 Fw (schone
lei) worden uitgesloten; en tenslotte

8 de introductie van een kennisgevingsverplichting die tot gevolg heeft dat de
schuldeisers worden geïnformeerd over een Wsnp-verzoek van hun schuldenaar.

In wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de Wsnp dat in het najaar van 2004 naar
de Tweede Kamer is gestuurd, zijn vijf voorstellen overeind gebleven en nader
uitgewerkt.49 Drie voorstellen zijn gesneuveld, te weten: (ad 2) een aantal beslissingen
die nu nog voorbehouden zijn aan de rechtbank worden overgeheveld naar de R-C,
maar de R-C krijgt geen algemene bevoegdheid aanwijzingen aan de schuldenaar te
geven, (ad 3) na afwijzing van een Wsnp-verzoek blijft de appeltermijn acht dagen,
(ad 8) de kennisgeving aan crediteuren is niet in de uiteindelijke voorstellen opgeno-
men.50 Schuldeisers worden wel opgeroepen indien de schuldenaar aan de rechter
verzoekt een schuldeiser te bevelen in te stemmen met een aangeboden akkoord en
ook bij het treffen van een voorlopige voorziening.51

49 Kamerstukken II 2004/05, 29 942; zie nader par. 2.2 hieronder.
50 Het kabinetsvoornemen uit 2002 om een wettelijke regeling te treffen voor het oproepen van

schuldeisers is niet in het wetsvoorstel opgenomen omdat (a) er na indiening van het Wsnp-verzoek
geen ‘geschikte functionaris’ is die de kennisgeving zou kunnen verspreiden, en (b) er wordt gestreefd
naar vereenvoudiging van de Wsnp-procedure, aldus parafraseer ik de Minister van Justitie, Kamer-
stukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 36.

51 Zie de nieuwe artt. 287a en 287b Fw (2008).
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382. De Minister van Justitie vroeg in mei 2003 advies aan de Commissie Insolventie-
recht52 over de meest urgente aanpassingen van de Wsnp.53 De adviesaanvraag betrof
in hoofdlijnen de volgende vragen:
1 Op welke wijze kan de toepassing van de wsr substantieel beperkt worden; met

andere woorden: hoe kan strenger worden opgetreden bij de poort van de Wsnp?
2 Hoe kan de wettelijke regeling vereenvoudigd worden, zodanig dat deze de

schuldenaren op een zo doeltreffend mogelijke wijze naar een schone lei leidt
en dat recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokkenen en het beginsel
van de ‘stok achter de deur’?

In een toelichting op de adviesaanvraag, in een brief aan de Tweede Kamer, verwees
de minister ‘naar de overtuiging bij veel rechtbanken en bewindvoerders’ dat lang
niet alle verzoekers ‘in feite gereed zijn voor toepassing van de Wsnp’.54 De advies-
aanvraag van de minister is, blijkens de brief, mede ingegeven door praktische over-
wegingen, voortvloeiend uit het stijgende aantal Wsnp-verzoeken tot toepassing van
de schuldsaneringsregeling. Bewindvoerdersorganisaties en de rechterlijke macht
hebben ‘indringende signalen’ afgegeven van stijgende werkdruk, aldus de minister
in de bedoelde brief. Kennelijk kiest de minister liever voor een beperking van de
toegang dan voor een uitbreiding van beschikbare mankracht en financiële middelen
van de rechterlijke macht en bewindvoerders. Hoewel niemand die stijgende werkdruk
zal ontkennen (de cijfers over toename van het aantal toepassingen van de Wsnp
spreken voor zich, zie randnr. 374 hierboven), is de gedachte achter deze adviesaan-
vraag opmerkelijk. Het aantal Wsnp-verzoeken dient in de ogen van de minister de
inhoud van de Faillissementswet (mede) te bepalen, de inhoudelijke beoordelingsmaat-
staf van art. 288 Fw wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Bij een privaatrechtelijke
wet, die ziet op de rechtsverhouding tussen schuldenaren en schuldeisers, doet dit
kostenuitgangspunt vreemd aan.

De Commissie Insolventierecht stelde een ad hoc commissie in om zich over de
twee vragen van de minister te buigen, de Commissie Schone Lei II.55 De sub-
commissie bracht eind november 2003 advies uit en de Commissie Insolventierecht
nam dat advies over.56,57 Onderwijl stelde het ministerie van Justitie een concept-
wetsvoorstel op tot wijziging van de Wsnp. Dit voorstel was gebaseerd op (a) de

52 De Commissie Insolventierecht, onder voorzitterschap van prof. S.C.J.J. Kortmann, heeft de veel
bredere taak, kort gezegd, de regering te adviseren over algemene herziening van de insolventiewet-
geving.

53 Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 24 juni 2003, Kamerstukken II 2002/03, 28 258, nr. 6.
54 Brief van 24 juni 2003, Kamerstukken II 2002/03, 28 258, nr. 6, p. 2.
55 Ook wel de subcommissie-Huls genoemd, vernoemd naar haar voorzitter prof. mr. N.J.H. Huls.

Huls was ook voorzitter van de Commissie Schone Lei I die adviseerde over de wijzigingen van
wetsvoorstel 22 969 (novelle van oktober 1997).

56 De Commissie Insolventierecht bood het advies begin februari 2004 aan de minister aan – op de
details ga ik niet in. Zie over de advisering door subcommissie en de Commissie Insolventierecht
en het concept wetsvoorstel SchuldSanering 2004/2, p. 1-8 en Verschoof (2004).

57 En passant schetste de subcommissie twee alternatieve regelingen voor de Wsnp:
(I) Als de debiteur er niet in slaagt om met zijn crediteuren tot een akkoord te komen, dient hij
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evaluatie van de Wsnp door het WODC in 2001, (b) de kabinetsevaluatie in 2002/2003
(28 258) en (c) de adviezen van de Commissie Schone Lei II van eind 2003.58 De
Commissie Insolventierecht was van mening dat de voorgestelde wijzigingen van de
Wsnp inderdaad zouden leiden tot de door de minister gewenste beperking van de
toepassing van de wsr. Maar de commissie bekritiseerde het uitgangspunt van de
minister dat de instroom van de Wsnp beperkt zou moeten worden. De commissie
verwees naar de eerste doelstelling van de Wsnp: voorkomen dat personen levenslang
door hun schulden achtervolgd worden.59 De commissie benadrukte dat een beperking
van de instroom in de wsr geen oplossing biedt voor het bestaande maatschappelijke
probleem dat een steeds groter wordende groep mensen in de financiële problemen
raakt. De Commissie Insolventierecht beaamde wel dat het conceptwetsvoorstel op
onderdelen zou leiden tot een vereenvoudiging van de Wsnp.

383. Het wetsvoorstel is bij kabinetsmissive van 27 juli 2004 naar de RvS verzon-
den.60 Op 10 september 2004 heeft de RvS haar advies uitgebracht.61 Daarop heeft
het kabinet het wetsvoorstel aangepast en nader rapport uitgebracht.62 Het wetsvoor-
stel en de memorie van toelichting zijn op 16 december 2004 aan de Tweede Kamer
aangeboden. Na de behandeling door de vaste commissie van Justitie is het wetsvoor-

zijn eigen insolventieaanvraag in. De rechtbank stelt een curator aan, die gaat aan het werk en zal
waarschijnlijk al snel concluderen tot een opheffing bij gebrek aan baten. De debiteur geeft dan
echter aan een schone lei te willen hebben en vraagt die aan. Dan zal de debiteur gedurende een
aantal jaren zijn aflossingscapaciteit moeten inzetten, wat lijkt op een spaarfaillissement. Als hij
in die tijd alles op alles zet om uit de moeilijkheden te raken en geen nieuwe schulden aangaat,
dan kan hij op het einde de schone lei verkrijgen. Werkt hij niet mee, dan wordt het faillissement
opgeheven. De goede-trouw-maatstaven blijven dezelfde als in de huidige regeling, maar er wordt
pas aan getoetst als de schuldenaar na ommekomst van de ‘spaartijd’ de schone lei aanvraagt. De
rechter beoordeelt enkel nog de faillissementsaanvraag en het verzoek om een schone lei.
(II) Daarnaast is er door de subcommissie nog gesproken over een variant waarbij aan de rechter
een schone lei kan worden gevraagd zonder dat daaraan voorafgaand een wettelijke schuldsanerings-
traject moet zijn doorlopen. De verlening van een schone lei is dan de afsluiting van het minnelijke
traject waarin de schuldenaar heeft aangetoond zijn zaken weer op orde te hebben gekregen en een
bepaald bedrag heeft gespaard om zijn schuldenaren gedeeltelijk af te lossen. Eventueel kan de rechter
aan het begin nog oordelen over toelating tot die minnelijke regeling. Daarnaast zal voor de duur
van die regeling een moratorium geregeld moeten worden om schuldeisers op afstand te houden.
De schuldhulpverleners zouden de bevoegdheden op grond van de Faillissementswet moeten krijgen
die nu aan de bewindvoerders zijn toebedeeld. Op die manier zou het minnelijk traject daadwerkelijk
versterkt kunnen worden.

58 Volgens de toenmalige vooraankondiging van de wetgeving op de website van het ministerie zijn
de conceptvoorstellen ‘opgesteld ter ondersteuning en naar aanleiding van de besprekingen in de
subcommissie, en de adviezen van beide commissies’. Ambtenaren van het ministerie van Justitie
zijn aangeschoven bij het overleg van de leden van de subcommissie. Volgens Verschoof (2004),
lid van de subcommissie, hebben wetgevingsambtenaren de ideeën van de commissie in wetteksten
omgezet.

59 Adviesbrief van de Commissie Insolventierecht aan de Minister van Justitie van 2 februari 2004,
afgedrukt in SchuldSanering 2004/2, p. 7.

60 Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 4, advies RvS en nader rapport.
61 W03.04.0378/I.
62 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 4.
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stel door de minister in maart 2006 op een aantal ondergeschikte punten gewijzigd.63

Deze wijzigingen kwamen niet tegemoet aan de stevige kritiek uit de Tweede Kamer,
waarover later meer. Voorafgaand aan een wetgevingsoverleg op 16 oktober 2006,
de plenaire behandeling op 26 oktober en de stemming over het wetsvoorstel op 31
oktober 2006 is een serie amendementen en moties ingediend.64 Naar aanleiding
van de amendementen heeft de minister het wetsvoorstel in oktober 2006 opnieuw
gewijzigd, waarbij deels aan de wensen van de Tweede Kamer tegemoet is gekomen,
onder meer door wijziging van het oorspronkelijk voorgestelde art. 288 Fw.65 Bij
de stemming op 31 oktober 2006 zijn een aantal amendementen aangenomen met
nadere wijzigingen van de artt. 287, 287a en 288 Fw en introductie van art. 287b
Fw.66 In december 2006 volgde het ‘Voorlopig verslag van de vaste commissie voor
Justitie’ met een groot aantal vragen van de (CDA-fractie in de) Eerste Kamer.67

De minister antwoordde op 17 april 2007 en op 22 mei 2007 nam de Eerste Kamer
het wetsvoorstel zonder stemming aan.68 De datum van inwerkingtreding van de
wetswijzigingen is vastgesteld op 1 januari 2008.69

De minister merkte reeds in de MvT van december 2004 op dat de voorstellen
tot wijziging van de Wsnp onverlet laten dat in het kader van de MDW-herzienings-
plannen een meeromvattende wijziging van de Faillissementswet in de lijn der ver-
wachting ligt.70 In verband daarmee betitelt de minister de wijzigingen van de Wsnp
per 1 januari 2008 als ‘een tussenstap, maar geen eindstadium’.71 De Commissie
Insolventierecht werkt sedert september 2003 aan een voorontwerp voor een geheel
nieuwe Insolventiewet. In een brief van 29 juni 2006 aan de Minister van Justitie heeft
de Commissie Insolventierecht de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
Faillissementswet uiteengezet. In de brief wordt tevens ingegaan op de positie van
insolvente natuurlijke personen in het voorstel voor de Insolventiewet. In paragraaf 3
kom ik terug op de voorstellen van de Commissie Insolventierecht. In paragraaf 2.2
bespreek ik de voor dit onderzoek meest relevante wetswijzigingen per 2008, maar

63 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 8, nota van wijziging d.d. 8 maart 2006.
64 Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nrs. 10-22, 25-32 en 34 (allen van oktober 2006). Een aantal

amendementen zijn in de loop van het overleg tussen minister en kamer aangepast.
65 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 24, tweede nota van wijziging d.d. 20 oktober 2006.
66 ZieHandelingen II 19-1562, 31 oktober 2006. De aangenomen wettekst is opgenomen in Kamerstuk-

ken I 2006/07, 29 942, A.
67 Kamerstukken I 2006/07, 29 942, B.
68 Zie Kamerstukken I 2006/07, 29 942, C en Handelingen I 30 d.d. 22 mei 2007.
69 Wet van 24 mei 2007 houdende wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van

de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, Stb. 2007, 192; KB 18 juni 2007, Stb. 2007, 222.
70 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 3. Zie voor die plannen Kamerstukken II 2001/02, 24

036, nr. 238. De per 1 januari 2008 gewijzigde Wsnp zal dus mogelijk geen lang leven beschoren
zijn.

71 Handelingen I 30-956, d.d. 22 mei 2007.
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eerst ga ik in op de doelstellingen van het wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de
Wsnp.72

384. De inhoud van het oorspronkelijke wetsvoorstel van december 2004 komt
grotendeels overeen met de opzet die de minister bij de voorafgaande evaluatie in
de Tweede Kamer, in 2002/2003, reeds voor ogen stond.73

Ten eerste beoogt wetsvoorstel 29 942 de toegankelijkheid van de schuldsanerings-
regeling te beperken.74 De minister wenst de regeling alleen nog open te stellen voor
personen die ‘er klaar voor zijn’ ofwel voor ‘schuldenaren te goeder trouw, die bereid
en in staat zijn om het niet milde regime te doorlopen’.75 De eerste reden daarvoor
is dat de minister vindt dat er teveel schuldenaren met problemen van persoonlijke
en psychosociale aard in de regeling terechtkomen, met een verhoogde kans op een
tussentijdse beëindiging. Een tweede reden voor de minister om de toegang te beper-
ken, is gelegen in de overbelasting van de rechterlijke macht.76 Een derde reden is
de beoogde versterking van het minnelijke traject.77 Een te milde toelatingstoets zou
geen prikkel vormen om in het minnelijke traject tot het uiterste te gaan, aldus de
minister.78 Vanuit de Tweede Kamer rees kritiek op de beperking van de toegang
tot de schuldsaneringsregeling met name waar het gaat om schuldenaren met psycho-
sociale redenen.79 Onder meer op dit punt is de minister aan de kamer tegemoet
gekomen door invoering van een nieuw art. 288 lid 3 Fw.

72 De oorspronkelijke conceptvoorstellen zoals die zijn gepubliceerd op de website van het ministerie
van Justitie en de voorstellen zoals die zijn aangeboden aan de RvS bespreek ik verder niet; zie
advies RvS en nader rapport d.d. 9 december 2004,Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 4. Evenmin
zal ik ingaan op de standpunten van de fractievertegenwoordigingen en vragen aan de minister zoals
opgetekend in het verslag van de vaste commissie van Justitie (Kamerstukken II 2004/05, 29 942,
nr. 6). In par. 2.2. verwijs ik wel naar diverse opmerkingen van de minister (mede naar aanleiding
van vragen en fractiestandpunten) alsmede naar aanpassingen van het wetsvoorstel in de nota naar
aanleiding van het verslag en de nota van wijziging (Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7 en
8 en Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 4).

73 Zie par. 2.1 hiervoor.
74 De doelstellingen van de voorstellen zijn toegelicht in Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p.

1-8, en nr. 4, advies RvS en nader rapport, p. 1 en 2.
75 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 1 respectievelijk Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr.

7, p. 3. Elders zegt de minister dat een ‘gerede kans’ aanwezig moet zijn dat de schuldenaar de
regeling met succes zal doorlopen, Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 22. Op vragen van
het CDA antwoordt de minister dat het wetsvoorstel niet is ingegeven door een bezuinigingsdoelstel-
ling, Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 7, p. 3. De minister wil psychosociale begeleiding,
bijvoorbeeld van een verslaafde schuldenaar, geen onderdeel maken van het wettelijk traject; dat
wil overigens niet zeggen dat de minister aanleiding ziet om integrale schuldhulpverlening tijdens
het wettelijk traject stop te zetten, Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 6.

76 De belasting ligt niet in het aantal zaken maar in de werkzaamheden per zaak, aldus de minister
(Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 5).

77 Op een suggestie van het CDA zegt de minister, in zijn nota naar aanleiding van het verslag, een
(verdere) verhoging van het salaris bewindvoerder te willen overwegen, teneinde de Wsnp-boedel-
opbrengst te verlagen en zodoende het minnelijke traject aantrekkelijker te maken voor schuldeisers,
Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 4.

78 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3. p. 5 en nr. 4, p. 2.
79 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 7. p. 6.
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Ten tweede beoogt het wetsvoorstel de Wsnp te vereenvoudigen en te flexibili-
seren.80 Daartoe is de voorlopige toepassing van de schuldsaneringsregeling en het
saneringsplan geschrapt. Voorts ondersteunen de nieuwe wettelijke regels de in de
Recofa-richtlijnen vastgelegde praktijk van de zogenoemde vereenvoudigde afwikkeling
van de schuldsanering na een saneringsduur van slechts één jaar, zonder verificatie-
vergadering, en de afwikkeling met een pro forma verificatievergadering.

2.2 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2008

2.2.1 Overzicht

385. Titel III van de Faillissementswet, waarin de Wsnp is ondergebracht, omvat thans
87 wetsartikelen. Per 1 januari 2008 worden 39 wetsartikelen gewijzigd, 15 geschrapt
en 6 nieuwe artikelen geïntroduceerd.81 Een groot aantal wijzigingen hangt samen
met het vervallen van de voorlopige toepassing van de wsr en het saneringsplan,
alsmede de nieuwe mogelijkheid tot uitdeling aan de schuldeisers zonder verificatiever-
gadering.82 Deze wijzigingen stemmen overeen met de huidige praktijk en de Recofa-
richtlijnen uit 2005. De belangrijkste materiële wijzigingen betreffen nieuwe bevoegd-
heden van de Wsnp-rechter, uit te oefenen op verzoek van de schuldenaar (a) om
schuldeisers, die dwarsliggen bij de totstandkoming van een onderhands akkoord, te
bevelen alsnog in te stemmen met een door de schuldenaar aangeboden akkoord
(gedwongen schuldregeling), zonder dat de toepassing van de saneringsregeling wordt
uitgesproken (art. 287a nieuw) en (b) om diverse voorlopige voorzieningen te treffen
vóórdat de wsr wordt toegepast (art. 287b nieuw). Het nieuwe art. 288 breidt zowel
het aantal vereisten voor toepassing van de schuldsaneringsregeling als het aantal
gronden voor afwijzing uit. Voorts is er een nieuwe wettelijke regeling om de gedwon-
gen verkoop van de verhypothekeerde woning van de schuldenaar tegen te gaan. Een
hypotheekschuld die betrekking heeft op de eigen woning van de schuldenaar valt
niet meer onder de schone lei in het geval de rechter heeft bepaald dat de rentever-
plichting tijdens de sanering doorloopt.83 Per 1 januari 2008 heeft de rechter voorts
drie nieuwe wettelijke gronden voor tussentijdse beëindiging van toepassing van de

80 Huizink (2005), p. 1080, heeft het idee dat de Wsnp ‘ernstig wordt uitgekleed’. Huizink verwacht
dat de vereenvoudigde afwikkeling een grote vlucht zal nemen. Huizink meent dat de Wsnp vervan-
gen kan worden door een toevoeging aan art. 16 Fw op grond waarvan ‘de rechter kan bepalen dat
schuldenaren natuurlijke personen na de opheffing schuldenvrij zullen zijn in dier voege dat hun
verplichtingen zullen zijn omgezet in natuurlijke verbintenissen’.

81 Zie voor een bespreking van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel Engberts (2005-I en II) en Engberts
(2007-I).

82 Wijziging art. 287a; vervallen van de artt. 341-346; introductie van de pro forma verificatievergade-
ring in art. 328a (2008), vergelijk de regeling van de pro forma verificatie in Recofa-richtlijn 23
sub d. Recofa-richtlijn 24 voorziet ook nog in de mogelijkheid van de ‘informele uitdeling’ bij een
restant actief onder de C= 500, de Wsnp (2008) voorziet niet in de mogelijkheid van een informele
uitdeling.

83 Zie het nieuwe art. 358 lid 5 jo. 303 lid 3 Fw (2008).
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wettelijke schuldsaneringsregeling.84 Naar verluidt zal de Recofa nieuwe richtlijnen
opstellen voor de toepassing van de nieuwe rechterlijke bevoegdheden en de overige
wetswijzigingen.

In de bespreking in de paragrafen 2.2.2 tot en met 2.2.17 hieronder zal ik mij
beperken tot de wijziging van de wetsartikelen die betrekking hebben op:
a. het verzoek tot toepassing van de wsr (artt. 284 en 285 Fw), paragraaf 2.2.2.
b. het vervallen van de mogelijkheid van voorlopige toepassing, de behandeling van

onvolledige verzoeken en de nieuwe voorlopige voorzieningen (art. 287 en 287b
Fw), paragraaf 2.2.3.

c. de gedwongen schuldregeling (art. 287a Fw, nieuw), paragraaf 2.2.4.
d. de introductie van voorlopige voorzieningen indien er sprake is van een ‘bedreigen-

de situatie’, bijvoorbeeld woningontruiming, waarbij de rechter art. 304 of 305
Fw van toepassing kan verklaren (art. 287b Fw, nieuw), paragraaf 2.2.5

e. de toelatingsvereisten en de afwijzingsgronden, in het bijzonder de goede trouw
die van de schuldenaar vereist wordt (art. 288 Fw), paragraaf 2.2.6-14.

f. de gronden voor tussentijdse beëindiging (art. 350 Fw), paragraaf 2.2.15.
g. beëindiging na een verkorte saneringsduur (art. 354a Fw, nieuw), paragraaf 2.2.16.
h. het uitblijven van de schone lei voor schulden terzake van, kort gezegd, strafrechte-

lijke schulden (art. 358 Fw), paragraaf 2.2.17.

Indien hieronder bij de vermelding van wetsartikelen de desbetreffende wet niet
genoemd wordt, betreft het steeds verwijzingen naar de Faillissementswet. De wet-
teksten die in 2008 in werking treden worden met ‘nieuw’ aangeduid of gevolgd door
de vermelding (2008). Indien verwarring dreigt, worden de ‘oude’ artikelen gevolgd
door de aanduiding (1998).

2.2.2 Artt. 284 en 285 Fw; verzoek tot toepassing en informatieverstrekking

386. In de praktijk blijkt dat B&W nauwelijks gebruik maken van hun bevoegdheid
om toepassing van de schuldsanering aan te vragen ten behoeve van een schulde-
naar.85 De minister stelde daarom voor B&W deze bevoegdheid te ontnemen.86

Als gevolg van de aanneming van een amendement van de kamerleden Noorman-Den
Uyl en Huizinga-Heringa wordt art. 284 lid 4 toch niet geschrapt.87 Het handhaven
van de bevoegdheid van B&W hangt samen met de bij amendement geïntroduceerde
mogelijkheid voor de schuldenaar en voor B&W om voorlopige voorzieningen te
vragen in geval van een ‘bedreigende situatie’ (het nieuwe art. 287b Fw).

84 Zie art. 350 onder c, f en g Fw (2008).
85 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 14. Het CDS bevat geen gegevens over het aantal

aanvragen van B&W (vgl. Monitor Wsnp (2005), p. 21). Bij de Minister van Justitie was slechts
één geval van toepassing van art. 284 lid 4 bekend, zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 35,
p. 21.

86 Art 284 lid 4 Fw zou volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel vervallen, zie Kamerstukken II 2004/
05, 29 942, nr. 2, p. 1.

87 Zie Kamerstukken II 2006/07, nrs. 17 en 21.
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Art. 285 is aangepast met name in verband met het vervallen van het saneringsplan.
Terwijl de schuldenaar onder de huidige wet een deel van de informatie eerst dient
te verstrekken bij indiening van het concept saneringsplan uiterlijk vijftien dagen voor
de verificatievergadering, zal de schuldenaar voortaan alle informatie bij het verzoek-
schrift aan de rechter moeten overleggen. Nieuw is de verplichte opgave van ‘andere
gegevens van belang om een zo getrouw mogelijk beeld te bieden van de vermogens-
en inkomenspositie van de schuldenaar en van de mogelijkheden voor schuldsanering’
(het nieuwe art. 285 lid 1 onder i). Volgens de MvT is beoogd aan te geven dat de
schuldenaar een algemene informatieplicht heeft.88 De toelichting verwijst naar enkele
van de in hoofdstuk 5 besproken arresten van de HR.89 Art. 285 heeft betrekking
op de gegevens die de schuldenaar bij zijn verzoek tot toepassing van de schuldsane-
ringsregeling aan de rechter dient over te leggen. In de aangehaalde arresten ging het
om de vraag hoever de informatieplicht van de schuldeiser reikt tijdens de sanering.
Hoewel art. 327 jo. 105 Fw de schuldenaar verplicht alle gevraagde inlichtingen aan
R-C en bewindvoerder te verschaffen en de HR in zijn arrest van 15 februari 2002
heeft gezegd dat de schuldenaar ook verplicht kan zijn zelf spontaan informatie te
verstrekken, geeft de aanvulling in het nieuwe art. 285 Fw nog steeds geen volledige,
onbetwistbare wettelijke grondslag voor een allesomvattende informatieplicht nu het
nieuwe art. 285 lid 1 onder i Fw slechts ziet op de gegevens bij de aanvraag en niet
op de informatieverstrekking aan de bewindvoerder, de R-C en de rechtbank tijdens
de sanering.90 In de Eerste Kamer is opgemerkt dat art. 288 geen mogelijkheid bevat
tot afwijzing van een Wsnp-verzoek indien het verzoekschrift niet de gegevens bedoeld
in art. 285 bevat of onjuiste gegevens bevat.91 De CDA fractie van de Eerste Kamer
bekritiseerde ook de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van de toepassing van
de wettelijke schuldsaneringsregeling op grond van later bekend geworden feiten en
omstandigheden, voorzien in art. 350 lid 3 onder f (2008), aangezien art. 288 geen
grond kent tot afwijzing van een Wsnp-verzoek wegens onjuiste of onvolledige
gegevensverstrekking.92

2.2.3 Art. 287 Fw; voorlopige toepassing afgeschaft, introductie voorlopige voorzie-
ningen

387. De rechter verliest de mogelijkheid om de toepassing van de schuldsaneringsrege-
ling voorlopig uit te spreken. De rechter kan wel de behandeling een maand aanhouden
indien niet alle vereiste gegevens bij het verzoek zijn gevoegd; de schuldenaar krijgt

88 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 15. De MvT spreekt van een ‘restcategorie’ van gegevens.
89 HR 19 januari 2001, NJ 2001, 232 en HR 15 februari 2002, NJ 2002, 259.
90 Zie tevens hoofdstuk 4, par. 2.2.
91 Kamerstukken I 2006/07, 29 942, A, p. 2.
92 Deze problematiek speelt ook onder de huidige wet. Zie hoofdstuk 4, par. 1.5 en hoofdstuk 5

par. 4.2.
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dan respijt de ontbrekende gegevens aan te vullen.93 Mocht de vertraging veroorzaakt
worden door het ontbreken van de ‘met redenen omklede verklaring’ vanwege de
gemeente, dan stelt de griffier de gemeente op de hoogte van het vergunde uitstel.94

Indien de schuldenaar de ontbrekende gegevens niet binnen een maand alsnog indient,
wordt het Wsnp-verzoek niet-ontvankelijk verklaard, aldus het nieuwe art. 287 lid 2
slot.95 Volgens de MvT is de voorlopige toepassing geschrapt om de schuldenaar
te dwingen reeds bij zijn Wsnp-verzoek een zo compleet mogelijk dossier aan te
leveren en om op die manier ook schuldenaren buiten de Wsnp te houden die nog
niet ‘aantoonbaar gereed zijn voor de procedure’.96 Toepassing van de wsr is niet
(langer) bedoeld als een noodvoorziening om dreigende executiemaatregelen van
schuldeisers af te weren. De 21 dagen van de voorlopige toepassing (art. 287 lid 2)
blijken in de huidige praktijk ook tekort om alsnog te proberen een minnelijke regeling
te bereiken c.q. een compleet Wsnp-dossier bij de rechtbank aan te leveren, aldus
de MvT.97

388. Nieuw is de mogelijkheid voor de schuldenaar aan de Wsnp-rechter een voor-
lopige voorziening te vragen. De schuldenaar kan het verzoek tot het treffen van
voorlopige voorzieningen opnemen in zijn Wsnp-verzoek, maar kan het verzoekschrift
ook later indienen. De eerste zin van het nieuwe art. 287 lid 4 luidt als volgt:

De rechtbank is in spoedeisende zaken bevoegd, gelet op de belangen van partijen, een
voorlopige voorziening bij voorraad te geven.

Deze bepaling ter inleiding van een contentieuze procedure staat wat geïsoleerd tussen
de overige bepalingen van art. 287 die handelen over de uitspraak van de rechter op
het Wsnp-verzoek van de schuldenaar (voluntaire jurisdictie). Na aanneming van een
(gewijzigd) amendement van Weekers c.s. geeft het nieuwe art. 287b een meer
specifieke regeling voor een aantal afgebakende voorlopige voorzieningen (zie nader
paragraaf 2.2.5 hieronder). Vreemd genoeg is door de Tweede Kamer bij de introductie
van de specifieke voorzieningen van art. 287b niet stil gestaan bij de reeds door de
minister voorgestelde voorzieningen van art. 287 lid 4. In de Eerste Kamer is dan
ook de vraag gerezen wat de verhouding is tussen de voorlopige voorzieningen bedoeld
in art. 287 lid 4 en de voorlopige voorzieningen bedoeld in art. 287b.98 Het nieuwe

93 Vergelijk Recofa-richtlijn 1 onder e die bepaalt dat de rechter een incompleet Wsnp-verzoek kan
terugzenden naar de gemeente of instantie die de art. 285-verklaring heeft opgesteld; de schuldenaar
ontvangt bericht van de terugzending.

94 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 15. Volgens de MvT wordt de gemeente op deze wijze
op haar plicht tot medewerking gewezen. Volgens WODC (2001), p. 104, is de wachttijd op een
verklaring vaak zes á zeven maanden en blijken de afgegeven verklaringen nogal eens niet actueel
en incompleet te zijn. Met name de art. 285-verklaringen voor schuldenaren met een onderneming
veroorzaken problemen.

95 Vergelijk hoofdstuk 4, par. 1.5 voor de huidige jurisprudentie en de Recofa-richtlijnen.
96 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 16.
97 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 16.
98 Kamerstukken I 2006/07, 29 942, A, p. 2.
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art. 287 lid 4 geeft niet aan welke ‘partijen’ bedoeld zijn. Het is niet goed denkbaar
dat het nieuwe lid 4 aan de insolventierechter een algemene competentie toebedeelt
om te oordelen over geschillen tussen de schuldenaar en derden, bijvoorbeeld debiteu-
ren van de schuldenaar. Bedoeld zal zijn dat de wederpartij van de schuldenaar
(tenminste ook) een schuldeiser van de schuldenaar zal moeten zijn. Volgens de MvT
kan de schuldenaar een voorziening vragen ter voorkoming van dreigende uithuiszet-
ting. De nieuwe wettekst brengt echter geen enkele beperking aan voor het soort zaken
dat aan de Wsnp-rechter kan worden voorgelegd, zolang het verzoek maar ‘spoed-
eisend’ is. De tekst van het nieuwe artikel zwijgt over de (exacte) samenhang en de
(gezamenlijke) behandeling van de voorzieningenprocedure en de Wsnp-procedure.
Indien de rechter direct de toepassing van schuldsaneringsregeling uitspreekt, zal het
aantal denkbare gevallen dat een schuldenaar nog spoedeisend belang heeft bij een
voorlopige voorziening niet groot zijn. Voor het geval de Wsnp-rechter zou besluiten
het Wsnp-verzoek aan te houden of zelfs af te wijzen zou de verzoeker belang kunnen
hebben allerlei executiegeschillen aan de Wsnp-rechter voor te leggen, wellicht ook
de (omstreden) vervangende hechtenis wegens de oplegging van strafrechtelijke
boetes.99 Verzoeken om voorzieningen zouden ook de redelijkheid van een gedwon-
gen schuldregeling kunnen ondersteunen en illustreren.100 Deze nieuwe competentie
van de Wsnp-rechter doet niet af aan de bevoegdheid van de (gewone) voorzieningen-
rechter, zo bevestigt de MvT. De insolventierechter heeft echter het voordeel, aldus
de minister, dat hij het aanvraagdossier in de Wsnp-zaak voor zich heeft.101 De
minister houdt ook voor mogelijk dat de Wsnp-rechter een voorziening uitspreekt
op basis van een incompleet dossier bij een Wsnp-verzoek. De rechter kan de voorzie-
ning dan treffen voor de duur van de aanhouding van het Wsnp-verzoek. Volgens
art. 287 lid 4 zijn op de procedure slechts een aantal bepalingen van Boek 1, Titel
2 Rv van toepassing, te weten de artt. 256-258 Rv inzake het kort geding en de artt.
358-362 Rv inzake hoger beroep tegen beschikkingen. Terwijl de spoedeisende
voorziening met een verzoekschrift van de schuldenaar bij de insolventierechter wordt
ingeleid, is niet duidelijk of de overige bepalingen van Boek 1, Titel 3 Rv inzake
verzoekschriften (niet) van toepassing zijn.102 Alles hangt af van de Recofa-richtlijnen
c.q. de toepassing in de praktijk, maar gezien de huidige wachttijden voor de behande-
ling van Wsnp-verzoeken verwacht ik vooralsnog niet dat schuldenaren langs deze
weg sneller een voorziening zullen krijgen dan via een regulier kort geding.

99 Over die vervangende hechtenis en de Wsnp zie hoofdstuk 2, par. 5.1.4 en 5.1.5.
100 Zie over de gedwongen schuldregeling par. 2.2.4 hieronder.
101 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 7.
102 Zie art. 261 Rv: ‘Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, is deze titel van toepassing op alle

zaken die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, alsmede op zaken waarin de rechter
ambtshalve een beslissing neemt.’
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2.2.4 Art. 287a Fw; gedwongen schuldregeling

389. Art. 287a Fw introduceert de mogelijkheid voor de schuldenaar aan de rechter
primair te verzoeken, voorafgaand aan een subsidiair verzoek tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling, een door de schuldenaar aangeboden schuldregeling (buiten-
gerechtelijk akkoord) aan één of meer onwillige schuldeisers op te leggen. Art. 287a
lid 1 en lid 5 Fw geven de materiële criteria:

1. De schuldenaar kan in het verzoekschrift, bedoeld in art. 284, eerste lid, de rechtbank
verzoeken één of meer schuldeisers die weigert of weigeren mee te werken aan een vóór
indiening van het verzoekschrift aangeboden schuldregeling, te bevelen in te stemmen met
deze schuldregeling.
[...]
5. De rechtbank wijst het verzoek toe indien de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering
van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de
onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot
weigering en de belangen van de schuldenaar of van de overige schuldeisers die door die
weigering worden geschaad. Art. 300, lid 1, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is
van toepassing.

De weigerachtige schuldeiser(s) wordt (worden) door de rechtbank opgeroepen. Bij
toewijzing van het verzoek dient de rechter de weigerachtige schuldeisers in de kosten
van de procedure te veroordelen.103 De MvT voert aan dat het niet eenvoudig is
een weigerende schuldeiser in kort geding te dwingen tot medewerking aan een
onderhands akkoord: er moet sprake zijn van misbruik van recht door de crediteur.
Als onwrikbaar uitgangspunt van ons algemeen vermogensrecht geldt reeds lang dat
de schuldeiser in beginsel recht heeft op integrale voldoening van zijn vordering. Het
staat de schuldeiser vrij om een aanbod tot gedeeltelijke betaling te weigeren. Een
uitzondering wordt algemeen aanvaard voor de gevallen waarin een weigering misbruik
van recht oplevert.104 De HR heeft in zijn arrest van 12 augustus 2005, in algemene
beschouwingen, nog eens bevestigd dat op de totstandkoming van een buitengerechte-
lijk akkoord de ‘gewone regels’ van het verbintenissenrecht van toepassing zijn.105

De HR bevestigde dat de misbruikleer van toepassing is op de weigering van buitenge-

103 Aldus het nieuwe art. 287a lid 3 en lid 6 Fw.
104 Zie voor een overzicht van jurisprudentie inzake een buitengerechtelijk akkoord: Wessels Insolventie-

recht VI, par. 6224 e.v.
105 HR 12 augustus 2005, JOR 2005/257, zie de r.o. 3.5.1-3.5.4. De overweging in r.o. 3.5.2, die

voorafgaat aan het oordeel dat het verbintenissenrecht van toepassing is, luidt: ‘Ten aanzien van
de totstandkoming en de gevolgen van een dergelijk akkoord gelden niet de bijzondere voorwaarden
en waarborgen welke de Faillissementswet in geval van faillissement, surseance van betaling en
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen bevat voor het daar telkens geregelde akkoord, welke
regeling meebrengt dat aan zo’n akkoord, dat mede met het oog op de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers is onderworpen aan rechterlijk toezicht, verbindende kracht kan toekomen ook jegens
een betrokken schuldeiser die daarmee niet instemt.’ Zie over dit arrest: Wessels, ‘Buitengerechtelijk
schuldeisersakkoord’, in 10 jaar ‘JOR’. Alsnog geannoteerd, ’s-Gravenhage: SDU 2006, p. 182-188,
en Wessels Insolventierecht VI (2007), par. 6209a.
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rechtelijke akkoorden en oordeelde dat slechts onder zeer bijzondere omstandigheden
plaats kan zijn voor een bevel aan een schuldeiser om aan de uitvoering van een hem
aangeboden akkoord mee te werken.106 Volgens de HR ligt het op de weg van de
schuldenaar dergelijke bijzondere omstandigheden aan te voeren en zonodig te bewij-
zen.107 De HR overweegt echter met zoveel woorden dat het (enkele) belang van
de schuldenaar dat met een akkoord een schuldsaneringsregeling kan worden voor-
komen (op zich) niet zwaar genoeg weegt.108 Ook de MvT bij wetsvoorstel 29 942
stelt dat misbruik niet snel wordt aangenomen: ‘Het is immers zijn [des schuldeisers,
AJN] goed recht om te verlangen dat al het mogelijke wordt gedaan om zijn schuld
voldaan te krijgen en als hij van mening is dat die kans op een gedeeltelijke voldoe-
ning groter is wanneer de schuldenaar onder intensief, streng en onafhankelijk toezicht
komt te staan van een bewindvoerder en een R-C, dan kan daar moeilijk misbruik
van recht in worden gezien. De schuldeiser aanvaardt daarmee immers zelf ook de
kans dat zijn vordering niet volledig zal worden voldaan en na ommekomst van de
schuldsaneringsregeling op grond van art. 358 Fw niet langer afdwingbaar is.’109

Op basis van het WODC-onderzoek constateert de minister dat de weigering van een
crediteur niet altijd zakelijk is, dat wil zeggen niet steeds gebaseerd is op het gegronde
vermoeden dat de uitkering in het wettelijke Wsnp-traject hoger zal zijn dan in een
minnelijk traject.110 Met het nieuwe art. 287a is beoogd te voorkomen dat personen
in de schuldsaneringsregeling terechtkomen terwijl zij een minnelijke regeling hadden
kunnen treffen, ware het niet dat een crediteur wellicht zonder valide reden weigert
met een minnelijke regeling in te stemmen. De nieuwe regeling beoogt het minnelijke
traject te versterken en het wettelijke traject te ontlasten.111 ‘Het gaat om schulde-

106 In r.o. 3.5.3 overweegt de HR daartoe: ‘De omstandigheid dat een schuldeiser de slechte financiële
positie van de schuldenaar of diens dreigende faillissement kent of behoort te kennen, zal in het
algemeen niet voldoende zijn om de gevolgtrekking te wettigen dat die schuldeiser misbruik maakt
van zijn bevoegdheid te weigeren met het hem aangeboden buitengerechtelijke akkoord in te stemmen.
[…] Daarbij moet worden bedacht dat tot de belangen die aan de zijde van de schuldeiser een rol
kunnen spelen behoort dat bij een buitengerechtelijk akkoord de waarborgen ontbreken die de
Faillissementswet biedt met betrekking tot de vaststelling van en het toezicht op de vermogenpositie
van de schuldenaar door de curator of de bewindvoerder en de rechter-commissaris.’

107 Zie HR 12 augustus 2005, JOR 2005/257, NJ 2006, 230, r.o. 3.5.4. Harmsen, ‘Noot bij HR 12
augustus 2005, JOR 2005/257’ TvI 2006, 22, p. 104, leidt uit deze overweging van de HR af dat
de schuldenaar er niet mee kan volstaan algemene criteria, waaraan een onderhands akkoord volgens
diverse literatuur en jurisprudentie dient te voldoen (zie randnr. 390 hieronder), ‘af te vinken’; de
schuldenaar dient specifieke omstandigheden aan te tonen waaruit blijkt dat de schuldeiser naar
redelijkheid niet tot zijn weigering van het aangeboden akkoord kon komen, aldus Harmsen.

108 Zie r.o. 3.5.3 van HR 12 augustus 2005, JOR 2005/257, NJ 2006, 230.
109 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 16.
110 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 17 verwijst naar WODC (2001), p. 68-71 en 188 en

naar Huls & Schellekens (2001), p. 108 en 112.
111 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 17. Houben, ‘Het onderhands dwangakkoord’, TvI 2006,

p. 101, ziet in art. 287a Fw een codificatie van rechtspraak, maar bekritiseert de motivering in de
MvT: ‘De wens om het minnelijke traject te versterken, hoe legitiem ook, is geen reden voor een
beperking van de contractsvrijheid van de schuldeisers, anders dan het altijd geldende art. 3:13 BW.’
Houben, t.a.p., zou het betreuren indien door art. 287a Fw het misbruik van bevoegdheid criterium
minder streng wordt ingevuld en ziet meer in een facilitering van het gerechtelijk akkoord in
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naren waarvan het nooit de bedoeling is geweest dat ze in de wettelijke regeling terecht
zouden komen, omdat ze in het minnelijk traject geholpen kunnen worden,’ aldus
de minister.112

Wanneer de rechter het primaire verzoek tot gedwongen schuldregeling afwijst,
dient hij vervolgens te oordelen over het subsidiaire Wsnp-verzoek. Eerst indien ook
dat subsidiaire verzoek wordt afgewezen, staat appel voor de schuldenaar open.
Separaat appel tegen afwijzing van het primaire verzoek zou de procesgang van het
Wsnp-verzoek teveel compliceren en leiden tot extra werklast voor de rechterlijke
macht.113 Zou appel tegen afwijzing van het primaire verzoek wel worden toegestaan
dan zou de sanering niet van start kunnen gaan als het subsidiaire Wsnp-verzoek wel
zou zijn toegewezen, aldus de minister.114 Op grond van het aangenomen amende-
ment van de Tweede Kamerleden Weekers en Noorman-Den Uyl van oktober 2006
is in art. 287a lid 7 opgenomen dat de rechter, na afwijzing van het primaire verzoek
voor oplegging van een schuldregeling, slechts op het subsidiaire Wsnp-verzoek beslist
indien de schuldenaar het subsidiaire verzoek handhaaft.115 Na afwijzing van de
verzochte schuldregeling beslist de rechter dus niet ‘automatisch’ op het Wsnp-verzoek.
De minster heeft zich tevergeefs tegen het amendement verzet.116 De minister wees
er op dat de schuldenaar, ook zonder het nieuwe art. 287a, zich thans reeds tot de
kort geding rechter kan wenden. Door de combinatie met het (subsidiaire) Wsnp-
verzoek laat de schuldenaar zien dat hij geen alternatieve oplossingen meer ziet als
de verzochte schuldregeling (een akkoord) niet tot stand komt. De minister vreest
dat het amendement een averechts effect kan hebben: als de rechter nog niet weet
of de schuldenaar het Wsnp-verzoek handhaaft, zou de rechter minder snel een
schuldregeling kunnen opleggen. Daarbij wijst de minister naar de terughoudendheid
die de HR in het voormelde arrest van 12 augustus 2005 voorschrijft bij het opleggen
van een dwangakkoord via een kort geding. Volgens kamerlid Weekers zou de
mogelijkheid voor de schuldenaar zijn subsidiaire Wsnp-verzoek te laten vallen juist
een ‘prikkel voor de weigerachtige schuldeisers zijn om tijdig eieren voor hun geld
te kiezen’.117

faillissement dan een oprekking van het contractenrecht ter ondersteuning van het onderhandse
akkoord c.q. minnelijke traject. Overigens wijst Houben zelf op Vzngr. Rb. Groningen 24 december
2004, NJF 2005, 78, waarin de instandhouding van het minnelijk traject in de overwegingen wordt
betrokken.

112 Kamerstukken II 2005/06 29 942, nr. 7, p. 25.
113 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 4, p. 3.
114 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 4, p. 3.
115 Zie voor amendement en een korte toelichting: Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 10.
116 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 33, p. 3 en Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 35, p. 17.
117 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 35, p. 14. Weekers verwijst abusievelijk naar het amendement

op stuk nr. 11, maar doelt kennelijk op stuk nr. 10.
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390. De regeling van de gedwongen schuldregeling in het nieuwe art. 287a is zeer
summier.118 In reactie op het wetsvoorstel hebben enkele organisaties verzocht om
nadere regelgeving ten aanzien van (a) de vraag voor welke schulden deze zou moeten
gelden, (b) de verificatieprocedure, (c) de verhouding tussen preferente en concurrente
schuldeisers.119 De minister ziet het primaire verzoek als een ‘eenvoudige’ mogelijk-
heid om het minnelijke traject alsnog succesvol af te ronden met een akkoord en wil
de wettelijke regeling niet uitwerken. ‘Verdere uitwerking zou ertoe kunnen leiden
dat de Wsnp belast wordt met een regeling die bijna even uitgebreid zou zijn als de
saneringsregeling zelf. […] Een bijzondere regeling voor bepaalde categorieën schuld-
eisers past daarbij niet. De rechter krijgt een volledig aanvraagdossier voorgelegd,
wat de beoordeling van het verzoek tot gedwongen schuldregeling zal vereenvoudigen
vergeleken met de rechter die momenteel in kort geding over dergelijke vorderingen
oordeelt.’, aldus de MvT.120 Het hierboven geciteerde art. 287a lid 5 schrijft voor
dat de Wsnp-rechter bij zijn beslissing op het verzoek tot een gedwongen schuldrege-
ling de belangen van de schuldeiser afweegt tegen de belangen van de schuldenaar.
De rechter dient het verzoek toe te wijzen, zo begrijp ik de minister, indien crediteuren
in de aangeboden regeling een hogere dan wel snellere aflossing krijgen dan via het
wettelijke Wsnp-traject.121 Dat komt overeen met het oordeel van de Rechtbank
’s-Gravenhage dat relevant is wat, in het kader van een schuldsanering onder het
regime van de Wsnp en gedurende de daarvoor in aanmerking komende termijn, voor
de schuldeisers beschikbaar zal komen.122 Anders gezegd: een akkoord is aanvaard-
baar indien het akkoordbedrag tenminste gelijk is aan de contante waarde van de
aflossingstermijnen, gecumuleerd over drie of vijf jaar, verminderd met de kosten
van de wettelijke schuldsanering. Maar bij de beoordeling van het verzoek spelen
volgens de MvT ook nog andere omstandigheden een rol. De minister verwijst naar

118 De Eerste Kamer heeft diverse vragen gesteld over het geval dat zich na de uitspraak van de rechter
nieuwe schuldeisers melden en het geval dat de schuldenaar de opgelegde schuldregeling niet nakomt.
Volgens de minister kan de schuldregelingsovereenkomst ontbonden of vernietigd worden, maar
blijft het vonnis ex art. 287a in stand. De desbetreffende schuldeiser zou dan wel een herroepingspro-
cedure op grond van art. 382 e.v. Rv kunnen aanspannen. De minister bevestigt voorts dat de rechter,
ter voorkoming van deze problematiek, aan een veroordeling ex art. 287a de voorwaarde kan
verbinden dat de schuldenaar de schuldregeling daadwerkelijk nakomt. Zie de MvA, Kamerstukken I
2006/07, 29 942, C, p. 5-7 en zie ook Handelingen I 30-960 d.d. 22 mei 2007.

119 Engberts (2005-I), p. 7-8, uitte al in 2005 zijn twijfels over het succes van de nieuwe regeling.
Engberts wees erop dat aan de rechter voorgelegde Wsnp-dossiers vaak niet alle schulden vermelden
wat het opleggen van een schuldregeling belemmert. Ook attendeerde Engberts erop dat art. 287a
regelingen ontbeert voor betwiste schuldvorderingen, preferente vorderingen en voor het geval achteraf
blijkt dat de schuldenaar activa verzwegen heeft. De wetgever heeft zijn oproep tot uitwerking van
art. 287a genegeerd. Ook de NVvR drong in haar advies d.d. 7 april 2004, p. 3, reeds aan op
uitwerking van art. 287a.

120 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 17. De bedoelde organisaties, die vragen om een uitwer-
king van de wet zijn, Divosa, LPISHV en NVvR.

121 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 18.
122 Rb. ’s-Gravenhage, 19 september 2001, NJ 2002, 177. De rechtbank toetste overigens aan de

maatstaven van redelijkheid en billijkheid en niet aan het leerstuk van misbruik van recht. Zie nader
noot 17 van dit hoofdstuk.
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omstandigheden die ontleend zijn aan de jurisprudentie over gedwongen schuldregelin-
gen – in het bijzonder aan een uitspraak van Rb. Almelo gewezen in 1998, vóór
invoering van de Wsnp, en een uitspraak van de Pres. Rb. Zwolle uit 2001 – te
weten:123

1 is het schikkingsvoorstel door een onafhankelijke en deskundige partij getoetst
(bijvoorbeeld een gemeentelijke kredietbank);

2 is het schikkingsvoorstel goed en betrouwbaar gedocumenteerd;
3 is voldoende duidelijk gemaakt dat het aanbod het uiterste is waartoe de schulde-

naar financieel in staat moet worden geacht;
4 biedt het alternatief van faillissement of schuldsanering enig uitzicht voor de

schuldenaar;
5 biedt het alternatief van faillissement of schuldsanering enig uitzicht voor de

schuldeiser: hoe groot is de kans dat de weigerachtige schuldeiser dan evenveel
of meer zal ontvangen;

6 is aannemelijk dat gedwongen medewerking aan een schuldregeling voor de
schuldeiser concurrentieverstorend werkt;

7 bestaat er precedentwerking voor vergelijkbare gevallen;
8 wat is de zwaarte van het financiële belang dat de schuldeiser heeft bij volledige

nakoming;
9 hoe groot is het aandeel van de weigerende schuldeiser in de totale schuldenlast;
10 staat de weigerende schuldeiser alleen naast een grote meerderheid van met de

schuldregeling instemmende schuldeisers;
11 is er eerder een minnelijke of gedwongen schuldregeling geweest die niet naar

behoren is nagekomen.

Deze enuntiatieve opsomming geeft een indicatie van de omstandigheden die de rechter
bij een verzoek ex art. 287a zou kunnen (of moeten?) meewegen. De formulering
van een aantal criteria roept wel (onbeantwoorde) vragen op. Moet het gaan om een
akkoord dat aan alle schuldeisers is aangeboden of mag het ook een aanbod zijn aan
een aantal door de schuldenaar geselecteerde, ‘lastige’ schuldeisers? Bij welk aandeel
in de schuldenlast kan de weigerachtige schuldeiser de doorslag geven (vergelijk de

123 De MvT verwijst naar Pres. Rb. Zwolle 2 februari 2001, KG 2001, 136 tevens opgenomen in
Lankhorst (2003), nr. 113, en Rb. Almelo 4 februari 1998, JOR 1998/66. In voormelde uitspraak
van Rb. Almelo worden negen criteria aangelegd, die de rechtbank ontleende aan Van der Heiden,
De Praktijkgids, 1997, p. 651 e.v. Wessels Insolventierecht VI (2007), par. 6224 e.v. bespreekt
jurisprudentie en literatuur aan de hand van de negen criteria van Rb. Almelo. Wessels voegt in
zijn commentaar op deze negen criteria een tiende criterium toe: de rechter dient er in zijn overwegin-
gen expliciet blijk van te geven dat de belangen van de schuldeiser zijn afgewogen. Het nieuwe
art. 287a lid 5 Fw (2008) schrijft uitdrukkelijk een afweging voor van de belangen van de weigerach-
tige schuldeiser en de schuldenaar. Voor wat betreft de lagere jurisprudentie daterend ná invoering
van de Wsnp in 1998 kan behalve op de in de MvT genoemde Pres. Rb. Zwolle 2 februari 2001,
KG 2001, 136, gewezen worden op Pres. Rb. Utrecht 7 december 2000, KG 2001, 62 en Pres. Rb.
Groningen 1 maart 2001, KG 2001, 93. In de uitspraak van de Pres. Rb. Zwolle wordt slechts acht
geslagen op zeven van de elf in de MvT opgesomde omstandigheden.
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door de minister genoemde omstandigheid (9), geciteerd hierboven)? Is een bepaalde
gekwalificeerde meerderheid van instemmende schuldeisers vereist (vergelijk omstan-
digheid 10)? Is de tegenwerping van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, nuts-
of telecombedrijven – instellingen met enorme aantallen schuldenaren – dat een
akkoord precedentwerking schept, steekhoudend of niet (onder (8) wordt de vraag
door de minister wel gesteld maar niet beantwoord)? Een andere vraag is of de criteria
alleen gelden voor particulieren zonder onderneming of ook voor ondernemers. In
Rb. Almelo 4 februari 1998, waar het ging om een ondernemer, wordt de voorwaarde
gesteld dat werkgelegenheid behouden blijft. Ook stelt die uitspraak als aanvullende
voorwaarde dat schuldeisers tijdens de uitvoering van het akkoord door de schuldenaar
op de hoogte gehouden worden van relevante ontwikkelingen. Een nadere toelichting
van de minister op de criteria had niet misstaan. Het argument van de minister dat
een nadere wettelijke regeling net zo veelomvattend zou zijn als de Wsnp zelf, over-
tuigt niet. In art. 287a zou heel goed een (beter) overdachte en uitgewerkte lijst van
relevante omstandigheden en toetsingscriteria opgenomen kunnen worden. Te denken
is bijvoorbeeld aan een verwijzing naar art. 332 Fw (stemming over akkoord) en een
minimaal akkoordbedrag overeenkomend met de aflossingscapaciteit van de schulde-
naar vermenigvuldigd met 36 maanden. De nieuwe wettekst beperkt het toetsingskader
tot een afweging van de belangen van de schuldenaar en de belangen van de weiger-
achtige schuldeiser(s). Weliswaar beperkt de wettekst de belangenafweging niet met
zoveel woorden tot de financiële belangen van de weigerachtige schuldeiser en de
schuldenaar, het gebruik van de term ‘onevenredigheid’ wijst wel in die richting. Zoals
reeds opgemerkt, gaat het volgens de MvT ook met name om één specifiek financieel
belang van de crediteur: kan de crediteur bij toepassing van de Wsnp geen grotere
opbrengst realiseren dan kan hij een door de schuldenaar aangeboden schuldregeling
in redelijkheid niet weigeren.124

391. Het nieuwe art. 287a lid 5 Fw en de MvT verlangen van de rechter niet te
beoordelen of de schuldenaar al dan niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van
het ontstaan of onbetaald laten van diens schulden.125 De minister meende dat een
bijzondere regeling voor bepaalde categorieën schuldeisers niet past bij de gedwongen
schuldregeling, de nota naar aanleiding van het verslag van maart 2006 herhaalt dat
standpunt.126 Maar in die nota komt de goede trouw van de schuldenaar toch nog

124 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 18.
125 De ambtelijke concepttekst van de toelichting op art. 287a refereerde overigens wel aan de goede

trouw van de schuldenaar: ‘- is het alternatief van de wettelijke schuldsanering realistisch: maakt
de schuldenaar kans te worden toegelaten of heeft de schuldenaar bijvoorbeeld getracht de schuldeiser
te benadelen hetgeen de goede-trouw-toets bij toelating kan beïnvloeden.’ Ook in het lijstje van
elf in Lankhorst (2003), p. 139, wordt de goede-trouw-toets genoemd. Maar Pres. Rb. Zwolle 2
februari 2001,KG 2001, 136 noch Rb. Almelo 4 februari 1998 JOR 1998/66 besteden overwegingen
aan de vraag of de schuldenaar te goeder trouw is. Overigens wordt noch in de concepttoelichting
noch in Lankhorst (2003) toegelicht wat precies de consequentie zou moeten zijn van het niet te
goeder trouw zijn van de schuldenaar voor de aanvaardbaarheid van een akkoord buiten insolventie.

126 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 17 en Kamerstukken II 2005/06 29 942, nr. 7, p. 78.
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om de hoek kijken. Naar aanleiding van een vraag van de CU in welke mate rekening
wordt gehouden met belangen van schuldeisers als er sprake is van schuldenaren die
niet te goeder trouw zijn, antwoordt de minister in de nota van maart 2006 dat bij
de belangenafweging bedoeld in art. 287a lid 5 ‘de goede trouw van de schuldenaar
een rol kan spelen’.127 Ook het subsidiaire Wsnp-verzoek kan dan op grond van
art. 288 lid 1 onder b worden afgewezen, aldus de minister. Toch stelt de minister,
elders in de nota van maart 2006, dat geen enkele categorie schuldeisers bij voorbaat
van de gedwongen schuldregeling is uitgesloten, ook het CJIB niet.128 Een (ingetrok-
ken) amendement van Noorman-Den Uyl beoogde in de wet vast te leggen dat het
bevel ex art. 287a Fw óók betrekking kan hebben op geldboetes terzake van overtredin-
gen.129 De minister had bezwaren tegen het amendement.130 Hij wees er op dat
er een convenant in de maak is tussen NVVK en CJIB inzake de deelname van het
CJIB aan minnelijke regelingen.131 Volgens de minister zou het convenant niet alleen
betrekking hebben op boetes uit overtredingen maar ook op strafrechtelijke schulden
uit misdrijf.

392. De verwijzing door de minister naar de goede trouw in het kader van art. 287a
roept weer nieuwe vragen op: (1) moet de rechter de goede trouw ambtshalve toetsen
of toetst de rechter alleen aan de goede trouw indien de weigerachtige schuldeiser
daar een beroep op doet, (2) moet de schuldenaar zijn goede trouw aannemelijk maken
(vergelijk art. 288 lid 1 b) voor een succesvol verzoek ex art. 287a, (3) gaat het om
de goede trouw jegens de weigerachtige schuldeiser of mogelijk ook om de goede
trouw jegens andere schuldeisers? Wat betreft de derde vraag lijkt aannemelijk dat
het gaat om de goede trouw jegens de weigerachtige schuldenaar nu de rechter dient
te beoordelen of die schuldeiser in redelijkheid de aangeboden schuldenregeling mocht
weigeren, maar de minister geeft geen uitsluitsel. Voor het geval de schuldenaar
‘fraudeschulden’ heeft, bepleitte Engberts in 2004 dat een akkoord aan de rechter zou
worden voorgelegd, zelfs indien alle schuldeisers met het aangeboden akkoord instem-

127 Kamerstukken II 2005/06 29 942, nr. 7, p. 40.
128 Kamerstukken II 2005/06 29 942, nr. 7, p. 78 e.v. Dat standpunt stond mijns inziens op gespannen

voet met de opmerking dat de goede trouw een rol kan spelen bij de beslissing over een voorgestelde
schuldregeling. De minister wees daarbij op het nieuwe art. 288 lid 1 onder b. Art. 288 lid 2 (2008)
bevat ‘imperatieve’ afwijzingsgronden onder andere indien de schuldenaar strafrechtelijke schulden
uit misdrijf heeft. Het zou mijns inziens vreemd zijn als de goede trouw wel een rol zou spelen
bij de afweging bedoeld in art. 287a en de imperatieve afwijzingsgronden niet. Volgens het in oktober
2006 geïntroduceerde art. 288 lid 3 kan de rechter schuldenaren met strafrechtelijke schulden toch
toelaten. De inconsistente opmerking van de minister in maart 2006 is derhalve met de wijziging
van het wetsvoorstel in oktober 2006 gerepareerd.

129 Zie voor het (gewijzigde) amendement met toelichting Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nrs. 14
en 16.

130 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 23, p. 5 en nr. 35, p. 20-21.
131 Ik begrijp dat het convenant in het voorjaar van 2007 definitief tot stand is gekomen, maar ten tijde

van de afronding van dit onderzoek was het convenant (nog) niet openbaar gemaakt.
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men.132 Dat standpunt is een fraaie illustratie van de worsteling met de moraal in
deze hele materie, maar acht ik binnen ons privaat- en faillissementsrecht nauwelijks
verdedigbaar: indien de moraliteit van de schuldenaar al een rol zou moeten spelen
bij de toelating tot de schuldsanering en/of het verstrekken van de schone lei, vermag
die moraliteit de uitgesproken wil van de belanghebbende schuldeisers niet te overtref-
fen. Ook de door de minister in maart 2006 gesuggereerde goede-trouw-toets bij
gedwongen schuldregelingen als bedoeld in art. 287a betekent mijns inziens een stap
terug in de tijd. Bij dwangakkoorden in surseance en faillissement is het goede-trouw-
criterium reeds lang geleden afgeschaft.133 Ook in de jurisprudentie over buiten-
gerechtelijke akkoorden speelt de goede trouw van de schuldenaar ten aanzien van
het ontstaan of onbetaald laten van schulden, voorzover mij bekend, geen rol.134

Conclusie
Zoals vermeld, beoogt art. 287a het minnelijk traject te ondersteunen. De cruciale
vraag is of de tekst van art. 287a en de toelichting daarop de Wsnp-rechter méér ruimte
biedt een schuldregeling op te leggen dan art. 3:13 BW c.q. de rechtspraak tot nu
toe waaronder het voormelde, terughoudende arrest HR 12 augustus 2005. Nu het
criterium van art. 287a niet verder reikt dan een belangenafweging zie ik maar weinig
normatief houvast voor de Wsnp-rechter om sneller een schuldregeling aan weigerach-
tige crediteuren op te leggen. Als de schuldenaar de volgens art. 287a jo. 285 Fw
voorgeschreven informatie (compleet) overlegt kan de Wsnp-rechter wel beter feitelijk
geïnformeerd beslissen dan de (gewone) rechter in kort geding. Het kan natuurlijk
zijn dat de rechter (c.q. de Hoge Raad), geïnspireerd door het enkele feit dat de
wetgever de (niet-genormeerde) mogelijkheid van een gedwongen schuldregeling in
de Wsnp heeft opgenomen, aan art. 287a een schuldenaarsgezinde uitleg geeft, maar
ik acht bepaald niet uitgesloten dat de consequentie van de summiere wettelijke
regeling zal zijn dat er, gelijk bij de toetsing aan de goede-trouw-maatstaf, eerst een
stroom art. 287a-jurisprudentie op gang zal (moeten) komen om de open norm van
art. 287a in te vullen. Vooralsnog brengt art. 287a rechtsonzekerheid mee voor de
schuldenaar, de schuldeisers en alle participanten in het minnelijke traject, welke
rechtsonzekerheid nog eens versterkt is door de koppeling die de minister legt tussen
een (gedwongen) schuldregeling en de (open norm van de) goede trouw. Indien de
rechter de suggestie van de minister, om de goede trouw van de schuldenaar mee te
wegen bij de beoordeling van een verzoek ex art. 287a, overneemt dan zal het voor
een schuldenaar met schulden als bedoeld in art. 288 lid 1 onder b (2008) niet makke-
lijker maar moeilijker worden om een schuldeisersakkoord te verwezenlijken. Waar-
schijnlijk geldt dat ook voor de schuldenaar met strafrechtelijke schulden bedoeld

132 Engberts, ‘Het eerste lustrum van de Wsnp: geen feeststemming (2)’, SchuldSanering 2004/2, p.
17. Engberts (2007-I), p. 5, werpt de vraag op of een dwangregeling moet worden afgewezen indien
er sprake is van fraudeschulden zonder die vraag te beantwoorden.

133 Zie de artt. 145-146 Fw (faillissement), 268-268a Fw (surseance) en 332 lid 3 en lid 4 Fw (Wsnp).
Zie voorts hoofdstuk 3, par. 3.2.6, 4.3 en 5 inzake de rechtshistorie van het verdwijnende goede-
trouw-criterium bij de beoordeling van akkoorden.

134 Vergelijk ook de toetsingscriteria (1)-(11), vermeld in randnr. 390.
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in art. 288 lid 2 onder c (2008), wellicht echter heeft die schuldenaar baat bij het
convenant tussen het CJIB en de NVVK. Ook leidt het standpunt van de minister
er waarschijnlijk toe dat weigerachtige schuldeisers standaard een beroep zullen doen
op het ontbreken van de goede trouw van de schuldenaar. Vooralsnog zie ik dan ook
niet dat art. 287a Fw het minnelijk traject veel ondersteuning biedt, maar bij een
ruimhartige toepassing door de rechter, pro sanitando, kan dat anders komen te
liggen.135

2.2.5 Art. 287b; voorlopige voorzieningen in een ‘bedreigende situatie’

393. Een door de Tweede Kamer aangenomen amendement van Weekers c.s. geeft
de Wsnp-rechter de mogelijkheid voorlopige voorzieningen te treffen, op verzoek van
de schuldenaar of B&W ten behoeve van de schuldenaar, voorafgaand aan de behande-
ling van het Wsnp-verzoek bedoeld in art. 284 lid 1 respectievelijk 284 lid 4 jo. lid 1
Fw.136 Een voorlopige voorziening kan gegeven worden indien sprake is van een
‘bedreigende situatie’. Onder een bedreigende situatie verstaat het wetsvoorstel (1)
gedwongen woningontruiming, (2) beëindiging van de levering van gas, elektra of
water of, (3) opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering (het nieuwe art.
287b lid 2). De voorlopige voorziening ex art. 287b kan strekken tot het van toepassing
verklaren van de artt. 304 en 305 Fw alsmede tot een verbod tot het opzeggen of
ontbinden van de zorgverzekering (art. 287b lid 4). Bij toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling verbiedt art. 304 een leverancier van gas, water, elektriciteit
of verwarming zijn leveranties op te schorten wegens schulden die zijn ontstaan vóór
de toepassing van de wsr. De tekst van (het nieuwe) art. 305 lid 2 Fw bepaalt, samen-
gevat, dat een verhuurder niet mag opzeggen wegens een betalingsachterstand daterend
van vóór de toepassing van de wsr en bovendien dat een ontruimingsvonnis wegens
een dergelijke betalingsachterstand wordt opgeschort.137 Kort gezegd kan een voor-
lopige voorziening als bedoeld in art. 287b dus bescherming bieden tegen afsluiting
van gas, water en licht, huuropzegging en woningontruiming en tegen beëindiging
van een zorgverzekering nog vóórdat de wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing is. Uit de artt. 304 en 305 volgt dat die bescherming slechts geldt ten
aanzien van betalingsachterstanden en niet ten aanzien van lopende verplichtingen.
Ten aanzien van de zorgverzekering volgt dat niet met zoveel woorden uit de nieuwe
wettekst, maar ik neem aan dat het de bedoeling is geweest – overeenkomstig de
strekking van de artt. 304 en 305 – dat de schuldenaar tijdens de looptijd van de

135 In gelijke zin schrijft Engberts (2007-I), p. 5, dat niet snel sprake is van misbruik van recht door
schuldeisers en dat de kans bestaat dat art. 287a ‘een doodgeboren kindje’ is.

136 Zie voor het (gewijzigde) amendement en de toelichting daarop Kamerstukken II 2006/07, 29 942,
nr. 26 en 34 alsmede de herdruk van nr. 34.

137 Volgens het nieuwe art. 305 lid 3 Fw (thans nog 305 lid 2) mag wel opzegging plaatsvinden indien
de huurder tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling zijn huurpenningen niet betaalt.
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voorlopige voorziening de lopende premie van de ziektekostenverzekering blijft betalen.
De indieners van het amendement lijken over het hoofd te hebben gezien dat het

nieuwe art. 287 lid 4 reeds een algemenere regeling geeft voor voorlopige voorzienin-
gen, welke regeling bovendien niet is beperkt tot de verhuurder, het nutsbedrijf en
de zorgverzekeraar.138 De eerste zin van art. 287 lid 4 luidt: ‘De rechtbank is be-
voegd, gelet op de belangen van partijen, een voorlopige voorziening bij voorraad
te geven.’139 Waarom hebben de indieners van het amendement niet aangedrongen
op een uitwerking van de regeling in art. 287 lid 4? Ondanks zijn eerder vermelde
verzet tegen art. 287b lijkt de minister in de MvA het naast elkaar bestaan van art.
287 lid 4 en 287b te verdedigen. Volgens de MvA spelen art. 287 lid 4 en art. 287b
zelfs een ‘geheel eigen rol.’ De Minister van Justitie stelde in de Eerste Kamer dat
art. 287 lid 4 vooral bedoeld is als vervanging van de verdwenen voorlopige toepassing
‘in het kader van toelating tot de schuldsaneringsregeling’ ‘enkel bedoeld om in de
periode tussen indiening van het verzoekschrift en de beslissing daarop in spoedeisende
gevallen voorlopige voorzieningen te treffen’, terwijl art. 287b bedoeld zou zijn voor
het ‘bereiken van een soort adempauze die de schuldenaar in staat moet stellen het
minnelijk traject voort te zetten om met zijn schuldeisers een regeling van zijn schuld-
eisers te bereiken c.q. af te ronden.’140 De minister maakt aldus, achteraf, een onder-
scheid tussen de functie van de twee nieuwe wetsbepalingen welk onderscheid niet
blijkt uit de wettekst en mijns inziens ook niet uit de toelichtingen op het amendement
in de Tweede Kamer.

De rechter kan een voorziening opleggen voor maximaal zes maanden. Volgens
art. 287b lid 6 dient de instantie die de buitengerechtelijke schuldsanering uitvoert
na afloop van de voorziening verslag uit te brengen aan de rechtbank. De voorzienin-
gen worden in de kamerstukken ook wel aangeduid als een ‘moratorium’ in het
minnelijk traject.141 De minister heeft zich tegen een dergelijk moratorium verzet.142

De bezwaren van de minister betroffen in de eerste plaats het ontbreken van waarbor-
gen die toepassing van de Wsnp biedt, zoals de beoordeling door de rechter van
betalingsonmacht en goede trouw alsmede het vermogensbeheer en het toezicht door
de bewindvoerder. De minister merkt voorts op dat art. 287 lid 6 veronderstelt dat
er tijdens de voorlopige voorziening een buitengerechtelijke schuldregeling wordt
uitgevoerd, terwijl de vereiste art. 285-verklaring juist moet behelzen dat er géén
vooruitzichten zijn tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen. Ook wees
de minister op diverse onduidelijkheden in de redactie van art. 287b Fw, onder meer
ten aanzien van (a) de vraag of het Wsnp-verzoek tijdens de looptijd van de voorlopige
voorziening dient te worden aangehouden, (b) de vraag of een verzoek tot voorlopige

138 Zie ook de vragen uit de Eerste Kamer, Kamerstukken I 2006/07, 29 942, B, p. 2.
139 Anders dan art. 287b vereist de tekst van art. 287 lid 4 dus wel een afweging van de belangen van

partijen.
140 Citaten uit Kamerstukken I 2006/07, 29 942, C, p. 4 en 5 en Handelingen I 30-959 d.d. 22 mei 2007.
141 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 33., p. 1. Zie ook reeds de afwijzende reactie van de

minister in maart 2006 in antwoord op vragen van de CDA-fractie, Kamerstukken II 2006/07, nr. 7,
p. 21.

142 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 33., p. 1 en Kamerstukken II 2006/07, nr. 7, p. 21.
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voorziening ex art. 287b gepaard dient te gaan met een verzoek tot het opleggen van
een schuldregeling als bedoeld in art. 287a, (c) de vraag of de opsomming van bedrei-
gende situaties, in art. 287b lid 2, limitatief is. In het oorspronkelijke amendement
was een vierde bedreigende situatie opgenomen namelijk het geval dat beslag is gelegd
op loon of vermogen.143 In verband daarmee was het volgens het oorspronkelijke
amendement ook mogelijk dat de rechter art. 301 Fw, strekkend tot verval van beslag
en staking van executies, gedurende zes maanden van toepassing zou verklaren.
Wegens de vele bezwaren van de minister tegen een (algemeen) wettelijk ‘moratorium’,
die voor een zo verregaande regeling advies van de Raad van State wilde inwinnen,
is de verwijzing naar art. 301 in de herdruk van het amendement vervallen, tegelijk
met het schrappen van beslag op loon of vermogen als een ‘bedreigende situatie’.
Tijdens een ‘moratorium’ ex art. 287b kunnen crediteuren, waaronder ook de verhuur-
der, nutsleverancier en de ziektekostenverzekering, dus wel beslag leggen en executies
starten c.q. voortzetten.

394. Ik kom terug op de toepassingscriteria voor de voorlopige voorzieningen, meer
in het bijzonder in relatie tot het al dan niet te goeder trouw zijn geweest van de
schuldenaar. Het nieuwe art. 287b bedoelt kennelijk twee vereisten te stellen voor
een voorlopige voorziening.

Ten eerste dient de schuldenaar een (subsidiair) Wsnp-verzoek in te dienen. De
schuldenaar moet er dus ook bij een verzoek om voorlopige voorzieningen voor
zorgdragen dat alle gegevens bedoeld in art. 285 lid 1 aan de rechter worden over-
gelegd.144 Hoewel art. 287b dat niet met zoveel woorden bepaalt, lijkt toch wel uit
de wettekst te volgen dat een verzoek om voorlopige voorzieningen eveneens gecombi-
neerd dient te worden met een verzoek van de schuldenaar ex art. 287a aan de rechter
om een aangeboden akkoord aan dwarsliggende crediteuren op te leggen. Art. 287b
vangt immers aan met ‘Voorafgaand aan de behandeling van het verzoek, bedoeld
in artikel 287a, eerste lid,…’. De Minister van Justitie meende in eerste instantie ook,
zo blijkt uit zijn kritische brief aan de Tweede Kamer van oktober 2006 over het
amendement, dat een verzoek ex art. 287b niet mogelijk is zonder een verzoek ex
art. 287a om één of meer schuldeisers een schuldregeling op te leggen.145 Maar in
de Eerste Kamer stelt de minister, zonder een vindplaats te vermelden, dat uit de
discussie met de Tweede Kamer kan worden afgeleid dat een verzoek ex art. 287b
niet gekoppeld behoeft te worden aan een verzoek ex art. 287a.146 Op 22 mei 2007
voegde de minister daar nog aan toe dat de toewijsbaarheid van een art. 287a-verzoek
ook geen voorwaarde is voor een art. 287b-verzoek.147

143 Zie slot van het voorgestelde art. 287b lid 2 volgens het oorspronkelijke amendement opgenomen
in Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 26.

144 Bij het ontbreken van de vereiste gegevens kan de rechtbank een termijn van een maand stellen
om de gegevens aan te vullen bij gebreke waarvan het verzoek niet-ontvankelijk verklaard wordt.
Zo volgt uit art. 287b lid 3 jo. art. 287a lid 2 jo. art. 287 lid 2.

145 Zie de bezwaren van de minister tegen art. 287b, Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 33, p. 2.
146 Kamerstukken I 2006/07, 29 942, C, p. 5.
147 Handelingen I 30-959 d.d. 22 mei 2007.
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Ten tweede dient sprake te zijn van een ‘bedreigende situatie’. De rechter kan
een voorlopige voorziening opleggen vóórdat hij het Wsnp-verzoek beoordeelt. Sterker
nog: zou de Wsnp-rechter het Wsnp-verzoek direct toewijzen dan zou een voorlopige
voorziening niet meer nodig zijn; zou de rechter het Wsnp-verzoek direct afwijzen
dan zou het vreemd zijn als de rechter wel een voorlopige voorziening treft. Volgens
de indieners van het amendement dient het nieuwe art. 287b er dan ook toe het
buitengerechtelijke traject te versterken.148

Uit de wettekst of de toelichting op het amendement blijkt niet dat voor een
voorlopige voorziening ook voldaan moet zijn aan de drie toepassingsvereisten van
art. 288 lid 1 voor toewijzing van het Wsnp-verzoek of dat de rechter toetst aan de
vier gronden van art. 288 lid 2 tot afwijzing van het Wsnp-verzoek (zie over art. 288
paragraaf 2.2.6 hieronder). Art. 287a lid 5 schrijft aan de rechter voor de belangen
van schuldenaar en schuldeisers te wegen indien het gaat om een gedwongen schuld-
regeling, maar art. 287b lid 3 verklaart art. 287a lid 5 niet van overeenkomstige
toepassing. Ik vraag me af of dit onbedoeld dan wel onvoldoende overwogen is, nu
de rechter bij het opleggen van voorzieningen ex art. 287 lid 4 wel op de belangen
van partijen moet letten.149 Maar volgens de wettekst van 287b is bij de oplegging
van een voorlopige voorziening wegens een bedreigende situatie dus geen belangen-
afweging voorgeschreven. Art. 287b lid 3 schrijft wel voor dat zowel de schuldenaar
als de schuldeisers opgeroepen en gehoord worden. Indien er geen twijfel bestaat over
het bestaan van een bedreigende situatie is de vraag evenwel welke vrijheid de rechter
heeft om een verzoek om voorlopige voorzieningen af te wijzen. Stel dat de schulde-
naar aan de rechter een brief overlegt waarin de verhuurder de schuldenaar sommeert
tot betaling van huur bij gebreke waarvan hij maatregelen aankondigt tot woningontrui-
ming. De wettekst lijkt in dat geval aan de rechter nauwelijks een mogelijkheid te
geven een voorlopige voorziening af te wijzen. De schuldenaar moet er wel voor
zorgdragen dat alle gegevens bedoeld in art. 285 lid 1 aan de rechter worden over-
gelegd. Bij het ontbreken van de vereiste gegevens kan de rechtbank een termijn van
een maand stellen om de gegevens aan te vullen bij gebreke waarvan het verzoek
niet-ontvankelijk verklaard wordt.150 De wettekst en de toelichting van Weekers
c.s. geeft de voorzieningenrechter mijns inziens niet de mogelijkheid de gevraagde
voorziening af te wijzen omdat het bijgevoegde Wsnp-verzoek niet voor toewijzing
in aanmerking zou komen. Maar de Minister van Justitie bleek, op de dag van de
stemming in de Eerste Kamer, een andere mening toegedaan. Volgens de minister
mag de Wsnp-rechter een verzoek om voorlopige voorzieningen ex art. 287b toetsen
aan de criteria voor toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, dat wil
zeggen aan de toepassingsvereisten van art. 288 lid 1 en de afwijzingsgronden van
art. 288 lid 2.151 Daarbij kan de rechter, volgens de minister, het ontbreken van de
goede trouw laten meewegen. Art. 288 lid 3 noemt de minister in dit verband niet.

148 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 34 herdruk, p. 2.
149 Zie over art. 287 lid 4 randnr. 388 hierboven.
150 Zo volgt uit art. 287b lid 3 jo. art. 287a lid 2 jo. art. 287 lid 2.
151 Handelingen I 30-959 d.d. 22 mei 2007.
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De indieners van het amendement stelden in hun toelichting dat tijdens de maximaal
zes maanden van de voorlopige voorziening de goede trouw van verzoeker ‘meer
gefundeerd’ zal ‘kunnen blijken, waardoor de rechter beter kan beslissen over het
dwangakkoord of de toelating tot de schuldsaneringsregeling’.152 Dat lijkt te bevesti-
gen, anders dan de minister in de Eerste Kamer heeft gesteld, dat voor de toewijzing
van het verzoek om een voorlopige voorziening (het aannemelijk maken van) goede
trouw van de schuldenaar juist nog géén vereiste is. Het amendement en de toelichting
daarop maken overigens niet erg duidelijk hoe de voorlopige voorziening een bijdrage
levert aan de beoordeling van de goede trouw als bedoeld in art. 288 lid 1 onder b
die juist betrekking heeft op het ontstaan of onbetaald laten van schulden in de vijf
jaar voorafgaand aan het Wsnp-verzoek. Hoogstens kan vastgesteld worden of de
schuldenaar tijdens de periode van de voorlopige voorziening, welke periode aanvangt
na indiening van een Wsnp-verzoek, aan zijn betalingsverplichtingen aan de verhuur-
der, nutsleverancier respectievelijk ziektekostenverzekeraar heeft voldaan.

395. Volgens de indieners van het amendement zou het aantal Wsnp-verzoeken door
de introductie van de voorlopige voorziening ‘drastisch verminderen’.153 Kennelijk
zien de indieners over het hoofd dat een verzoek om een voorlopige voorziening
indiening van een Wsnp-verzoek veronderstelt. Wellicht bedoelen de indieners van
het amendement dat een voorlopige voorziening het minnelijke traject zodanig kan
ondersteunen dat een regeling met schuldeisers getroffen kan worden zodat de schulde-
naar zijn Wsnp-verzoek kan intrekken. Na aanpassing van het amendement hebben
de voorzieningen alleen nog betrekking op een huurovereenkomst, nutsvoorzieningen
en een ziektekostenverzekering. Ik betwijfel of dat steeds voldoende zal zijn voor
het tot stand brengen van minnelijke regelingen met alle schuldeisers. Ook betwijfel
ik of de voorlopige voorzieningen een efficiënter ‘voorportaal’ van de Wsnp zullen
vormen dan de huidige mogelijkheid van de voorlopige toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling. De vervanging van de voorlopige toepassing door uiteenlopen-
de voorlopige voorzieningen lijkt mij niet bepaald een vereenvoudiging van het
wettelijk systeem en zal mijns inziens nauwelijks of zelfs geen verlichting brengen
voor de rechterlijke macht. De nieuwe wettelijke bepalingen schrijven immers voor
dat de schuldenaar en de desbetreffende schuldeiser(s) door de rechter opgeroepen
moeten worden alvorens de rechter over de gevraagde voorziening beslist. Tot 1 januari
2008 kan de rechter de voorlopige toepassing van de wsr uitspreken zonder schulde-
naar of schuldeisers te horen.

2.2.6 Art. 288 Fw; overzicht nieuwe toelatingsvereisten en afwijzingsgronden

396. Art. 288 Fw wordt ingrijpend gewijzigd. Het huidige art. 288 Fw bevat drie
imperatieve en twee facultatieve afwijzingsgronden. Het nieuwe art. 288 Fw stelt drie
toelatingsvereisten en vier afwijzingsgronden. Art. 288 lid 1 (2008) stelt drie toelatings-

152 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 34 herdruk, p. 2.
153 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 34 herdruk, p. 2.
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vereisten, deels corresponderend met afwijzingsgronden van het huidige art. 288. Art.
288 lid 2 (2008) geeft vier afwijzingsgronden, waaronder twee geheel nieuwe. De
drie toelatingsvereisten van art. 288 lid 1 zijn, kort en versimpeld gezegd, dat aanneme-
lijk is dat: (a) de schuldenaar niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden,
en (b) de schuldenaar te goeder trouw is geweest, en (c) de schuldenaar zijn Wsnp-
verplichtingen zal nakomen en zich zal inspannen zoveel mogelijk baten voor de
boedel te verwerven. Volgens het nieuwe art. 288 lid 2 wordt een Wsnp-verzoek
afgewezen, kort en versimpeld gezegd, indien (a) de schuldsaneringsregeling reeds
van toepassing is, of (b) de buitengerechtelijke schuldregeling niet door een aangewe-
zen instantie is uitgevoerd, of (c) de schuldenaar recente strafrechtelijke schulden uit
misdrijf heeft, of (d) indien de wsr in de afgelopen tien jaar reeds een keer eerder
op de schuldenaar is toegepast. Het oorspronkelijke in 2004 ingediende voorstel voor
art. 288 lid 2 gaf vier imperatieve afwijzingsgronden met één uitzonderingsbepaling:
alleen ten aanzien van oudere strafrechtelijke schulden zou de rechter nog een vrije
beoordelingsruimte behouden.154 Kort voor de stemming over het wetsvoorstel in
oktober 2006 heeft de minister, onder druk van de Tweede Kamer, echter een nieuw
derde lid geïntroduceerd (art. 288 lid 3) met een mogelijkheid tot ‘reparatie’ indien
niet aan bepaalde toelatingscriteria van de leden 1 en 2 is voldaan. Volgens dit derde
lid kan de rechter een Wsnp-verzoek toewijzen (a) ondanks het feit dat niet voldaan
is aan het goede-trouw-vereiste van art. 288 lid 1 onder b of (b) ondanks het feit dat
de schuldenaar recente schulden uit misdrijf heeft (de ‘imperatieve’ afwijzingsgrond
van art. 288 lid 2 onder c).

De opzet van het eind 2004 voorgestelde art. 288 was om de toegang tot de
regeling te beperken tot de schuldenaren die ‘er klaar’ voor zijn, aldus de MvT.155

De minister sprak voorts de hoop uit met een strengere toetsing aan de poort het ‘stok-
achter-de-deur-effect’ van de Wsnp te realiseren en aldus het minnelijke traject te
ondersteunen.156 Ik onderschrijf het standpunt van Jungmann dat een strengere selec-
tie eerder het tegenovergestelde effect zal hebben.157 Crediteuren kunnen een aange-
boden regeling makkelijker weigeren op niet-zakelijke gronden en hun incassomaat-
regelen ongestoord voortzetten als de Wsnp-selectie strenger wordt. Anders gezegd:
crediteuren hebben meer macht in het minnelijke traject indien de kans groter is dat
de schuldenaar niet kan uitwijken naar de Wsnp. Ik wijs er nog eens op dat het UWV
en de belastingdienst niet meewerken aan een minnelijke regeling indien redelijkerwijs
niet te verwachten is dat de schuldenaar toegang krijgt tot de Wsnp.158 Wat ook
het effect van strengere toelatingscriteria voor de Wsnp op het minnelijk traject mag
zijn, de minister is uiteindelijk gezwicht voor de druk uit de Tweede Kamer om de

154 Alleen bij schulden ouder dan vijf jaar die voortvloeien uit strafrechtelijke veroordeling wegens
misdrijf biedt het nieuwe art. 288 lid 2 onder c de rechter afwegingsruimte. Zie nader randnr. 407
hieronder.

155 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 19.
156 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 56.
157 Jungmann (2006), p. 154.
158 Zie hoofdstuk 2, par. 4.2, randnr. 67.
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toegang veilig te stellen voor schuldenaren die de oorzaak van hun schulden ‘onder
controle’ hebben; zie daarover nader paragraaf 2.2.13.

397. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel uit 2004 diende de schuldenaar in een
eigen verklaring aannemelijk te maken dat hij bereid en in staat is om zich in te
spannen een schone lei te verwerven. Bovendien zou de schuldenaar een ‘zekere
verantwoording’ af moeten leggen over het ontstaan van zijn schulden. Aan de hand
van de verklaring zou de rechter dan eenvoudiger kunnen motiveren waarom hij een
Wsnp-verzoek toewijst of afwijst.159 Hoewel de minister erkende dat het opstellen
van de verklaring in sommige gevallen meer begeleiding van de schuldhulpverleners
zou vergen, stelde de minister dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling was dat dit
document verwordt tot een soort ‘standaardverklaring’ van de schuldenaar. Uit de
verklaring zou moeten blijken dat de schuldenaar heeft nagedacht over zijn specifieke
financiële situatie en over de wijze waarop hij uit de problemen kan komen. De vrees,
die de minister zelf reeds bij de eerste presentatie van zijn wetsvoorstel aan de Tweede
Kamer uitte, dat de verklaring van de schuldenaar al snel een standaardverklaring
zou worden (c.q. dat de schuldenaar zal kiezen uit diverse modelverklaringen) lijkt
mij gegrond. De oproep aan de schuldenaar zich te bezinnen op zijn schulden en met
een authentieke verklaring te komen, miskent de karakteristieken van de schuldenpro-
blematiek en de hulpbehoevendheid van de Wsnp-schuldenaar. Zonder hulp van derden
is die schuldenaar over het algemeen niet in staat alle gegevens bedoeld in art. 285
Fw te verzamelen en de gegevens voldoende duidelijk te presenteren.160 De verwach-
ting dat de schuldenaar de oorzaken en het onbetaald laten van zijn schulden analyseert
en een oordeel uitspreekt over de eigen ‘goede trouw’ lijkt mij erg hoog gegrepen.

In reactie op een amendement van Noorman-Den Uyl c.s. heeft de minister de
eigen verklaring weer laten vallen.161 Dat roept twee vragen op. Ten eerste de vraag
of het aan de schuldenaar blijft aannemelijk te maken dat hij zijn Wsnp-verplichtingen
zal nakomen en tevens aannemelijk te maken dat hij te goeder trouw is geweest of
dat de rechter een en ander moet gaan onderzoeken. Bij het vervallen van de eigen
verklaring tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is aan die vraag geen aandacht
besteed. Maar in de Eerste Kamer heeft de minister bevestigd dat de schuldenaar
aannemelijk moet maken dat hij te goeder trouw is (art. 288 lid 1 onder b, nieuw).162

Aan te nemen valt dat diezelfde ‘bewijslast’ geldt ten aanzien van het vereiste van
art. 288 lid 1 onder c. Maar dan doemt direct een tweede vraag op. Art. 288 (of art.
285) geeft niet aan wat de schuldenaar moet stellen of bewijzen om aannemelijk te
maken dat hij te goeder trouw is geweest. De vraag is dus op welke wijze de schulde-
naar aannemelijk moet maken dat hij voldoet aan de toelatingsvereisten. Volgens de

159 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 19 en 20.
160 Vergelijk Recofa-richtlijn 1 onder e die bepaalt dat een onvolledig of onvoldoende onderbouwd

Wsnp-verzoek wordt teruggezonden naar de gemeente of instantie die de art. 285-verklaring heeft
opgesteld, en dus niet naar de verzoeker/schuldenaar.

161 Zie voor het amendement Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 25 (een gewijzigde versie van nr.
11), overgenomen door de regering, zie Handelingen II 19-1462, 31 oktober 2006.

162 Zie Kamerstukken I 2006/07, 29 942, C, p. 10 en tevens Handelingen I 30-958 d.d. 22 mei 2007.
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toelichting van de minister op 22 mei 2007 zal de ‘onderbouwing’ van de goede trouw
‘voor een belangrijk deel bestaan uit de lijst van schulden die bij het verzoekschrift
dient te worden gevoegd. Uit de aard en het ontstaan van die schulden zal veel over
de goede trouw kunnen worden afgeleid. Zijn het schulden met betrekking tot de eerste
levensbehoeften of gaat het om de aanschaf op krediet van luxe goederen die de
schuldenaar zich op basis van inkomen of vermogen niet kon veroorloven?’163 De
minister spreekt de verwachting uit dat de NVVK de standaard art. 285-verklaring
zal aanpassen naar aanleiding van het feit dat de goede trouw door de schuldenaar
aannemelijk moet worden gemaakt. De minister merkt voorts op dat de goede trouw
ook zal kunnen blijken uit de informatie in het verzoekschrift en ter zitting. In para-
graaf 2.2.8 kom ik terug het goede-trouw-vereiste en op de stelplicht en ‘bewijslast’
van de schuldenaar terzake. Naar mijn mening dient de goede-trouw-toets geen redelijk
doel.164 Bij de beoordeling van een Wsnp-verzoek zou een goed onderbouwde verkla-
ring van een schuldhulpbureau of een gemeentelijke kredietbank volstaan, indien die
verklaring antwoord geeft op de vragen of de schuldenaar in het minnelijke traject
(a) zijn inkomsten en uitgaven op elkaar afstemt, (b) geen, althans geen bovenmatige
schulden aangaat of doet ontstaan, en (c) zich tot het uiterste inspant, naar vermogen,
betaald werk te verkrijgen c.q. te behouden en (d) zich aan zijn afspraken houdt en
voldoende informatie verschaft. Als aan die voorwaarden is voldaan zie ik geen belet-
sels meer voor toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op een schuldenaar
in een problematische schuldensituatie.

2.2.7 Art. 288 lid 1 onder a Fw; niet kunnen voortgaan met betalen schulden

398. Opvallend is dat art. 288 lid 1 onder a (2008) slechts ‘het niet kunnen voortgaan
met het betalen van schulden’ vermeldt en niet het alternatieve toelatingsvereiste van
art. 284 Fw dat ‘de schuldenaar verkeert in een toestand van opgehouden hebben te
betalen’.165 De MvT vermeldt dat dit toelatingsvereiste het spiegelbeeld is van de
huidige afwijzingsgrond van art. 288 lid 1 onder a (1998).166 Kennelijk is daarbij
over het hoofd gezien dat het ongewijzigde art. 284 lid 1 nog een alternatief vereiste
voor toepassing kent: de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden
te betalen. De schuldenaren in de Wsnp-doelgroep zullen vrijwel altijd voldoen aan
de beide, alternatieve criteria van art. 284 lid 1. Ook zou men kunnen redeneren dat
degene die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen per definitie
niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden maar dan zou het tweede insol-
ventiecriterium van art. 284 net zo goed geschrapt kunnen worden. Hoe dan ook, het
is wetsystematisch niet consequent van iedere schuldenaar een verklaring te eisen

163 Citaat uit Handelingen I 30-958 d.d. 22 mei 2007. Zie ook Kamerstukken I 2006/07, 29 942, C,
p. 8-10.

164 Zie voor een nadere uitwerking van mijn visie, hoofdstuk 9, par. 3.5 en 4.6. Zie voor de eisen die
het nieuwe art. 288 lid 2 onder b aan het minnelijke traject stelt par. 2.2.10 hieronder.

165 Vgl. het ongewijzigde art. 284 lid 1 Fw.
166 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 20.
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dat hij niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden. Het volbrengen van deze
eerste ‘opdracht’ zal de schuldenaar overigens de minste hoofdbrekers geven: de
schuldenaar zal waarschijnlijk kunnen volstaan met een verwijzing naar zijn staat van
baten en lasten en naar zijn inkomsten waaruit blijkt dat hij niet kan voortgaan met
het betalen van zijn schulden.167

2.2.8 Art. 288 lid 1 onder b Fw; schuldenaar moet goede trouw aannemelijk maken

399. Volgens de wettelijke regeling van art. 288 lid 2 onder b (1998) kan de rechter
het verzoek van de schuldenaar afwijzen indien deze niet te goeder trouw is geweest,
maar behoeft de rechter dat niet. Uit de jurisprudentie blijkt dat de feitenrechter de
regeling soms van toepassing verklaart, ondanks de vaststelling dat de schuldenaar
niet te goeder trouw is geweest, bijvoorbeeld indien er sprake is van ‘positieve sane-
ringsgezindheid’ of een ‘keer ten goede’.168 Ten opzichte van het huidige art. 288
lid 2 aanhef en onder b wordt de goede-trouw-toets in het nieuwe art. 288 lid 1 aanhef
en onder b (2008) op drie punten gewijzigd, waarvan één kennelijk onbedoeld.

Ten eerste transformeert het wetsvoorstel de facultatieve afwijzingsgrond in een
toelatingsvereiste. Het nieuwe art. 288 lid 1 onder b vereist dat voldoende aannemelijk
is dat de schuldenaar, ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden
in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, te
goeder trouw is geweest. Zoals reeds besproken in paragraaf 2.2.6 is het kennelijk
de bedoeling, de wet bepaalt het niet met zoveel woorden, dat de ‘bewijslast’ wordt
omgedraaid. Het is dus niet de taak van de rechter de aannemelijkheid van de goede
trouw te onderzoeken, de schuldenaar moet zijn goede trouw aannemelijk maken.

Ten tweede beperkt het voorstel de reikwijdte van de goede-trouw-toets in de tijd
tot een periode van vijf jaar. Preciezer gezegd: de goede trouw heeft nog slechts
betrekking op het ontstaan of onbetaald laten van schulden in de vijf jaar voorafgaand
aan de dag waarop het Wsnp-verzoek is ingediend. Deze vijfjaarstermijn beoogt recht
te doen aan het ‘beginsel’ dat een schuldenaar niet tot ‘levenslang’ veroordeeld dient
te worden door hem de toegang tot de schuldsaneringsregeling blijvend te ontzeggen,
aldus de minister.169 In het volgende randnummer ga ik nader op de vijfjaarstermijn
in. Afgezien van de beperking in de tijd blijft de goede-trouw-maatstaf ‘open’. Uitzon-
dering vormt de expliciete uitsluiting in art. 288 lid 2 onder c van schuldenaren met
schulden die voortvloeien uit strafrechtelijke veroordelingen wegens misdrijven.170

Ten derde heeft de nieuwe tekst van art. 288 lid 1 onder b het woordje niet (te
goeder trouw) geschrapt, maar het tussenvoegsel (ten aanzien van het ontstaan) of
(onbetaald laten) gehandhaafd terwijl het niet langer gaat om een afwijzingsgrond
maar om een toepassingsvereiste. Kennelijk is de tekst van het huidige art. 288 lid

167 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 20. Het gaat om de staat bedoeld in art. 285 lid 1 onder
a en art. 96 Fw en de opgave van inkomsten bedoeld in art. 285 lid 1 onder c Fw (nieuw).

168 Zie het jurisprudentieonderzoek in hoofdstuk 5.
169 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 20.
170 Zie art. 288 lid 2 onder c, waarover meer in par. 2.2.11 van dit hoofdstuk.
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2 onder b deels gekopieerd, maar verzuimd of om te zetten in en.171 De wettekst
heeft het kennelijk onbedoelde effect dat voldoende is dat de schuldenaar zijn goede
trouw aannemelijk maakt ten aanzien van of het ontstaan van schulden of het onbetaald
laten van schulden, terwijl de wetgever bedoeld zal hebben dat de schuldenaar voldoen-
de aannemelijk maakt dat hij te goeder trouw is geweest ten aanzien van zowel het
ontstaan als het onbetaald laten van zijn schulden (en en …). Bij handhaving van de
door de Eerste Kamer in mei 2007 aanvaarde wettekst zal, anders dan de minister
beoogde, de goede-trouw-toets een stuk minder streng worden.

400. Het aanvangstijdstip van de vijfjaarstermijn in art. 288 lid 1 onder b is in de
wettekst c.q. de MvT niet erg nauwkeurig geformuleerd. Uit de wettekst leid ik af
dat de schuldenaar zijn goede trouw moet aantonen ten aanzien van het ontstaan van
schulden die niet langer dan vijf jaar geleden zijn ontstaan. Maar de wettekst en de
toelichting zijn onduidelijk waar het gaat om het onbetaald laten van schulden. Hoe
zit het immers met schulden die, bijvoorbeeld, al zes jaar ‘niet te goeder trouw’
onbetaald zijn gelaten. Die zijn immers ook in de laatste vijf jaar onbetaald gebleven.
Volgens de wettekst zou de schuldenaar dus ook ten aanzien van het onbetaald laten
van die schulden ouder dan vijf jaar, voorzover nog steeds onbetaald, aannemelijk
moeten maken dat hij te goeder trouw is geweest. Dat zou dan betekenen dat de
schuldenaar ten aanzien van al zijn schulden (inclusief de schulden ouder dan vijf
jaar) moet aantonen dat hij te goeder trouw is geweest ten aanzien van het onbetaald
laten. Aan het onbetaald laten van schulden besteedt de MvT geen specifieke aandacht.
Maar volgens de MvT blijven de schulden die op de dag van de indiening van het
Wsnp-verzoek ouder zijn dan vijf jaar buiten beschouwing. De vijfjaarstermijn in
het nieuwe art. 288 1 onder b hangt samen, zo blijkt uit de toelichting, met de nieuwe
bepaling inzake schulden die voortvloeien uit strafrechtelijke veroordelingen wegens
misdrijven, bedoeld in het nieuwe art. 288 lid 2 onder c.172 In lid 2 onder c wordt
het aanvangstijdstip van bedoelde vijf jaar nauwkeurig bepaald: de termijn gaat terug
tot de dag dat de strafrechtelijke veroordeling onherroepelijk is geworden. Uit de MvT
lijkt dus te volgen dat kennelijk alleen het tijdstip van ontstaan van de schuld van
belang is bij de goede-trouw-beoordeling. Engberts wijst er op dat de Recofa-richtlijnen
ook een vijfjaarstermijn hanteert, maar dat die termijn loopt vanaf het moment van
ontdekking van het misdrijf of de fraude.173

Aan de term ‘niet te goeder trouw onbetaald laten’ is overigens ook in de jurispru-
dentie nog weinig specifieke aandacht besteed.174 Niet duidelijk is of dit criterium
betrekking heeft op het (bewust c.q. opzettelijk) niet aflossen van bepaalde schulden
of dat in het criterium een algemene inspanningsverplichting van een schuldenaar
tot schuldaflossing gelezen dient te worden. Ligt in het criterium besloten dat een

171 Dat het kennelijk zo is gegaan blijkt uit de ‘track en trace’ versie van een voorontwerp zoals die
in 2004 op de website van het ministerie van Justitie te vinden was.

172 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 20.
173 Engberts (2007-I), p. 6.
174 Vgl. het jurisprudentieonderzoek in hoofdstuk 5.



492 Evaluatie Wsnp en wetswijzigingen 2008

schuldenaar zich, reeds vóór de aanvraag van de toepassing van de saneringsregeling,
dient in te spannen om voldoende inkomsten te verwerven teneinde schulden af te
lossen? En zo ja, in welke mate dient de schuldenaar zich dan in te spannen? Een
zelfde vraag doet zich voor tijdens de wettelijke sanering: algemeen wordt aangenomen
dat de saniet een verplichting heeft zich in te spannen ter aflossing van zijn schulden,
maar hoever die plicht reikt is ongewis.175

401. Afgezien van de beperking van de ‘verdachte periode’ tot vijf jaar geven de
nieuwe wettekst en de toelichtingen van de minister de rechter nog steeds geen houvast
ten aanzien van de inhoud van de goede-trouw-maatstaf. De minister volstaat met
een verwijzing naar enige HR jurisprudentie (die met name ziet op de motiveringseisen
die de HR aan een afwijzing stelt) en de Recofa-richtlijnen uit 2005.176 Voorts zijn
weer enige losse voorbeelden genoemd: ten aanzien van schulden die voortvloeien
uit sociale zekerheids- en belastingfraudes zal de schuldenaar ‘zeer waarschijnlijk’
niet te goeder trouw zijn geweest, aldus de MvT.177 ‘Van goede trouw is in ieder
geval geen sprake wanneer de schuldenaar schulden heeft die voortvloeien uit onher-
roepelijke strafrechtelijke veroordelingen of sociale zekerheids- en belastingfraudes.
Van goede trouw is in ieder geval wel sprake indien de schuldenaar door echtscheiding
is achtergebleven met de helft van de schulden die door de ex-echtgenoot zijn gemaakt.
Daartussen ligt een breed gebied.’, aldus de minister in 2006.178 Meer in het alge-
meen spreekt de minister nog van ‘een gedragsmaatstaf omtrent de verschoonbaarheid
van bepaalde omstandigheden (i.c. schulden)’ respectievelijk ‘een gedragsmaatstaf
waarbij naar het totaalbeeld wordt gekeken’.179 In de MvA onderschrijft de minister
overigens niet de suggestie uit de Eerste Kamer dat de goede trouw (in ieder geval)
zou ontbreken indien de schulden zijn aangegaan terwijl er gelet op het inkomen en/of
vermogen van de verzoeker redelijkerwijs geen uitzicht bestond op aflossing.180

Volgens de wettelijke regeling van art. 288 lid 2 onder b Fw (1998) kan de rechter
het verzoek van de schuldenaar afwijzen indien deze niet te goeder trouw is geweest.
De HR heeft de feitenrechter opgelegd alle (relevante) door de schuldenaar aangevoer-
de omstandigheden in zijn beoordeling te betrekken.181 Uit de bestudeerde jurispru-
dentie onder het regime van het huidige art. 288 lid 2 onder b Fw blijkt dat de feiten-
rechter de regeling soms van toepassing heeft verklaard, ondanks de vaststelling door
de rechter dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het
ontstaan of onbetaald laten van schulden.182 Zo komt het nogal eens voor dat de
rechter overweegt dat de schuldenaar weliswaar niet te goeder trouw is geweest, maar
dat de schuldenaar inmiddels wel heeft laten zien zijn schuldenproblematiek serieus

175 Zie hoofdstuk 4, par. 2.7.
176 Zie met name Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 22-23.
177 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 20.
178 Aldus de nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 22.
179 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 23; Handelingen EK 30-958 d.d. 22 mei 2007.
180 Kamerstukken I 2006/07, 29 942, C, p. 8
181 Zie hoofdstuk 5, par. 3.3 en par. 5.2 (conclusies).
182 Zie de bespreking van de jurisprudentie in hoofdstuk 5, par. 4.3 en par. 5.3 (conclusies).
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te nemen, schuldhulp heeft ingeschakeld en/of is begonnen met (een plan tot) aflossing
van zijn schulden of dat de schuldenaar toch kan worden toegelaten wegens het
tijdsverloop of de geringe omvang van de schulden (niet te goeder trouw). De vraag
rijst of er voor de rechter onder het nieuwe art. 288 nog ruimte blijft dergelijke overige
omstandigheden, zoals de omvang van de totale schuldenlast of de relatieve omvang
van de schulden niet te goeder trouw, bij zijn beslissing te betrekken.183 Afgezien
van de ruimte die art. 288 lid 3 biedt voor de toelating van de schuldenaar die de
‘oorzaken’ van zijn schulden ‘onder controle’ heeft, lijkt de rechter, gezien de nieuwe
wettekst van lid 1 aanhef en onder b, die ruimte slechts te kunnen creëren door de
overige omstandigheden mee te wegen als een (verkapt) onderdeel van de goede-trouw-
maatstaf en niet meer als een separate afweging zoals die thans begrepen lijkt in de
discretionaire bevoegdheid van art. 288 lid 2 aanhef (de rechter kan…). De Hoge Raad
heeft nauwelijks duidelijkheid geschapen over de inhoud van de goede-trouw-maatstaf
of de verhouding tussen de maatstaf en de facultatieve bevoegdheid van de rechter
die maatstaf aan te leggen bij zijn beoordeling van een Wsnp-verzoek. Eerst in de
arresten van 20 oktober 2006 en 20 april 2007 spreekt de HR met zoveel woorden
uit dat de bevoegdheid van de rechter een Wsnp-verzoek af te wijzen op grond van
art. 288 lid 2 onder b een facultatieve bevoegdheid is.184 Ik sluit niet helemaal uit
dat de HR een in de goede-trouw-maatstaf geïncorporeerde afweging van omstandig-
heden ook ná 1 januari 2008 nog zal toestaan. In zijn toelichting van mei 2006 op
het nieuwe art. 288 (2008) verwijst de minister immers naar de huidige jurisprudentie
van de Hoge Raad, die meebrengt dat ‘de rechter alle relevante omstandigheden in
verband met het ontstaan of onbetaald laten van schulden, in zijn oordeel mag betrek-
ken.’185 Uit de uitspraak van de HR d.d. 20 april 2007 lijkt echter te volgen dat
de overige omstandigheden alleen meewegen bij de beslissing van de rechter de goede-
trouw-maatstaf al dan niet aan te leggen (facultatieve afwijzingsbevoegdheid); als
de HR dat onderscheid tussen de inhoudelijke maatstaf en de bevoegdheid van de
rechter ook na de inwerkingtreding van de wetswijzigingen in 2008 strikt handhaaft
zou dat kunnen betekenen dat er binnen het nieuwe art. 288 lid 1 onder b geen ruimte
meer is voor de weging van overige omstandigheden zoals bijvoorbeeld de omvang
van de schulden of het aandeel van de schulden niet te goeder trouw. Art. 288 lid

183 De rechter behoudt in ieder geval een discretionaire bevoegdheid ten aanzien van de beoordeling
van misdrijven die langer dan vijf jaar geleden zijn gepleegd, zie het slot van het nieuwe art. 288
lid 2 onder c, waarover meer in par. 2.2.11. Daar gaat het overigens om een afwijzingsgrond en
niet om een toepassingsvereiste.

184 Zie de bespreking van HR 26 januari 2001, NJ 2001, 178 in hoofdstuk 5, par. 3.3.2, HR 27 oktober
2006, NJ 2006, 586, besproken in randnr. 294, en HR 20 april 2007, NJ 2007, 242. In HR 20 april
2007,NJ 2007, 242 heeft de Hoge Raad voor het eerst met zoveel woorden een onderscheid gemaakt
tussen de goede-trouw-maatstaf en de facultatieve bevoegdheid. Uit die uitspraak lijkt te volgen
dat de overige omstandigheden alleen meewegen bij de facultatieve aard van de afwijzingsbevoegd-
heid; als de HR daar na 2008 strikt de hand aan houdt zou dat kunnen betekenen dat er binnen het
nieuwe art. 288 lid 1 onder b geen ruimte meer is voor de weging van overige omstandigheden.
Maar lid 3 schept in ieder geval ruimte bepaalde omstandigheden ook na 1 januari 2008 mee te
wegen, zie randnr. 410.

185 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 22.
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3 (2008) schept immers slechts ruimte bepaalde omstandigheden mee te wegen,
namelijk omstandigheden die er op wijze dat de schuldenaar de oorzaken van de
schulden ‘onder controle’ heeft gekregen (zie over het nieuwe lid 3 randnr. 410). In
het volgende randnummer ga ik eerst nader in op de toelichtingen van de minister
op de goede-trouw-maatstaf van art. 288 lid 1 onder b.

402. Op een vraag van de PvdA-fractie antwoordde de minister dat de vaststelling
door de rechter of er sprake is van goede trouw onder het nieuwe art. 288 lid 1 onder
b niet anders zal zijn dan onder de huidige wet; het verschil is ‘alleen’ dat de rechter
volgens het wetsvoorstel moet afwijzen en onder de huidige wet kan afwijzen.186

De minister deed het voorkomen alsof de afweging van omstandigheden onderdeel
uitmaakt van de goede-trouw-maatstaf. Als dat zo zou zijn dan is volstrekt onduidelijk
wat de betekenis is van de discretionaire bevoegdheid die de rechter nu nog heeft
onder art. 288 lid 2 aanhef onder b (1998). De minister gaat er aan voorbij dat de
HR jurisprudentie betrekking had op de huidige facultatieve toets terwijl de opzet
van wetsvoorstel 29 942 toch leek te zijn om de rechterlijke beoordelingsvrijheid in
te perken.

In een tweede reactie op het voorgestelde art. 288 lid 1 onder b vreesde de PvdA
uitsluiting van schuldenaren ‘die op basis van een afweging van de omstandigheden
van het geval en de redelijkheid en billijkheid wel tot de schuldsaneringsregeling
zouden moeten worden toegelaten.’187 In antwoord daarop zei de minister dat de
rechter behoefte heeft aan ‘hard and fast rules’ en dat de imperatieve afwijzingsgron-
den geen afweging vragen en de motiveringsplicht van de rechter ‘verlichten’.188

In een reactie op een vraag van de VVD-fractie stelde de minister dat er teveel
schuldenaren in de Wsnp komen omdat de rechter onvoldoende informatie heeft om
een afwijzing met voldoende redenen te omkleden.189 De oorspronkelijk voorgestelde
art. 288-verklaring van de schuldenaar had er (onder meer) toe moeten dienen, zo
begrijp ik deze toelichting, de motivering van een afwijzing te verlichten.

Ten derde merkte de PvdA-fractie op dat het ‘voldoende aannemelijk maken van
de goede trouw’ een open norm is waar het aankomt op de beoordeling door de rechter
van feiten en omstandigheden van het concrete geval.190 De minister beaamde deze
opmerking en voegde daaraan toe dat wetsvoorstel 29 942 beoogt ‘de discretionaire
beslissingsruimte die de rechter hier heeft te verminderen door het aantal facultatieve
afwijzingsgronden terug te brengen. De insolventierechters hebben in Recofa-verband
bovendien richtlijnen ontwikkeld die onder andere op het punt van de goede trouw
meer rechtseenheid en rechtszekerheid beogen te brengen en die derhalve de kans
op verschillende waarderingen in vergelijkbare gevallen aanmerkelijk verkleinen.’

186 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 57.
187 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 26-27.
188 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 27.
189 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 86.
190 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 84.



Hoofdstuk 7 495

Recapitulerend: (1) de beoordeling door de Wsnp-rechter of een schuldenaar te goeder
trouw is geweest, zal onder het nieuwe wetsartikel (2008) niet anders zijn dan onder
de huidige Wsnp (1998), in welke beoordeling alle relevante omstandigheden mee-
wegen, maar (2) de rechter heeft behoefte aan ‘hard en fast rules’ die de motiverings-
plicht verlichten, terwijl (3) ‘voldoende aannemelijk maken van de goede trouw’ een
open norm blijft, maar de beslissingsruimte van de rechter is verminderd en bovendien
hebben we de Recofa-richtlijnen.191 De toelichtingen en antwoorden van de minister
zijn bepaald niet verhelderend en zelfs tegenstrijdig. De geschiedenis herhaalt zich:
de toelichting in 1992/1993 maakte geen helder onderscheid tussen de goede-trouw-
maatstaf en de discretionaire bevoegdheid, bij een herkansing ruim tien jaar later lijkt
nauwelijks vooruitgang geboekt.192 Afgezien van de uitsluiting van schuldenaren
met strafrechtelijk gerelateerde schulden uit misdrijf, is de normstelling niet verhelderd.
De toepassing door de rechter zal afhankelijk blijven van de motiveringseisen die
de Hoge Raad stelt. De introductie van een nieuw lid 3 in het gewijzigde wetsvoorstel
van oktober 2006 geeft wel een bepaalde richting aan de hierboven weergegeven
discussie, maar beantwoordt de opgeworpen vragen niet, zie nader randnr. 410 hier-
onder over art. 288 lid 3.

403. Volgens de minister dient, zoals reeds opgemerkt, de goede trouw ‘onderbouwd’
te worden in het verzoekschrift en met de schuldenlijst en kan deze voorts ter zitting
blijken. Het lijkt mij aannemelijk dat een schuldenaar in zijn verzoekschrift geneigd
zal zijn een globale toelichting te geven op zijn inkomens- en schuldpositie en het
ontstaan daarvan. Ik geef een fictief, eigen voorbeeld:

Ondergetekende is 31 jaar oud en alleenstaande moeder van twee kinderen van 6 en 3 jaar
oud. Na mijn echtscheiding, twee jaar geleden, heb ik een bijstandsuitkering aangevraagd.
De uitkering en de kinderbijslag zijn niet voldoende gebleken om huur, gas en licht, kleding
en de dagelijkse boodschappen te betalen. Mijn ex-echtgenoot heeft mij 1 ½ jaar een kleine
alimentatie betaald en is daarna gestopt. Ik heb diverse leningen afgesloten bij familie en
vrienden om de tekorten aan te vullen. Bij de boedelscheiding heb ik alleen een tweedehands
auto gekregen en wat oude huishoudelijke apparaten. Die auto heb ik begin dit jaar voor
C= 1.200 verkocht. Met de opbrengst heb ik kleding voor mijn kinderen gekocht en de
leningen van mijn broer deels afgelost. Maar ik moet toch nog motorrijtuigbelasting betalen
over de afgelopen drie jaar. De belastingdienst heeft mij een naheffing opgelegd voor de
te ontvangen alimentatie; ik wist niet dat ik belasting verschuldigd was. De gemeente vordert
zelfs een deel van mijn ontvangen bijstand terug omdat ik de sociale dienst niet op tijd
geïnformeerd zou hebben over de alimentatie. Eind 2007 heb ik nieuwe apparatuur moeten
kopen (alles bij elkaar C= 2.200 op afbetaling), onder andere een wasmachine, een afwas-
machine en een televisie; de oude spullen waren zes jaar oud. Ik kan de maandelijkse
termijnen sinds vorige maand niet meer betalen. Ik heb ook nog een schuld aan mijn zus

191 Wat die Recofa-richtlijnen betreft, Richtlijn 4 onder a eindigt als volgt: ‘In individuele gevallen
kan van deze uitgangspunten worden afgeweken. Alle omstandigheden van het geval worden mee-
gewogen.’

192 Zie hoofdstuk 4, par. 5.
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van C= 2.000, die ik vorige zomer van haar leende om eindelijk weer eens met mijn kinderen
op vakantie te gaan. Zij wil het geld nu terug hebben, ik kan haar echt niet betalen. Ik heb
na de echtscheiding een half jaar parttime gewerkt maar kan dat nu niet meer opbrengen.
De verzorging en opvoeding van mijn twee kleine kinderen neemt overdag al mijn tijd
in beslag. Ik kan geen oppas vinden, die ik mij kan veroorloven. In de avonduren studeer
ik nu thuis; ik hoop ooit verpleegkundige te kunnen worden. Voorzover ik weet heb ik
achttien schuldeisers. Mijn schulden bedragen nu ongeveer C= 22.000. Ik ben graag bereid
te werken en mijn schulden af te lossen. Ik moet eerst nog wel mijn opleiding afronden.
Het schuldhulpbureau helpt mij sinds januari 2007. Zij betalen mijn vaste lasten. Het bureau
heeft geprobeerd een minnelijke regeling te treffen, waarbij ik 36 termijnen betaal van C= 100.
Mijn familie (behalve mijn zus) en vrienden gingen akkoord, maar de overige dertien
schuldeisers weigeren.

De schuldenaar in het hierboven gegeven voorbeeld lijkt af te stevenen op een afwij-
zing van haar (subsidiaire) Wsnp-verzoek, wegens bijstandsfraude en belastingfraude.
Maar afgezien van die schulden: volstaat een dergelijke, vrij algemeen gestelde
toelichting in het verzoekschrift om de vereiste goede trouw voldoende aannemelijk
te maken? Of moet de schuldenaar het ontstaan van iedere schuld afzonderlijk bespre-
ken, alsmede het onbetaald laten daarvan (en eventueel de gedeeltelijke aflossing)?
Dient de schuldenaar ook zijn inspanningen om inkomsten te genereren toe te lichten
en moet de schuldenaar aantonen welke schulden hij wel heeft afbetaald en welke
niet, met een toelichting op de gemaakte keuzes? Dient de schuldenaar behalve de
schulden ook zijn uitgavenpatroon toe te lichten? Moet de schuldenaar dan een
historisch, periodiek overzicht van al deze gegevens produceren, met de situatie per
jaar, kwartaal of per maand in een stroomschema van verschillende grootheden
(inkomen, uitgaven) over de vijf jaar voorafgaand aan de dag van het verzoekschrift
(en in geval van strafrechtelijke schulden misschien wel over een nog langere periode)?
Wettekst en toelichting laten deze vragen onbeantwoord.

2.2.9 Art. 288 lid 1 onder c Fw; nakomen saneringsverplichtingen

404. De schuldenaar zal eveneens voldoende aannemelijk moeten maken dat hij de
uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen
en zich zal inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven. Volgens
de memorie van toelichting komt de opdracht aan de schuldenaar op het volgende
neer: ‘in de nieuwe regeling zal de schuldenaar globaal moeten aangeven hoe en wat
hij denkt te kunnen verdienen, besparen, sparen en aflossen. Bovendien zal hij aandacht
moeten besteden aan de vraag hoe hij specifieke problemen het hoofd denkt te bieden.
Is hij bijvoorbeeld begonnen met het zoeken naar werk?’193 Deze toelichting be-
schrijft wel welke onderwerpen de schuldenaar (in de oorspronkelijk voorgestelde
eigen verklaring) moet bespreken, maar niet wat de schuldenaar nu precies ‘voldoende’
aannemelijk dient te maken om toegelaten te worden. Betekent art. 288 lid 1 onder c

193 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 20.
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(2008) dat de wsr alleen openstaat voor schuldenaren die in de laatste periode voor
de aanvraag zich aan hun financiële verplichtingen hebben gehouden, of volstaat de
uitgesproken intentie dat de schuldenaar zijn leven op alle financiële fronten gaat
beteren? Anders gezegd: is voldoende dat de schuldenaar aantoont dat hij schuldhulp
heeft ingeroepen en uitspreekt dat hij zijn financiële verplichtingen serieus neemt en
zijn (uiterste) best zal doen om zijn lopende betalingsverplichtingen na te komen?
Dient de schuldenaar ook met concrete gegevens (bijvoorbeeld een minimaal aantal
lopende sollicitaties, de vraag naar werk op de arbeidsmarkt in overeenstemming met
de opleiding en ervaring van de schuldenaar, omscholingsactiviteiten, mogelijkheid
van kinderopvang, et cetera) aannemelijk te maken dat hij tijdens de schuldsanering
aan zijn inspanningsverplichting gaat voldoen om aflossingscapaciteit te genereren?
De MvT wijst er niet op dat de rechter gehouden is de verklaring te toetsen aan het
recente verleden van de schuldenaar. Gezien het gegeven dat de schuldenaar in een
problematische schuldensituatie verkeert en de wet geen aanknopingspunten voor een
beoordeling geeft zal de rechter genoodzaakt zijn deels genoegen te nemen met
uitgesproken intenties en de verwijzing naar hulp.194 Het ware echter beter geweest
indien art. 288 lid 1 onder c (2008) expliciet verwezen had naar het gedrag van de
schuldenaar in het minnelijke traject, ook teneinde het minnelijke en wettelijke traject
beter te integreren.

405. Voor toepassing van de wsr vereist art. 288 lid 1 onder c (2008) dat de schulde-
naar aannemelijk maakt dat hij zijn Wsnp-verplichtingen naar behoren zal nakomen.
Bij daadwerkelijke niet-nakoming van saneringsverplichtingen dreigt faillissement
van de schuldenaar. Gezien deze ingrijpende consequenties acht ik het wenselijk dat
de wet expliciet bepaalt welke Wsnp-verplichtingen nu precies op de schuldenaar
rusten. Uit de Wsnp-systematiek blijkt niet dat de saneringsduur enig ander doel heeft
dan het genereren van aflossingscapaciteit. De inspanningsverplichting van de schulde-
naar verdient dan ook afbakening. De omvang van die verplichting staat thans niet
vast. De jurisprudentie geeft een (te) verdeeld beeld.195 Wellicht dat toepassing van
Recofa-richtlijn 14 meer eenheid in de rechtspraak brengt, maar ik geef de voorkeur
aan een wettelijke regeling: de schuldenaar moet weten wat van hem gevergd wordt.

2.2.10 Art. 288 lid 2 onder b Fw; afwijzing Wsnp-verzoek indien minnelijk traject
niet is uitgevoerd door aangewezen instanties

406. Deze nieuwe afwijzingsgrond vereist dat een poging tot buitengerechtelijke
schuldregeling is uitgevoerd door een persoon of instantie als bedoeld in art. 48 Wck.
De door de Wck aangewezen personen zijn: gemeentelijke kredietbanken, advocaten,
notarissen, accountants, deurwaarders, andere schuldbemiddelaars in de uitoefening

194 Zie ook het door mij gesuggereerde alternatief: een verklaring van het schuldhulpbureau, zie randnr.
397.

195 Zie over de inspanningsverplichting en andere verplichtingen van de schuldenaar, onder de huidige
Wsnp, hoofdstuk 4, par. 2.7 en Noordam & Pasma (2004).
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van een beroep of bedrijf en nog eventuele andere bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen personen.196 Deze nieuw afwijzingsgrond is bij amendement van Noor-
man-Den Uyl c.s. in het wetsvoorstel opgenomen.197 Volgens de toelichting op het
amendement ‘wordt geregeld dat de schuldenaar ‘er klaar voor is’ en om er voor te
zorgen dat het minnelijk traject daadwerkelijk versterkt wordt, alvorens men start aan
het wettelijk traject’. De minister heeft erop gewezen dat het gevolg is dat een schulde-
naar die zelf een mislukte poging tot een minnelijke regeling heeft ondernomen –
of een dergelijke poging heeft ondernomen met tussenkomst van familie, vrienden,
een kerkelijke instelling of de werkgever – geen toegang meer heeft tot de wettelijke
schuldsaneringsregeling.198 De leden van de CDA-fractie van de vaste commissie
voor Justitie van de Eerste Kamer kregen de indruk dat deze middels amendering
toegevoegde clausule ‘volstrekt onjuist’ is.199 De Minister van Justitie was het met
die fractie eens en zei, in eerste instantie, bereid te zijn aan het Recofa-bestuur te
vragen of zij willen overwegen om in hun richtlijnen op te nemen dat een schuldenaar
de toegang niet ontzegd wordt indien blijkt dat de schuldenaar een minnelijk schuld-
hulptraject heeft doorlopen dat qua inspanningen en kwaliteit van hulpverlening
hetzelfde niveau heeft als de schuldbemiddeling die wordt verleend door personen
bedoeld in art. 48 lid 1 onder b en c Wck.200 Afgezien van het inhoudelijke standpunt
komt het vreemd voor dat de minister een door de Tweede Kamer afgedwongen
wettelijke regeling tracht te mitigeren door aan te sturen op een rechtersregeling contra
legem. Hierop gewezen kwam de minister op 22 mei 2007 op deze ‘overmoedige
toezegging’ terug.201

2.2.11 Art. 288 lid 2 onder c Fw; afwijzing Wsnp-verzoek wegens strafrechtelijk
gerelateerde schulden uit misdrijf

407. Reeds in de brieven aan de Tweede Kamer van 27 februari en 18 april 2002
besteedde de Minister van Justitie specifieke aandacht aan strafrechtelijke schulden
en vorderingen tot schadevergoeding waarbij het onderliggende feitencomplex tevens
een strafbaar feit oplevert.202 De minister signaleert dat schuldenaren met dergelijke
schulden ‘soms’ tot de wettelijke schuldsaneringsregeling worden toegelaten, en voegt
daaraan toe dat een schone lei in dergelijke gevallen, uit maatschappelijk oogpunt,
als problematisch wordt ervaren en het draagvlak van de Wsnp kan aantasten.203

Het kabinet bepleitte in 2002 de volgende schulden van de werking van de Wsnp
uit te zonderen:

196 Zie de opsomming van de minister in Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 33, p. 3.
197 Zie voor het amendement met toelichting Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 20 herdruk.
198 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 33, p. 4. De minister heeft het amendement tevergeefs ontraden.
199 Kamerstukken I 2006/07, 29 942, B, p. 4.
200 Kamerstukken I 2006/07, 29 942, C, p. 13.
201 Zie Handelingen I 30-966 d.d. 22 mei 2007.
202 Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1, p. 17-18 en nr. 3, p. 1-3.
203 Vgl. de jurisprudentie besproken in hoofdstuk 5, par. 4.3, randnr. 319.
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1 geldboetes terzake van een misdrijf; boeten uit overtreding zouden niet worden
uitgezonderd204

2 schuldvorderingen tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel205

3 schadevergoedingsmaatregelen206

4 verplichtingen tot vergoeding van schade die door een ‘vergelijkbaar ernstig feit
is toegebracht’, welke verplichtingen niet via de strafrechter maar via de civiele
rechter aan de schuldenaar zijn opgelegd.207

De minister motiveerde de uitzonderingen in 2002 als volgt:208

De huidige wettelijke regeling kent niet de mogelijkheid in zo’n geval de betreffende schuld
van de saneringsregeling uit te zonderen en de schuldenaar voor de overige schulden toegang
te verlenen. De rechter heeft slechts de keuze als schuldenaar in het geheel niet, dan wel
met zijn gehele schuldenpakket toe te laten. [...] Het komt echter met enige regelmaat voor
dat de rechter de schuldenaar het voordeel van de twijfel geeft, omdat de misstap alweer
enige tijd geleden is begaan en de schuldenaar inmiddels zijn leven beter op orde heeft.
Dit heeft dan tot gevolg dat een in het schuldenpakket begrepen strafrechtelijke boete of
schadevergoedingsmaatregel niet meer kan worden geïnd, en dat deze na een (zeer) gedeelte-
lijke aflossing in het wettelijk saneringstraject voor het restant wordt omgezet in een
natuurlijke verbintenis, de zogenaamde schone lei. Hiermee komt de handhaving van het
strafrecht en de positie van het slachtoffer in het geding. Dit is met name waar de boete
of schadevergoedingsmaatregel gebaseerd is op ernstige misdragingen uit maatschappelijke
oogpunt ongewenst. [...] Voor boetes uit overtreding gelden bovengenoemde overwegingen
ook, maar in mindere mate. Een categorale uitzondering waardoor iedere boete uit overtre-
ding van toepassing van de Wsnp zou worden uitgesloten, acht ik daarom niet aan de orde.
[...].

De minister reageerde afwijzend op een suggestie van kamerleden in een algemeen
overleg tot kwijtschelding van strafrechtelijke boeten na vijf jaar, met de volgende
motivering:209

204 In het wetgevingsproces zijn de boetes uit overtreding toch uitgezonderd van de schone lei, zie art.
358 lid 4 (2008) en randnr. 417. Zie voorts art. 9 Sr over de diverse soorten hoofdstraffen en
bijkomende straffen en artt. 23-24e Sr over geldboeten en vervangende hechtenis.

205 Zie art. 36e Sr.
206 Zie art. 36f Sr.
207 In de eerder genoemde brieven van de minister aan de Tweede Kamer van 27 februari en 18 april

2002 was de wijze van uitsluiting van de strafrechtelijk gerelateerde schulden nog niet uitgewerkt.
De minister dacht aan volledige uitsluiting van de werking van de Wsnp ten aanzien van alleen
deze schulden, dan wel uitsluiting van alleen de schone lei. In het uiteindelijke wetsvoorstel is
gekozen voor een combinatie van (de nog verdergaande) afwijzing van het verzoek van de schulde-
naar indien de schulden uit misdrijf niet langer dan vijf jaar bestaan (art. 288) en uitsluiting van
de schone lei van strafrechtelijk gerelateerde schulden die langer dan vijf jaar bestaan (art. 358).
De voorgestelde tekst van art. 358 lid 4 is later in het wetgevingsproces nog weer gewijzigd, zie
randnr. 417.

208 Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 2, p. 2.
209 Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 3, p. 7.
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De bewindsman vindt het een goede zaak dat de wetgever volledige betaling van de boete
eist, omdat deze tenslotte niet tot stand is gekomen door onderhandelingen via de vrije
markt. Het kwijtschelden van boetes in het kader van de Wsnp gaat hem dan ook te ver.
Een dergelijke maatregel zou bovendien rechtsongelijkheid tot gevolg hebben omdat mensen
zonder schulden die rond moeten komen van een minimuminkomen, hun boetes wél moeten
betalen. De schuldsaneringsregeling zou dan een manier zijn om onder een boete uit te
komen.

Zoals de minister opmerkt is in diverse gerechtelijke uitspraken inderdaad een duidelij-
ke aversie te bespeuren tegen toelating tot de wsr van schuldenaren die een strafrechte-
lijke boete opgelegd hebben gekregen. Maar dit is mijns inziens geen vaste regel die
uit de jurisprudentie is op te maken.210 In het overleg met de minister zijn door leden
van de Tweede Kamer alternatieven gesuggereerd voor het geval dat de schuldenaar
strafrechtelijk gerelateerde schulden heeft: (1) geen uitsluiting van de Wsnp of de
schone lei, maar een preferentieregeling zoals die geldt voor belastingschulden (kort
gezegd: een twee keer zo hoog uitdelingspercentage, zie art. 349 lid 2 Fw), (2) een
verlenging van de saneringsduur (zie de termijnen in art. 343 lid 2 Fw), en (3) bevoor-
schotting van schadeslachtoffers, vóór de slotuitdeling en de toekenning van de schone
lei.211 De minister heeft deze suggesties niet gevolgd. De minister stuurde in 2002
aan op verbetering van de bij het Wsnp-verzoek over te leggen art. 285-verklaring.212

Daarin zou een vraag naar strafrechtelijke boetes en schadevergoedingsmaatregelen
opgenomen dienen te worden. De sinds 2004 gebruikte modelverklaring verlangt een
toelichting op ‘boete uit verkeersovertredingen’, ‘boete uit schadevergoedingsmaat-
regel’, ‘boete uit misdrijf’, ‘fraudevordering’ en ‘belastingvordering’ en een toelichting
‘Overig’.213 Het WODC heeft nog gesuggereerd het OM in voorkomende gevallen
een actievere rol te laten spelen.214 Het OM zou de ‘saneringsrol’ van de rechtbanken
vooraf kunnen controleren, en zelfs om tussentijdse beëindiging van de sanering
kunnen verzoeken. De Minister van Justitie bespeurde weinig animo bij het OM; wel
is een contactpersoon bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) aangewezen
ten behoeve van de rechterlijke macht.

408. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel uit december 2004 zou een schuldenaar
met schulden die voortvloeien uit een strafrechtelijke veroordeling terzake van een
misdrijf géén toegang meer krijgen tot de wsr, indien de veroordeling niet langer dan
vijf jaar voor de datum van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden en in kracht van
gewijsde is gegaan. In die gevallen zou de rechter het verzoek van de schuldenaar
af hebben moeten wijzen. Indien de veroordeling ouder is dan vijf jaar kan de rechter
het verzoek nog afwijzen. Bij die beslissing kan een rol spelen of en in welke mate
de schuldenaar zich vóór indiening van het Wsnp-verzoek opofferingen heeft getroost

210 Zie de jurisprudentiebespreking in hoofdstuk 5, par. 4.4.2.
211 Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 3, p. 2.
212 Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1, p. 18.
213 Zie over de modelverklaring hoofdstuk 4, par. 1.1.
214 Kamerstukken II 2001/02, 28 258, nr. 1, p. 18.
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deze schulden af te lossen, aldus de MvT.215 Art. 358 lid 4 Fw, naar welk artikel
art. 288 lid 2 onder c (2008) verwijst, bepaalt om welke schulden het precies gaat,
te weten (misdrijf)schulden uit hoofde van: (a) geldboetes, (b) ontneming wederrechte-
lijk verkregen voordeel, (c) schadevergoedingsmaatregelen, (d) een veroordeling tot
schadevergoeding aan een benadeelde partij, (e) een veroordeling door de burgerlijke
rechter tot betaling van schadevergoeding aan een slachtoffer, indien de strafrechter
heeft vastgesteld dat slechts de civiele rechter over de betreffende vordering van het
slachtoffer kan oordelen.216 Volgens de MvT zou toelating van schuldenaren met
strafrechtelijk gerelateerde vorderingen het maatschappelijk draagvlak aantasten.217

De nieuwe regeling maakt geen onderscheid naar de aard van het gepleegde misdrijf
of de hoogte van de betreffende schulden uit misdrijf, zolang het gaat om veroordelin-
gen die minder dan vijf jaar oud zijn. Maar bij de discretionaire bevoegdheid tot
weigering van de toepassing van de wsr bij schulden uit misdrijf, terzake waarvan
de schuldenaar langer dan vijf jaar geleden is veroordeeld (slot van het nieuwe art.
285 lid 2 onder c), kan de aard van het misdrijf wél een rol spelen. Zo valt ook uit
de toelichting op de tenzij-clausule op te maken: ‘hierbij kan een rol spelen in welke
mate de schuldenaar zich voor de indiening van het verzoekschrift reeds opofferingen
heeft getroost om deze schulden af te lossen. Ook bij bepaalde misdrijven kan het
aangewezen zijn een langere termijn in acht te nemen, bijvoorbeeld bij boeten en
(immateriële) schadevergoeding in verband met een zedenmisdrijf.’218 In oktober
2006 is aan art. 288 lid 2 onder c alsnog het imperatieve karakter ontnomen door een
nieuwe derde lid. Het nieuwe art. 288 lid 3 geeft de rechter namelijk de mogelijkheid
strafrechtelijke schulden toch nog door de vingers te zien, zie randnr. 410 hieronder.

2.2.12 Art. 288 lid 2 onder d Fw; afwijzingWsnp-verzoek wegens eerdere toepassing
wsr

409. Het huidige art. 288 lid 2 aanhef en onder a bepaalt dat de rechter een Wsnp-
verzoek kan afwijzen indien minder dan tien jaar voorafgaande aan het verzoek de
schuldenaar in staat van faillissement heeft verkeerd of ten aanzien van hem de
schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest. In het nieuwe art. 288 is deze
facultatieve afwijzingsgrond getransformeerd in een imperatieve afwijzingsgrond en
wijzigt de afwijzingsgrond ook inhoudelijk (het nieuwe art. 288 lid 2 onder d).219

Ten eerste is een voorafgaand faillissement geen grond meer voor afwijzing van
een Wsnp-verzoek. Deze wijziging is 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

215 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 21.
216 Het voorstel volgt hier de suggesties van het kabinet, zoals die reeds gedaan waren tijdens de

evaluatie van de Wsnp. Zie randnr. 381 e.v. hierboven.
217 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 38.
218 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 21.
219 Volgens de MvT past dit in het strengere toegangsbeleid, Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3,

p. 21.
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onderneming of lopende verplichtingen), wat een reden is voor tussentijdse beëindiging
van de schuldsaneringsregeling.’220

Ten tweede zal, vanaf 2008, een eerdere toepassing van de wsr geen beletsel meer
zijn voor een nieuwe toepassing van de wsr indien het gaat om een beëindiging wegens
aflossing van alle schulden (art. 350 lid 3 onder a), de mogelijkheid van de schuldenaar
zijn betalingen te hervatten (art. 350 lid 3 onder b) of indien de schuldenaar boven-
matige schulden doet of laat ontstaan (art. 350 lid 3 onder d) om redenen die de
schuldenaar niet waren toe te rekenen.221

2.2.13 Art. 288 lid 3; de rechter behoudt een discretionaire bevoegdheid

410. In randnr. 384 kwam reeds aan de orde dat de Tweede Kamer vraagtekens stelde
bij de wens van de minister de toegang tot de Wsnp te beperken en de minister in
dat kader de eis formuleerde dat de schuldenaar aannemelijk maakt dat hij te goeder
trouw is geweest. Verschillende kamerfracties vroegen met name aandacht voor
schuldenaren met psychosociale problemen.222 In oktober 2006 dienden de kamer-
leden Noorman-Den Uyl en Huizinga-Heringa een amendement in, met een toelichting,
ter introductie van een nieuw art. 288 lid 5, luidend:223

5. Het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling kan niet uitsluitend worden
geweigerd op de grond dat de schuldenaar niet te goeder trouw is ten aanzien van het
ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden, indien het ontstaan of onbetaald laten van
die schulden zijn oorzaak vindt in psychosociale of verslavingsproblematiek en de schulde-
naar in verband daarmee gebruik maakt van voldoende relevante hulpverlening om de
nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de schuldsaneringsregeling te waar-
borgen.

220 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 21. Zie hoofdstuk 6, par. 2.1, randnr. 349 e.v. over de
thans reeds bestaande praktijk, die het wetsvoorstel dus ondersteunt, dat ondernemers na een korte
faillissementsprocedure (opheffing ex art. 16 Fw) alsnog in de schuldsaneringsregeling terechtkomen
niettegenstaande de huidige, facultatieve afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 onder a.

221 Zie ook de nota van wijziging, Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 8, p. 1 en 3 voor een verhelde-
ring van de tekst van het nieuwe art. 288 lid 2 onder d (vernummerd van c naar d, door toevoeging
van b). Eerder heb ik al opgemerkt dat ik uit art. 288 lid 2 onder d (2008) afleid dat onder de huidige
wettekst, in de ogen van de Minister van Justitie, thans ook een tussentijdse beëindiging mogelijk
is op grond van het doen of laten ontstaan van bovenmatige schulden zonder dat dat aan de schulde-
naar is toe te rekenen. De HR lijkt, in navolging van de A-G’s, voor beëindiging op grond van art.
350 lid 3 onder d Fw een ‘zekere verwijtbaarheid’ te vereisen, zie hoofdstuk 4, par. 3.1.3. Uit HR
13 april 2007, LJN: AZ8174 lijkt zelfs te volgen dat het bij de beoordeling (c.q. verwachting) door
(van) de rechter van niet- nakoming door de schuldenaar van zijn (toekomstige) Wsnp-verplichtingen
steeds gaat om de toerekenbaarheid aan de schuldenaar van de niet-nakoming.

222 Zie Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 6 en p. 32 (PvdA) en p. 21 (CDA) en het wetgevings-
overleg op 16 oktober 2006, Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 35, p. 8 en p. 19-20.

223 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 13.
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Toelichting
Dit amendement regelt dat iedereen recht moet hebben om toegelaten te worden tot een
schuldsaneringstraject. De wettelijke schuldsaneringsregeling dient bereikbaar te blijven
voor wie te goeder trouw is, oprecht en actief (maar tevergeefs) heeft geprobeerd met zijn
schuldeisers tot een schikking te komen. Voor deze groep schuldenaren is de schuldsane-
ringsregeling oorspronkelijk bedoeld en voor die groep moet de toegang tot de regeling
ook in het nieuwe stelsel niet belemmerd worden. Expliciet gaat het hier om mensen met
verslavings- of psychosociale problemen. Uitzicht op een schone lei kan (een deel van)
de verslavings- of psychosociale problemen oplossen. [einde citaat]

Dit amendement heeft de minister ertoe bewogen een nieuw derde lid op te nemen
dat door de Tweede Kamer is aanvaard, luidend (art. 288 lid 3):224

3. Het verzoek kan in afwijking van het eerste lid, onder b, en het tweede lid, onder c,
worden toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de omstandigheden
die bepalend zijn geweest voor het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden, onder
controle heeft gekregen.

In afwijking van het oorspronkelijke wetsvoorstel van december 2004 handhaaft het
in oktober 2006 gewijzigde wetsvoorstel dus een expliciete discretionaire bevoegdheid
voor de rechter een Wsnp-verzoek toe te wijzen als niet voldaan is aan het toelatings-
vereiste van art. 288 lid 1 onder b (goede trouw) of indien zich de afwijzingsgrond
van lid 2 onder c zich voordoet (schulden uit misdrijf). Ook indien de goede trouw
niet aannemelijk is geworden of indien de schuldenaar schulden uit misdrijf heeft,
kan de rechter het Wsnp-verzoek dus toch toewijzen. De Minister van Justitie schrijft
in zijn brief aan de kamer van 19 oktober 2006 dat hij het hierboven geciteerde
amendement in ‘gewijzigde redactie verwerkt’, in de tweede nota van wijziging spreekt
de minister van een ‘iets algemenere redactie’.225 De tekst van het in oktober 2006
gewijzigde en aanvaarde wetsvoorstel heeft echter een veel wijdere strekking dan het
amendement.

Ten eerste beperkt de discretionaire bevoegdheid van de rechter zich niet meer
met zoveel woorden tot schulden die hun oorzaak vinden in verslavings- of psycho-
sociale problemen. Zonder naar de aard of oorzaak van schulden te onderscheiden,
verwijst de tekst nu naar ‘de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het
ontstaan of onbepaald laten van zijn schulden’. Afgaand op de nieuwe wettekst komen
alle denkbare oorzaken van alle denkbare schulden onder de discretionaire beoordeling.
Maar volgens de toelichting van de minister ‘betreft het in het bijzonder de mogelijk-
heid dat de rechter een schuldenaar met psychosociale of verslavingsproblematiek

224 Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 1. NB: de oorspronkelijke
verwijzing in de tweede nota naar het tweede lid onder b (in plaats van de verwijzing naar het tweede
lid onder c in de door de Tweede Kamer aangenomen tekst van art. 288 lid 3) hangt samen met
een in oktober 2006 tussengevoegde, nieuwe afwijzingsgrond, zie daarover randnr. 406.

225 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 23, p. 1 en nr. 24, p.2.
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toelaat, indien die problematiek voldoende onder controle is […]’.226 ‘In het nieuwe
derde lid wordt een uitzonderingsgrond opgenomen die het ontbreken van goede trouw
kan ‘repareren’ en budgetbegeleiding en psychosociale hulp in het wettelijk traject
integreert,’ aldus de toelichting.227 De tekst van het art. 288 lid 3 is kennelijk afgeleid
van Richtlijn 4c van Recofa (2005): ‘Uitgangspunt bij de toelating van schuldenaren
met verslavingsproblemen is dat de verslaving al enige tijd onder controle is’.228

Maar anders dan de Recofa-richtlijnen beperkt het wetsvoorstel de toepassing niet
tot verslavingsproblemen. De nieuwe wettekst noch de toelichting sluit met zoveel
woorden uit dat de rechter een schuldenaar-niet-te-goeder-trouw met een andere
‘problematiek’ toelaat, zodra de schuldenaar de ‘omstandigheden die bepalend zijn
geweest voor het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden, onder controle heeft
gekregen’. In de Eerste Kamer heeft de minister wel herhaald dat lid 3 ‘vooral ziet
op de echte gedragsaspecten, bijvoorbeeld of een verslaving onder controle is’.229

Ook heeft de minister in de Eerste Kamer onderstreept, tot drie keer toe, dat het
ontbreken van goede trouw een imperatieve weigeringsgrond is.230 De mogelijkheid
van art. 288 lid 3 om het verzoek toch toe te wijzen indien de schuldenaar de schul-
densituatie ‘onder controle’ heeft, kwalificeerde de minister als een ‘uitzondering’.
De minister bevestigde voorts dat lid 3 gezien kan worden als een ‘soort hardheidsclau-
sule’.231

Ten tweede kent de nieuwe wettekst, anders dan het geciteerde amendement, de
rechter ook een discretionaire bevoegdheid toe een Wsnp-verzoek toch toe te wijzen
ook wanneer zich de afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 onder c voordoet (te weten
het geval, kort gezegd, dat de schuldenaar strafrechtelijke schulden uit misdrijf heeft
die minder dan vijf jaar oud zijn). Uit de wettekst blijkt niet dat de discretionaire
bevoegdheid zich beperkt tot een bepaalde categorie misdrijven. Uit de toelichting
blijkt echter dat de minister ook bij de mogelijkheid van toepassing van art. 288 lid
3 in geval van strafrechtelijke schulden vooral het oog heeft gehad op psychosociale
en verslavingsproblemen:232

Die mogelijkheid zal ook bestaan als de schuldenaar wegens in verband met de bedoelde
problematiek gepleegde misdrijven minder dan vijf jaar tevoren is veroordeeld tot een of
meer boetes. Ook dan kan de aanwezigheid van voldoende hulpverlening en van een stabiele
leefsituatie grond geven om de schuldenaar toch toe te laten tot de wettelijke schuldsane-

226 Citaat uit de toelichting in de tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24,
p. 2; zie ook de toelichting in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 oktober 2006,
Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 23, p. 1.

227 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 2
228 Zie nader over deze Recofa-richtlijnen hoofdstuk 5, par. 2.2. Het hierboven besproken amendement

van Noorman-Den Uyl en Huizinga-Heringa dat spreekt van ‘voldoende relevante hulpverlening’
lijkt geïnspireerd door de richtlijnen van Recofa. Recofa-richtlijn 4d luidt: ‘Voor wat betreft schulde-
naren met psychische problemen geldt dat er al enige tijd voldoende hulp/vangnet moet zijn.’

229 Handelingen I 30-958 d.d. 22 mei 2007.
230 Kamerstukken I 2006/07, 29 942, C, p. 9.
231 Handelingen I 30-359 d.d. 22 mei 2007.
232 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 23, p. 1.
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ringsregeling. In deze gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op de voorgeschreven
niet-toelating tot de schuldsanering. Niemand is derhalve bij voorbaat uitgesloten van
toelating tot de schuldsaneringsregeling.

De laatste zin van het citaat bevestigt de strekking van de nieuwe wettekst: de rechter
krijgt de discretionaire bevoegdheid iedere schuldenaar met strafrechtelijke schulden
tot de Wsnp toe te laten, in weerwil van art. 288 lid 2 onder c, zodra de schuldenaar
de bepalende omstandigheden (de oorzaken) van de schulden onder controle heeft.

411. Het in randnr. 410 geciteerde amendement Noorman-Den Uyl en Huizinga-
Heringa vereiste voor de aanwending van de discretionaire bevoegdheid dat de schulde-
naar ‘gebruik maakt van voldoende relevante hulpverlening om de nakoming van de
verplichtingen voortvloeiende uit de schuldsaneringsregeling te waarborgen.’ Het
aangenomen art. 288 lid 3 vereist dat ‘voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar
de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het ontstaan of onbetaald laten
van zijn schulden, onder controle heeft gekregen.’ Ogenschijnlijk hanteert de wettekst
een strenger criterium. Terwijl het amendement slechts vereist dat de schuldenaar
voldoende hulp krijgt, zonder eisen te stellen aan de resultaten van die hulpverlening,
is volgens het wetsvoorstel nodig dat de schuldenaar de oorzaken van de schulden
onder controle heeft. De tekst laat aan duidelijkheid te wensen over. Betekent ‘onder
controle’ dat de problematiek niet erger wordt of is vereist dat de problematiek
(langzaam maar zeker) wordt opgelost of is vereist dat de problematiek ten tijde van
de indiening van het Wsnp-verzoek reeds is opgelost? Uit de hierboven geciteerde
toelichting van de minister lijkt te volgen dat ‘onder controle’ vereist, ten eerste, dat
de schuldenaar voldoende hulpverlening geniet, en ten tweede, dat de schuldenaar
zich in een ‘stabiele leefsituatie’ bevindt.

412. De vraagt rijst hoe het criterium van art. 288 lid 3 zich verhoudt tot het derde
toelatingsvereiste van art. 288 lid 1 onder c: dat de schuldenaar de uit de schuldsane-
ringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en zich zal
inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven. Tijdens de behandeling
in de Tweede Kamer is aan de verhouding tussen lid 3 en lid 1 onder c geen enkele
aandacht besteed. Op de dag van de stemming over het wetsvoorstel is in de Eerste
Kamer deze verhouding wel naar voren gekomen, maar de opmerkingen van de
minister scheppen geen helderheid.233 Mijns inziens is er inhoudelijk gezien geen
of nauwelijks verschil tussen beide criteria. Een vereiste voor toepassing van de
wettelijke schuldsaneringsregeling is dat voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar
zich aan zijn saneringsverplichtingen houdt waaronder zijn verplichting baten voor

233 Zie Handelingen I 30-958 d.d. 22 mei 2007. De desbetreffende en nogal wat andere vragen in de
Eerste Kamer zijn kennelijk geïnspireerd door Noordam, ‘De toelatingspoort tot de wettelijke
schuldsaneringsregeling in nevelen gehuld’, TvI 2007, p. 18, zie de verwijzingen naar dit artikel
in Handelingen I 30-940 en 30-941. De opmerking van de minister dat ‘de toelatingsvoorwaarde
is dat de verplichtingen uit de Wsnp moeten worden nagekomen en niet een gebrek in de goede
trouw kunnen repareren’ begrijp ik in ieder geval niet.
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de boedel te genereren.234 Het is naar mijn mening evident dat de schuldenaar alleen
in staat is zich aan zijn verplichtingen te houden als hij in een min of meer stabiele
leefsituatie bevindt, al dan niet met hulp van derden. Een schuldenaar die ten tijde
van de indiening van zijn verzoek, om wat voor reden dan ook, voortdurend meer
uitgeeft dan dat zijn inkomen toelaat, zonder dat hulpverleners kans zien de problemen
te beteugelen, kan eenvoudigweg niet aan zijn Wsnp-verplichtingen voldoen. In mijn
visie is de bepaling van lid 3 dan ook in strijd met de wetssystematiek. Art. 288 lid
3 stelt een vereiste voor de ‘reparatie’ van een gebrek aan goede trouw dat overeen-
komt met een vereiste voor toepassing van de schuldsaneringsregeling dat art. 288
lid 1 onder c, zonder enige uitzondering, reeds aan de schuldenaar stelt: de schuldenaar
moet zijn verplichtingen naar behoren nakomen en zich inspannen zoveel mogelijk
baten voor de boedel te verwerven. Anders gezegd: alle schuldenaren, wel of niet
te goeder trouw, moeten aan het criterium van lid 3 voldoen anders komen zij volgens
lid 1 onder c helemaal niet voor de schuldsaneringsregeling in aanmerking.

Een ander bezwaar is dat lid 3 ook weer een discretionaire component bevat. Indien
de schuldenaar de oorzaken van zijn schuldenproblematiek onder controle heeft, kan
de rechter, ondanks gebrek aan goede trouw of het bestaan van strafrechtelijke schul-
den, een Wsnp-verzoek toewijzen, maar hij mag het verzoek ook afwijzen. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt niet in welke gevallen de rechter, aangenomen dat de schulde-
naar de oorzaken van de desbetreffende schulden onder controle heeft gekregen,
‘reparatie’ van een gebrek aan goede trouw wél of niet zou moeten toelaten. Diezelfde
onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de facultatieve bevoegdheid schuldenaren met
schulden uit misdrijf op grond van lid 3 toch toe te laten. Anders dan door de wetgever
beoogd, heeft de nieuwe redactie van art. 288 de taak van de Wsnp-rechter niet bepaald
eenvoudiger gemaakt.

413. Art. 288 lid 1 aanhef en onder b vereist dat aannemelijk is dat de schuldenaar
ten aanzien van het ontstaan of (?!) onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar
voorafgaand aan de indiening van het Wsnp-verzoek te goeder trouw is geweest.
Tijdens de parlementaire behandeling in maart 2006 is door verschillende fracties
de vraag gesteld of het nieuwe toelatingsvereiste van lid 1 b nog ruimte laat voor de
weging van alle (relevante) omstandigheden zoals de Hoge Raad die thans in het kader
van art. 288 lid 2 onder b voorschrijft.235 De beantwoording van de minister was
bepaald niet eenduidig maar de minister leek geen breuk te willen maken met de
jurisprudentie van de HR. In oktober 2006 is de discretionaire bevoegdheid van art.
288 lid 3 geïntroduceerd. Afgezien van de vragen die hierboven reeds zijn gesteld
inzake de strekking van lid 3, is nog weer een andere (reeds in randnr. 401 opgewor-
pen) vraag of 288 lid 1 onder b nog steeds ruimte laat voor de weging van andere
omstandigheden of dat 288 lid 3 de discretionaire beoordelingsruimte heeft gemarkeerd
c.q. ingeperkt. Zou de rechter bijvoorbeeld op grond van het geringe aandeel van

234 Zie over de verplichtingen van de schuldenaar hoofdstuk 4, par. 2.
235 Zie par. 2.2.8 van dit hoofdstuk en voor een bespreking van de jurisprudentie van de HR hoofdstuk

5, par. 3.3.
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de schulden niet te goeder trouw ten opzichte van de totale schuldenlast kunnen
besluiten dat de schuldenaar weliswaar niet te goeder trouw is maar toch kunnen
besluiten tot toepassing van de schuldsaneringsregeling? Tijdens de parlementaire
behandeling in oktober 2006 is de verhouding tussen lid 1 onder b en lid 3 niet aan
de orde gesteld. In zijn brief van 19 oktober 2006 aan de Tweede Kamer besteedt
de minister wel opnieuw aandacht aan het ‘criterium van de goede trouw’.236 Weer
verwijst de minister naar jurisprudentie van de HR en tevens naar de Recofa-richtlijnen
2005. De minister relateert de goede-trouw-toets aan omstandigheden die reeds bij
de toelichting in 1992/1993 genoemd werden, zoals (a) de aard en omvang van de
schulden, (b) het tijdstip waarop de schulden zijn ontstaan, (c) de mate van verwijtbaar-
heid en (d) alle overige omstandigheden. Hieruit leid ik af dat de introductie van art.
288 lid 3 niet met zich meebrengt dat de beoordelingsruimte van de rechter bij toetsing
van de goede trouw van art. 288 lid 1 onder b beperkt is tot een beoordeling van de
‘controle’ van de oorzaken van de schuldenproblematiek zoals voorgeschreven in lid 3.
De rechter mag ook nog andere omstandigheden meewegen die niet direct in relatie
staan tot de oorzaak van de schulden, bijvoorbeeld de omvang van de schulden niet
te goeder trouw ontstaan of onbetaald gelaten.

De opgeworpen vragen inzake de strekking van het nieuwe lid 3 van art. 288 en
de verhouding tussen de artikelleden 1 en 3 raken aan de in hoofdstuk 5 besproken
vraag of (het discretionaire element van) de goede-trouw-toets van het huidige art.
288 lid 2 aanhef en onder b betrekking heeft op de toekomst, het verleden of op
beide.237 Onder verwijzing naar het voorafgaande volsta ik hier met de opmerking
dat deze vragen door de wetgever onbeantwoord blijven. Gezien de door mij waargeno-
men ‘overlap’ van het nieuwe art. 288 lid 1 onder c en lid 3 lijkt de wetgever deze
vragen zelfs niet goed onder ogen te hebben gezien.

2.2.14 Conclusies inzake het nieuwe art. 288 Fw

414. Volgens de MvT uit 2004 was de eerste doelstelling van wetsvoorstel 29 942
een strengere toetsing bij de poort. De schuldenaar diende onder meer in een ‘eigen
verklaring’ zijn goede trouw aannemelijk te maken. Onder druk van de Tweede Kamer
is het voorstel voor de eigen verklaring weer komen vervallen. Onduidelijk blijft wat
de schuldenaar in het Wsnp-verzoek moet stellen of aannemelijk moet maken om
aan het goede-trouw-vereiste te voldoen. Een principieel bezwaar tegen het nieuwe
art. 288 lid 1 onder b is voorts dat de wet het er (impliciet) voor houdt dat de schulde-
naar niet te goeder trouw is totdat hij het tegendeel aannemelijk maakt.238 Het is
niet ondenkbaar dat de schuldenaar in ‘bewijsnood’ komt als hij bijvoorbeeld niet
meer beschikt over documenten (en zijn geheugen hem in de steek laat) met betrekking

236 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 23, p. 2.
237 Zie hoofdstuk 5, randnrs. 281, 282, 289, 294, 299.
238 De minister wijst op de gelijke kritiek van de NOvA, Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 12.

De NOvA stelt zich op het standpunt dat de goede trouw verondersteld moet worden en niet door
de schuldenaar aangetoond behoort te worden.
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tot schulden van bijvoorbeeld vier of vijf jaar geleden. De eis dat de schuldenaar zijn
goede trouw aannemelijk dient te maken leek in eerste instantie, gezien de oorspronke-
lijk in 2004 voorgestelde tekst van art. 288 en de toelichtingen daarop, een strikt
vereiste. Maar uit de reacties van de minister op kritische vragen uit de Tweede Kamer
viel reeds op te maken dat de minister geen echte breuk wilde maken met de jurispru-
dentie van de HR die voorschrijft dat alle omstandigheden meegewogen worden. Na
de introductie van art. 288 lid 3, onder druk van de Tweede Kamer, behoudt de rechter
in ieder geval een discretionaire bevoegdheid voor de gevallen waarin de schuldenaar
de omstandigheden die bepalend waren voor het ontstaan of onbetaald laten van
schulden ‘onder controle’ heeft. Ten aanzien van strafrechtelijke veroordelingen maakte
het oorspronkelijke wetsvoorstel duidelijke keuzes.239 Schulden die voortvloeien
uit een strafrechtelijke veroordeling wegens misdrijf, welke veroordeling binnen vijf
jaar voor de dag van het Wsnp verzoek onherroepelijk is geworden, vormen een
imperatieve grond voor afwijzing van het Wsnp-verzoek (art. 288 lid 2 onder c). De
bedoelde schulden zijn nader aangeduid in art. 358 lid 4 (2008). Maar na introductie
van art. 288 lid 3 kan de rechter ook een schuldenaar met schulden uit misdrijf toelaten
indien de schuldenaar de oorzaak van zijn schulden onder controle heeft.

Een tweede doelstelling van wetsvoorstel 29 942 was om de taak van de rechter
te verlichten. Vanaf 2008 zal de rechter in zijn beslissing op een Wsnp-verzoek echter
aandacht moeten besteden aan (a) het insolventiecriterium van art. 284, (b) drie
toepassingsvereisten van art. 288 lid 1, (c) vier deels nieuwe afwijzingsgronden van
art. 288 lid 2, en (d) zonodig moeten beoordelen of de schuldenaar de oorzaak van
zijn schulden ‘onder controle’ heeft, en zo ja, of er dan reden is (de rechter kan…)
het goede-trouw-vereiste c.q. het ‘verbod’ op recente strafrechtelijke schulden uit
misdrijf toch nog opzij te zetten. De nieuwe wettelijke regeling maakt de taak van
de rechter die een Wsnp-verzoek moet beoordelen niet lichter maar zwaarder.

De introductie van art. 288 lid 3 tast mijns inziens de wetssystematiek van lid 1
en lid 2 aan (zie randnr. 412), brengt niet de zo gewenste verlichting van de belasting
van de rechterlijke macht en staat ook haaks op de door de minister bepleite beperking
van de toegang. Afgewacht zal moeten worden hoe de feitenrechter en de HR omgaan
met de nieuwe (redactie van) de toepassingsvereisten en afwijzingsgronden, maar ik
verwacht dat de toetsing, per saldo, niet zo gek veel zal veranderen, met name door
de toevoeging van art. 288 lid 3 die een discretionaire bevoegdheid van de rechter
instandhoudt.

239 Zie ook par. 2.2.17 hieronder.



Hoofdstuk 7 509

2.2.15 Art. 350 Fw; tussentijdse beëindiging

415. Het huidige art. 350 lid 3 (1998) kent vijf, limitatief opgesomde, beëindiginggron-
den.240 Vanaf 2008 komen daar nog drie241 beëindiginggronden bij, waarvan de
eerste is gekoppeld aan de huidige grond van art. 350 lid 3 onder c:
1 onder c: de huidige regeling voorziet in de mogelijkheid van tussentijdse beëindi-

ging indien de schuldenaar een van zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloei-
ende verplichtingen niet naar behoren nakomt. Om welke verplichtingen het precies
gaat blijkt overigens niet uit de wet.242 Vanaf 2008 komt daar de mogelijkheid
van beëindiging bij indien de schuldenaar door zijn doen of nalaten de uitvoering
van de schuldsaneringsregeling anderszins belemmert of frustreert. De toelichting
noemt het geval van de schuldenaar die zijn bewindvoerder bedreigt;243

2 onder f: tussentijdse beëindiging wordt per 2008 mogelijk indien tijdens de looptijd
van de sanering alsnog gronden bekend worden die, waren zij ten tijde van de
aanvraag reeds bekend geweest, reden waren geweest voor afwijzing overeenkom-
stig art. 288 lid 1 en lid 2;244

3 onder g: beëindiging wordt eveneens mogelijk indien de schuldenaar aannemelijk
maakt niet in staat te zijn aan zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de sanering,
te voldoen. Hoewel deze regeling wel wordt aangeduid als een uitstapregeling
voor ‘spijtoptanten’, is het volgens de nota uit maart 2006 niet de bedoeling dat
de schuldenaar uit de schuldsanering kan stappen, als deze niet meer bevalt.245

Beëindiging van de sanering op grond van art. 350 lid 3 onder c, d of e leidt in de
huidige regeling (1998) van rechtswege tot het faillissement van de schuldenaar. In

240 Zie over het huidige art. 350 Fw hoofdstuk 4, par. 3.
241 In de vigerende wet ontbreekt een regeling bij overlijden, in de gewijzigde Wsnp (2008) blijft deze

leemte in stand. In het oorspronkelijk, in 2004 voorgestelde art. 350 lid 3 onder h was terzake een
aanvullende beëindigingsgrond opgenomen: bij overlijden van de schuldenaar zou de toepassing
van de wsr tussentijds beëindigd worden. Volgens het oorspronkelijk voorgestelde art. 350 lid 6
zou dan een vereffening volgen krachtens de artt. 4:204-226 BW. In reactie op kritiek van De Boer
heeft de minister de voorgestelde wijzigingen weer ingetrokken. Bij overlijden van de schuldenaar
loopt de toepassing van de schuldsaneringsregeling door. Ook wordt geen schone lei verleend, zo
bepaalt uitdrukkelijk het nieuwe art. 358 lid 6; de vereffening van de boedel dient volgens de
voorschriften van de Wsnp te worden afgerond. De erfgenamen kunnen afdwingbaarheid van de
schulden voorkomen door de nalatenschap te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Zie Kamerstuk-
ken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 4 en hoofdstuk 1, randnr. 4.

242 Zie over de verplichtingen van de schuldenaar hoofdstuk 4, par. 2.
243 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 35.
244 Deze grond wordt nu in de jurisprudentie soms ook al toegepast op basis van de memorie van

antwoord van minister van justitie Sorgdrager in de Eerste Kamer bij de behandeling van het Wsnp-
wetsvoorstel in maart 1998, zie hoofdstuk 4, par. 5.5, randnr. 261.

245 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 89: ‘Daarvoor wordt er teveel in de schuldenaar geïnves-
teerd door bewindvoerder, rechter-commissaris en andere betrokkenen’, aldus de minister. Hoewel
ik begrip heb voor dit uitgangspunt, merk ik op dat, indien een ‘onwillige’ schuldenaar een tussentijd-
se uitstap geweigerd wordt, de kans dat de schuldenaar zijn Wsnp-verplichtingen blijft nakomen
en de kans op een schone lei niet al te groot meer zullen zijn.
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de gevallen bedoeld in het nieuwe art. 350 lid 3 onder c tot en met g (2008) volgt
het faillissement van rechtswege alleen nog indien er baten in de boedel beschikbaar
zijn ter uitdeling aan de schuldeisers.

2.2.16 Art. 354a Fw; verkorte duur, vereenvoudigde afwikkeling

416. De termijn van de saneringsregeling bedraagt in beginsel drie jaar en kan evenwel
verlengd worden tot vijf jaar, mits het bedrag dat de schuldenaar ter vrije beschikking
staat gedurende de aanvullende twee jaar wordt verhoogd. De regeling per 2008 brengt
daarin geen materiele wijziging.246 Wel wijzigt de regeling van de zogenaamde ver-
korte duur. Op de beredeneerde verklaring van de bewindvoerder dat redelijkerwijs
niet de verwachting bestaat dat de schuldenaar geheel of gedeeltelijk aan zijn verplich-
tingen kan voldoen, kan de rechtbank de sanering beëindigen indien nog geen verifica-
tievergadering is bepaald en de sanering reeds een jaar duurt, aldus de huidige regeling
in art. 352 lid 2 (1998).247 Art. 354a (2008) hanteert een minder stringent criterium
voor toepassing van de verkorte duur. De verklaring behoeft nog slechts te behelzen
dat redelijkerwijs niet de verwachting bestaat dat de schuldenaar op zodanige wijze
aan zijn verplichtingen kan voldoen dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling
gerechtvaardigd is.248 De toelichting op deze nieuwe regeling luidt als volgt: ‘Bedoe-
ling van het nieuwe criterium is om ook van deze regeling gebruikt te kunnen maken
indien de schuldenaar nog wel gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen,
maar dit zo weinig baten voor de boedel oplevert, dat voortzetting van de schuldsane-
ringsregeling niet gerechtvaardigd is.’249 De toelichting noemt voorts een percentage
van 2% als een uitdelingspercentage van geringe betekenis. Volgens de MvT is de
verruiming van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van een Wsnp-
zaak (mede) bedoeld ter versterking van het stok-achter-de-deur-effect van de Wsnp
jegens crediteuren. In geval van beëindiging ex art. 354a Fw is geen verificatievergade-

246 Vgl. art. 343 lid 2 (1998) met art. 349a lid 1 Fw (2008). Verschil is wel dat de termijn nu (tot 2008)
nog in het saneringsplan wordt vastgelegd en vanaf 2008 op grond van de wet een termijn van drie
jaar van rechtswege geldt. De rechter krijgt wel de mogelijkheid, in afwijking van de standaardduur
van drie jaar, de termijn te verlengen tot ten hoogste vijf jaar. Ook de verkorte duur blijft mogelijk,
zie het vervolg van de hoofdtekst. Dethmers (2005), p. 170, onderscheidt dertien mogelijkheden
van beëindiging (beëindiging na een saneringsduur minder, gelijk, of meer dan drie jaar; met of
zonder uitdeling aan crediteuren c.q. met omzetting in faillissement).

247 Zie over de verkorte duur hoofdstuk 4, randnr. 259. Bij nota van wijziging van maart 2006 is een
bepaling toegevoegd (art. 354a lid 1 laatste zin) op grond waarvan de R-C de bewindvoerder kan
dwingen de bedoelde verklaring op te stellen en aan de rechtbank en de betrokken partijen te doen
toekomen, zie Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 90.

248 Het nieuwe art. 354a lid 2 bepaalt voorts dat de rechter de (toepassing van) de schuldsaneringsrege-
ling slechts beëindigt (op basis van art. 354a lid 1) indien de gronden van tussentijdse beëindiging
van art. 350 lid 3 onder c tot en met g zich niet voordoen.

249 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 36-37.
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ring en geen slotuitdelingslijst vereist.250 De wet geeft niet aan wat met een eventueel
batig saldo, hoe gering ook, dient te gebeuren. De MvT wijst op de mogelijkheid het
salaris van de bewindvoerder aan te passen. Recofa-richtlijn 24 (2005) voorziet ook
nog in de mogelijkheid van de ‘informele uitdeling’ bij een restant actief onder de
C= 500, de Wsnp (2008) voorziet niet in de mogelijkheid van een informele uitdeling.

2.2.17 Artt. 358 Fw, 76a Sr en 561 Sv; strafrechtelijk gerelateerde schulden blijven
afdwingbaar

417. Schulden die voortvloeien uit een strafrechtelijke veroordeling wegens misdrijf,
welke veroordeling binnen vijf jaar voor de dag van het Wsnp-verzoek onherroepelijk
is geworden, vormen een imperatieve grond voor afwijzing van het Wsnp-verzoek
(art. 288 lid 2 onder c).251 Art. 358 sluit voorts niet alleen de uit misdrijf voortvloei-
ende schulden, maar alle strafrechtelijke schulden uit van de werking van de schone
lei.252 De MvT beargumenteert de uitsluiting als volgt: ‘Door het omzetten van straf-
rechtelijk opgelegde boeten in natuurlijke verbintenissen komt de handhaving van
het strafrecht in het geding en ontstaat rechtsongelijkheid ten opzichte van diegenen
die hun boeten wel betalen. De schuldsanering zou dan een manier zijn om onder
een boete uit te komen. Vooral waar de boete is gebaseerd op ernstige misdragingen
– misdrijven – is dit uit maatschappelijk oogpunt ongewenst.’253 De van de schone

250 Als ik het goed zie is verzuimd de verwijzing in art. 356 lid 1, tweede zin naar art. 354, derde lid
(1998) te schrappen (dat zou voldoende zijn nu de eerste zin van 356 lid 1 verwijst naar art. 354
en niet naar het nieuwe art. 354a), althans, ten overvloede, te wijzigen in een verwijzing naar het
nieuwe art. 354a.

251 De bedoelde schulden zijn nader aangeduid in art. 358 lid 4 Fw, zij het dat het bij art. 288 alleen
gaat om schulden uit misdrijf.

252 Bij nota van wijziging, Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 8, p. 2 en de toelichting op p. 5, is
de beperking tot schulden ouder dan vijf jaar geschrapt uit het oorspronkelijk voorgestelde art. 358
lid 4, onder verwijzing naar de nieuwe overgangsregeling (Art. IV). Deze wijziging heeft consequen-
ties die verder reiken dan het overgangsrecht. Het oorspronkelijk wetsvoorstel sloot van de schone
lei alleen schulden uit die voortvloeiden uit een strafrechtelijke veroordeling die meer dan vijf jaar
voorafgaande aan de indiening van een Wsnp-verzoek onherroepelijk is geworden. Kennelijk is (was?)
over het hoofd gezien dat de oorspronkelijke redactie van de artt. 288 en 358 niet aansloot c.q. geen
regeling trof voor boetes uit overtreding jonger dan vijf jaar. Strafrechtelijke schulden die voorvloeien
uit een overtreding vormen immers geen imperatieve grond tot afwijzing van het Wsnp-verzoek
(zie art. 288 Fw). Het oorspronkelijke voorstel alleen oudere strafrechtelijke schulden van de schone
lei uit te sluiten, zou er toe hebben geleid dat strafrechtelijke boetes uit overtreding, voortvloeiend
uit een veroordeling jonger dan vijf jaar, niet langer afdwingbaar zouden zijn geworden. Het is mij
niet duidelijk of deze consequenties van de oorspronkelijke opzet c.q. de nota van wijziging al dan
niet zijn bedoeld. De MvT Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 38, is niet geheel helder waar
op p. 38 eerst gesproken wordt van de uitsluiting van de schone lei van boeten uit misdrijf en later
van ‘al die vorderingen die voortvloeien uit een strafrechtelijke veroordeling’, terwijl in de nota
naar aanleiding van het verslag door de Minister van Justitie niet duidelijk wordt aangegeven (zie
Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 77) dat de consequenties van de nota van wijziging verder
reiken dan het overgangsrecht; ook de nota van wijziging zelf geeft slechts een overgangsrechtelijk
motief voor de wijziging in maart 2006 van het in 2004 voorgestelde art. 358 lid 4.

253 Kamerstukken II 2004/05, 29 942, nr. 3, p. 38.
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lei uitgesloten schulden vormen overigens wel saneringsschulden als bedoeld in art.
299 Fw. Indien de bewindvoerder uitdeelt aan schuldeisers zullen ook schuldeisers
wier vordering niet onder de schone lei valt een uitdeling ontvangen, zo bevestigt
de minister.254 Ik neem aan dat dit betekent dat de desbetreffende schuldeisers ook
gebonden zullen zijn aan een gerechtelijk akkoord dat tijdens de Wsnp tot stand
komt.255

418. In samenhang met de uitsluiting van diverse strafrechtelijke schulden van de
werking van de schone lei heeft de Tweede Kamer ingestemd met voorstellen tot
wijziging van art. 76a Sr en art. 561 Sv die eerst in oktober 2006 door de minister
zijn geïntroduceerd mede in reactie op ingediende amendementen.256 De wijziging
van art. 76a Sr zal er toe leiden dat de verjaring van strafrechtelijke schulden geduren-
de de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt opgeschort. De executie,
waaronder de vervangende hechtenis, kan dan dus (ook) na afloop van het schuldsane-
ringstraject plaatsvinden. De minister vond het niet nodig de tenuitvoerlegging van
vervangende hechtenis tijdens de schuldsanering uit te sluiten.257 De minister wees
er op dat het OM bij de executie rekening dient te houden met gerechtvaardigde
belangen van de schuldenaar bijvoorbeeld door toe te staan dat de schuldenaar de
hechtenis in zijn vrije tijd ondergaat.258 Door vervangende hechtenis ter executie
van een geldboete vervalt de (geld)schuld. Hechtenis terzake van een schadevergoe-
dingsmaatregel en lijfsdwang ter afdwinging van een ontnemingsmaatregel leiden
echter niet tot een verval van de betreffende schulden aan het OM. Om die reden vindt
de minister het niet redelijk dat het OM in die twee laatstbedoelde gevallen tot hechte-
nis of lijfsdwang overgaat en wenste de minister een aanwijzing terzake aan het
OM.259

Krachtens art. 561 lid 1 Sv dienen vonnissen waarbij een geldboete of schadever-
goedingsmaatregel is opgelegd ‘zodra mogelijk’ ten uitvoer gelegd te worden. Art.
561 lid 4 Sv bepaalt dat het ‘volledige bedrag’ betaalt dient te worden binnen twee
jaar en drie maanden (27 maanden) nadat het vonnis uitvoerbaar is geworden. Volgens
de minister verdragen de uitgangspunten van het huidige art. 561 Sv zich niet met
een deelname van het CJIB aan een minnelijke schuldregeling terzake van geldboete-

254 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 85-86.
255 Zie art. 332 Fw voor het Wsnp-akkoord. Volgens het advies van de Commissie Schone Lei II van

27 november 2003, punt 10, riep de uitsluiting van de CJIB-schulden onduidelijkheid op over de
positie van het CJIB tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling, met name in relatie tot
een dwangakkoord, maar de nota van de minister van maart 2006 neemt die onduidelijkheid mijns
inziens geheel weg.

256 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 2 en de toelichting op p. 4-5. Zie voor het (gewijzig-
de) amendement van Noorman-Den Uyl, nrs. 14 en 16.

257 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 5.
258 De minister verwijst naar Hof ’s-Gravenhage 17 januari 2002, NJ Kort 2002, 15; zie over deze

problematiek nader hoofdstuk 2, par. 5.1.4.
259 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 5.
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vonnissen en schadevergoedingsmaatregelen.260 De minister heeft in oktober 2006
een nieuw art. 561 lid 5 Sv voorgesteld om te faciliteren dat het CJIB kan deelnemen
aan schuldregelingen.261 Op grond van het nieuwe art. 561 lid 5 Sv (2008) is de
termijn van 27 maanden niet van toepassing indien het Openbaar Ministerie uitstel
van betaling heeft verleend of betaling in termijnen heeft toegestaan in het kader van
een schuldregeling als bedoeld in art. 287a Fw (2008). Opvallend is dat de nieuwe
wettekst wél uitstel van betaling en betaling in termijnen toestaat maar géén gedeeltelij-
ke kwijtschelding. Hoewel de toelichting van de minister anders suggereert biedt art.
561 lid 5 Sv mijns inziens géén wettelijke basis voor een deelname van het CJIB aan
een schuldregeling in het minnelijke traject met gedeeltelijke kwijtschelding. Volgens
de minister is er verregaande overeenstemming bereikt tussen de NVVK en het CJIB
over een convenant inzake de deelname van het CJIB aan minnelijke regelingen.262

In een reactie op de wetsvoorstellen suggereert Kortmann in 2007 dat de wetgever
het CJIB de mogelijkheid geeft onder omstandigheden genoegen te nemen met een
gedeeltelijke voldoening van zijn vordering en de rechter ook de bevoegdheid geeft
een schuldregeling aan het CJIB op te leggen indien het CJIB zijn medewerking aan
de regeling in redelijkheid niet heeft kunnen weigeren.263 Ik attendeer nog op de
wettelijke regeling in België die aan alle overheidscrediteuren de mogelijkheid biedt
met een kwijtscheldingsregeling in te stemmen.264

419. De nieuwe leden 5 en 6 van art. 358 geven nog twee uitzonderingen op de schone
lei. Lid 6 bepaalt dat de schuldenaar die tijdens de toepassing van de schuldsanering
overlijdt, geen schone lei krijgt.265 Een hypotheekschuld die betrekking heeft op
de eigen woning van de schuldenaar valt ook niet onder de schone lei in het geval
de rechter heeft bepaald dat de renteverplichting tijdens de sanering doorloopt (art.
358 lid 5 jo. 303 lid 3 Fw). Deze regeling is getroffen om gedwongen verkoop van
de eigen woning te voorkomen ‘indien dat in het belang van de boedel is’.266

260 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 5. Het CJIB weigert dan ook doorgaans zijn
medewerking in het minnelijke traject. Zie tevens hoofdstuk 2, par. 5.1.4.

261 Zie Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 2 en p. 5.
262 Kamerstukken II 2006/07, 29 942, nr. 24, p. 5. Het convenant is kennelijk in het voorjaar van 2007

totstandgekomen. Ten tijde van de afronding van dit onderzoek was het convenant (nog) niet
openbaar.

263 Kortmann (2007), p. 39.
264 Het nieuwe art. 1675/10 §3bis GW (31 december 2005) bepaalt (1e zin): ‘Iedere schuldeiser, hetzij

overheid of particulier, kan een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van schuld aan de verzoeker
toestaan, en dit ongeacht de aard van de schuld,’ zie Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers,
3 november 2005, DOC 51 1309/016, p. 7 en nader over het Belgische saneringsrecht hoofdstuk 8,
par. 7

265 Zie de bespreking van de wijziging van art. 350 in randnr. 415.
266 Ik heb deze nieuwe regeling reeds besproken in hoofdstuk 4, par. 5.3.3.
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2.3 Benadering strafrechtelijk gerelateerde schulden nader beschouwd

420. Dit hoofdstuk sluit ik af met enige bespiegelingen over de benadering van
strafrechtelijk gerelateerde schulden in de vernieuwde Wsnp (2008). Ik geef hieronder
eerst een schematisch overzicht van de nieuwe Wsnp-bepalingen, zoals toegelicht
in de wetsgeschiedenis, terzake van fraudeschulden, administratieve boetes en straf-
rechtelijke schulden.

Wsnp (2008) gedwongen schuld-
sanering art. 287a

mogelijk?

toepassing wsr
mogelijk?

schone lei
mogelijk?

administratieve
geldboetes, transacties ja, mits (*)

ja/nee: 288 lid 1b
en 288 lid 3 (***) ja

boetes etc. (**)
strafrecht. veroord.
overtreding ja, mits (*)

ja/nee: 288 lid 1b
en 288 lid 3 (***) nee

boetes etc. (**) straf-
recht. veroord. misdrijf ja, mits (*)

nee 288 lid 2c/
ja 288 lid 3 nee

idem misdrijf, ouder
dan 5 jaar ja, mits (*)

ja, tenzij…
(288 lid 2c/lid 3) nee

fraudeschulden (zonder
straf.vonnis;
soc.zekh.fraude, belas-
tingfraude) ja, mits (*)

ja/nee
(288 lid1b/lid 3) ja

(*): de rechter dient de redelijkheid van de weigering van de schuldeiser te beoordelen. Daarbij
weegt de rechter tenminste 11 punten af (zie randnr. 390) en kan de rechter de goede trouw
van de schuldenaar beoordelen (randnr. 391).
(**): onder boetes etc. zijn mede begrepen bedragen ter ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel of bedragen t.b.v. slachtoffer, alsmede schadevergoeding aan een benadeelde partij
vastgesteld door de strafechter of de civiele rechter, zie art. 358 lid 4 (2008).
(***): boetes etc. die geen betrekking hebben op een misdrijf vallen niet onder de ‘imperatieve’
afwijzingsgrond van art. 288 lid 2 c, maar kunnen wel aanleiding geven voor afwijzing van
een Wsnp-verzoek wegens een gebrek aan goede trouw, zie de MvT Kamerstukken II 2004/05,
29 942, nr. 3, p. 21. In de nota van de minister d.d. 3 maart 2006, Kamerstukken II 2005/06,
29 942, nr. 7, p. 22 is de minister stellig: ‘Van goede trouw is in ieder geval geen sprake
wanneer de schuldenaar schulden heeft die voortvloeien uit strafrechtelijke veroordelingen of
sociale en zekerheids- en belastingfraude.’

421. Ten aanzien van schuldenaren met een strafrechtelijke veroordeling uit misdrijf
maakte het oorspronkelijke wetsvoorstel uit 2004 een duidelijke keuze: die schuldenaar
moet niet toegelaten worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Als ik hem
goed begrijp toonde Engberts zich in 2004 voorstander van een dwingende afwijzings-
grond ten aanzien van ‘fraudeschulden’ uit misdrijven die minder dan vijf jaar geleden
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zijn ontdekt.267 Een uitzondering wilde Engberts nog wel maken voor (in relatie
tot de schuldenlast) kleine fraudeschulden. Engberts signaleerde dat schuldenaren,
ondanks recente fraudeschulden, toch tot het wettelijk traject worden toegelaten,
wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden; met name zou het schuldenaren
betreffen die hun leven weer op orde hebben. Engberts achtte deze ontwikkeling vanuit
een oogpunt van rechtvaardigheid minder gewenst. Hij droeg daarvoor twee redenen
aan: Ten eerste leidt het toelaten van schuldenaren met recente fraudeschulden ertoe
dat andere schuldenaren langer moeten wachten. Ten tweede vroeg Engberts zich af
of, door het toelaten van schuldenaren met fraudeschulden, het draagvlak niet aan
de Wsnp komt te ontvallen. Het eerste praktische argument lijkt mij niet doorslag-
gevend: Gezien de wachttijden leidt de toelating van iedere schuldenaar tot langer
wachten voor de overigen. De wet kent een financieel criterium voor toelating en
inhoudelijke afwijzingsgronden, maar geen voorkeursbehandeling of rangschikking
van bepaalde schuldenaren (bijvoorbeeld zij die méér te goeder trouw zijn of zij die
in een meer problematische toestand verkeren) boven anderen (minder te goeder
trouw).268 Over het huidige maatschappelijk draagvlak voor de Wsnp is weinig
bekend, over draagvlak onder crediteuren evenmin (ik kom daar in het volgende
randnummer nog op terug). Uit Engberts (2007-I) begrijp ik overigens dat hij thans
milder oordeelt over schuldenaren met schulden bedoeld in art. 358 lid 4 (2008).269

De Commissie Schone Lei II heeft bedenkingen geuit tegen de uitsluiting van CJIB-
boetes van de schone lei.270 De commissie zet vraagtekens bij de rechtvaardiging
van het bevoordelen van de overheid boven andere schuldeisers. Zo zou de staat na
afloop van de sanering 100% van haar vordering kunnen incasseren, terwijl de overige
schuldeisers niets krijgen. De Commissie heeft zich niet specifiek uitgelaten over de
nieuwe imperatieve afwijzingsgrond wegens schulden uit misdrijf.

422. Ik plaats enige kritische kanttekeningen, niet alleen bij de uitsluiting van CJIB-
boetes van de schone lei maar ook bij de imperatieve afwijzingsgrond voor uit misdrij-
ven voortvloeiende schulden en bij de prakrijk van CJIB om vervangende hechtenis
ook tijdens de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling ten uitvoer te
leggen.

267 Engberts, ‘Het eerste lustrum van de Wsnp: geen feeststemming’, SchuldSanering 2004/02, p. 15.
Het artikel is een bewerking van zijn toespraak op het zesde jaarcongres betreffende de ‘Schuldsane-
ring Natuurlijke Personen en Integrale Schuldhulpverlening’. Telefonische navraag bij Engberts op
8 augustus 2007 leerde mij dat zijn standpunt in 2004 mede was ingegeven door de overbelasting
van het gerechtelijke apparaat; vgl. noot 269 hieronder.

268 Het tijdstip van behandeling van het verzoek is slechts afhankelijk van het tijdstip van indiening.
In een ander systeem zou rekening gehouden kunnen worden met de urgentie van de aanvraag, op
basis van bijvoorbeeld de hoogte van de schulden of de last van executiemaatregelen. Dan wordt
de toelatingsprocedure echter nog eens gecompliceerder dan hij al is.

269 Uit Engberts (2007-I), p. 6, maak ik op dat Engberts thans geen uitgesproken voorstander meer is
van afwijzing van Wsnp-verzoeken van schuldenaren met (door Engberts) zogenoemde Strabis-
schulden dat wil zeggen de schulden bedoeld in art. 358 lid 4 Fw (2008).

270 Advies van de Commissie Schone Lei II van 27 november 2003, punt 10.



516 Evaluatie Wsnp en wetswijzigingen 2008

Vooreerst dient niet vergeten te worden dat in de desbetreffende gevallen ofwel
het Wetboek van Strafrecht geen gevangenisstraf toelaat ofwel de strafrechter er
kennelijk voor heeft gekozen een geldboete (met de mogelijkheid van vervangende
hechtenis) op te leggen in plaats van (onmiddellijke) detentie, met alle executierisico’s
van dien. Indien de staat wil voorkomen dat een veroordeelde straffeloos blijft door
toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling dan wel werking van de schone
lei, ligt het voor de hand dat dit (mede) in het Wetboek van Strafrecht geregeld wordt.

Ten tweede zijn strafrechtelijk gerelateerde schulden concurrente schulden. Een
afwijkende behandeling is in strijd met de rangregeling en de paritas creditorum ofwel
de rechtsgelijkheid. Bij de behandeling in de Tweede Kamer in 1992/1993 van het
wetsvoorstel voor de oorspronkelijke Wsnp (1998), voerde de staatssecretaris die
rechtsgelijkheid ook aan om te verdedigen dat de schone lei alle saneringsschulden
moest betreffen.271 Ten opzichte van de overige crediteuren zie ik dan ook geen
mogelijke rechtvaardiging voor een ‘voorkeursbehandeling’ van schuldeisers met
‘strafrechtelijke’ vorderingen. De in randnr. 407 geciteerde argumenten van het kabinet
(a) dat geldboeten geen resultaat zijn van onderhandelingen op de vrije markt en (b)
dat kwijtschelding van geldboetes tot rechtsongelijkheid leidt, gaan op voor vele andere
schulden die niet leiden tot afwijzing van een Wsnp-verzoek en ook onder de schone
lei vallen. Zo zijn schulden uit onrechtmatige daad en andere verplichtingen uit de
wet, zoals belastingschulden, (meestal) geen resultaat van onderhandelingen. Het
argument van zogenaamde ‘bevoordeling’ van Wsnp-schuldenaren ten opzichte van
hun medeburgers onderschrijf ik evenmin. Rechtsongelijkheid treedt op in alle gevallen
waar schuldenaren A en B een gelijksoortige schuld moeten betalen, terwijl de schul-
den van A gesaneerd worden via de Wsnp en die van B niet. De doorbreking van
de rechtsgelijkheid moet mijns inziens zijn rechtvaardiging vinden in de insolvente
toestand van de schuldenaar. Bovendien krijgt de schuldenaar zijn schone lei niet voor
niets: de schuldenaar zal zich tijdens zijn sanering aan zijn verplichtingen moeten
houden, waaronder de verplichting zich in te spannen inkomsten te genereren ter
aflossing van de schuldeisers. Ook de belangen van schuldeisers zijn daarom met
toepassing van de Wsnp gediend; ik kom daar nog op terug.272

Ten derde betwijfel ik of het draagvlak voor de Wsnp juist bij strafrechtelijke
schulden aangetast dreigt te worden. De wetgever heeft beoogd, mede in het kader
van armoedebeleid, te voorkomen dat schuldenaren tot in lengte van dagen met
schulden achtervolgd worden. Daarbij is in abstracto gesteld – onder algemene bijval
in de Eerste en Tweede Kamer – dat misbruik van de Wsnp voorkomen dient te
worden. Ter voorkoming van (niet nader gedefinieerd) misbruik is de rechter in 1998
de facultatieve goede-trouw-toets aangereikt. Of er anno 2007/2008 maatschappelijk
draagvlak bestaat – laat staan aan de zijde van crediteuren draagvlak bestaat – voor
een schone lei is, voorzover mij bekend, niet onderzocht273 en ook nauwelijks onder-

271 Zie hoofdstuk 4, randnrs. 250 en 251.
272 Zie nader hoofdstuk 9, paragrafen 2.1, 2.2 en 2.4.
273 Eind jaren tachtig van de twintigste eeuw is wel advies ingewonnen bij onder andere de SER en

de Federatie van Bedrijfsverenigingen, zie hoofdstuk 4, par. 4.
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werp van discussie geweest tijdens de parlementaire behandeling.274 Het beeld dat
uit de parlementaire behandeling opdoemt is veeleer dat er in het parlement een
politiek draagvlak bestond de schuldenaar de helpende hand te bieden: een parlementair
draagvlak is echter nog geen maatschappelijk draagvlak, laat staan een draagvlak gestut
door crediteuren. Alternatieven voor de Wsnp c.q. de schone-lei-doctrine zijn in de
discussies tussen het kabinet en de volksvertegenwoordiging niet aan de orde gekomen.
Op zijn minst genomen is de aandacht van het kabinet voor strafrechtelijke schulden
eenzijdig. Bestudering van de jurisprudentie leert dat er meer controversiële schulden
zijn die vaak – maar niet altijd – tot afwijzing van een verzoek tot toepassing van
de wsr aanleiding vormen, zoals bijvoorbeeld schulden aan de belastingdienst, de UWV
of de sociale dienst als gevolg van fraude.

Ten vierde dient betwijfeld te worden of bijvoorbeeld slachtoffers van misdrijven
met de uitsluiting van de schone lei materieel geholpen zijn. Slachtoffers van een
opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf kunnen uitkeringen ontvangen uit het schadefonds
geweldsmisdrijven.275 De vergoeding van vermogensschade bedraagt maximaal
C= 22.700, de vergoeding van andere schade bedraagt maximaal C= 9.100.276 In beginsel
wordt echter geen uitkering toegekend indien de schade langs burgerrechtelijke weg
is of kan worden verhaald.277 Indien de betreffende schulden van de schone lei wor-
den uitgezonderd en de schuldenaar voor zijn overige schulden een schone lei verkrijgt,
dan zou dat mogelijk het gevolg kunnen hebben dat het schadefonds niet of veel later
uitkeert. Aan dit aspect is in het wetsvoorstel 29 942 geen aandacht besteed. Indien
de overheid slachtoffers bescherming wil bieden kan zij mijns inziens beter de genoem-
de maxima voor schadevergoeding via het fonds verhogen. In een brief aan de Tweede
Kamer van maart 2007 kondigt de Minister van Justitie een wijziging aan van de Wet
Schadefonds geweldsmisdrijven.278 Volgens de minister dient de overheid ‘geen
verantwoordelijkheid te dragen voor een voorschotregeling als het een vermogensdelict
betreft, waarvan de schade in de regel te verzekeren is of door het slachtoffer zelf
te dragen is. […] Ik meen dat de overheid wel meer verantwoordelijkheid draagt voor
slachtoffers die schade hebben geleden als gevolg van de ernstigste misdrijven die
inbreuk maken op de lichamelijke integriteit: de slachtoffers van gewelds- en zeden-
misdrijven. De schade die zij ondervinden is voor een deel niet verzekerbaar, namelijk
de schade aan bijvoorbeeld kleding en de immateriële schade als gevolg van het
geweldsmisdrijf.’279 De minister kondigt aan dat de wetswijziging zal voorzien in

274 Met uitzondering van enkele kritische opmerkingen van de zijde van D’66, welke partij er voor
pleitte bepaalde schulden van de schone lei uit te zonderen, zie hoofdstuk 4, randnr. 249.

275 Art. 2 lid 1 onder a Wet schadefonds geweldsmisdrijven.
276 Art. 2 lid 1 Besluit schadefonds geweldsmisdrijven.
277 Art. 6 lid 1 Wet schadefonds geweldsmisdrijven.
278 Brief d.d. 26 maart 2007 van minister Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer inzake het slachtoffer-

beleid, geraadpleegd via, http:/www.regering.nl/actueel/nieuwsarchief/2007. De brief noemt de drie
belangrijkste instrumenten van slachtofferbeleid: (1) opvang, (2) waarborging positie slachtoffer
in het strafproces, (3) verstrekking van schadevergoeding. Bij de Tweede Kamer is reeds een
wetsvoorstel aanhangig ter versterking van de positie van het slachtoffer (wetsvoorstel 30 143).

279 Zie p. 6 van de in de vorige noot bedoelde brief.
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een verhoging van de maximale uitkeringsbedragen alsmede een voorschotregeling.
Dat lijkt mij een veel betere weg dan het maken van een uitzondering op de schone
lei.

Ten vijfde heeft de ‘harde Wsnp-aanpak’ van de ex-gedetineerde nog een andere
schaduwzijde, die belicht wordt in het ‘Verbeterplan’ van de werkgroep ‘aansluiting
nazorg’, binnen het ‘Terugdringen Recidive’ van de directie Sanctie- en Preventiebeleid
van het ministerie van Justitie.280 De werkgroep stelt zich op het standpunt dat de
uitsluiting van de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling ‘frustrerende
werking’ heeft ‘op het reïntegratietraject’.281 De werkgroep bepleit onderzoek van
de mogelijkheid van toepassing van het minnelijke of wettelijke traject waarbij meer
gebruik wordt gemaakt van budgetbeheer. Voorts wil de werkgroep het CJIB en het
OM verzoeken zoveel mogelijk beleidsaanpassingen te doen om tot een redelijke
afbetalingsregeling te komen in het minnelijke traject zodat een Wsnp-traject tot de
mogelijkheden gaat behoren. Vanuit het ministerie van Justitie klinken dus ook andere
geluiden over de samenloop van strafrecht en schuldsaneringsrecht. Ik sluit af met
de overweging dat de maatschappij mogelijk meer gebaat is bij schuldsanering van
ex-gedetineerden ten einde hun reclassering en reïntegratie te bevorderen, dan verdere
uitsluiting van de maatschappij door onthouding van schuldsanering aan personen
die toch ook al een strafrechtelijke boetedoening hebben ondergaan.

3 Voorontwerp Insolventiewet van de Commissie Insolventierecht

423. In een brief aan de (voormalige) Minister van Justitie d.d. 29 juni 2006 heeft
de Commissie Insolventierecht de hoofdlijnen van een aanstaand voorontwerp voor
een nieuwe Insolventiewet uiteengezet.282 De commissie stelt voor de Faillissement-
wet te renoveren en daarbij een uniforme insolventieprocedure in de wet te incorpore-
ren. De huidige, separate schuldsaneringsregeling blijft niet voortbestaan.283 Bij de

280 Zie p. 21-22 van het Verbeterplan.
281 Zie over dit onderwerp tevens de brief van de Minister van Justitie d.d. 20 december 2006 aan de

burgemeesters van de vier grote steden (de G4), in antwoord op de brief van Deetman namens de
G4 d.d. 7 oktober 2005. Deetman wees de minister erop dat het hebben van schulden, waaronder
CJIB-schulden, de reïntegratie van strafrechtelijke veelplegers belemmert en deed een oproep aan
de minister tot medewerking van het CJIB aan het oplossen van schuldproblemen. De brieven zijn
te raadplegen via www.veiligheidsprogramma.nl.

282 Deze paragraaf is nagenoeg geheel op deze brief uit 2006, 13 pagina’s, gebaseerd. In een brief aan
de minister van 13 april 2005 had de commissie al enige voorstellen aangestipt, zieKamerstukken II,
2004/05, 27 244, nr. 24. De bespreking van alle voorstellen ligt buiten het bestek van dit boek en
is ook enigszins voorbarig nu het voorontwerp nog niet gereed is. In deze beknopte paragraaf beperk
ik mij tot enige opmerkingen over de regelingen die de commissie voorstelt voor insolvente natuurlij-
ke personen.

283 Zie ook het tijdschriftartikel van Van Apeldoorn (lid van de Commissie Insolventierecht), ‘De opening
van de insolventieprocedure’, TvI 2004, p. 265, met voorstellen die (deels) overeen lijken te komen
met de voorstellen van de commissie. Van Apeldoorn stelt voor de Wsnp in de huidige vorm af
te schaffen. Onder verwijzing naar de Legislative Guide van UNCITRAL stelt Van Apeldoorn voor
een nieuwe insolventieprocedure in te voeren ‘met een eenvoudig en helder toegangscriterium’, gelijk
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opening van de insolventieprocedure zal niet getoetst worden of de schuldenaar te
goeder trouw is geweest bij het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden. Een
verzoek tot het verstrekken van de schone lei wordt aan het eind van de procedure
beoordeeld op een moment dat de rechter, onder andere gevoed door de verslagen
van de bewindvoerder, gedocumenteerd kan beslissen. Voor een ‘vlucht in insolventie’
behoeft niet meer te worden gevreesd en aan een beperking van de instroom is geen
behoefte meer, aldus de commissie, nu de schuldenaar bij de opening van de insolven-
tieprocedure nog niet weet of hij aan het eind daarvan een schone lei zal verkrij-
gen.284 Uitgangspunt is dat de schuldenaar zich gedurende drie jaar in voldoende
mate heeft ingespannen zijn schulden te voldoen. Bij de beoordeling van het schone-
lei-verzoek kan ook het doorlopen minnelijke traject meetellen. De schone lei kan
de schuldenaar onthouden worden indien het wegens het ontbreken van ‘goede trouw’
onaanvaardbaar zou zijn om de schone lei te verlenen. De Commissie voegt daar aan
toe dat de schone lei slechts in ernstige gevallen wordt geweigerd en dat de toetsing
minder stringent zal zijn dan onder de huidige regeling.

424. De commissie stelt voor het minnelijke traject te versterken door de introductie
van een ‘informele bewindvoerder’. Deze bewindvoerder dient de financiële gezond-
heid van de schuldenaar te herstellen. Ook stelt de commissie de mogelijkheid voor
een buiten insolventie tot stand gekomen akkoord verbindend te verklaren voor alle
bekende schuldeisers. Dit akkoord komt tot stand zonder verificatievergadering c.q.
renvooiprocedures. De rechter beslist over de toelating van schuldeisers tot de stem-
ming. Naast de informele bewindvoerder in het voorafgaande minnelijke traject
introduceert de commissie ook de mogelijkheid van een schuldbegeleider na de
insolventieperiode. De schone lei kan verleend worden onder de opschortende voor-
waarde dat de schuldenaar zich tijdens de schuldbegeleiding verder inspant.

aan het bepaalde in art. 284 Fw: de schuldenaar wordt tot de regeling toegelaten indien redelijkerwijs
is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of dat hij in de
toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Ik begrijp uit het artikel dat Van Apeldoorn
af wil van de toetsing aan de goede trouw bij de toelating tot de saneringsprocedure. Na de toelating
tot de saneringsprocedure geeft Van Apeldoorn de schuldenaar de keuze tussen, ik citeer: ‘-onmiddel-
lijke beëindiging van de procedure na liquidatie van de boedel (akkoord, verbindend worden van
een (slot)uitdelingslijst of opheffing wegens de toestand van de boedel), zonder aan de rechter een
Schone Lei te vragen; of - in beginsel drie jaar te ‘sparen’, met de mogelijkheid van een Schone
Lei bij de beëindiging van de procedure.’ De onmiddellijke beëindiging zonder schone lei is bedoeld
voor de gevallen die nu ook al buiten de boot vallen, aldus Van Apeldoorn, en lijkt overeen te komen
met huidige faillissementsprocedure, zonder schone lei. In de voorstellen van Van Apeldoorn kan
de spaarperiode van drie jaar worden bekort indien (a) niet aannemelijk is dat de schuldenaar in
de toekomst inkomsten zal verwerven waaruit de schuldeisers kunnen worden voldaan of (b)
voortzetting van de procedure geen redelijk doel dient. Van Apeldoorn houdt ook de mogelijkheid
open van een voorwaardelijke schone lei en/of uitsluiting van bepaalde schulden van de schone
lei. Teneinde insolventieprocedures voor natuurlijke personen zoveel mogelijk te voorkomen, ziet
Van Apeldoorn een belangrijke rol weggelegd voor een dwangakkoord buiten insolventie.

284 Ik merk op dat evident is dat de Wsnp duidelijk gericht is op het verkrijgen van die schone lei,
maar dat de schuldenaar ook onder het regime van de Wsnp niet weet of hij die schone lei zal
verkrijgen.
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425. In lijn met haar adviesbrief aan de minister d.d. 2 februari 2004 adviseert de
Commissie Insolventierecht de bepalingen in wetsvoorstel 29 942 die de instroom
beogen te beperken, terug te nemen.285 Bij integrale invoering van 29 942 vreest
de commissie een sterke beperking van de toelating tot de schuldsaneringsregeling,
zonder dat voor de betreffende schuldenaren uitzicht bestaat op een oplossing van
hun schuldenproblematiek. Bij een afname van de toepassing van de schuldsanerings-
regeling vreest de commissie bovendien teloorgang van de expertise van bewindvoer-
dersorganisaties. Dat zou de overgang naar het voorgestelde systeem met (a) informele
bewindvoerders, (b) bewindvoering in het wettelijk traject en (c) schuldbegeleiding
na insolventie, bemoeilijken.

285 Zie par. 2.1 van dit hoofdstuk.


