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8 Rechtsvergelijking

1 UNCITRAL

1.1 Inleiding

426. De Legislative Guide on Insolvency Law1 van UNCITRAL2 uit 2005 formuleert
negen hoofddoelstellingen van insolventiewetgeving bestemd voor failliete ondernemin-
gen en doet in het verlengde daarvan talloze aanbevelingen aan nationale wetgevers.3

Een van die hoofddoelstellingen is, volgens UNCITRAL, het vinden van de juiste

1 De Legislative Guide van UNCITRAL bespreekt en vergelijkt rechtsstelsels over de hele wereld
zonder de betreffende landen of wetten bij naam te noemen.

2 UNCITRAL staat voor United Nations Commission on International Trade Law en is door de
Algemene Vergadering van de VN opgericht in 1966. ‘In establishing the Commission, the General
Assembly recognized that disparities in national laws governing international trade created obstacles
to the flow of trade, and it regarded the Commission as the vehicle by which the United Nations
could play a more active role in reducing or removing these obstacles. [..] The General Assembly
gave the Commission the general mandate to further the progressive harmonization and unification
of the law of international trade.’, zie http:/www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin.html. Op het
terrein van insolventierecht heeft UNCITRAL, behalve de Legislative Guide, nog een tweede op
nationale insolventiewetgeving gericht document geproduceerd, te weten de Model Law on Cross-
Border Insolvency of the United Nations Commission on International Trade Law d.d. 30 mei 1997,
door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen op 30 januari 1998. Met de Model Law
beoogt de VN te komen tot een harmonisatie van nationale wetgevingen op het gebied van cross
border insolvency. UNCITRAL beveelt de lidstaten aan de tekst van deModel Law in welwillende
overweging te nemen (lees: te adopteren in nationale wetgeving): ‘a set of internationally harmonized
model legislative provisions on cross-border insolvency is needed to assist States in modernizing
their legislation governing cross-border insolvency bearing in mind the need for an internationally
harmonized legislation governing instances of cross-border insolvency.’, waartoe ook strekt deGuide
to Enactment of the Model Law. Zie http:/www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/
1997Model.html en Wessels (2006).

3 De negen hoofddoelstellingen zijn, zie p. 9-14 van de Legislative Guide: ‘(1) Provision of certainty
in the market to promote economic stability and growth, (2) Maximization of value of assets, (3)
Striking a balance between liquidation and reorganization, (4) Ensuring equitable treatment of
similarly situated creditors, (5) Provision for timely, efficient and impartial resolution of insolvency,
(6) Preservation of the insolvency estate to allow equitable distribution to creditors, (7) Ensuring
a transparent and predictable insolvency law that contains incentives for gathering and dispensing
information, (8) Recognition of existing creditor rights and establishment of clear rules for ranking
of priority claims, (9) Establishment of a framework for cross-border insolvency.’
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balans tussen liquidatie en reorganisatie van insolvente ondernemingen.4 Zoals reeds
in het inleidende hoofdstuk opgemerkt, richt de Legislative Guide zich uitsluitend
op debiteuren (rechtspersonen en natuurlijke personen) die een onderneming drijven
en niet op de insolventie van consumenten. Gezien het onderwerp van dit onderzoek
beperk ik mij tot een bespreking van de beschouwingen en aanbevelingen in de
Legislative Guide over toelatingsvereisten en afwijzingsgronden voor insolventieproce-
dures, procedurele voorschriften rond de aanvraag van de schuldenaar en de behande-
ling van die aanvraag door de rechter (of een andere, administratieve instantie),
gronden voor eventuele tussentijdse beëindiging van de insolventieprocedure en
toekenning van de schone lei.5 Op vraagstukken rond reorganisatie van een insolvente
ondernemingen, zoals die in de Legislative Guide besproken worden, zal ik in dit
hoofdstuk niet ingaan.6 In de bespreking van de individuele rechtsstelsels van de VS,
Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Engeland en Wales besteed ik ook aan-
dacht aan de insolventie- c.q. saneringsperiode.

1.2 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden

427. Volgens UNCITRAL is het doel van wettelijke bepalingen inzake de opening
van insolventieprocedures om (1) debiteuren en crediteuren toegang te verschaffen
tot de bescherming die de wet biedt, (2) toelatingsvereisten vast te stellen die trans-
parant and certain zijn, (3) de aanvragen speedy, efficient en cost-effective af te
handelen, (4) zowel debiteuren als crediteuren bescherming te bieden tegen improper
use en (5) eisen te stellen aan de kennisgeving aan belanghebbenden van de aanvang
van de procedure.7 Aanbeveling 15 in de Legislative Guide stelt dat een nationale
insolventiewet toelating dient te verlenen tot de insolventieprocedure op verzoek van
de schuldenaar indien de schuldenaar kan aantonen dat:

4 Zie Legislative Guide, p. 11: ‘An insolvency law needs to balance the advantages of near-term debts
collection through liquidation (often the preference of secured creditors) against preserving the value
of the debtor’s business through reorganization (often the preference of unsecured creditors and
the debtor).’ Zie voor definities voor reorganisatie en liquidatie p. 5 en 7 Legislative Guide: ‘Re-
organization: the process by which the financial well-being and viability of a debtor’s business can
be restored and the business continue to operate, using various means possibly including debt
forgiveness, debt rescheduling, debt-equity conversions and sale of the business (or parts of it) as
a going concern.’ ‘Liquidation: proceedings to sell and dispose of assets for distribution to creditors
in accordance with the insolvency law.’

5 Zie Legislative Guide, Part two, hoofdstuk 1.B Commencement of proceedings, p. 45-64 (recommen-
dations 14-29).

6 In de Wsnp is de reorganisatie van ondernemingen een onderbelicht aspect. Tijdelijke voortzetting
van een onderneming van de schuldenaar is weliswaar niet uitgesloten, maar de Wsnp biedt geen
voorzieningen voor een ware reorganisatie c.q. doorstart van de onderneming. Zie hoofdstuk 6.

7 Zie Legislative Guide, p. 64. Vergelijk over de toelatingscriteria van UNCITRAL: Van Apeldoorn,
TvI 2004/54, p. 268.
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(a) It is or will be generally unable to pay its debts as they mature; or (b) its liabilities
exceed the value of its assets.8

De Legislative Guide spreekt een duidelijke voorkeur uit voor het criterium onder
a van de cessation of payment test (versus de balance sheet test onder b), zeker
wanneer de toelating op een enkelvoudig criterium gebaseerd wordt (single test).9

Indien de insolventiewet kiest voor een dual test dan dient de insolventieprocedure
toegepast te worden indien aan een van beide criteria wordt voldaan.10 Voor zich
spreekt voorts dat de balance sheet test niet toegepast kan worden op natuurlijke
personen zonder onderneming en zonder een wettelijke verplichting een financiële
administratie te voeren. UNCITRAL beveelt deze criteria aan zowel voor liquidatie-
procedures als voor procedures die gericht zijn op reorganisatie.

428. Volgens UNCITRAL geeft insolventiebeleid gericht op consumenten vaak blijk
van ‘cultural attitudes’ die voor debiteuren met economische activiteiten van minder
belang zouden zijn.11 UNCITRAL constateert dat natuurlijke personen met een onder-
neming in vele landen onder het ‘commerciële’ insolventierecht vallen.12 De ervaring
van andere landen suggereert dat natuurlijke personen met een onderneming veelal
het beste bestreken kunnen worden door het insolventierecht voor natuurlijke personen
in het algemeen aangezien een natuurlijke persoon met een onderneming onbeperkt
aansprakelijk is voor zijn ondernemingsschulden, aldus UNCITRAL.13

429. UNCITRAL signaleert dat sommige rechtsstelsels insolvente ondernemers
verplichten om zelf toepassing van een liquidatieprocedure te verzoeken, binnen een
bepaalde termijn na het intreden van de onmogelijkheid schulden te betalen.14

UNCITRAL noemt als mogelijk voordeel van een dergelijke verplichting dat crediteu-
ren beschermd worden tegen het verdwijnen van het vermogen en een grotere kans
op succes van een reorganisatie in een vroeg stadium van de problematische schulden-
situatie. Een nadeel is evenwel dat debiteuren toepassing vragen van een insolventie-
procedure in situaties dat van daadwerkelijke insolventie (nog) geen sprake is; een
tweede nadeel is dreigende overbelasting van de insolventie infrastructuur (gerechtelijke

8 Legislative Guide, p. 64. Ik ga niet in op de criteria die UNCITRAL formuleert voor de toepassing
van een insolventieprocedure op verzoek van crediteuren nu crediteuren onder de Wsnp, en vele
andere rechtstelsels, geen toepassing van de schuldsaneringsregeling kunnen verzoeken.

9 Zie Legislative Guide, aanbeveling 15 en p. 48: ‘[…] the balance sheet test …suffers from a number
of disadvantages and should not be used as the single test.’ De ‘balans-test’ houdt in dat vastgesteld
wordt of de schulden de activa overtreffen. Nadelen van deze methode zijn dat: (a) derden meestal
geen toegang hebben tot de betreffende financiële gegevens, en (b) veel afhangt van de betrouwbaar-
heid van de balans en de gebruikte waarderingsmethode, zie p. 46 van de Legislative Guide.

10 Dus: (a) of (b), niet (a) en (b).
11 Legislative Guide on Insolvency Law, United Nations, New York 2005, p. 38.
12 Legislative Guide, p. 39.
13 Idem.
14 Zie Legislative Guide, p. 49 in de par. Liquidation, waar termijnen genoemd worden tussen twee

weken en zestig dagen. Vgl. art. 765a WvK (1838), hoofdstuk 3, par. 3.2.2.
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instanties e.d.), aldus UNCITRAL. Bovendien is de effectiviteit afhankelijk van
sancties bij niet nakoming van de verplichting tot een ‘eigen aangifte’, aldus de
toelichting van UNCITRAL. Ten einde vroegtijdig ingrijpen van de debiteur te
stimuleren verwacht UNCITRAL beter resultaat van de toepassing van incentives,
zoals de toepassing van een afkoelingsperiode, dan van het opleggen aan de schulde-
naar van een verplichting tot eigen aangifte.15 UNCITRAL merkt voorts op dat ook
voor reorganisatieprocedures diverse benaderingswijzen voorkomen.16 In sommige
rechtsstelsels kan een schuldenaar altijd de toepassing van een reorganisatieprocedure
aanvragen zonder aan bepaalde criteria van insolventie te voldoen. In andere systemen
kan de schuldenaar toepassing van een reorganisatieprocedure verzoeken indien hij
verwacht in de toekomst niet meer aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (pros-
pective or imminent insolvency or illiquidity).17 Sommige systemen verlangen ook
bewijs van of het vooruitzicht van ‘survival of the debtor or of the economic viability
of the debtor’s business’.18

430. UNCITRAL attendeert op de erkenning, in vele rechtsstelsels, van het fundamen-
tele recht van de schuldenaar om op zijn aanvraag gehoord te worden. UNCITRAL
merkt op dat sommige rechtsstelsels voor aanvragen van schuldenaren en schuldeisers
onderscheiden toepassingsvereisten hanteren. In sommige systemen fungeert de
aanvraag van een schuldenaar als een erkenning van insolventie die leidt tot een
automatische aanvang van de procedure tenzij misbruik wordt aangetoond. Bij aan-
vragen van crediteuren worden in dergelijke systemen wel eerst beoordeeld of aan
de toepassingsvereisten is voldaan, om misbruik door crediteuren en andere belang-
hebbenden te voorkomen, aldus UNCITRAL. In andere rechtsstelsels beoordeelt de
rechter, zowel op aanvragen van de debiteur als van crediteuren, niet alleen of aan
de vereisten voor toepassing van de beoogde insolventieprocedure is voldaan maar
ook nog of de betreffende procedure wel geschikt is gezien de omstandigheden waar
de debiteur in verkeert. UNCITRAL wijst op de belangen van crediteuren en andere
belanghebbenden op de hoogte gesteld te worden van de door de debiteur aangevraag-
de procedure.19 Het kan in hun belang zijn zich tegen de aanvraag te verzetten. Ook
hebben crediteuren er belang bij geïnformeerd te worden over de procedure met het
oog op eventuele staking van leveringen ter vermijding van oplopende, oninbare
vorderingen. Het informeren van de crediteuren over de aanvraag van de schuldenaar
brengt wel het gevaar met zich mee dat de belangen van de debiteur onnodig geschaad
worden indien zijn aanvraag wordt afgewezen of indien crediteuren aangemoedigd
zouden worden op het laatste moment (na de aanvraag en vóór de toepassing van
de procedure) executiemaatregelen te treffen. Deze gevaren kunnen vermeden worden

15 Legislative Guide, p. 50.
16 Legislative Guide, p. 53.
17 Legislative Guide, p. 53.
18 Legislative Guide, p. 53. Bij het vereiste van ‘survival’ zal het gaan om rechtspersonen en niet om

natuurlijke personen.
19 Legislative Guide, p. 59.
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indien crediteuren eerst op de hoogte gesteld worden nadat de procedure op de debiteur
van toepassing is verklaard.20 UNCITRAL beveelt aan dat de insolventieprocedure
onmiddellijk van toepassing is op het moment dat de debiteur zijn aanvraag indient,
dan wel dat de rechter snel (promptly) een uitspraak doet over de vraag of de debiteur
aan de toelatingsvereisten voldoet.21 UNCITRAL beveelt voorts aan dat de schuld-
eisers geïnformeerd worden op het moment van aanvang van de toepassing van de
insolventieregeling op de debiteur.22

431. De Legislative Guide besteedt specifieke aandacht aan debiteuren met actief dat
onvoldoende is om daaruit de kosten van de insolventieprocedure te voldoen.23

UNCITRAL stelt vast dat een aanvraag van een debiteur met onvoldoende middelen
in sommige rechtsstelsels reeds om die reden wordt afgewezen. UNCITRAL ontraadt
die methode wanneer het gaat om een natuurlijk persoon die in aanmerking komt voor
een schone lei (discharge).24 Volgens UNCITRAL is er een aantal redenen van
openbaar belang om de afwikkeling van boedels in dergelijke gevallen mogelijk te
maken.25 Zou in geval van onvoldoende actief geen insolventieprocedure volgen
dan doet het stelsel weinig voor de naleving van eerlijk handelsgedrag c.q. good
governance, aldus UNCITRAL. Activa kunnen verschoven worden zonder dat de
debiteur behoeft te vrezen voor de toepassing van de pauliana of andere wettelijke
voorzieningen in een insolventieprocedure. Een mechanisme dat voorziet in afwikkeling
van boedels zonder voldoende actief kan bijdragen aan normhandhaving, kan zorg-
dragen voor onderzoek van het gedrag van het management en kan voorts, bij het
succesvol terugdraaien van transacties, crediteuren baten opleveren.26 Een andere
reden voor een dergelijk mechanisme is dat het, volgens UNCITRAL, de onder-
nemingsactiviteit kan stimuleren door het verschaffen van een schone lei. Volgens
UNCITRAL zijn de straffende en afschrikwekkende aspecten van insolventie minder
geschikt voor de eerlijke debiteur (honest debtor).27 De Legislative Guide omschrijft
niet wat verstaan moet worden onder een eerlijke debiteur of waarin de oneerlijke

20 Legislative Guide, p. 60.
21 Aldus aanbeveling 18, Legislative Guide, p. 65.
22 Aldus aanbeveling 24, Legislative Guide, p. 65. Wel attendeert UNCITRAL daarbij op het belang

om onnodige vertraging in de besluitvorming op de aanvraag van de debiteur te voorkomen,
Legislative Guide, p. 60.

23 Zie Legislative Guide, Part two, hoofdstuk 1.B Commencement of proceedings, par. 6 Debtors with
insufficient assets, p. 61-63.

24 Aldus aanbeveling 26, Legislative Guide, p. 67.
25 Legislative Guide, p. 62.
26 UNCITRAL noemt een aantal mechanismen om bij boedels met onvoldoende actief toch een

insolventieprocedure van toepassing te verklaren. In sommige stelsels worden de kosten voldaan
door een bijdrage van crediteuren of een fonds gefinancierd uit algemene middelen. Een andere
oplossing is de benoeming van een curator c.q. bewindvoerder op basis van een rotatiesysteem –
krachtens welk systeem dan benoemingen in alle insolventieprocedures plaatsvinden, zowel in boedels
met onvoldoende middelen om de kosten te voldoen als in alle overige boedels – of afwikkeling
van de insolventieprocedure door een overheidsorgaan, Legislative Guide, p. 62.

27 Legislative Guide, p. 62.
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debiteur zich nu precies van de eerlijke debiteur onderscheidt. Uit de tekst blijkt niet
of UNCITRAL het onderscheidende criterium welbewust ‘open’ heeft gehouden.

432. Toepassingsvereisten die ontworpen zijn op tijdige en eenvoudige toelating bieden
volgens UNCITRAL een aantal voordelen. Ten eerste vergemakkelijken minder
gecompliceerde vereisten de beoordeling door de toetsende instantie.28 Ten tweede
versnellen zij de procedure.29 Vertraging brengt het gevaar met zich van het ontstaan
van nog meer schulden en tot het verdwijnen van actief. Ten derde kunnen zij de
proceskosten voor de debiteur verlagen. Ten vierde verbeteren eenvoudige toepassings-
criteria de transparantie en de voorspelbaarheid van de uitkomst van de aanvraag.
Ten vijfde kunnen zij de belasting van de toetsende instanties verminderen en stellen
eenvoudige toepassingsvereisten ook minder eisen aan de expertise die vereist is voor
de beoordeling van complexe onderzoeken van ondernemingen.30

433. UNCITRAL onderscheidt twee type gronden voor afwijzing van een verzoek
tot toepassing van een insolventieprocedure.31 Ten eerste gronden – de Legislative
Guide gebruikt de term technical reasons – die verband houden met het niet voldoen
aan de toelatingsvereisten (commencement standard).32 Ten tweede gronden die
verband houden met oneigenlijk gebruik van het insolventierecht (improper use).33

Zou een debiteur die niet in financiële moeilijkheden verkeert een reorganisatieproce-
dure kunnen aanvragen en een reorganisatieplan kunnen indienen dat ontworpen is
om (1) onder (zwaardrukkende) verplichtingen uit te komen, (2) om de mogelijkheid
te scheppen over schulden te onderhandelen en/of (3) crediteuren volledige en tijdige

28 In de par. Procedural issues gaat de Legislative Guide onder andere in op de betrokkenheid van
de gerechtelijke instanties. UNCITRAL merkt op dat de beslissing over de toepassing van een
insolventieprocedure veelal door een gerechtelijke instantie genomen wordt, maar soms ook door
een tribunaal of een administratief overheidslichaam. Van gewicht is, volgens UNCITRAL, niet
zo zeer welke de beslissende instantie is, maar de vraag welke werkwijze de toetsende instantie dient
te hanteren bij de beoordeling van de aanvraag van de schuldenaar. Zie Legislative Guide, Part two,
hoofdstuk 1.B Commencement of proceedings, par. 5 Procedural issues, p. 56-61. De navolgende
opmerkingen in dit randnr. hebben allen betrekking op die par..

29 Indien de beoordelende instantie diverse onderzoeken moet doen, kan de voorlopige toepassing van
de procedure een middel zijn tegen vertraging waarbij de nodige aanvullende wettelijke regels nodig
zijn, zo merkt UNCITRAL op, Legislative Guide p. 57.

30 Legislative Guide, p. 57. Ik neem aan dat UNCITRAL doelt op onderzoeken van bijvoorbeeld de
jaarrekening en de levensvatbaarheid van de onderneming van de schuldenaar.

31 UNCITRAL beveelt dezelfde gronden aan voor eventuele tussentijdse beëindiging van een lopende
insolventieprocedure, zie aanbeveling 26, Legislative Guide p. 67.

32 Legislative Guide, p. 58 en 59. Als voorbeelden worden genoemd: (a) het niet in rechte vaststaan
van de schulden en of beroep op verrekening mogelijk is, (b) ondoelmatigheid van de procedure
waar de vorderingen van de zekerheidsgerechtigden de waarde van het actief te boven gaat, (c) de
onmogelijkheid van de schuldenaar de kosten van de reorganisatieprocedure te voldoen, terwijl de
wet voor de betaling van die kosten geen andere voorziening treft.

33 Legislative Guide, p. 53-54 en p. 59.
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betaling te onthouden, dan zou dat misbruik in de hand kunnen werken.34 Of dergelijk
ongewenst gebruik zich kan voordoen, hangt niet alleen af van de toelatingsvereisten,
maar ook van de voorbereidingsvereisten van het reorganisatieplan, de maatregelen
ter controle van de onderneming van de debiteur na aanvang van de reorganisatie
en de sancties op het oneigenlijk gebruik, aldus UNCITRAL.35 De Legislative Guide
stelt dat het beter is oneigenlijk gebruik te ontmoedigen dan toepassingsvereisten voor
de reorganisatieprocedure te verzwaren. Volgens UNCITRAL kan improper use
voorkomen worden door de rechter de bevoegdheid te geven de door de schuldenaar
verlangde toepassing van de reorganisatieprocedure af te wijzen en de schuldenaar
te veroordelen in de kosten die crediteuren hebben moeten maken om zich tegen de
toepassing te verzetten.36 Criteria voor afwijzing formuleert UNCITRAL evenwel
niet. De Legislative Guide hanteert slechts het algemene begrip improper use, de gids
gebruikt geen andere kwalificaties zoals fraude, kwade trouw of afwezigheid van goede
trouw.37

1.3 Schone lei

434. Nuchter merkt de Legislative Guide op dat het waarschijnlijk is dat crediteuren
na de liquidatiefase niet volledig zijn voldaan en dat de insolventiewet dient te bepalen
of de onbetaalde crediteuren hun vordering op de debiteur behouden dan wel de
debiteur een schone lei (discharge) verkrijgt.38 De Legislative Guide leidt de bespre-
king van de diverse verschijningsvormen van de schone lei in met een bespiegeling
inzake de trend tot destigmatisering van insolventie, maar bepleit tegelijkertijd bescher-
ming van de maatschappij tegen de ‘dishonest debtor’:

There is an increasing awareness in some circles of the need to recognize business failure
as a natural feature of an economy and to accept that both weak and good businesses can
fail, albeit for different reasons, without necessarily involving irresponsible, reckless or
dishonest behaviour on the part of the management of the business. A person who has failed
in one business may have learned from that experience and some studies suggest that they
are often very successful in later business ventures. For these reasons, a number of States
have taken the view that their insolvency regime needs to focus not only on addressing
the administration of failure but also upon facilitating a fresh start for insolvent debtors
by clearing their financial situation and taking other steps to reduce the stigma associated
with business failure rather than upon punishment of the debtor. In addition to adapting
an insolvency law to remove unnecessary conditions and restrictions on discharge, there
is a need to encourage banks and the wider community to take a different view of business

34 Legislative Guide, p. 54. Van dergelijke situaties dient onderscheiden te worden, aldus UNCITRAL,
de situatie dat de schuldenaar weliswaar nog niet insolvent is maar wel in de toekomst dreigt te
geraken.

35 Legislative Guide, p. 54.
36 Legislative Guide, p. 54 en 59.
37 Zie ook aanbeveling 20, Legislative Guide, p. 66.
38 Legislative Guide, p. 281.
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failure and to provide assistance and support to those involved. At the same time, the
insolvency regime needs to protect the public and the commercial community from those
debtors whose conduct of their financial affairs has been irresponsible, reckless or dis-
honest.39

UNCITRAL onderscheidt drie hoofdvormen van discharge voor debiteuren (natuurlijke
personen) zoals die in verschillende rechtsstelsels voorkomen:40

1 De debiteur blijft voor een bepaalde periode aansprakelijk voor onbetaalde schul-
den, die wel tien jaar kan duren, waarna een schone lei verleend wordt. Soms
gaat de discharge gepaard met voorwaarden of restricties inzake de activiteiten
van de debiteur na het verlenen van de discharge, waardoor de voortdurende
verantwoordelijkheid van de debiteur tot uiting komt.41 Een voorbeeld is een
verbod op te treden als bestuurder van een onderneming na beëindiging van de
insolventieprocedure. Dergelijke restricties beogen, aldus UNCITRAL, het schul-
dengedrag van de debiteur te matigen en crediteuren aan te moedigen om weer
financiering te verstrekken.

2 Andere insolventiewetten voorzien onmiddellijk na de uitdeling van de liquidatie-
opbrengst aan crediteuren in een volledige schone lei voor de ‘honest, non-fraudu-
lent debtor’. Deze benadering erkent de economische realiteit van ‘over-indebted-
ness’ en wordt vooral gekozen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een
‘entrepreunerial class’, aldus UNCITRAL.

3 De schone lei wordt verleend na een periode, volgend op de uitdeling aan crediteu-
ren van het geliquideerde actief, gedurende welke de debiteur verwacht wordt
zich te goeder trouw in te spannen (a good faith effort) om zijn openstaande
schulden te voldoen.

435. UNCITRAL constateert dat alle insolventiestelsels de beschikbaarheid van de
schone lei, in bepaalde gevallen, beperken, bijvoorbeeld indien de debiteur (a) fraudu-
leus heeft gehandeld,42 (b) strafbare handelingen heeft verricht, (c) arbeids- of milieu-
wetgeving heeft overtreden, (d) geen adequate boekhouding heeft gevoerd, (e) niet
te goeder trouw (in good faith) aan de insolventieprocedure heeft deelgenomen of
niet met de bewindvoerder (insolvency representative) heeft meegewerkt, (f) verzuimd
heeft informatie te verschaffen of informatie heeft achtergehouden, (g) zijn onder-

39 Legislative Guide, p. 281.
40 Legislative Guide, p. 282. UNCITRAL merkt daarbij volledigheidshalve op dat in sommige stelsels

geen discharge mogelijk is totdat de debiteur zijn schulden volledig heeft betaald (het lijkt mij
overigens dat in dat geval van een discharge, strikt genomen, geen sprake meer is).

41 Aan de schuldenaar kunnen, zo merkt UNCITRAL bij de bespreking van de discharge op, ook
beperkingen opgelegd worden tijdens de insolventieprocedure, zoals (I) de mogelijkheid nieuw krediet
te verkrijgen, (II) een verbod op vertrek naar het buitenland, (III) een verbod om gedurende een
bepaalde tijd de onderneming of het beroep van de schuldenaar voort te zetten.

42 Niet expliciet blijkt of UNCITRAL doelt op handelingen van de schuldenaar (1) vóór de insolventie-
procedure, (2) tijdens de insolventieprocedure, of (3) vóór en tijdens de procedure. Mede gezien
het in de hoofdtekst bedoelde geval onder (c) lijkt het aannemelijk dat UNCITRAL doelt op
handelingen vóór aanvang van de procedure.
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neming heeft voortgezet terwijl de debiteur wist dat hij insolvent was, (h) schulden
is aangegaan zonder redelijke verwachting te kunnen afbetalen, (i) of activa of ge-
gevens heeft achtergehouden of vernietigd na de aanvraag voor de toepassing van
de insolventieprocedure.43

436. UNCITRAL merkt voorts op dat sommige schulden van de schone lei uitgesloten
kunnen worden zoals (I) schadevergoedingsverplichtingen uit onrechtmatige daad,
(II) alimentatieverplichtingen, (III) fraudeschulden, (IV) boeten, waarbij als alternatieve
sanctie gevangenisstraf geldt, (V) belastingschulden.44 Daarnaast kan aan de schone
lei de voorwaarde gesteld worden, zo merkt UNCITRAL op, dat de debiteur binnen
een bepaalde periode na het verkrijgen van de schone lei geen vermogen verkrijgt
waarmee de voormalige schulden betaald kunnen worden. Andere beperkingen zijn
gelegen in het aantal keren dat een debiteur een schone lei kan verkrijgen of in de
periode dat de debiteur moet wachten alvorens wederom voor een nieuwe schone lei
in aanmerking te komen of zelfs maar de toepassing van een insolventieprocedure
met uitzicht op (opnieuw) een schone lei kan aanvragen (wachtperiode). Weer een
andere benadering is dat een nieuwe saneringsprocedure niet aangevraagd kan worden
indien het uitdelingspercentage in de voorafgaande procedure beneden een bepaald
percentage gebleven is.45 UNCITRAL signaleert dat sommige insolventieregelingen
al in een vroeg stadium van de procedure een schone lei verlenen, die evenwel
opgeschort of herroepen kan worden indien alsnog blijkt van fraude, het achterhouden
van informatie inzake activa of het niet-nakomen van gerechtelijke beslissingen.46

437. Bij de keuze tussen de bovenbeschreven varianten op de schone lei (en de
uitzonderingen daarop) dient, volgens UNCITRAL, afgewogen te worden, enerzijds,
de ratio van de insolventiewet en van het verschaffen van een schone lei, tegen,
anderzijds, de wenselijkheid bepaald gedrag te sanctioneren.47 Een onderscheid zou
gemaakt kunnen worden tussen gedrag dat ongepast of onzorgvuldig is en gedrag
dat als strafbaar aangemerkt kan worden, aldus UNCITRAL. Indien het onderliggende
doel van de wet is om de financiële problemen van de debiteur op te lossen en om
een ‘fresh start’ te verschaffen teneinde ondernemerschap te stimuleren, dan zou een
eerlijke en coöperatieve debiteur, na liquidatie van zijn actief, een schone lei kunnen
krijgen, aldus UNCITRAL.48 Een andere benadering, met restricties en voorwaarden,
zou volgens UNCITRAL impliceren dat de doelstelling is de debiteur te straffen in
plaats van hem te rehabiliteren. Restricties en voorwaarden kunnen meer op hun plaats
zijn, aldus UNCITRAL, indien de schuldenaar niet eerlijk is geweest, niet heeft
samengewerkt met de vertegenwoordiger van de boedel of zijn verplichtingen onder

43 Legislative Guide, p. 282.
44 Legislative Guide, p. 282.
45 Legislative Guide, p. 283.
46 Legislative Guide, p. 283.
47 Legislative Guide, p. 283.
48 Legislative Guide, p. 283.
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de procedure niet is nagekomen dan wel strafbare handelingen heeft verricht.49 Maar
ook bij het voorwaardelijk verschaffen van een schone lei en het opleggen van restric-
ties aan de debiteur adviseert UNCITRAL het verband met the basic rationale of the
discharge in het oog te houden dat restricties op de bewegingsvrijheid van de debiteur
in de toekomst en voorwaarden verbonden aan de schone lei feitelijk als sancties
fungeren en vermeden dienen te worden.50 UNCITRAL beveelt aan om een debiteur,
al dan niet na het verstrijken van een saneringsperiode, een schone lei te verstrekken
indien de debiteur niet frauduleus gehandeld heeft en zich coöperatief heeft opgesteld
tijdens de procedure (‘..the debtor may be discharged where the debtor has not acted
fraudulently and has cooperated with the insolvency representative in performing its
obligations under the insolvency law’).51 UNCITRAL beveelt voorts aan, voor het
geval een insolventiewet uitzonderingen maakt op en/of voorwaarden stelt aan de
schone lei, het aantal uitzonderingen en voorwaarden zo beperkt mogelijk te houden
en de uitzonderingen op duidelijke wijze in de wet op te nemen met het oog op
transparantie en voorspelbaarheid.52

1.4 Conclusies

438. De Legislative Guide on Insolvency Law richt zicht primair op insolventiewet-
geving voor ondernemingen. De Legislative Guide is er voorstander van dat nationaal
insolventierecht voor natuurlijke personen óók van toepassing is op natuurlijke per-
sonen met een onderneming.

UNCITRAL bepleit toepassingscriteria die een tijdige en eenvoudige toelating
bieden tot een insolventieprocedure voor ondernemers en spreekt een voorkeur uit
voor de cessation of payment test boven de balance sheet test. De Legislative Guide
onderscheidt twee typen afwijzingsgronden. Ten eerste afwijzingsgronden (technical
reasons) die betrekking hebben op het al dan niet bestaan van schulden of het voldoen
van kosten van de procedure. Ten tweede afwijzingsgronden die betrekking hebben
op oneigenlijk gebruik van het insolventierecht (improper use). UNCITRAL is er
voorstander van de rechter de mogelijkheid te geven een verzoek van de schuldenaar
af te wijzen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik, maar UNCITRAL formuleert
terzake geen afwijzingscriteria. De Legislative Guide heeft hier kennelijk met name
het oog op de (ondernemende) schuldenaar die onder zijn betalingsverplichtingen wil
uitkomen maar feitelijk niet insolvent is.

In relatie tot de opening van insolventieprocedures hanteert de Legislative Guide
nergens begrippen als ‘goede trouw’ of ‘kwade trouw’. Ten aanzien van de beslissing

49 Legislative Guide, p. 283.
50 Legislative Guide, p. 283. UNCITRAL vindt specifieke sancties – zoals het verbod aan een directeur

van een insolvente onderneming opnieuw de directie van een onderneming te voeren – meer gepast.
Legislative Guide, p. 283.

51 Zie aanbeveling 194, Legislative Guide p. 285. Uit de bewoording van de aanbeveling blijkt niet
of UNCITRAL doelt op frauduleuze handelingen vóór of tijdens de insolventieprocedure of beide.

52 Legislative Guide, p. 285.
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de schuldenaar al dan niet een schone lei te verschaffen besteedt de Legislative Guide
wel specifiek aandacht aan de fraudulent debtor. Bij die beslissing dient een afweging
gemaakt te worden tussen de ratio van de het verlenen van de schone lei en de
wenselijkheid bepaald gedrag van de schuldenaar te sanctioneren. UNCITRAL beveelt
aan een schone lei te verschaffen indien de schuldenaar niet frauduleus gehandeld
heeft en coöperatief aan de insolventieprocedure heeft meegewerkt. De Legislative
Guide geeft niet aan of hier gedoeld wordt op frauduleuze handelingen vóór of tijdens
de procedure en maakt ook niet duidelijk of de gebezigde term fraude méér omvat
dan strafbare handelingen alleen. In ieder geval beveelt UNCITRAL aan het aantal
uitzonderingen op c.q. voorwaarden voor de schone lei zo beperkt mogelijk te houden
en duidelijk in de wet vast te leggen met het oog op transparantie en voorspelbaarheid.

2 INSOL International

2.1 Aanbevelingen INSOL International

439. INSOL International53 bracht in mei 2001 een Consumer Debt Report uit.54

Het doel van de opstellers was een (informatie)bron te vormen voor landen die
wetgeving willen introduceren of wijzigen teneinde de schuldenproblematiek van
consumenten aan te pakken. Het rapport geeft tevens diverse aanbevelingen. De eerste
aanbeveling van het rapport luidt:

Legislators should enact laws to provide for a fair and equitable, efficient and cost-effective,
accessible and transparent settlement and discharge of consumer and small business debts.55

De eerste regels van de toelichting op deze aanbeveling luidden:

The object of the law is to provide for a discharge or fresh start for the consumer debtor
that cannot reasonably repay its creditors, provided that the debtor acted in good faith,
both as to the way the debts arose and as to the reason the debts cannot be repaid [curs.
AJN].

Uit de eerste aanbeveling en de context maak ik op dat het goede-trouw-vereiste
voortvloeit uit de beginselen van fairness en equity. Het goede-trouw-vereiste is door
INSOL International niet nader toegelicht of ingevuld. Opvallend is dat de beschrijving
van het object van de goede trouw (‘…both as to the way the debts arose and as to

53 INSOL International is een wereldwijde federatie, gevestigd in Londen, van 35 (februari 2006)
nationale verenigingen van accountants en ‘lawyers’ die zich specialiseren in herstructurering en
insolventie. In februari 2006 waren voorts 7.700 beroepsbeoefenaren lid van INSOL International,
zie http:/www.insol.org en Wessels (2006), par. 10107.

54 Het rapport is opgesteld door de INSOL Consumer Debt Committee, onder voorzitterschap van Van
Apeldoorn en omvat 31 pagina’s.

55 Consumer Debt Report, p. 14.
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the reason the debts cannot be repaid …’) nagenoeg letterlijk overeenkomt met de
desbetreffende zinsnede van art. 288 lid 2 onder b van de Nederlandse Faillissements-
wet (‘…ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden…’).56 Een
verschil is evenwel dat INSOL International de goede trouw als een positief vereiste
stelt, zo begrijp ik althans de hierboven geciteerde toelichting, terwijl een gebrek aan
goede trouw onder de huidige Nederlandse wet slechts een facultatieve grond oplevert
tot afwijzing van een Wsnp-verzoek. Uit de hierboven geciteerde toelichting volgt
dat het goede-trouw-vereiste volgens INSOL International in ieder geval betrekking
zou moten hebben op de schone lei (‘..discharge or fresh start…’). Maar ook ten
aanzien van de vrijstelling van liquidatie van bepaalde vermogensbestanddelen en
een afkoelingsperiode stelt de toelichting: ‘These benefits may be limited to actors
in good faith, both as to the way the debts arose and as to the reason the debts cannot
be repaid’.57 Of gebrek aan goede trouw ook grond zou moeten opleveren voor
afwijzing van een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsprocedure blijkt niet
duidelijk uit de tekst van de aanbevelingen of de toelichtingen. De toelichting op de
eerste aanbeveling stelt nog wel dat de schuldenaar eenvoudig toegang tot de procedure
moet kunnen krijgen, maar heeft daarbij kennelijk alleen het oog op de (beperking
van de) kosten die de schuldenaar moet maken om toegang te krijgen.58 In een toe-
lichting op de vijfde aanbeveling dat de schone lei het slotstuk van een liquidation
or rehabilitation procedure zou moeten vormen, bepleit INSOL International het aantal
uitzonderingen op de schone lei tot een minimum te beperken: ‘A discharge with too
many restrictions and surviving debts may not sufficiently assist the debtor in making
a fresh start.’59 Maar ook ten aanzien van de (uitzonderingen op) de schone lei beveelt
INSOL International een goede-trouw-toets aan: ‘Testing whether the debtor acted
in good faith could be more appropriate in some circumstances.’60 Ik begrijp dat
INSOL International met name reden ziet voor uitzonderingen op de schone lei als
de schulden voortvloeien uit ‘fraudulent activities’.61 Een nadere omschrijving van
fraude geeft INSOL International niet.

In de tweede en de derde aanbeveling geeft INSOL International aan nationale
wetgevers in overweging te voorzien in verschillende wettelijke procedures afhankelijk
van de aflossingscapaciteit van de schuldenaar en afhankelijk van de activiteit van
de schuldenaar (consumer debtors versus small businesses).

56 Het feit dat de voorzitter van de commissie een Nederlander was, Van Apeldoorn, zal daar niet
vreemd aan zijn. Van Apeldoorn leverde een belangrijke bijdrage aan het rapport, aldus de Acknow-
ledgements.

57 Consumer Debt Report, p. 14.
58 Consumer Debt Report, p. 16.
59 Consumer Debt Report, p. 23. De vijfde aanbeveling luidt: ‘Legislators should offer consumer debtors

a discharge of indebtedness as a tailpiece of a liquidation or rehabilitation procedure.’
60 Consumer Debt Report, p. 23.
61 Consumer Debt Report, p. 24.
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2.2 Conclusies

440. Uit de toelichtingen op de aanbevelingen maak ik op dat INSOL International
van mening is dat alleen schuldenaren te goeder trouw in aanmerking komen voor
een schone lei. Ook waar het gaat om andere benefits voor schuldenaren zouden die
voorbehouden kunnen blijven aan schuldenaren te goeder trouw. INSOL International
bepleit echter niet (expliciet) een goede-trouw-toets voor de opening van een schuld-
saneringsprocedure voor consumenten en natuurlijke personen met een kleine onder-
neming.

3 Verenigde Staten

3.1 Inleiding

441. Titel 11 van de United States Code (USC) bevat een federale regeling van het
insolventierecht van de Verenigde Staten van Amerika, ook wel aangeduid als de
Bankruptcy Code.62 Voor consumer bankruptcy gelden in diverse staten niet onbe-
langrijke afwijkingen van de Bankruptcy Code, bijvoorbeeld ten aanzien van de
goederen van de debiteur die buiten de failliete boedel blijven.63 Chapter 7 van de
Bankruptcy Code voorziet in een liquidatieprocedure gevolgd door kwijtschelding
van schulden (discharge), overigens met een aanzienlijk aantal uitzonderingen. Onder
Chapter 7 heeft de schuldenaar geen inspannings- of aflossingsverplichting. Chapter 13
biedt natuurlijke personen, met of zonder onderneming, de mogelijkheid een schuld-
saneringsplan op te stellen onder de voorwaarden dat (a) de schuldenaar een regelmatig
inkomen heeft, (b) de concurrente schulden niet meer dan US $ 307.675 bedragen,
en (c) de schulden waarvoor zakelijke zekerheid is gesteld (secured debts) niet meer
dan US $ 922.975 bedragen (2005).64 Onder Chapter 13 is liquidatie van actief niet
verplicht en kan de schuldenaar (een deel van) zijn bezittingen behouden. De schulde-

62 Bedoelde titel 11 wordt ook wel aangeduid als de Bankruptcy Code, te raadplegen via onder andere
http:/uscode.house.gov en http:/www.law.cornell.edu. De USC onderscheidt een vijftal insolventie-
procedures al naar gelang de aard van de debiteur en het doel van de procedure (liquidatie of
reorganisatie): Chapter 7 – liquidation (voor vrijwel alle personen en rechtspersonen), Chapter 9 -
adjustment of debts of a municipality, Chapter 11 – reorganization (kan ook door natuurlijke personen
gebruikt worden, aldus Re Toibb v. Radloff, no. 90-368, Supreme Court), Chapter 12 – adjustment
of debts of a family farmer with regular annual income, Chapter 13 – adjustment of debts of an
individual with regular income.

63 Zie de mogelijkheden die § 522 USC aan de individuele staten biedt om eigen ‘property exemptions’
vast te stellen, bekend als de ‘opt out provision’. Deze exemptions gaan vaak veel verder dan de
Europese bepalingen, vgl. art. 295 Fw. In sommige staten zijn bijvoorbeeld (een deel van de
overwaarde van) het woonhuis van de debiteur en auto’s buiten de boedel gesteld, zie Whitford
(1997) p. 180.

64 Zie § 109(e) USC voor de bedoelde voorwaarden tot toepassing van Chapter 13. Zie § 1322 USC
e.v. over the plan.
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naar dient in de planperiode wel het overgrote deel van zijn disposable income aan
de trustee af te staan.65 De duur van het plan ligt tussen de drie en vijf jaar.

442. Tot de wetswijziging in 2005 had de debiteur, in beginsel, een vrije keuze tussen
Chapter 7 of Chapter 13.66 Lopende de procedure kan bovendien overgestapt worden
van Chapter 7 naar 13 en vice versa.67 Circa 70% van de debiteuren koos voor de
snelle liquidatieprocedure van Chapter 7.68 Van die Chapter 7 zaken wordt circa
95% binnen vier maanden afgewikkeld zonder uitdeling aan crediteuren, nadat de
trustee heeft vast gesteld dat er geen te liquideren actief is. Crediteuren kunnen in
een Chapter 13 procedure vaak een grotere opbrengst tegemoet zien dan in de liquida-
tieprocedure volgens Chapter 7. Crediteuren kunnen de Chapter 13 procedure echter
niet zelf aanvragen en moeten, in beginsel, lijdzaam toezien als de schuldenaar kiest
voor de veel kortere liquidatieprocedure van Chapter 7.69 Daar staat voor de schulde-
naar wel het nadeel tegenover dat het aantal uitzonderingen op de schone lei na
voltooiing van de liquidatieprocedure onder Chapter 7 veel groter is dan het aantal
uitzonderingen op de schone lei na een succesvol verlopende sanering onder Chap-
ter 13. Terwijl crediteuren vaak aansturen op een Chapter 13 procedure verhindert
de rechter in sommige gevallen dat de schuldenaar gebruik maakt van de ruimere
discharge van Chapter 13 – men spreekt in dit verband wel van een ‘superdischarge’.
De rechter oordeelt dan dat, gezien de discharge van bepaalde schulden onder Chap-
ter 13 die onder Chapter 7 niet mogelijk zou zijn geweest, een Chapter 13-plan in
strijd zou zijn met ‘good faith’.70

De Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, in werking
getreden op 17 oktober 2005, drijft de schuldenaar juist in de richting van Chapter 13.
Voor toelating tot Chapter 7 gelden thans bepaalde inkomensgrenzen (means test).71

Indien het inkomen boven bepaalde grenzen ligt, wordt het verzoek van de schuldenaar
aan de rechter om Chapter 7 toe te passen als misbruik aangemerkt en afgewezen,
tenzij sprake is van special circumstances. Bij een zeker inkomen heeft de debiteur
in feite geen andere keuze meer dan zijn toevlucht te nemen tot Chapter 13. De cijfers
over het eerste jaar na de wetswijziging wijzen er op dat de overheveling naar Chap-
ter 13 geslaagd is. Het aandeel van de Chapter 13 aanvragen steeg van nog geen 23%
van alle aanvragen over de eerste negen maanden van 2005 naar ruim 41% over de
eerste negen maanden van 2006.72 Een nog veel grotere verandering trad op in het
totale aantal faillissementsaanvragen in de VS: dit aantal nam af van ruim 1,4 miljoen

65 § 1325(b) USC. Zie nader par. 3.3 hieronder.
66 Zie het slot van dit randnr. over de consequenties van de wetswijziging in 2005.
67 Zie § 706 en § 1307(1) USC.
68 Aldus Kilborn (NL/2005), p. 5.
69 § 303 USC.
70 Zie Whitford (1997), p. 186 met verwijzing naar rechtspraak.
71 Zie het in 2005 gewijzigde § 707(b) USC nader besproken in par. 3.2 hieronder.
72 Zie American Bankruptcy Institute, ‘Bankruptcy filings during first three quarters of 2006 drop off

nearly one million from previous years’ gepubliceerd op www.abiworld.org geraadpleegd op 6 decem-
ber 2006.
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naar ruim 440.000.73 Op het eerste gezicht lijkt het waarschijnlijk dat deze enorme
terugval (mede) het gevolg is van de in oktober 2005 opgeworpen hindernissen voor
toepassing van Chapter 7 en de lagere aantrekkingskracht van Chapter 13 ten opzichte
van Chapter 7 wegens de inspanningen die van de schuldenaar onder Chapter 13
gevergd worden.

3.2 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden

443. Voor toepassing van een insolventieprocedure vereisen vrijwel alle rechtstelsels
dat de debiteur niet meer in staat is (of zal zijn) om zijn opeisbare schulden te vol-
doen.74 Opmerkelijk is dat de Amerikaanse debiteur niet materieel insolvent behoeft
te zijn om op eigen verzoek een order for relief te verkrijgen onder Chapter 7 of
Chapter 13.75 Het indienen van het gedocumenteerde verzoek van de debiteur leidt
van rechtswege tot toepassing van de procedure (automatic order for relief).76 Bij
zijn verzoek dient de schuldenaar de volgende schriftelijke bescheiden over te leggen:
een lijst van crediteuren, een lijst van bezittingen en schulden, een overzicht van
inkomen en uitgaven en een verklaring betreffende zijn financial affairs.77 Indien
de schuldenaar goederen bezit waarop een zekerheidsrecht rust, dient de schuldenaar
aan de rechter voorts op te geven of hij deze goederen wenst te behouden dan wel
wenst over te geven aan de zekerheidsgerechtigde.78

444. Indien een eerder faillissement van een debiteur, in een periode van 180 dagen
voorafgaand aan het (nieuwe) verzoek, is beëindigd is het een debiteur in twee gevallen

73 Idem.
74 Vgl. art. 284 lid 1 Fw. Ook de insolventiewetten van Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg,

Engeland en Wales vereisen materiële insolventie voor toepassing van faillissementsprocedures
schuldsaneringsprocedures; zie par. 5-9 van dit hoofdstuk.

75 Zie § 301 USC voor aanvragen op verzoek van de schuldenaar (voluntary cases). De US Code vereist
in beginsel slechts dat de aanvrager schuldenaar is (debtor). Dat er geen materieel insolventievereiste
geldt in voluntary cases wordt bevestigd door Senate Report no. 95-989 inzake § 707 (dismissal):
‘[..] The section does not contemplate, however, that the ability of the debtor to repay his debts
in whole or in part constitutes adequate cause for dismissal. To permit dismissal on that ground
would be to enact a non-uniform mandatory chapter 13, in lieu of the remedy of bankruptcy,’ http:/
uscode.house.gov/download/pls/11C7.txt. Zie echter de eventuele dismissal wegens substantial abuse,
noot 85 hieronder. Voor faillietverklaring op verzoek van crediteuren (involuntary cases) geeft §
303(h) USC twee, alternatieve materiele gronden voor toepassing van Chapter 7 (liquidation) of
Chapter 11 (reorganization). Voor de definitie van insolvency zie § 101(32) USC.

76 § 301 USC.
77 § 521(1) USC. Voor de aanvraag wordt het zogenoemde Form B1 (Voluntary petition) gebruikt,

daarbij gevoegd Form B6 Summary of Schedules met de Schedules A – J en de Verification of
Creditor Matrix, alsmede Form B7: Statement of Financial Affairs. Inclusief de in de volgende noot
bedoelde verklaring inzake eigendommen van de schuldenaar beslaan de formulieren 35 pagina’s.

78 § 521(2)(A) USC: ‘[…] a statement of his intention with respect to the retention or surrender of
such property and, if applicable, specifying that such property is claimed as exempt, that the debtor
intends to redeem such property, or that the debtor intends to reaffirm debts secured by such
property,’ waartoe dient Form B8.
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niet toegestaan een verzoek tot toepassing van Chapter 7 of Chapter 13 in te dienen.79

Ten eerste in het geval een eerdere beëindiging (dismissal) gegrond was op de weige-
ring van de schuldenaar zich aan instructies van de rechter te houden of desgevraagd
in persoon voor het gerecht te verschijnen. Ten tweede indien de debiteur tijdens een
eerdere automatic stay vrijwillig de beëindiging van het faillissement heeft verzocht.
Deze uitzonderingen beogen vertragingstactieken van de debiteur te dwarsbomen.80

Sinds de inwerkingtreding van de Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer
Protection Act of 2005 wordt bovendien vereist dat de schuldenaar, in de periode van
180 dagen voorafgaande aan zijn verzoek, een briefing heeft gehad van een goed-
gekeurd non-profit budget and credit counseling agency – eventueel via de telefoon
of het internet – waarbij de mogelijkheden zijn geschetst van credit counseling en
waarbij assistentie is verleend voor een budget analyse.81

Chapter 7
Zoals eerder opgemerkt, treedt Chapter 7 van rechtswege in werking met de indiening
van het daartoe strekkende verzoek van de schuldenaar. De rechter kan ambtshalve,
na oproeping van de schuldenaar voor een mondelinge behandeling, het verzoek alsnog
afwijzen of beter gezegd kort na aanvang de toepassing tussentijds beëindigen (dis-
missal). De vier gronden voor dismissal zijn:82

1 De schuldenaar veroorzaakt onnodige vertraging, bijvoorbeeld door niet de voor-
geschreven gegevens over te leggen of niet te verschijnen op een crediteurenver-
gadering.

2 De schuldenaar betaalt de verschuldigde griffierechten niet.83

3 De schuldenaar verzuimt, binnen vijftien dagen na zijn verzoek of een door de
rechter te stellen nadere termijn, de hierboven bedoelde schriftelijke bescheiden

79 § 109(f/g) USC. In andere gevallen mag een debiteur, direct na voltooiing van een Chapter 7 of
Chapter 13 procedure, opnieuw zijn faillissement aanvragen, zie Epstein (2005), p. 139.

80 Zie Boraine & Roestoff (2000), p. 13.
81 § 109(h)(1) USC. De schuldhulpverlenende non-profit organisaties behoeven goedkeuring van de

U.S. Trustee. Diezelfde U.S. Trustee kan districten aanwijzen waar het vereiste niet geldt bij gebreke
van het bestaan van non-profit organisaties die de voorgeschreven bijstand kunnen leveren, §
109(h)(2). Ook in sommige andere gevallen kan de schuldenaar van de verplichting vrijgesteld
worden, § 109(h)(3). Kilborn (NL/2005), p. 35 e.v., verwacht dat de bij wet voorgeschreven inschake-
ling van de schuldhulpverlenende instanties zal leiden tot pogingen minnelijke regelingen met
crediteuren te treffen. Kilborn maakt een vergelijking met de voor toepassing van de Wsnp vereiste
art. 285-verklaring dat er geen mogelijkheden zijn tot een buitengerechtelijke schuldsanering te
komen; zie ook het Duitse recht, par. 6.2 hieronder.

82 De eerste drie zijn te vinden in § 707(a) USC, de laatste in § 707(b).
83 Volgens § 1930(a)(1) USC dient de schuldenaar bankruptcy fees te betalen van US $ 155, zowel

bij een Chapter 7 verzoek als een Chapter 13 verzoek.
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in te dienen.84 De beëindiging kan in dit geval slechts plaats vinden op verzoek
van de trustee.

4 De granting of relief levert een ‘substantial abuse’ op van Chapter 7.85

Bij deze laatste anti-misbruik-bepaling (4) hanteerde sommige districten een zogenoem-
de ‘totality of the circumstances test’, waarbij de rechter onder meer meeweegt (a)
de oorzaken van de schulden, (b) het budget van de schuldenaar, en (c) whether the
petition was filed in good faith.86 In andere districten werd deze anti-misbruik-bepa-
ling echter zo geïnterpreteerd dat de debiteur in feite geen andere optie heeft dan te
kiezen voor Chapter 13 indien hij in staat wordt geacht onder een Chapter 13-plan
betalingen aan crediteuren te doen.87 In lijn met deze laatste jurisprudentie is in 2005
een uitwerking van het begrip ‘abuse’ in de wet opgenomen.88 Indien het voor aflos-
sing beschikbare inkomen van de schuldenaar boven bepaalde grenzen ligt (means
test) kan de rechter tot een beëindiging van de toepassing van Chapter 7 besluiten
(dismissal). Deze inkomenstest verloopt in drie stappen. Ten eerste kan de rechter
of de United States Trustee alleen de beëindiging voordragen indien het gemiddelde
(gezins)inkomen van de schuldenaar, gerekend over de zes maanden voorafgaand aan
de (automatische) order for relief ofwel het current monthly income, hoger is dan
het mediane (gezins)inkomen van de inwoners van de betreffende staat.89 Eerst indien
dat inkomen hoger is dan de mediaan komt de rechter toe aan de beoordeling van
de vraag of sprake is van misbruik van Chapter 7. Bij die tweede stap dient de rechter
het current monthly income eerst te verminderen met (a) diverse forfaitair vastgestelde
kosten, (b) andere daadwerkelijk door de schuldenaar gemaakte kosten van levens-
onderhoud90 en tevens verminderd met (c) betalingen die een schuldenaar onder een
saneringsplan van vijf jaar zou moeten voldoen aan preferente crediteuren en zeker-

84 § 707(a)(3) verwijst alleen naar de informatie bedoeld in § 521(1); volgens de wettekst is het niet
indienen van gegevens inzake de met zekerheden bezwaarde eigendommen, bedoeld in § 521(2),
geen grond voor beëindiging.

85 § 707(b) USC. Deze bepaling is in 1984 door het Amerikaanse Congres ingevoerd om te voorkomen
dat schuldenaren toepassing van Chapter 7 verzochten terwijl zij in staat waren hun schulden te
voldoen, zie Smith & Roberson’s (1991), p. 952 en Warren & Bussel (2002), p. 519.

86 Zie In re Green, United States Court of Appeals, Fourth Circuit, 1991. 934 F.2d 568, weergegeven
in Warren & Bussel (2002), p. 522. Wat in dit verband onder good faith dient te worden verstaan
blijkt niet uit de aangehaalde uitspraak In re Green.

87 Zie In re Kelly, 841 F. 2d 908 (9th Circuit 1988), aangehaald in In re Green vermeld in de vorige
noot. Zie voorts Whitford (1997), p. 183. De jurisdicties in de VS kennen een uiteenlopende
interpretatie van die bepaling; in sommige jurisdicties vindt de anti-misbruik bepaling nauwelijks
toepassing.

88 Wijziging van onder andere § 707(b) USC op grond van de Bankruptcy Abuse Prevention and
Consumer Protection Act 2005, in werking getreden op 17 oktober 2005.

89 § 707(b)(7)(A) USC. Het current monthly income wordt gedefinieerd in § 101(10A) USC,
90 Zie § 707(b)(2)(A)(ii) USC verwijst naar forfaitaire kostenbedragen volgens de National Standards

en Local Standards en naar budgetten voor andere daadwerkelijk gemaakte kosten (actual…Other
Necessary Expenses), welke bedragen en budgetten afkomstig zijn van maatstaven van de fiscus
(de Internal Revenue Service).
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heidsgerechtigden en (d) de kosten van de trustee onder een saneringsplan.91 Bij
de derde stap beoordeelt de rechter of de aflossingscapaciteit (inkomen minus kosten)
over zestig maanden meer bedraagt dan (a) 25% van het bedrag der schulden aan
concurrente crediteuren of meer dan US $ 6.000 (indien die US $ 6.000 meer zou
zijn dan de bedoelde 25%), of indien de aflossingscapaciteit meer bedraagt dan (b)
US $ 10.000.92 Indien de aflossingscapaciteit de aldus vastgestelde grenswaarden
overstijgt dient de rechter misbruik van Chapter 7 te veronderstellen.93 Deze veronder-
stelling (rechtsvermoeden) kan door de schuldenaar slechts weerlegd worden op grond
van special circumstances die aanvullende uitgaven door de schuldenaar kunnen
rechtvaardigen. De wet noemt als voorbeelden a serious medical condition en militaire
dienstplicht.94 Volgens een schatting van Zywicki zou slechts tussen de 7 en 11 %
van de debiteuren een te hoge aflossingscapaciteit hebben om te kunnen profiteren
van de snelle liquidatieprocedure van Chapter 7, maar de eerste cijfers lijken uit te
wijzen dat de wetswijziging in 2005 een veel grotere rem heeft gezet op de toepassing
van Chapter 7 (zie slot randnr. 442).95

Chapter 13
In de inleiding is al opgemerkt dat de schuldenaar slechts in aanmerking komt voor
toepassing van Chapter 13 indien zijn inkomsten niet lager zijn en de schulden niet
hoger zijn dan de vermelde bedragen. Voorts kan de rechter, ook onder Chapter 13,
een zaak kort na aanvang of later, bij de opstelling c.q. uitvoering van het sanerings-
plan beëindigen en wel op tien in de wet genoemde gronden.96 Drie gronden komen
overeen met de hierboven vermelde eerste drie beëindigingsgronden in Chapter 7.97

De overige zeven gronden hebben betrekking op het niet tijdig opstellen van een
saneringsplan, het niet vaststellen, de herroeping of de beëindiging van het plan of
het niet (tijdig) uitvoeren van het plan.98

3.3 Insolventieperiode

445. Een aanvraag van de schuldenaar voor toepassing van Chapter 7 of Chapter 13
stelt automatisch een afkoelingsperiode tegen verhaalsmaatregelen van crediteuren

91 § 707(b)(2)(A)(iii) en (iv) USC.
92 § 707(b)(2)(A)(i)(I) en (II) USC. Voor de leesbaarheid heb ik de ‘negatieve’ formulering in het

betreffende wetsartikel omgedraaid in een positieve formulering van de beschikbare aflossingscapaci-
teit.

93 § 707(b)(2)(A)(i) USC.
94 § 707(b)(2)(B)(i) USC.
95 Zie voor bedoelde schatting www.nationalreview.com, aangehaald door Kilborn (NL/2005), p. 45.
96 § 1307(c)(1)-(10) USC. Ook in Chapter 13 dient de rechter, die de toepassing wenst te beëindigen,

de schuldenaar op te roepen.
97 Met dien verstande dat nu ook het ontbreken van informatie inzake met zekerheden belaste eigendom-

men reden voor beëindiging kan zijn, § 1307(c)(10) USC.
98 § 1307(c)(3)-(8) USC.
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in werking (automatic stay).99 De Bankruptcy Code biedt een gefailleerde werknemer
bescherming tegen ontslag en discriminatie om reden van faillissement of het niet
betalen van schulden die onder een discharge kunnen vallen.100 Daarmee houdt de
gelijkenis tussen de procedures, voorzover het de insolventieperiode zelf betreft,
nagenoeg op.

Chapter 7
Na de order for relief wordt door de rechter een interim trustee benoemd, die vervan-
gen kan worden door een trustee voorgedragen door een meerderheid van crediteu-
ren.101 De trustee liquideert het actief van de boedel (estate).102 De boedel
omvat103 (a) de bezittingen ten tijde van indiening van het verzoek, (b) bepaalde
goederen die de schuldenaar binnen 180 dagen na de aanvraag verkrijgt,104 (c) goede-
ren die de trustee terugbrengt in de boedel, alsmede (d) de goederen die de boedel
verkrijgt zoals bijvoorbeeld rente. Inkomsten uit arbeid die de schuldenaar verdient
tijdens de procedure vallen echter niet in de boedel.105 Voorts kent de Bankruptcy
Code een lijst van zaken die niet in de boedel vallen (exemptions) tenzij de staat waar
de schuldenaar woont de toepassing van die federale lijst heeft uitgesloten.106 De
Bankruptcy Code zondert onder andere een deel van de overwaarde van het woonhuis
tot een bedrag van US $ 15.000 en motorvoertuigen van de schuldenaar ter waarde
van US $ 2.400 uit van liquidatie. Bij wijze van alternatief staat de Bankruptcy Code
de schuldenaar toe te kiezen voor de exemptions zoals die gelden onder het recht van
de staat waar hij woont of onder ander, toepasselijk lokaal recht.107 Naast zijn hoofd-
taak tot liquidatie heeft de trustee ook de plicht de financiële zaken van de debiteur
te onderzoeken.108 Slechts indien dat een doel dient – lees: voldoende actief voor
uitdeling in de boedel aanwezig is – onderzoekt c.q. betwist de trustee de vorderingen
van crediteuren. De rechter kan aan de trustee verlof verlenen de onderneming van

99 Zie § 362 USC; zie § 1301 USC voor een stay ten behoeve van een medeschuldenaar onder Chap-
ter 13.

100 § 525(b) USC.
101 § 701 en 702 USC.
102 De belangrijkste verplichtingen van de trustee zijn opgesomd in § 704 en § 726 (Distribution) van

de USC.
103 Zie § 541(a) USC.
104 Het betreft, kort gezegd, de goederen die de schuldenaar binnen 180 dagen verkrijgt uit hoofde van

een erfenis, echtscheiding of levensverzekering.
105 § 541(a)(6) USC: ‘Proceeds, product, offspring, rents, or profits of or from property of the estate,

except such as are earnings from services performed by an individual debtor after the commencement
of the case.’

106 Zie § 522(b)(1) jo. § 522(d)(1)-(11) USC. In de inleiding, par. 3.1, hierboven is reeds verwezen
naar de zogenoemde ‘opt-out’ krachtens State or local law. Ik ga verder niet in op de zeer gedetail-
leerde regeling inzake de property exemptions, het werken met categorieën van uitgezonderde zaken
(aldus een keuzemogelijkheid voor de debiteur creërend) en de daarmee samenhangende praktijk
van exemption planning; zie over dat laatste bijvoorbeeld Whitford (1997), p. 181.

107 § 522(b) USC.
108 § 704 USC.



540 Rechtsvergelijking

de schuldenaar voort te zetten indien dat in het belang is van de boedel (best inte-
rest).109 Ten slotte dient de trustee rekening en verantwoording af te leggen aan
de rechter en, indien de schuldenaar een onderneming drijft, de belastingdienst te
voorzien van de nodige informatie.110

Chapter 13
In een Chapter 13 procedure treedt de United States Trustee – een onderdeel van het
Justice Department – zelf op als trustee of zij benoemt een trustee.111 De taken van
de trustee zijn beperkt. Het actief van de boedel wordt niet door de trustee verkocht
en de schuldenaar mag zelf de boedel beheren en zelfs over de boedel beschikken.112

Tenzij de rechter anders bepaalt, mag de ondernemende schuldenaar, al dan niet onder
restrictieve voorwaarden, zijn onderneming tijdens de saneringsperiode voortzetten.113

De trustee dient onder andere de schuldenaar bij te staan en toe te zien dat de schulde-
naar zijn betalingsverplichtingen onder het saneringsplan naleeft.114 De schuldenaar
moet zijn saneringsplan bij de rechter indienen.115 Het plan mag een duur hebben
van maximaal drie jaar, tenzij de rechter toestemming geeft voor een saneringsplan
van vijf jaar.116 Het plan dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te vol-
doen:117

1 de schuldenaar dient een zodanig aandeel van zijn toekomstige inkomsten aan
de trustee af te staan als nodig is voor de uitvoering van het plan; en

2 het plan dient te voorzien in de volledige betaling van de preferente schulden
(priority claims), tenzij de desbetreffende schuldeisers instemmen met een afwij-
kende behandeling;118 en

3 indien het plan vorderingen in categorieën indeelt, dient het plan schuldeisers
binnen die categorieën gelijk te behandelen.

Het plan kan voorts alle bepalingen omvatten die niet in strijd zijn met de Bankruptcy
Code, bijvoorbeeld bepalingen (a) tot wijziging van rechten van schuldeisers met een
zekerheidsrecht, uitgezonderd zakelijke rechten op het woonhuis van de schuldenaar,
of (b) tot uitdeling aan concurrente schuldeisers gelijktijdig met uitdeling aan zeker-
heidsgerechtigden.119 Voor de goedkeuring door de rechter dient het plan aan nog
eens zes voorwaarden te voldoen, waarvan ik de belangrijkste drie noem:120

109 § 712 USC.
110 § 704(8)en (9) USC.
111 § 1302(a) USC.
112 § 1303 jo. § 363 USC.
113 § 1304(b) USC.
114 § 1302 USC. Op de trustee onder Chapter 13 rusten voorts de verplichtingen vermeld in § 704(2)-(9)
115 § 1321 USC.
116 § 1322(d) USC.
117 § 1322(a) USC.
118 Het betreft de preferente schuldeisers bedoeld in § 507 USC.
119 Zie de niet limitatieve opsomming van negen mogelijke planbepalingen in § 1322(b).
120 § 1325(a) USC.
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1 het bedrag dat de concurrente schuldeisers volgens het plan zullen ontvangen mag
niet lager zijn dan het bedrag dat zij bij liquidatie (Chapter 7) zouden ontvangen
(de zogenoemde ‘best interests test’);121

2 tenzij de zekerheidsgerechtigde crediteuren instemmen met een andere regeling
dienen zij tenminste de waarde van hun onderpand te ontvangen dan wel in het
bezit gesteld te worden van dat onderpand;

3 het plan moet te goeder trouw (in good faith) zijn voorgesteld en op geen enkele
wijze in strijd zijn met de wet.

De wet geeft geen inhoud aan het begrip good faith, voorwaarde (3) voor goedkeuring
van het payment plan. De rechtspraak tendeert ook bij de invulling van deze voorwaar-
de van goede trouw naar de ‘totality of the circumstances test’.122 De verderstrekken-
de discharge onder Chapter 13 heeft de rechter in de VS in bepaalde gevallen wel
aanleiding gegeven te oordelen dat het Chapter 13 payment plan niet te goeder trouw
(not in good faith) had voorgesteld wegens gedrag dat aan de aanvraag van de toepas-
sing van Chapter 13 vooraf ging (pre-filing conduct). Een schuldenaar die US $ 50.000
schadevergoeding moest betalen, wegens het afvuren van negen kogels waarvan vijf
doel troffen, zag zijn 42%-payment plan in hoger beroep alsnog afgeschoten.123 In
het geval de boedel leeg is oordeelden sommige rechters, onder verwijzing naar de
voorwaarde onder (1), dat een zero-payment plan toelaatbaar was. Andere district
courts oordeelden echter dat een plan in strijd komt met de vereiste good faith indien
de uitdeling aan crediteuren niet een bepaald minimum haalt.124 De door de rechter
vereiste percentages variëren van 10%, tot 25%, 70% of zelfs 100%.125 De wetgever
beoogde in 1984 deze controverse op te lossen door een aanvullende ‘disposable
income’ test in de US Code op te nemen.126 Volgens deze in 1984 ingevoerde wets-
bepaling kan de trustee of een concurrente crediteur bezwaar maken tegen vaststelling
van het door de schuldenaar voorgestelde plan. De rechter kan het plan in dat geval
slechts vaststellen indien (a) de betreffende vordering geheel wordt voldaan, of (b)
het plan bepaalt dat het gehele inkomensoverschot van de debiteur (disposable income)

121 Zie Warren & Bussel, p. 546.
122 Vergelijk randnr. 444 hierboven voor dezelfde test inzake de toelating tot Chapter 7. Voor de

vaststelling van de good faith bedoeld in §1325(a)(3) USC, op basis van de totality of circumstances,
zie de elf criteria vermeld In re Warren, United Stated Bankruptcy Appellate Panel, Ninth Circuit,
1988, gedeeltelijk opgenomen in Warren & Bussel (2002), p. 549.

123 Zie In re Le Maire, 898 F.2d 1346 (8th Circuit 1990), gedeeltelijk geciteerd in Warren & Bussel
(2002), p. 548.

124 Zie Kilborn (NL/2005), p. 6.
125 Idem en Kilborn (2005/3), p. 34. Kilborn bekritiseert deze ‘local legal culture’.
126 In 1984 werd § 1325(b) in de wet opgenomen. Bovendien kunnen concurrente crediteuren sinds

1984 tijdens de uitvoering van het saneringsplan verhoging van de aflossing verzoeken, zie § 1329(a)
USC.
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gedurende drie jaar aangewend zal worden voor de afbetaling van schuldeisers.127

De Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act 2005 heeft aan het
begrip disposable income een nadere invulling gegeven die gelijkenis vertoont met
de hierboven in paragraaf 3.2 besproken anti-misbruik-regeling inzake de toepassing
van Chapter 7.128

3.4 Schone lei

446. Na liquidatie en distributie van het actief verleent de rechter aan de schuldenaar
een schone lei onder Chapter 7 voor alle (niet uitgezonderde) schulden die zijn ontstaan
vóór faillissement, tenzij de schuldenaar gedurende het faillissement of in het jaar
voorafgaande aan het faillissement, kort gezegd, (a) goederen aan de boedel heeft
onttrokken, (b) onjuiste informatie heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden,
of (c) instructies van de rechter heeft genegeerd.129 De debiteur, die binnen een
periode van zes jaar voorafgaand aan zijn verzoekschrift een schone lei heeft verkregen
onder Chapter 7, kan gedurende zes jaar niet opnieuw een schone lei verkrijgen.130

Was de eerdere discharge verleend onder Chapter 13, dan kan de schuldenaar wel
steeds opnieuw een schone lei verkrijgen indien de concurrente crediteuren in het
voorafgaande faillissement ofwel (a) volledig waren voldaan, dan wel (b) zeventig
percent betaald kregen en de schuldenaar het plan destijds te goeder trouw voorstelde
en de schuldenaar zich tot het uiterste had ingespannen (best effort).131 Chapter 13
biedt in beginsel alleen een schone lei aan de schuldenaar die het vastgestelde sane-
ringsplan volledig heeft uitgevoerd.132 Praktijkstudies wijzen uit dat slechts een derde
van de schuldenaren een Chapter 13 plan volbrengt.133 Indien de schuldenaar de
uitvoering van het plan niet heeft voltooid kan de rechter een schone lei toch verlenen

127 § 1325(b) USC. Onder disposable income verstond de Bankruptcy Code tot 17 oktober 2005 het
inkomen dat (a) de schuldenaar (en personen afhankelijk van de schuldenaar) niet nodig had (hadden)
om van te bestaan – met dien verstande dat maximaal 15% van het inkomen aan bepaalde charitatieve
instellingen mocht worden geschonken – en dat (b) evenmin nodig was om kosten te dekken voor
de instandhouding en exploitatie van een eventuele onderneming van de schuldenaar. Deze niet
geconcretiseerde standaard leidde weer tot verschillende interpretaties door de diverse district courts;
over het algemeen bleken rechters het uitgavenpatroon van schuldenaren niet al te veel te bekritiseren,
zie Borraine & Roestoff (2000), par. 2.4.1.3.

128 Zie de aanpassing van § 1325(b)(2) USC, inwerking getreden in oktober 2005, met een verwijzing
naar de (nieuwe) definitie van current monthly income in § 101(10A) USC en de redelijkerwijs
noodzakelijk te maken kosten van de schuldenaar volgens de Internal Revenue Service bedoeld in
§ 707(b)(2) USC. Kort gezegd komt het er op neer dat de schuldenaar onder Chapter 13 zijn boven-
mediane inkomen voor aflossing van schuldeisers dient aan te wenden, na aftrek van het toepasselijke
kostenbudget opgesteld door de IRS.

129 Zie de gedetailleerd beschreven uitzonderinggronden van § 727(a) USC. Ook rechtspersonen kunnen
toepassing van Chapter 7 verzoeken, maar de discharge geldt alleen voor natuurlijke personen.

130 § 727(a)(8) USC.
131 § 727(a)(9) USC.
132 § 1328 USC.
133 Zie Sullivan, Warren en Westbrook ‘Who Uses Chapter 13’ in Niemi-Kiesiläinen et al. (2003), p. 273.
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indien voldaan is aan drie voorwaarden: (a) de schuldenaar kan redelijkerwijze niet
verantwoordelijk gehouden worden voor zijn tekortkoming in de uitvoering van het
plan, (b) de betaling aan concurrente crediteuren onder het (deels uitgevoerde) plan
is niet minder geweest dan het geval zou zijn geweest bij liquidatie volgens Chapter 7,
en (c) de aanpassing van het plan is, praktisch gezien, niet mogelijk.134 Deze hard-
ship discharge onder Chapter 13 strekt zich overigens niet uit tot de schulden die
nondischargeable zijn onder Chapter 7.135 Crediteuren en de trustee kunnen zich
verzetten tegen de schone lei.136

De schone lei bevrijdt de schuldenaar van zijn persoonlijke aansprakelijkheid maar
de vorderingsrechten blijven onaangetast.137 Crediteuren die een zekerheidsrecht
hebben op goederen van de schuldenaar of een derde kunnen hun vorderingen op het
onderpand verhalen, ook na een discharge.138 Een vastgesteld saneringsplan onder
Chapter 13 kan ook de rechten van zekerheidsgerechtigden in beperkte mate aantas-
ten.139 Voorts is het onder de Bankruptcy Code mogelijk dat de debiteur, vóór het
verkrijgen van de schone lei, met een crediteur afspreekt dat schulden aan die crediteur
verschuldigd blijven in weerwil van de schone lei.140 Dat kan in het belang zijn
van de debiteur bijvoorbeeld indien de betreffende crediteur aanstuurt op een vaststel-
ling door de rechter van een uitzondering op de schone lei.141 Ook kan de debiteur
gebaat zijn bij voortzetting van een kredietfaciliteit, bijvoorbeeld in de vorm van een
creditcard. Een dergelijke herbevestiging van schuld dient bij de rechter gemeld te
worden en vereist bovendien de goedkeuring van de rechter indien de debiteur niet
bijgestaan wordt door een advocaat.142 De schuldenaar kan de herbevestiging herroe-
pen tot het moment dat hij de schone lei (voor de overige schulden) verkrijgt dan
wel binnen zestig dagen na de melding aan de rechter. Om een schone lei te verkrijgen
dient de schuldenaar, sinds oktober 2005, tijdens de insolventieperiode een cursus
voltooid te hebben over personal financial management.143

134 § 1328(b)USC (..failure… for which the debtor should not justly be held accountable…). De rechter
heeft die bevoegdheid vanaf het moment van de vaststelling van het plan.

135 Zie § 1328(c) USC.
136 § 704(6) en 727(c)(1) USC. Ook de United States Trustee heeft dat recht.
137 Zo blijkt uit § 524(e) en (f), waar onder meer bepaald is dat een borg aansprakelijk blijft voor de

schulden van de schuldenaar en dat het de schuldenaar vrijstaat zijn schulden, ondanks de discharge,
te voldoen. Zie voorts Warren & Bussel (2002), p. 116.

138 Zie Warren & Bussel (2002), p. 117, met verwijzing naar Long v. Bullard, 117 U.S. 617 (1886)
een beslissing van de Supreme Court uit 1886.

139 Zie par. 3.3 hierboven.
140 § 524(c) USC. Onder Chapter 7 kan de debiteur ook geheel afstand doen van de schone lei,

§727(a)(10) USC (a written waiver of discharge executed by the debtor).
141 Vgl. Whitford (1997), p. 187.
142 § 525(c)(6) USC. De rechter verleent goedkeuring indien hij oordeelt dat geen sprake is van undue

hardship en dat de herbevestiging in the best interests van de debiteur is.
143 Dit geldt zowel onder Chapter 7 als onder Chapter 13, zie § 727(a)(11) en § 1328(g)(1).
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447. Chapter 7 en Chapter 13 zonderen een aantal, specifiek aangeduide schulden
uit van de werking van de schone lei. Volgens de Bankruptcy Reform Act van
1978144 waren in een Chapter 13 procedure alleen alimentatieschulden uitgezonderd
van de discharge, terwijl in Chapter 7 het aantal uitzonderingen van meet af aan veel
groter was.145 Het aantal uitzonderingen op de schone lei onder Chapter 13 is in
de loop van de jaren toegenomen, maar nog lang niet zo groot als onder Chapter 7.
Hieronder ga ik nader in op de bedoelde uitzonderingen op de schone lei.

Chapter 7
Chapter 7 kent een lange en gedetailleerde lijst van uitzonderingen op de schone lei,
sommige van algemene aard andere van zeer specifieke aard:146

1 bepaalde belasting- en douaneschulden;
2 schulden terzake van verkregen geld, krediet, eigendom of diensten, waarbij de

schuldenaar de goederen verkreeg onder valse voorwendselen (false pretenses),
door middel van fraude of onjuiste verklaringen (false representations) of door
een schriftelijke verklaring die betrekking heeft op de financiële situatie van de
debiteur. Creditcardmaatschappijen doen regelmatig en met wisselend succes een
beroep op de laatst bedoelde uitzondering.147 In diverse zaken is het beroep
afgewezen wegens het verzuim van de creditcardmaatschappij te voldoen aan haar
plicht om de kredietwaardigheid van de schuldenaar te onderzoeken alvorens

144 Onder andere aan Borraine & Roestoff, ‘Developments in American consumer bankruptcy law:
lessons for South Africa’, Obiter vol 21 1, p. 33 e.v. en vol 21 2, p. 241 e.v. ontleen ik de volgende
historische gegevens. Met ingang van 1 oktober 1979 werd de The Bankruptcy Act van 1898
vervangen door de Bankruptcy Reform Act of 1978. De eerste federale Bankruptcy Act dateerde
van 1800, gevolgd door nieuwe wetten in 1841 (vanaf 1841 konden ook niet-kooplieden faillissement
aanvragen), 1867, 1898 (niet langer was toestemming van crediteuren nodig voor een discharge
na liquidatie), 1938 (met de introductie van een saneringsprocedure op basis van een afbetalingsplan,
vergelijkbaar met de huidige Chapter 13 procedure). In verband met de grote toename van de
kredietverlening en het groeiende aantal faillissementen deed het Brookings Institute in 1967 voor
het eerste een groot onderzoek naar faillissementen in de VS, met aanbevelingen het gerechtelijke
systeem om te zetten in een administratief systeem en om de discharge uit te breiden en te liberalise-
ren. Het Amerikaanse Congres installeerde vervolgens een commissie om de Bankruptcy Act van
1898 te herzien. Na het Report of the Commission on the Bankruptcy Laws of the United States
uit 1973 volgde enkele jaren later de The Bankruptcy Reform Act 1978, die weer gewijzigd is in
1984, 1994 en 2005.

145 Zie Whitford (1997), p. 186. Voor Chapter 13 sprak men van een ‘superdischarge’.
146 § 523(a)(1)-(19) USC, met nog weer een verdere onderverdeling in artikelleden. In de hoofdtekst

som ik deze uitzonderingen – verkort en versimpeld weergegeven en zonder melding van alle
uitzonderingen op uitzonderingen – op, met hier en daar een enkele kanttekening.

147 Zie Warren & Bussel (2002), p. 186 e.v. over ‘credit card fraud’ en tevens Whitford (1997), p. 185.
Credit card issuers stellen zich veelal op het standpunt dat schuldenaren die lichtvaardig hun
creditcard gebruiken, met de intentie niet terug te betalen of zonder redelijke mogelijkheid dat te
doen, zich schuldig maken aan een ‘implied false representation’, en met succes in American Express
v. Hashemi, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 1996. 104 F.3d 1122 (deels weergegeven
in Warren & Bussel (2002), p. 187.
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krediet te verstrekken.148 In verband met bedoelde uitzonderingen veronderstelt
de Bankruptcy Code dat schulden van consumenten (consumer debts) boven
US $ 1.000,-, terzake van luxe goederen of diensten en bepaalde geldleningen
(cash advances) en aangegaan in de periode beginnend zestig dagen vóór faillisse-
ment, niet onder de schone lei vallen;149

3 schulden die de schuldenaar bekend waren maar niet door hem zijn opgegeven,
tenzij de crediteur tijdig van het faillissement op de hoogte was om zijn vordering
te kunnen indienen;

4 fraudeschulden van of kastekorten veroorzaakt door een schuldenaar die handelde
in een vertrouwenspositie, alsmede schulden uit hoofde van verduistering en
diefstal;

5 alimentatieschulden aan een (ex)echtgenoot of kind;
6 vergoedingsplicht wegens opzettelijke toegebrachte schade;
7 nader aangeduide boeten verschuldigd aan een overheidslichaam;
8 bepaalde studieschulden, tenzij de uitzondering daarvan zou leiden tot undue

hardship;
9 verplichtingen tot vergoeding van letselschade na een auto- of motorongeluk indien

het besturen daarvan verboden was wegens alcohol- of drugsgebruik;
10 schulden die in een eerder faillissement niet gezuiverd zijn;
11 bepaalde fraudeschulden van vertrouwenspersonen van financiële instellingen

(depositary institutions);
12 schulden van personen die verzuimen in hun plicht tot de instandhouding van

het kapitaal van bepaalde financiële instellingen (insured depositary institutions);
13 iedere restitutieverplichting uit hoofde van een strafrechtelijk bevel;
14 schulden die zijn aangegaan om een belastingschuld te af te betalen die niet onder

de schone lei zou vallen op grond van uitzondering (1) hierboven;
15 schulden die voortvloeien uit een echtscheiding – niet zijnde alimentatieverplichtin-

gen (zie (5)), bijvoorbeeld schulden uit hoofde van een boedelverdeling – tenzij
(a) de debiteur niet in staat zou zijn de betreffende schulden uit zijn inkomens-
surplus (gedeelte dat hij niet nodig heeft om in zijn onderhoud te voorzien) te
voldoen of (b) de betreffende crediteur (echtgenoot, kind) niet onevenredig in
zijn belang zou zijn getroffen indien de betreffende schuld wel onder de schone
lei zou vallen;

16 bepaalde schulden, opeisbaar na de faillissementsdatum, aan een vereniging van
eigenaren, indien de schuldenaar zelf in de betreffende woning woont of huurpen-
ningen ontvangt van de woning;

17 griffierechten;
18 bepaalde schulden aan de overheid op grond van de sociale zekerheidswetgeving

(Social Security Act, 42 USC 601);

148 Zie bijvoorbeeld In re Ellingsworth, 212 B.R. 326, gedeeltelijk weergegeven in Warren & Bussel
(2002), p. 190.

149 § 523(a)(2)(C) USC.
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19 door de rechter of in een schikking vastgestelde schulden die voortvloeien uit de
overtreding van regelgeving voor de effectenhandel, alsmede door de rechter of
in een schikking vastgestelde schulden die anderszins samenhangen met effecten-
fraude.

De uitzonderingen op de schone lei vermeld onder (2), (4), (6) en (15) vereisen een
rechterlijke beslissing op verzoek van de betreffende crediteur.150 Indien de rechter
een verzoek van een schuldeiser in het geval onder (2) – denk weer aan creditcard-
maatschappijen – afwijst, kan de rechter de crediteur veroordelen in de procedurekosten
van de debiteur.151

Chapter 13
Een drietal uitzonderingen op de schone lei volgens Chapter 7 gelden ook in Chap-
ter 13: (5) alimentatieschulden aan een (ex)echtgenoot of kind, (8) studieschulden
en (9) verplichtingen tot vergoeding van letselschade na een auto- of motorongeluk
indien het besturen daarvan verboden was wegens alcohol- of drugsgebruik.152 Voorts
zijn onder Chapter 13 uitgezonderd boeten en verplichtingen tot restitutie opgelegd
bij een veroordeling wegens misdrijf.153 In het plan voorziene betalingen op schulden
waarvan de laatste aflossingstermijn eerst opeisbaar wordt na ommekomst van de
vastgestelde planduur vallen evenmin onder de schone lei.154 Vorderingen die zijn
ontstaan na datum faillissement kunnen ingediend worden bij de trustee indien het
goederen of diensten betreft die benodigd zijn voor de uitvoering van het plan. De
betreffende schulden vallen echter buiten de schone lei van Chapter 13 indien de
trustee geen toestemming had verleend voor het aangaan van die schulden terwijl de
verlening van toestemming, praktisch gezien, mogelijk was geweest.155 Indien het
saneringsplan niet (volledig) is uitgevoerd kan, zoals opgemerkt, nog steeds een
discharge verleend worden. In dat Chapter 13-geval gelden alle uitzonderingen van
Chapter 7.156 Een belanghebbende kan in alle Chapter 13-zaken binnen een jaar
na de verlening van de schone lei verzoeken om herroeping indien de schone lei was
verleend als gevolg van fraude (fraud) van de schuldenaar en de crediteur eerst na
het verlenen van de schone lei van de fraude wist.157

150 § 523(c)(1) USC.
151 § 523(d) USC.
152 § 1328(a)(2) jo. § 523(a)(5),(8) en (9) USC.
153 § 1328(a)(3) USC.
154 § 1322(b)5 USC.
155 § 1305(a)(2) jo. § 1328(d) USC
156 Zie § 1328(c) USC.
157 § 1328(e) USC.
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3.5 Conclusies

448. Een verzoek van een schuldenaar tot toepassing van Chapter 7 (liquidatieproce-
dure) of Chapter 13 (saneringsplan) leidt tot een toepassing van de insolventieprocedure
van rechtswege (automatic order for relief) alsmede een automatische afkoelingsperio-
de (automatic stay). De toepassing van Chapter 7 kan weer opgeheven worden indien
de schuldenaar de vereiste gegevens en documenten niet overlegt, de griffierechten
niet betaalt of indien sprake is van substantial abuse. Bij dit misbruikcriterium gaat
het er met name om vast te stellen of het inkomen van de schuldenaar aflossingen
aan de schuldeisers toelaat (means test). Indien de schuldenaar over voldoende aflos-
singscapaciteit beschikt zal de toepassing van Chapter 7 worden beëindigd en is de
schuldenaar aangewezen op Chapter 13. Hoewel bij de misbruiktoets wel bijzondere
omstandigheden, zoals de medische situatie en dienstplicht, worden meegewogen is
van een (algemene) goede-trouw-toets geen sprake.

Bij de toetsing van het saneringsplan van de schuldenaar onder Chapter 13 gebruikt
de U.S. Code wel de term good faith. Ook hier gaat het om de vraag of de door de
schuldenaar voorgestelde aflossingen onder het saneringsplan niet te laag zijn in
verhouding tot zijn aflossingscapaciteit (disposable income).
De snelle liquidatieprocedure van Chapter 7 kent een zeer lange lijst uitzonderingen
op de schone lei. Heeft de schuldenaar zijn saneringsplan onder Chapter 13 volbracht
dan gelden er nog maar enkele uitzonderingen. De uitzonderingen van Chapter 7
hebben onder meer betrekking op alimentatieschulden, strafrechtelijke schulden en
diverse fraudeschulden. Ook kredietschulden kunnen worden uitgesloten van de
discharge indien het krediet is aangegaan onder false pretenses of met false representa-
tions. Amerikaanse creditcardmaatschappijen betogen wel dat de schuldenaar die
lichtvaardig krediet aanvraagt zich schuldig maakt aan implied false representations.
Sommige rechters hebben deze redenering van de hand gewezen en stellen dat de
creditcardmaatschappijen bij de verstrekking van krediet een plicht hebben de krediet-
waardigheid van de schuldenaar te toetsen. Deze Amerikaanse discussie rond credit-
cardschulden doet denken aan het subjectieve goede-trouw-criterium van art. 3:11
BW. Maar in de uitzonderingen op de schone lei onder Chapter 7 en Chapter 13
komen de termen good faith (of bad faith) niet voor.
Mijn algemene conclusie is dat de termen good faith en abuse in het federale recht
van de VS met name een rol spelen bij de beantwoording door de rechter van de vraag
of de schuldenaar zijn feitelijke aflossingscapaciteit wel (voldoende) aanwendt voor
aflossing van zijn schulden.

4 Europese regelgeving

4.1 Harmonisering van insolventierecht?

449. In een resolutie over consumentenbeleid uit 1992 besloot de raad van ministers
van de EEG het onderzoek naar schuldenproblemen als een van zijn prioriteiten te
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stellen.158 Het resulterende onderzoeksrapport van Huls et al. (1994) ‘Overindebted-
ness of consumers in the EC member states: Facts and search for solutions’ kwam
tot stand in samenwerking tussen diverse Europese instituten en omvatte een General
Report en rapporten uit elf Europese landen.159 Huls et al. constateerden dat de Euro-
pese markt voor consumentenkrediet begon te groeien in de jaren 1960. De onderzoe-
kers spraken de verwachting uit dat de eenvormige Europese markt160 een verdere
stimulans zou geven aan de ‘credit society’ en een competitieve kredietmarkt.161

Huls et al. signaleerden dat algemeen wordt aangenomen dat kredietverlening de
belangrijkste oorzaak is van over-indebtedness.162 Huls et al. zagen een aantal ver-
schillen met de situatie in de Verenigde Staten. Volgens Huls et al. leggen de VS
de nadruk op het individu en domineert in de VS het vrije marktdenken, terwijl in
Europa overheden een grotere rol spelen in economische en sociale processen.163

Huls et al. merkten wel op dat in Europa steeds meer vraagtekens worden geplaatst
bij overheidsinterventie in verband met (a) het twijfelachtige en soms zelfs contra-
produktieve resultaat van overheidsinterventie, (b) de moeizame regulering van
financiële markten, en (c) de hoge kosten van interventie. Een tweede verschil is dat
het niveau van de sociale voorzieningen in de VS lager is dan in Europese landen.
Ten derde is het aanbod en de marketing van krediet in de VS agressiever dan in
Europa, aldus Huls et al. in 1994.164

450. Huls et al. stelden dat de schuldenproblematiek niet alleen een probleem is van
debiteuren en crediteuren, maar tevens een sterke maatschappelijke component heeft
die samenhangt met de minimum levensstandaard die door de Europese lidstaten
gewaarborgd wordt. Insolvente schuldenaren die geen stimulans hebben betaalde arbeid
te verrichten vormen een sociaal-economische last voor de maatschappij. Individuele
verhaalsacties van crediteuren op het vermogen en het inkomen van de schuldenaar
verhogen de collectieve lasten – deels gedragen door crediteuren en deels door over-
heidsinstanties – en verminderen de gezamenlijke opbrengst voor crediteuren.165

Huls et al. bepleitten debt settlement als de beste oplossing voor consumenten en

158 92/C186/01 d.d. 13 juli 1992. Overeenkomstig deze resolutie gaf het Directoraat-Generaal van
Consumer Policy Services in November 1991 een onderzoeksopdracht aan het Leyden Institute of
Law & Public Policy.

159 Huls et al. (1994) p. 1 en 4.. Het instituut in Leiden werkte samen met het Belgische Centre de
Droit de la Consommation, het Duitse Institut für Finanzdienstleistungen en Prof. Norbert Reich
van de universiteit te Bremen.

160 Voortvloeiend uit het Verdrag van Maastricht, inwerking getreden op 1 November 1993.
161 Huls et al. (1994) p. 201 e.v.
162 Huls et al. (1994) p. 204.
163 Huls et al. (1994) p. 209.
164 Huls et al. (1994) p. 210.
165 Huls et al. (1994) p. 206 vergelijkt de positie van de individuele crediteur met het ‘prisoners

dilemma’: indien de crediteuren niet samenwerken en geen rekening houden met de belangen van
andere crediteuren is hun gemeenschappelijke verhaalsopbrengst lager. De kosten van het justitiele
apparaat (debt enforcement facilities) komen voor rekening van de maatschappij als geheel.
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‘kleine’ ondernemers.166 Daarbij dient de aandacht gericht te zijn op de toekomst
en niet op de vraag wie blaam treft voor het ontstaan van de schuldenlast van de
debiteur, in het verleden.167 De samenleving heeft er belang bij de insolvente debiteur
te ontlasten en te beschermen tegen verhaalsmaatregelen van crediteuren en de debiteur
een nieuwe kans te geven. Bij wijze van tegenprestatie mag van de debiteur verlangd
worden dat zijn actief – voorzover niet vrijgesteld voor eerste levensbehoeften – wordt
geliquideerd. Tevens mag van de debiteur verlangd worden zijn toekomstige inkomen,
voorzover die het bestaansminimum van de schuldenaar en zijn gezin te boven gaan
en zonder de schuldenaar de stimulans te ontnemen om de geboden nieuwe kans tot
een succes te maken, aan te wenden voor aflossing van crediteuren.168 Huls et al.
verdedigden de fresh-start-doctrine ook vanuit het economische gezichtspunt van
verdeling van het risico van niet-betaling en insolventie. De onderzoekers stelden dat
het risico dient te liggen bij de crediteuren: zij zijn het beste in staat de risico’s te
vermijden, zich tegen non-betaling te verzekeren en bij manifestatie van het risico
passende maatregelen te treffen.169 Debiteuren benaderen hun schuldenproblematiek
vanuit hun individuele, eigen belang. Crediteuren – met name professionele kredietver-
strekkers – zijn in staat tot een collectieve benadering van het risico van wanbetalende
debiteuren. Crediteuren kunnen de risico’s bovendien spreiden en in de kredietprijs
(rente) absorberen. Op basis van hun ervaring met een groot aantal debiteuren zijn
kredietverstrekkers bovendien in staat kredietrisico’s op basis van historische gegevens
in te schatten. Door het risico van insolventie te leggen bij de crediteur kan van de
schone-lei-doctrine bovendien een preventieve werking uitgaan en ongewenste,
agressieve kredietverlening ontmoedigd worden. In een uitgebalanceerde benadering
bepleitten Huls et al. er wel voor dat debiteuren voldoende geprikkeld moeten blijven
hun verplichtingen zoveel mogelijk na te komen en misbruik te voorkomen.170

451. Huls et al. constateerden in 1994 dat sommige lidstaten van de EU de fresh-
start-doctrine – in een of andere vorm – overnamen maar dat andere lidstaten vasthiel-
den aan de levenslange aansprakelijkheid van schuldenaren.171 De uiteenlopende
regelgeving verstoort de Europese kredietmarkt. Huls et al. constateerden dat het
insolventierecht niet behoort tot het werkterrein van de EU maar voorbehouden is
aan de lidstaten.172 De EU heeft wel bevoegdheden financiële markten te reguleren
in het kader van de totstandkoming van de interne markt en maatregelen te treffen
ter bescherming van burgers (civil protection) ter bescherming van insolvente consu-
menten.173 De EU kan ook lidstaten ondersteunen in onderhandelingen met het oog

166 Huls et al. (1994) p. 208 en 213.
167 Huls et al. (1994) p. 212.
168 Huls et al. (1994) p. 211.
169 Huls et al (1994) p. 214.
170 Huls et al. (1994) p. 216.
171 Huls et al. (1994) p. 209.
172 Als gevolg van de zogenaamde limited transfer of powers volgens de artt. 2 en 3 van het EU verdrag.
173 Huls et al. (1994) p. 221 e.v. Zij verwezen naar de Second Banking Directive 89/646/EEC en naar

de Consumer Credit Directive 87/102/EEC.
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op gelijke behandeling van EU-onderdanen waar het gaat om bescherming van perso-
nen en rechten.174 Binnen deze kaders zien Huls et al. ruimte voor een Consumer
Financial Services Marketing Directive op basis van art. 153 van het EU Verdrag.175

Art. 153 lid 3 onder b) van het Verdrag schrijft voor dat de Gemeenschap bijdraagt
aan de verwezenlijking van de consumentenbescherming door middel van ‘maatregelen
om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren’. De
auteurs verwijzen naar een vergelijkbare richtlijn inzake produktveiligheid.176 Volgens
de auteurs zou een dergelijke richtlijn regels moeten stellen (a) inzake transparantiever-
plichtingen voor financiële dienstverleners, (b) tot beperking van bezwarende prijs-
boete- en incassobedingen, (c) ter aansporing van lidstaten tot regulering van schuld-
hulp (d) teneinde de lidstaten te bewegen minimale wettelijke voorzieningen te treffen
voor schuldsanering en een schone lei.177 Huls et al. hebben voorts een Model Solu-
tion geschetst om te voorzien in een wettelijke saneringsregeling van individuele
lidstaten.178 Onder verwijzing naar het (hieronder in paragraaf 5 te bespreken) Franse
stelsel ontraadden Huls et al. een rigide toepassing van een goede-trouw-test bij de
opening van de insolventieprocedure.179 Als alternatieven noemden zij het uitsluiten
van bepaalde schulden van de schone lei, het beperken van herhaald gebruik van de
insolventieprocedure uitmondend in een schone lei (geen herhaling binnen zes jaar,
aldus Huls et al.) en de beëindiging van de procedure indien de debiteur zijn verplich-
tingen tijdens de saneringsperiode niet nakomt. Huls et al. adviseerden om schuldena-

174 Art. 220 EU-verdrag.
175 Huls et al. (1994) p. 221 e.v. verwezen naar het destijds nog in te voeren en thans weer vervallen

art. 129a (Verdrag van Maastricht, ingevoerd 1999) respectievelijk art 100a van het oorspronkelijke
EEG Verdrag van Rome van 1957. Art. 153 van het EU Verdrag inzake consumentenbescherming
luidt thans (24.12.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 325/101): ‘(1) Om
de belangen van de consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming
te waarborgen, draagt de Gemeenschap bij tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid
en de economische belangen van de consumenten alsmede tot de bevordering van hun recht op
voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen. (2) Met de
eisen terzake van consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren
van het beleid en het optreden van de Gemeenschap op andere gebieden. (3) De Gemeenschap draagt
bij tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen door middel van: (a) maatregelen
die zij op grond van art. 95 in het kader van de totstandbrenging van de interne markt neemt; (b)
maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren. (4).
De Raad neemt volgens de procedure van art. 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal
Comité de maatregelen, bedoeld in lid 3, onder b, aan. (5) De uit hoofde van lid 4 aangenomen
maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen voor een hogere graad van bescherming treft
of handhaaft. Deze maatregelen moeten verenigbaar zijn met dit Verdrag. Zij worden ter kennis
van de commissie gebracht.’

176 Richtlijn 92/59, OJEC L 228/24 van 11 augustus 1992.
177 Huls et al. (1994) p. 233 e.v.
178 De auteurs onderscheidden zes stappen in een saneringsprocedure: (1) de aanvraag en een automatic

stay, (2) de voorbereiding van een saneringsplan, (3) de besluitvorming over het plan, (4) de
saneringsperiode, (5) het einde van de saneringsperiode, (6) betaling van schulden na het verkrijgen
van de schone lei aan dwangcrediteuren respectievelijk door herbevestiging van schulden (reaffirma-
tion of debts). In de hoofdtekst bespreek ik slechts enkele elementen van de voorgestelde Model
Solution.

179 Huls et al. (1994) p. 250.
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ren met een schuldenlast boven een bepaald maximum niet toe te laten.180 Voorts
bepleitten zij een automatic stay vanaf het moment van indiening van het verzoek
van de schuldenaar tot toepassing van de schuldsaneringsregeling.181 Huls et al.
meenden dat vier jaar de ‘optimale’ duur van het saneringsplan is.182 Schuldenaren
moeten een maximale inspanning leveren (best effort) maar ook saneringsplannen
die niet resulteren in een uitdeling (zero payments plans) kunnen eventueel aan die
matstaf voldoen.183 Huls et al. pleitten ervoor de volgende schulden uit te sluiten
van de schone lei (a) alimentatieschulden, (b) schadevergoedingsverplichtingen
voortvloeiend uit boos opzet (criminal intent) of grove nalatigheid, (c) strafrechtelijke
boeten. Schulden aan publiekrechtelijke lichamen zouden wel onder de schone lei
moeten vallen, maar studieschulden ‘mogelijk’ niet.184

452. Het Economisch en Sociaal Comité constateerde in 2002 dat (a) de meeste EU-
landen uiteenlopende stelsels hanteren om situaties van schuldenproblemen te voor-
komen en te verhelpen, (b) er weliswaar fragmentarische maatregelen zijn genomen
bij de herziening van de richtlijn over consumptief krediet,185 maar (c) dat de Euro-
pese Commissie nog geen standpunt heeft ingenomen inzake een gemeenschappelijke
aanpak van de schuldenproblematiek.186,187 Onder verwijzing naar art. 153 van
het Verdrag van Rome inzake consumentenbescherming stelde het ESC dat ‘het niet
alleen mogelijk maar ook absoluut noodzakelijk [is] voor de werkelijke totstandbren-
ging van de interne markt om de hoofdzakelijk juridische aspecten van de kwestie
gezinnen met een schuldenprobleem op een geharmoniseerde, Europese manier aan
te pakken.’188 Het Comité gaf drie hoofdargumenten en drie ‘bijkomende’ argumen-

180 Huls et al (1994) p. 249. Zij waarschuwden echter tegen een te lagen bovengrens – en wezen op
het Engelse systeem, zie par. 9.2 hieronder – of een te hoge ondergrens en wezen naar de hoge
minimale omvang van de schulden in het Deense recht als toelatingsvereiste tot de wettelijke
schuldsaneringsregeling.

181 Huls et al. (1994) p. 250.
182 Idem p. 255.
183 Idem.
184 Huls et al. (1994) p. 258. De auteurs noemden voorts nog kredietschulden die tijdens de planperiode

met toestemming van de bewindvoerder zijn aangegaan. Over het algemeen vallen evenwel alle
verplichtingen die tijdens een saneringsperiode worden aangegaan buiten het bereik van wettelijke
schuldsaneringsregelingen.

185 Zie over die richtlijn hoofdstuk 2, par. 3.1.
186 Zie het Advies van de ESC d.d. 21 juni 2002 (2002/C 149/1) over ‘Huishoudens met een schulden-

probleem’.
187 Na een aanbeveling van het ESC enkele jaren eerder heeft de Europese Commissie een aanbestedings-

procedure opgestart voor de uitvoering van twee studies in de lidstaten. De eerste studie betrof de
statistische aspecten van de schuldenproblematiek en resulteerde in het rapport van Betti et al. (2001).
De tweede studie zou een vergelijking moeten behelzen van de rechtsstelsels van de lidstaten die
van toepassing zijn op de schuldenproblemen van consumenten, maar deze tweede studie heeft,
als ik het goed zie, tot op heden niet plaatsgevonden. Het rapport van Niemi-Kiesiläinen & Henrikson
(2005) bevat wel enige rechtsvergelijkende elementen, maar heeft een bredere opzet, zie de volgende
randnrs.

188 2002/C 149/1, par. 2.4. Het ESC verwijst voorts nog naar de art. 2 en 34 van het EU-Verdrag en
de art. 3 onder t van het Verdrag van Rome.
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ten voor een Europese, geharmoniseerde aanpak van de schuldenproblematiek.189

Ten eerste het gelijktrekken van de concurrentieverhoudingen tussen diverse instanties
die krediet verstrekken aan consumenten, zoals kredietinstellingen en handelaren die
hun goederen op afbetaling en krediet verkopen. Ten tweede het voorkomen van
barrières bij grensoverschrijdende transacties (onder andere elektronische handel en
koop op afstand) welke barrières de concurrentieverhouding en in de interne markt
verstoren. Ten derde wees het ESC op de bescherming van de consument zoals die
beoogd wordt door art. 153 van het Verdrag van Rome.190 Ten vierde de impuls
aan de grensoverschrijdende kredietverschaffing als gevolg van de invoering van de
gemeenschappelijke Euro. Ten vijfde de invoering van de richtlijn over de verkoop
op afstand van financiële diensten.191 Ten slotte wees het Comité in 2002 op de
uitbreiding van de Europese Unie die het ‘rechtskader’ nog complexer maakt. Het
ESC beval de Europese Commissie aan ‘maatregelen voor te stellen ter harmonisering
van zowel het materiele recht als de rechtsvordering inzake het voorkomen en verhel-
pen van situaties van te grote schuldenlast.’192 De lidstaten werd aanbevolen (a)
‘rekening te houden met de mogelijkheid dat bepaalde juridische aspecten van het
schuldenvraagstuk in een regeling worden vervat waarvan de reikwijdte parallel loopt
met die van de insolventieregeling voor bedrijven’, (b) ‘eventueel gezamenlijk ge-
dragscodes op te stellen om situaties van schuldenproblemen op te lossen’ en (c)
‘eventueel samen te werken om situaties van torenhoge schulden als gevolg van
grensoverschrijdende kredietverlening langs niet-rechterlijke weg te verhelpen.’

453. Tot op heden is het niet gekomen van Europese richtlijnen of andere maatregelen
ter harmonisering van het insolventierecht van de lidstaten met het oog op de bescher-
ming van consumenten in een problematische schuldensituatie.193 Op een conferentie
te Helsinki in april 2005 hebben de Ministers van Justitie van de Europese lidstaten
wel hun zorg uitgesproken over de credit society en de over-indebtedness.194 De
ministers waren het eens over ‘the importance to take measures to seek legal and
practical solutions to debt problems encountered by citizens in a credit society’ en
de ministers wezen op de noodzaak van ‘prevention and proper management of debt
problems’. De ministers stelden voor om de Europese Commissie voor juridische
samenwerking (CDCJ) in te schakelen om bestaande wetgeving en ‘good practices’

189 2002/C 149/1, par. 2.5 en 2.6.
190 Ook Huls et. al (1994) wezen daar op. Zie voor de tekst van art. 153 van het EU Verdrag inzake

consumentenbescherming noot 175 hiervoor.
191 Richtlijn nr. 2002/65/EG van 23 september 2002 betreffende verkoop op afstand van financiële

diensten aan consumenten (PbEG L 271), een verbijzondering van Richtlijn nr. 1997/97/EG betreffen-
de de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144).

192 2002/C 149/1, par. 3.2.1.
193 Er zijn wel diverse voorstellen gedaan tot aanscherping van de Europese richtlijn inzake de kredietver-

lening aan consumenten. Het betreft voorgestelde voorschriften tot maximering van de rente en het
verlenen van bedenktijd aan consumenten aan wie consumptief krediet vertrekt wordt, zie hoofdstuk 2,
par. 3.1.

194 26th Conference of European Ministers of Justice, Helsinki, 7-8 April 2005, MJU-26 (2005) Resol.
1 Final.
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te analyseren en een passend Europees instrument voor te bereiden, met een definitie
van wettelijke en administratieve maatregelen en remedies en met specifieke aandacht
voor de rol van gerechtelijke, administratieve en niet-gouvernementele instanties. In
opdracht van CDCJ hebben Niemi Kiesiläinen en Henrikson in september 2005 een
Report on Seeking Legal Solutions to Debt Problems in Credit Societies opgesteld.195

Vervolgens heeft een groep van experts uit diverse Europese landen (CJ-S-Debt) in
2006 een ontwerp opgesteld voor aanbevelingen van de Raad van Europa aan de
Europese lidstaten.196 De aanbevelingen betreffen, ten eerste, de preventie van schuld-
problemen, ten tweede, de verlichting van de effecten van verhaalsmaatregelen van
schuldeisers ten behoeve van schuldenaren en borgen, ten derde, de ‘rehabilitation’
van de schuldenaren met schuldproblemen, en tenslotte de implementatie van aanbeve-
lingen.197 Ten aanzien van de ‘rehabilitatie’ bepleit de expertgroep in de eerste plaats
een effectieve toegang voor schuldenaren tot onafhankelijk advies en tot schuldsane-
ring. Voorts beveelt de groep aan dat zowel de duur van saneringsplannen als de
betalingsverplichting van schuldenaren tijdens de looptijd van een saneringsplan
‘reasonable’ zijn, zonder enige concretisering van termijnen of bedragen. De groep
beveelt aan dat schuldsanering alle schulden omvat behoudens de uitzonderingen
voortvloeiend uit het nationale recht van de lidstaten. De expertgroep laat zich niet
uit over de wenselijkheid van specifieke uitzonderingen op de schone lei zoals die
voorkomen in de diverse rechtsstelsels, bijvoorbeeld de uitzondering van alimentatie-
schulden, belastingschulden en boeten, maar verzet zich ook niet tegen dergelijke
uitzonderingen.198 De experts adviseren de lidstaten maatregelen te treffen ter onder-
steuning van schuldsanering in het minnelijke traject.199 De expertgroep komt niet
met een concrete uitwerking van wenselijke maatregelen. Tenslotte beveelt de expert-
groep een partiële of een volledige schone lei aan in die gevallen waarin andere
saneringsmaatregelen geen soelaas bieden. Hierbij noemt de expertgroep met zoveel
woorden het belang van reïntegratie van de schuldenaar in sociale en economische
activiteiten.200

454. Het rapport van Niemi Kiesiläinen en Henrikson uit 2005 beveelt Europese
wetgevers aan om (alleen) schuldenaren die te goeder trouw jegens hun crediteuren

195 Niemi-Kiesiläinen & Henrikson (2005). Het rapport is op 15 september 2005 aangeboden aan de
Raad van Europa. Het rapport is te raadplegen via http:/www.coe.int. De Raad van Europa is een
politieke organisatie van bijna vijftig Europese landen, opgericht in 1949. De organisatie stelt zich
ten doel (i) de rechten van de mens, de democratie en de rechtsstaat te verdedigen, (ii) Europese
verdragen te (doen) sluiten om maatschappelijke en juridische praktijk te harmoniseren, (iii) de
bewustwording van de Europese identiteit te bevorderen.

196 Zie CJ-S-Debt (2006). Appendix III van dit rapport omvat het ontwerp van de aanbeveling van de
Raad van Europa.

197 CJ-S-Debt (2006), p. 18 (Appendix III).
198 Zie CJ-S-Debt (2006), p. 18 en p. 25. Zie ook de rechtsvergelijkende tabel in par. 10.4 van dit

hoofdstuk.
199 CJ-S-Debt (2006), p. 18 en p. 25.
200 CJ-S-Debt (2006), p. 19.
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hebben gehandeld toe te laten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling.201 De ont-
werpaanbeveling van de expertgroep (CJ-S-Debt) rept niet over toelatingscriteria voor
een (wettelijke) schuldsaneringsregeling anders dan het voor de hand liggende vereiste
dat de schuldenaar zich in een problematische schuldensituatie bevindt. Uit de introduc-
tie op de ontwerpaanbeveling blijkt dat binnen de expertgroep wel een discussie heeft
plaats gevonden over het begrip van de te goeder trouw handelende schuldenaar (acting
in good faith) en een eventueel onderscheid tussen ‘good’ and ‘bad’ debtors.202

Van belang voor het onderhavige onderzoek is vast te stellen dat de uitkomst van
die discussie was dat de expertgroep besloot een dergelijke onderscheid niet te maken
en het ‘idea of good faith’ niet in de aanbeveling op te nemen.203 Wel heeft de ex-
pertgroep gewezen op het gevaar van misbruik van de schone lei.204 Ook adviseert
de expertgroep geen schone lei zolang recidivegevaar bestaat.205 Maar in de eigenlij-
ke ontwerpaanbeveling formuleert de expertgroep geen toelatingsvereisten of afwij-
zingsgronden voor toepassing van minnelijke of wettelijke schuldsanering of gronden
tot weigering van een schone lei. In het ontwerp voor een toelichting op de ontwerp-
aanbeveling van de Europese Raad stelt de expertgroep dat verstrekking van een
schone lei steeds gepaard dient te gaan met maatregelen ter voorkoming van herhaling
van de schuldenproblematiek met specifieke aandacht voor de oorzaak van de schul-
denproblematiek van de desbetreffende schuldenaar.206

Mogelijk om een voor alle deelnemende landen aanvaardbaar compromis te
bereiken zijn de aanbevelingen van CJ-S-Debt weinig concreet over toelatingsvereisten,
toepassingsduur of uitzonderingen op de schone lei. Ten tijde van de afronding van
het onderhavige onderzoek had de Europese Raad de voorgedragen aanbevelingen
nog niet tot de hare gemaakt. Europese regelgeving of concrete harmonisering van
het schuldsaneringsrecht van de lidstaten lijkt nog ver weg.207

201 Niemi-Kiesiläinen & Henrikson (2005), p. 42. Onder verwijzing naar de regeling in Frankrijk en
de ‘Nordic countries’ stellen de auteurs in hun rapport over alle EU landen ook: ‘The principle of
good faith is present in the regulation of access to debt adjustment and in the obligations during
the payment plan,’ a.w. p. 29. Op basis van het door mij verrichte onderzoek onderschrijf ik die
conclusie in ieder geval niet voor Duitsland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, zie nader de
behandeling van de nationale rechtsstelsels in dit hoofdstuk alsmede de concluderende par. 10 van
dit hoofdstuk.

202 CJ-S-Debt (2006), p. 6.
203 CJ-S-Debt (2006), p. 6.
204 CJ-S-Debt (2006), p. 9.
205 Idem.
206 CJ-S-Debt (2006), p. 26.
207 Vermeld zij dat de Europese Verordening 1346/2000/EG betreffende insolventieprocedures (IVO)

ook betrekking heeft op diverse nationale schuldsaneringsprocedures voor natuurlijke personen, zie
art. 2 IVO en de bijbehorende bijlagen A en B. De IVO heeft met name tot doel de wederzijdse
erkenning van insolventieprocedures geopend in een van de lidstaten. Zie Wessels (X), International
Insolvency Law, par. 10430 en 10447.
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4.2 De aantasting van het eigendomsrecht van de crediteur

455. Art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM luidt als volgt.

Artikel 1 Bescherming van eigendom
Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom.
Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder
de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.
De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een staat
heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigen-
dom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van
belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.208

Bij toekenning van een schone lei aan een schuldenaar vervalt ofwel het vorderings-
recht van de schuldeiser ofwel de afdwingbaarheid van de rechtsvordering van de
schuldeiser nakoming van zijn schuldenaar te vorderen.209 In beide gevallen wordt
het ongestoorde genot van het eigendomsrecht van de crediteur aangetast. De vraag
rijst of een crediteur een succesvol beroep kan doen op het hierboven geciteerde artikel
van het Eerste Protocol ter voorkoming van de aantasting van zijn vorderingsrecht
door de werking van een wettelijke schuldsaneringsregeling.

456. Naar aanleiding van klachten van een Finse crediteur over de gevolgen van
toepassing van de nationale Finse schuldsaneringswet210 heeft het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens zich kunnen uitlaten over de door de crediteur gestelde
schending van zijn eigendomsrecht.211 De klager had zich in 1988 en 1999 garant
gesteld voor een banklening die aan de schuldenaar was vertrekt. Toen de schuldenaar
zijn verplichtingen jegens de bank niet nakwam, deed de bank een beroep op de
garantie en moest de klager circa C= 20.000 aan de bank betalen. In 1995 diende de
schuldenaar een verzoek in tot toepassing van de Finse schuldsaneringswet uit 1993.
Klager had zich tegen toewijzing van het verzoek verzet. Klager voerde aan dat de
saneringsregeling tot een ongerechtvaardigde ontneming van zijn eigendomsrecht kon
leiden. Voorts stelde klager dat de schuldenaar jong en gezond was en dat de schulde-
naar in staat geacht kon worden zijn schulden op termijn terug te betalen. De Finse
rechter overwoog dat de solvabiliteit van de schuldenaar ernstig was verzwakt door
de eerdere werkeloosheid van de schuldenaar en zijn mislukte handelsactiviteiten en
verklaarde de saneringsregeling van toepassing in april 1996, overigens eerst nadat

208 Protocol Nr. 1 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, Parijs, 20 maart 1952.

209 De Wsnp hanteert die tweede methode. De schuldeiser kan geen betaling meer afdwingen, maar
op de schuldenaar rust nog wel een natuurlijke verbintenis tot nakoming, zie hoofdstuk 2, par. 5.3
(slot).

210 De Finse regeling heet: laki yksityishenkilön velkajärjestelystä, lag om skuldsanering för privatper-
soner 57/1993

211 EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479.
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de schuldenaar een baan had gevonden. De rechter vond niet dat het vorderingsrecht
aangemerkt kon worden als een onverstoorbaar eigendomsrecht bedoeld in het (eerste
protocol bij het) EVRM.212 Het hoger beroep werd afgewezen en de mogelijkheid
cassatie in te stellen werd klager ontzegd, waarna hij een klacht indiende tegen de
Finse staat bij het Europese Hof.213 Volgens het door de Finse rechter vastgestelde
betalingsschema, ingaande op 1 juni 1996, diende de schuldenaar gedurende vijf jaar
C= 71 per maand aan zijn crediteuren af te betalen.214 Als gevolg van toepassing van
de wettelijke saneringsregeling was de vordering van klager op de schuldenaar terug-
gebracht van C= 20.000 tot C= 365.215 Onder verwijzing naar art. 1 van het Eerste
Protocol van het EVRM voerde klager een aantal principiële bezwaren aan tegen de
Finse schuldsaneringsregeling en de consequenties van de toepassing van die wettelijke
regeling in het onderhavige geval. De klager erkende dat art. 1 van het Protocol aan
de Verdragsluitende Staten een ruime beoordelingsmarge laat, maar klager verzette
zich tegen ‘direct property tranfers from one citizen to another as in the case of a
debt adjustment’ zonder dat klager voor die ‘eigendomsoverdracht’ gecompenseerd
werd. De klager vond dat een uitkering aan de schuldenaar een beter passende beleids-
instrument was om schuldenaren te ondersteunen en sociale consequenties te voor-
komen. Indien, zoals de Finse regering betoogde, schuldsanering sociale problemen
moest verlichten en voorkomen, dan zou de Finse staat tenminste haar fiscale vordering
moeten opgeven, aldus de klager.216 Voorts stelde de klager dat de schuldenaar dan
gevrijwaard mag zijn van ‘social misery’ maar dat ‘similar misery’ juist gecreëerd
werd voor de schuldeisers. Klager zou een vorderingsrecht verliezen dat overeen komt
met diens netto jaarsalaris. Klager zag zich genoodzaakt een lening te sluiten om aan
zijn betalingsverplichting, voortvloeiend uit de door hem gestelde garantie ten behoeve
van de schuldenaar, te voldoen. Terwijl de schuldenaar slechts gedurende vijf jaar
een deel van zijn inkomsten behoeft af te staan, zou klager verplicht zijn gedurende
vijftien jaar op de bedoelde lening af te lossen. Volgens klager is zijn ‘burden’
disproportioneel in vergelijking met de ‘burden’ van de schuldenaar onder de Finse

212 De Finse rechter overwoog: ‘... With reference to Tomas Bäck’s submission, the District Court notes
that under the Adjustment of Debts (Private Individuals) Act it is possible to reduce the amount
of a claim and even to write a claim off. Considering that a guarantee always involves a risk as
to the possible obligation to pay the creditor and the possibility of recourse against the principal
debtor, the District Court finds that the claim in question cannot be considered as a possession that
would enjoy inviolable protection under the European Convention on Human Rights. ...’ zie ECHR,
Application no. 37598/97, randnr. 15., te raadplegen via http:/www.echr.coe.int/echr

213 Onder het voormalige art. 25 EVRM, thans art. 34 EVRM.
214 Ik maak daaruit op dat de schuldenaar tijdens de schuldsaneringsperiode C= 4.261,- aan de boedel

heeft afgedragen ter aflossing van zijn crediteuren (C= 71 * 60 maanden = C= 4261)
215 Zie EHRM 20 juli 2004,NJ 2005, 479, A. The parties’submissions, sub randnrs. 38-43. De uitspraak

vermeldt dat ‘As a result of the adjustment the applicant’s claim had been reduced from FIM 118
500 (about EUR 20 000) to FIM 2168,41 (EUR 365).’ Ik maak hieruit op dat van het door de
schuldenaar ‘gespaarde’ inkomen van C= 4.261 een gedeelte groot C= 365 toekwam aan klager bij
wijze van aflossing op zijn vordering op de schuldenaar, ofwel nog geen 2% van zijn oorspronkelijke
vordering van C= 20.000.

216 De staat ontving (nagenoeg) hetzelfde uitdelingspercentage als de klager.
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schuldsaneringswet. Voorts bracht klager procesrechtelijke klachten naar voren onder
andere inzake de onmogelijkheid voor klager om informatie te krijgen inzake de
financiële situatie van de schuldenaar en om de schuldenaar onder ede te doen horen
over diens schulden.

457. De Finse regering erkende dat er sprake is van een aantasting van het ongestoorde
genot van het recht van de crediteur, maar meende dat van een schending van art. 1
van het Eerste Protocol geen sprake was.217 De Finse regering droeg de volgende
argumenten aan:218

1 De doelstelling van de Finse schuldsaneringswet is te bewerkstelligen dat een
persoon in financiële moeilijkheden in staat gesteld wordt zijn financiële situatie
te verbeteren.

2 Het grote aantal saneringszaken was het gevolg van het slechts economische
klimaat in de jaren 1990 en de groei van de kredietverlening aan huishoudens
en ondernemingen. Preventie of oplossing van schuldenproblematiek door schuldsa-
nering (debt adjustment) voorkomt een vruchteloos beroep (van crediteuren) op
de rechter en handhavende autoriteiten.

3 De Finse regering vond dat, gegeven de insolventie van de debiteur, de schuldsane-
ringswet rekening houdt met de belangen van de debiteur en de belangen van
de crediteuren: ‘The Government pointed out further that debt adjustments were
implemented in accordance with a payment schedule fixed for several years, taking
into account the de facto solvency of the debtor. That way the debtor was afforded
a way out of a hopeless debt situation and was able to plan his or her future in
a sensible and realistic manner. The improvement of the debtor’s financial situation
also ensured that the creditors’ claims were reimbursed to the fullest extent
possible, albeit with a longer payment schedule. An arrangement which ensured
a debtor’s present and future possibility of earning an income also served the
interests of creditors. Where a debtor failed to pursue actively the reimbursement
of debts, due to financial difficulties which he or she found insurmountable, the
creditors usually did not get any payments. When account was taken of the
debtor’s de facto possibility of repaying his or her debts, the creditors could expect
to have at least part of their claims satisfied. As a result of the assessment of the
debtor’s solvency the creditors also avoided the useless and costly measures of
recovering debts.’

4 De regering concludeerde dat de schuldsaneringswet ‘undoubtedly served a
legitimate ‘public interest’ for the purposes of Article 1 of Protocol no. 1, even
to the extent that it might imply the transfer of property from one individual to
another.’ Zij voegde daar nog aan toe: ‘Debt-adjustment legislation was common
also in other member States of the Council of Europe.’

217 Ook het hof stelt vast dat de schuldsaneringswet een inbreuk vormt op een eigendomsrecht bedoeld
in het Eerste Protocol, EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479, onder randnrs. 44 en 57.

218 EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479, onder randnrs. 44-51.
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5 De Finse regering meende voorts dat de verzwakking van de positie van de
crediteur in proportie was met de doelstellingen van de schuldsaneringswet, daarbij
opnieuw overwegend dat van een daadwerkelijke verzwakking van de positie geen
sprake is wanneer de debiteur niet op een andere wijze tot een schuldsanering
kan komen: ‘As the amount of a debt would be reduced and the debtor freed from
his or her liability to reimburse a debt only where debt adjustment by other means
was not possible, such an adjustment would not in reality weaken the position
of creditors.’

458. Het EHRM stelde de regering in het gelijk en oordeelde dat van een schending
van het Eerste Protocol geen sprake was. Daartoe overwoog het Europese Hof in
algemene overwegingen het volgende:219

1 Inbreuken door de staat op het ongestoorde eigendomsgenot met een beroep op
het algemeen belang ‘must comply with the principle of lawfulness and pursue
a legitimate aim by means reasonably proportionate to the aim sought to be
realised.’220

2 De nationale autoriteiten zijn, naar het oordeel van het Hof, beter in staat om vast
te stellen wat in het algemeen belang is. De nationale beoordelingsmarge voor
sociaal en economisch beleid is ruim.

3 Maar een inbreuk op het eigendomsrecht mag niet voorbijgaan aan ‘a ‘fair balance’
between the demands of the public or general interest of the community and the
requirements of the protection of the individual’s fundamental rights. […] In
particular, there must be a reasonable relationship of proportionality between the
means employed and the aim sought to be realised by any measure depriving a
person of his possessions or controlling their use.’

4 Hoewel het Eerste Protocol geen procedurele vereisten stelt aan de inbreuk op
een eigendomsrecht oordeelt het Hof wel dat het individu een redelijke gelegenheid
moet krijgen zijn zaak voor de autoriteiten te verdedigen en zich te weer te stellen
tegen de inbreuk op de door het Eerste Protocol beschermde eigendomsrecht.

Het Hof onderzocht voorts of de Finse schuldsaneringswet voldoet aan de vereisten
voor een inbreuk op het eigendomsrecht van crediteuren:
5 Het Hof aanvaardde het standpunt van de Finse regering dat er een dringend

openbaar belang is debiteuren in bepaalde omstandigheden toe te staan te komen
tot een schuldsanering en ziet ook geen disproportionaliteit tussen dat doel en
de Finse saneringswet. Het Hof onderschrijft het standpunt van klager dat een
eigendomsoverdracht, zonder andere reden dan het toekennen van een voordeel
aan een privaat persoon, niet in het openbaar belang kan zijn. Maar de overdracht
van eigendom van een individu (de schuldeiser) naar een ander individu (de
schuldenaar) kan, afhankelijk van de omstandigheden, wel een gerechtvaardigd
middel zijn om het algemeen belang te bevorderen. ‘Thus, a transfer of property

219 EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479, onder randnrs. 42-70.
220 Het Hof verwijst naar zijn uitspraak in Jokela v. Finland, no. 28856/95, §§ 44 en 48, ECHR 2002-IV
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effected in pursuance of legitimate social, economic or other policies may be ‘in
the public interest’, even if the community at large has no direct use or enjoyment
of the property transferred. […]. The debt-adjustment legislation clearly serves
legitimate social and economic policies and is not therefore ipso facto an infringe-
ment of Article 1 of Protocol no. 1.’221

Tenslotte onderzocht het Hof nog of de schuldsaneringswet in het concrete geval van
klager een buitensporige last oplegde:
6 Het Hof overwoog dat de klager het risico van de economische recessie en de

daarop aansluitende Finse schuldsaneringswet niet kon voorzien. Maar klager had
bij het afgeven van zijn garantie wel het risico moeten meewegen dat de schulde-
naar zijn verplichting jegens de bank niet zou nakomen en de schuldenaar failliet
verklaard zou worden. Het feit dat het vorderingsrecht van de klager bij faillietver-
klaring van de schuldenaar zou blijven bestaan, neemt niet weg dat klager zelf
een risico van financieel verlies op zich nam.

7 Het Hof stelde voorts vast dat klager voldoende gelegenheid heeft gehad, binnen
de Finse rechtsgang, om zijn standpunt aan de Finse rechter voor te leggen en
dat klager, tijdens de sanering, ook nog de mogelijkheid had gehad om een
verhoging van de aflossing door de schuldenaar te vragen indien diens inkomen
daar aanleiding toe had gegeven. Het Hof gaf toe dat de klagende crediteur geen
mogelijkheid had na te gaan of de door de schuldenaar verstrekte (financiële)
informatie juist was, maar het Hof stelde daartegenover dat de schuldenaar wel
verplicht was, onder dreiging van strafrechtelijke sancties, accurate informatie
te verschaffen.

8 De Finse schuldsaneringswet heeft terugwerkende kracht in die zin dat ook rechten
van crediteuren die zijn ontstaan vóór de invoering van de schuldsaneringswet
aangetast worden. Hoewel het Hof wel bijzondere eisen stelt aan terugwerkende
kracht van wetgeving, had het Hof geen bezwaren gezien het sociale en op herstel
(van de debiteur) gerichte karakter van de wetgeving: ‘The Court considers that
a special justification is required for such interference, but accepts that in the
context of the 1993 Act there were special grounds of sufficient importance to
warrant it. The Court observes that in remedial social legislation and in particular
in the field of debt adjustment, which is the subject of the present case, it must
be open to the legislature to take measures affecting the further execution of
previously concluded contracts in order to attain the aim of the policy adopted.’
Meer specifiek ten aanzien van de klager constateert het

9 nog dat de schuldenaar reeds vier jaar voor toepassing van de schuldsaneringswet
geen betalingen meer aan klager had verricht en dat de vordering van klager
daarmee reeds zeer precair was geworden.

221 EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479, randnr. 60 verwijzend naar James and Others v. the United
Kingdom, uitspraak van 21 februari 1986, Series A no. 98, p. 31-32, §§ 45-46.
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459. Het Finse systeem gaat uit van een schuldreductie in combinatie met een plan
tot gedeeltelijke aflossing van crediteuren. Zoals nader besproken in de volgende
paragrafen van dit hoofdstuk kennen sommige Europese landen, al dan niet naast
regelingenmet een verplichting van de schuldenaar om tijdens de saneringsprocedure
zijn schulden zo veel mogelijk af te lossen, ook wel wettelijke saneringsregelingen
die zonder een dergelijke aflossingsverplichting een schone lei verstrekken. In dit
verband is de volgende overweging van het EHRM mogelijk van belang:

The Court would not exclude the possibility that a court-ordered irrevocable extinction
of a debt, as opposed to the scheduling of payments of a debt over a longer period of time
or the bankruptcy of a private individual, could in some circumstances result in the placing
of an excessive burden on a creditor. The question whether such a burden was placed on
the applicant also depends on whether the procedure applied provided him with a fair
possibility of defending his interests as one of some seventy creditors.222

In de tweede geciteerde zin verwijst het Hof naar procesrechtelijke waarborgen voor
crediteuren, zoals reeds hierboven besproken. In de eerste zin houdt het Hof de
mogelijkheid open dat een beslissing van een rechter een onherroepelijke schone lei
te verstrekken aan een debiteur een te grote last legt op crediteuren. Hoewel het Hof
geen voorbeelden noemt van een dergelijke excessive burden, houdt het Hof met de
geciteerde overweging mogelijk ruimte open voor het oordeel dat het verlenen van
een schone lei in strijd kan zijn met het in het Eerste Protocol bijvoorbeeld indien
de schone lei verleend wordt zonder een voorafgaande sanerings- c.q. spaarperiode
gedurende welke de schuldenaar zich moet inspannen actief te realiseren ter uitdeling
aan crediteuren. Samenvattend trek ik de volgende conclusies uit de uitspraak van
het EHRM:
1 Het Europese Hof acht het gerechtvaardigd dat een schuldsaneringsregeling voor

debiteuren, onder bepaalde voorwaarden, inbreuk maakt op de rechten van credi-
teuren, ter bevordering van algemene en openbare belangen en meer in het bijzon-
der ter verwezenlijking van sociaal-economisch beleid.

2 Het Hof vindt de rechtvaardiging voor een inbreuk op de rechten van crediteuren
mede in de aanvaarding door crediteuren van het risico dat een debiteur zijn
betalingsverplichting niet nakomt c.q. insolvent wordt. Het verlies van rechten
van crediteuren relativeert het Hof op grond van de de facto insolvente toestand
waar de debiteur zich in bevindt en de aldus verminderde (markt)waarde van de
vordering op de debiteur. Het Hof sluit evenwel niet uit dat het verstrekken van
een schone lei onder bepaalde omstandigheden een ongerechtvaardigde last op
crediteuren legt ofwel een ongerechtvaardigde inbreuk op de rechten van crediteu-
ren vormt.

3 Bij toepassing van een schuldsaneringsregeling in een concreet geval hecht het
Hof eraan dat de wettelijke regeling aan crediteuren de mogelijkheid biedt hun
standpunt en belangen door de rechter te laten toetsen.

222 EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479, onder randnr. 63.
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4.3 Schuldsanering ter stimulering van ondernemerschap

460. Als onderdeel van de EU-strategie voor de structurele hervorming van de eco-
nomie heeft de unie zich in 2000 voorgenomen het ondernemerschap te stimuleren.223

In aansluiting daarop heeft de Europese Commissie begin 2003 hetGroenboek ‘Onder-
nemerschap in Europa’ gepubliceerd224 en begin 2004 De Europese agenda voor
ondernemerschap opgesteld (de ‘Lissabon agenda’).225 Ter stimulering van het starten
van een onderneming is het verlichten van het risico van het falen van een onder-
neming onderdeel van die agenda gemaakt.226 De Commissie beoogde, in het kader
van de zogenoemde open coördinatiemethode samen met de lidstaten, de negatieve
effecten van een faillissement te verminderen. Tevens wilde de commissie bestuderen
welke mogelijkheden er voor ondernemers bestaan om zich in socialezekerheidsstelsels
te verzekeren tegen persoonlijke risico’s. De commissie formuleerde de volgende
‘kernactie’ ter vermindering van het stigma van falen:

Gefailleerde ondernemers worden geconfronteerd met het stigma op falen, bijvoorbeeld
door terughoudendheid bij het plaatsen van orders of doordat om extra financiële waarborgen
wordt verzocht. Om het stigma te doorbreken dat aan een faillissement kleeft, is een beter
begrip nodig van wat een faillissement betekent, wat onder meer inhoudt dat een onderscheid
wordt gemaakt tussen bedrieglijk en niet-bedrieglijk faillissement. Een benchmarkingproject
in 2003, waarbij de Commissie en externe deskundigen betrokken waren, heeft doelstellin-
gen, indicatoren en aanbevelingen opgeleverd om de zware juridische en sociale gevolgen
van een faillissement te beperken. In de voortgangsverslagen over het actieplan zal de
Commissie de lidstaten verzoeken verslag uit te brengen over de genomen of geplande
maatregelen om aan de aanbevelingen te voldoen. De Commissie zal vervolgens indien
nodig deze werkzaamheden opnieuw bekijken. Om te komen tot een beter begrip van wat
faillissement inhoudt en om het begrip ‘faillissement’ los te koppelen van het begrip ‘slecht’
gedrag, zal de Commissie in 2004 samen met deskundigen van de lidstaten informatie
opstellen over de beginselen van het faillissement, vroegtijdige waarschuwingssignalen
voor financiële moeilijkheden, de oorzaken van een faillissement, belemmeringen om
opnieuw te beginnen, en beschrijvingen van gefailleerde en opnieuw gestarte ondernemers.
Deze informatie, voor gebruik in promotiecampagnes of cursussen, moet leiden tot een
bredere acceptatie van een faillissement en bijdragen tot een vermindering van de weigerach-
tigheid om met gefailleerde ondernemers zaken te doen.
Om ondernemers met financiële moeilijkheden te helpen hun angst te overwinnen om met
problemen naar buiten te komen en bijtijds hulp te zoeken, zal de Commissie in het kader
van de open coördinatiemethode samen met de lidstaten zich richten op het vergemakkelijken
van de uitwisseling van ervaring met voorlichting over en gebruik van preventieve maatrege-

223 Deze EU-strategie is vastgesteld op de Europese Raad van Lissabon in maart 2000. De Raad beoogde
van Europa ‘the most competitive and dynamic knowledge-based economy’ in de wereld te maken.

224 EC, COM(2003) 27 definitief, 21.1.2003.
225 Mededeling van de commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch

en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Actieplan: De Europese agenda voor ondernemer-
schap, Brussel, 11 februari 2004, COM(2004) 70 definitief.

226 Idem, p. 9.
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len. Tegen 2005 zal de Commissie samen met een groep deskundigen zelfbeoordelingstests
voor ondernemers hebben opgesteld waarmee zij hun financiële situatie kunnen evalueren,
inclusief informatie over bestaande ondersteuning en procedures die bedoeld zijn om hen
van een faillissement te redden.227

In een van de door de commissie bedoelde benchmarktstudies, te weten het Final
report of the expert group on the Best Project on Restructuring, bankruptcy and a
fresh start, gepubliceerd in september 2003, stonden vier onderwerpen centraal.228

Ten eerste de informatieverstrekking en de ondersteuning van ondernemers in een
vroeg stadium van de financiële moeilijkheden (early warning). Ten tweede de
wettelijke procedures in de lidstaten voor reddingsoperaties en herstructureringen.
Ten derde de promotie van de fresh start voor niet frauduleuze debiteuren en ten vierde
de preventie van negatieve sociale attitudes ten opzichte van falende ondernemers
ofwel het stigma of failure. Met betrekking tot de fresh startmerken de rapporterende
experts op dat de ‘eerlijke’ failliet gestigmatiseerd wordt door de ‘oneerlijke’ fail-
liet.229 Hoewel de experts aanbevelen een onderscheid te maken tussen maatregelen
die gelden voor frauduleuze en niet-frauduleuze schuldenaren erkennen zij dat er geen
duidelijk onderscheid tussen de twee groepen ondernemers te maken valt. Bovendien
menen zij dat ‘what is legally acceptable sometimes differs from what is acceptable
by society’.230 Ter stimulering van ondernemerschap bepleitten de experts een early
discharge voor niet-frauduleuze schuldenaren, terwijl ten aanzien van frauduleuze
schuldenaren ‘tougher and more restrictive legislation should be applied’.231

4.4 Conclusies

461. De EU heeft reeds in 1986 regels gesteld die consumenten beogen te beschermen
tegen gevaren van de consumptieve kredietverlening. In de periode nadien is binnen
de gelederen van de EU veel gesproken en geschreven over het belang van schuldsane-
ring maar is tot heden nog geen Europese regelgeving tot stand gekomen.

227 Idem, p. 10. De door mij verwijderde noot in de geciteerde ‘kernactie’ noemt de benchmarkstudies
waar het citaat naar verwijst; deze studies komen in de hoofdtekst en de noot hieronder aan de orde.

228 Het Final report is niet van de EC zelf, maar kwam onder haar leiding in september 2003 tot stand,
volgens de zogenoemde open methode van coördinatie, door samenwerking van experts voorgedragen
door veertien lidstaten, zeven kandidaat-lidstaten en Noorwegen, te raadplegen via http:/Europa.eu.int/
comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/failure_bankrupt. De andere in het citaat bedoelde
benchmarksstudie betrof ‘Study: Bankruptcy and a fresh start’, gepubliceerd in juli 2002.

229 Final Report, p. 20. Het rapport hanteert het begrip fresh start in een ruime zin en verstaat daar
niet alleen een schone lei (discharge of debts) onder maar (in ieder geval) ook de opheffing van
andere restricties om te ondernemen, zoals bijvoorbeeld de automatische restrictions, disqualifications
en prohibitions die het Engelse insolventierecht kent voor gefailleerde ondernemers, zie p. 18 van
het Final report en Annex V bij dat rapport met een overzicht van dergelijke restricties voor falende
ondernemers in vijftien Europese landen en de VS.

230 Final report p. 20 en p. 28.
231 Final report p. 28.
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In het kader van de Europese agenda voor ondernemerschap (de Lissabon-agenda,
2004) heeft de Europese Commissie onder meer bepleit de gevolgen van een faillisse-
ment voor een ondernemer te verlichten. Ter stimulering van ondernemerschap bepleit-
te een groep van Europese experts, in 2003, voor een early discharge voor niet-
frauduleuze schuldenaren (ondernemers) en meer restrictieve bepalingen voor fraudu-
leuze schuldenaren. Overigens zijn de bedoelde experts van mening dat een duidelijk
onderscheid tussen de frauduleuze en de niet-frauduleuze schuldenaren niet te
maken is.

De Group of Specialist on seeking legal solutions to debt problems heeft in 2006
aanbevelingen gedaan aan de raad van ministers inzake schuldsanering voor consumen-
ten. Deze experts hebben een onderscheid tussen ‘good’ and ‘bad’ debtors ontraden
en ook het begrip good faith niet in de ontwerpaanbeveling opgenomen. Wel wijzen
de experts op het gevaar van misbruik van de schone lei en pleit de expertgroep tegen
een schone lei zolang recidivegevaar bestaat.

In 2004 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een belangwekkende
en uitvoerig gemotiveerde uitspraak gedaan over de Finse wettelijke schuldsanerings-
regeling. Uit de uitspraak valt op te maken dat het hof gerechtvaardigd acht dat een
wettelijke schuldsaneringsregeling inbreuk maakt op rechten van schuldeisers ter
verwezenlijking van sociaal-economisch beleid. Het hof sluit echter niet uit dat een
onherroepelijke beslissing van de rechter een schone lei te verlenen, onder niet door
het Hof aangeduide omstandigheden, een excessive burden op een crediteur kan leggen.

5 Frankrijk (1990, 2004)

5.1 Inleiding

462. Tot 1990 kende het Franse recht geen enkele collectieve insolventieprocedure
voor natuurlijke personen zonder onderneming. Het faillissement was voorbehouden
aan kooplieden en rechtspersonen.232 Tot 1936 voorzag de Franse wet slechts in
een rechtsmiddel ter vrijwaring tegen gevangenschap van particulieren: de cessio bono-
rum.233 In de loop van de twintigste eeuw introduceerde de Franse wet diverse be-
schermingsmogelijkheden tegen individuele schuldeisers zoals een kort betalingsuitstel
voor de debiteur,234 uitsluiting van beslag op bepaalde goederen van de debiteur,235

en een afscherming van een deel van diens inkomen via een beslagvrije voet.236

De eerste collectieve wettelijke insolventieregeling voor particulieren in Frankrijk is

232 Het oude Franse faillissementsrecht beperkte zich tot het faillissement van de koopman zoals geregeld
in de Code de Commerce uit 1807. Keizer Napoleon verklaarde dat recht in 1811 ook hier te lande
van toepassing, zie nader par. 3.2 van hoofdstuk 3.

233 Zie nader over de historische ontwikkelingen Kilborn (F/2005) p. 627 e.v.
234 Zie de Franse Code Civile, art. 1244-1.
235 Artt. 592-592-2 Code Procedure Civile.
236 De Code du Travail beperkt het beslag op inkomen door individuele crediteuren tot een oplopend

percentage van het inkomen, beginnend met 5% en oplopend tot 100%.
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een saneringsregeling, de ‘Loi relative à la prévention et au règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles’, ook wel genoemd de Loi
Neiertz.237 De regeling is opgenomen in de Code de la Consommation en is in wer-
king getreden op 1 maart 1990.238 De regeling is slechts bedoeld voor consumenten,
schulden uit een eigen onderneming van de schuldenaar vallen niet onder de rege-
ling.239 De schuldenaar dient zijn verzoek tot schuldsanering niet bij de rechter in,
maar bij de departementale commissions de surendettement des particuliers (hierna:
de commissie).240 De commissie onderzoekt de schuldensituatie van de debiteuren
en speelt een belangrijke bemiddelende en sturende rol bij de totstandkoming van
de saneringsplannen. De rechter oordeelt onder andere over beroep (recours) tegen
afwijzing van verzoeken en beoordeelt voorstellen van de commissie voor gerechtelijke
saneringsplannen.241

463. In het Franse systeem ligt de nadruk op de totstandkoming van minnelijke of
gerechtelijke saneringsplannen zonder substantiële kwijtscheldingen en met een
maximale planduur van tien jaar.242 De Franse wetgever bleef lange tijd huiverig
voor een kwijtschelding van schulden zonder toestemming van crediteuren.243 Met
de wetswijzigingen in 1995 en 2004 heeft de sterke voorkeur voor de saneringsplannen
en het streven naar volledige afbetaling van schulden het moeten afleggen tegen de
maatschappelijke werkelijkheid dat de schuldenaar veelal niet in staat is zijn schulden
geheel of gedeeltelijk af te lossen, zelfs niet in een periode van tien jaar.

464. Onder invloed van de toenemende schuldenproblematiek heeft de Franse wetgever
in 2003 de Angelsaksische fresh-start-doctrine (nouveau départ) alsnog omarmd.244

237 Genoemd naar de toenmalige minister voor consumentenzaken Véronique Neiertz, Code no. 89-1010
d.d. 31 december 1989.

238 Zie de artt. L.330-1 tot en met L.333-8 CdlC, te raadplegen via: http:/lexinter.net/Legislation7/
procedure_devant_la_commission_de_surendettement.htm.

239 Art. L.330-1 CdlC. Verplichtingen van een schuldenaar uit hoofde van borgtocht of mede schuldenaar-
schap (acquitter solidairement) voor schulden van een onderneming of vennootschap vallen wel
onder de regeling mits de schuldenaar geen (feitelijke of juridische) directeur van de betreffende
onderneming is geweest.

240 Art. L.331-1 CdlC. De commissie bestaat uit acht leden, waaronder vertegenwoordigers van de staat
en twee vertegenwoordigers (zonder stemrecht) van de terreinen van de sociale en gezinseconomie
en de juridische (schuld)hulpverlening. De lokale afgevaardigde van de Banque de France is secretaris
van de commissie en verricht in de praktijk het merendeel van de werkzaamheden, zie Kilborn (F/
2005) p. 636 e.v.

241 Vóór 1995 konden de schuldenaren kiezen of zij de procedure aanhangig maakte bij de rechtbank
of bij de commissie. Wegens de overbelasting van het gerechtelijke apparaat werd de rol van de
rechtbanken beperkt tot het verlenen van executoriale kracht aan de aanbevelingen van de commissie
(art. L.332-1 CdlC) en het beslechten van geschillen (artt. L.331-3 (slot), L.332-2 en L.332-3 CdlC).

242 Zie artt. L.331-6 en L.331-7 CdlC en Kilborn (F/2005) p. 635.
243 Zie Kilborn (F/2005) p. 656.
244 Zie de toelichting in het Avis par M. Jean-Jacques HYEST Sénateur, document N° 404 van de Sénat,

session extraordinaire de 2002-2003 annexe au procès-verbal de la séance du 16 juillet 2003, p.
15: ‘Dans le cadre du rapport du groupe de travail commun sur le surendettement de votre commis-
sion des Lois et de votre commission des Finances, votre rapporteur avait, en 1997, écarté l’applica-
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In de Code de la Consommation is nu ook een liquidatieprocedure opgenomen die
ontleend is aan het faillite civile zoals dat reeds bestond in enkele aan Duitsland
grenzende Franse departementen.245 De procedure, in werking getreden op 1 maart
2004, voorziet in de mogelijkheid van kwijtschelding, buiten een saneringsplan om,
indien de schuldenaar zich in een onherstelbare schuldensituatie bevindt (procédure
de rétablissement personnel).246 De procedure vangt aan met een verzoek van de
schuldenaar aan de commissie. Binnen zes maanden na depot van het dossier dient
de commissie te beslissen of de schuldenaar zich in een onherstelbare schuldsituatie
bevindt en kan zij de rechter verzoeken om toepassing van de procédure de rétablisse-
ment personnel.247 Na het horen van de debiteur en de crediteuren en de beoordeling
door de rechter van de insolventie en de goede trouw (zie 5.2 hieronder) opent de
rechter de procedure al dan niet met benoeming van een bewindvoerder (manda-
taire).248 In de eerste maanden na 1 maart 2004 heeft de commissie circa 14% van
alle zaken in de richting van de nieuwe liquidatieprocedure geleid.249

5.2 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden

465. Voor toepassing van de klassieke schuldsaneringsregeling vereist de Code de
la Consommation de kennelijke onmogelijkheid voor de schuldenaar om zijn opeisbare
en nog te vervallen schulden te voldoen.250 Daarnaast vereist de Franse wet dat de
debiteur te goeder trouw is (le débiteur de bonne foi). De wet preciseert niet op welke
feiten of omstandigheden de vereiste goede trouw betrekking heeft of welke toetsings-
maatstaf de commissie c.q. de rechter dient aan te leggen. Voor toepassing van de

tion pure et simple du régime de la faillite civile à l’ensemble du territoire français, compte tenu
des inconvénients qu’elle présentait en termes de déresponsabilisation des débiteurs et de fraude.
Force est cependant de constater que le nouveau visage du surendettement rend aujourd’hui indispens-
able le recours à une procédure permettant d’offrir un «nouveau départ » aux particuliers dans
l’impossibilité de faire face, dans un délai raisonnable, à leur passif en raison d’un accident de la
vie.’

245 Het gaat om een wet uit 1924 die van kracht is in de departementen Haut-Rhin, Bas-Rhin en Moselle
en die voortkomt uit een Duitse ordonnantie van 1877, zie het in de vorige noot genoemde Avis
alsmede reeds in het rapport d.d. april 1998, no.856, aangeboden aan de Assemblée Nationale (Deel 1
sub A Le système de traitement du surendettement n’a pas retenu la faillite civile).

246 Wijziging doorgevoerd bij de Loi du 1et août 2003, ook wel de ‘Loi Borloo’ genoemd; zie de artt
L331-1 en L332-5 – 12 CdlC.

247 Artt. L.330-1 en 331-3 CdlC. Indien de commissie na negen maanden nog geen besluit genomen
heeft, kan de debiteur ook zelf een verzoek indienen bij de rechter, art. L.332-5 CdlC.

248 Artt. L.332-5 en L.332-6 CdlC.
249 Zie Kilborn (2005/03), p. 31. Volgens Kilborn blijven de Franse rechters terughoudend met de

toepassing van de PRP, a.w. p. 25.
250 Art. L.330-1 CdlC luidt als volgt: ‘La situation de surendettement des personnes physiques est

caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de
cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès
lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.’
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liquidatieprocedure met schone lei (PRP), ingevoerd in 2004, is vereist dat de schulde-
naar zich in een onherstelbare schuldensituatie bevindt (une situation irrémédiablement
compromise). Volgens de wet is hiervan sprake indien saneringsmaatregelen die de
commissie kan treffen c.q. door de rechter kan doen treffen niet tot een oplossing
kunnen leiden (caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des
mesures de traitement). Ook voor de toepassing van de nieuwe liquidatieprocedure
is de goede trouw van de schuldenaar een wettelijk vereiste. Terwijl het faillite civile
van de Franse departementen Alsace Moselle, waarop de nieuwe PRP is gebaseerd,
de goede trouw niet als vereiste stelde, beschouwden de Assemblée Nationale en de
wetgevingscommissie van de senaat het – zonder argumentatie – als een ‘voordeel’
dat de nieuwe nationale regeling die voorwaarde wél stelt.251 Bovendien zouden
de rechters uit de Alsace, in de toepassing van de departementale wet uit 1924, de
goede trouw wel als een toepassingsvereiste hebben geïntroduceerd.252 Onder het
nieuwe regime van de PRP (2004) toetst eerst de commissie aan de vereiste van de
goede trouw en de rechter, na doorverwijzing door de commissie, voor een tweede
maal.

466. De toetsing aan de goede trouw door de Franse rechter lijkt geen zeer strenge
te zijn.253 Uit cijfers van de Banque de France valt af te leiden dat circa 3% van
de aanvragen wordt afgewezen wegens gebrek aan goede trouw.254 Volgens de Fran-
se Cour de cassation wordt de goede trouw van de schuldenaar verondersteld.255

Het is aan de crediteuren zich tegen de door de Commissie voorgestelde saneringsmaat-
regelen te verzetten en de veronderstelling van de goede trouw te weerleggen.256

Anders gezegd de crediteuren dienen de kwade trouw (la mauvaise foi) van de schulde-
naar aan te tonen. De rechter kan niet ambtshalve het verzoek afwijzen wegens gebrek

251 Avis par M. Jean-Jacques Hyest, Sénateur, document N° 404 van de Sénat, session extraordinaire
de 2002-2003 annexe au procès-verbal de la séance du 16 juillet 2003, p. 15.

252 Avis, document N° 404 van de Sénat, 16 juillet 2003, p. 64.
253 Aldus ook Kilborn (F/2005) p. 636, noot 115 met verdere literatuurverwijzingen.
254 Van de 638.600 aan de commissies voorgelegde verzoeken zijn in de periode 1990 tot en met februari

1998 circa 20.000 verzoeken van schuldenaren afgewezen wegens gebrek aan goede trouw. Zie de
aan de Banque de France ontleende cijfers in Deel 2 onder A van het rapport d.d. april 1998, N°

856, aangeboden aan de Assemblée Nationale, getiteld ‘Rapport fait au nom de la Commission
Spéciale Chargée d’examiner le projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions,
n° 780, Tome IV dispositions concernant le surendettement’ van de hand van Mme Véronique
Neiertz, gedeputeerde.

255 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 april 1991, Recueil Dalloz 1991, p. 307. Voorts blijkt
uit deze uitspraak laat de Cour de Cassation de beoordeling van de goede trouw over aan de lagere
feitenrechter.

256 Aldus Cours d’appel de Paris, 13 november 1996, zie Dalloz (2002), p. 242. Ik begrijp uit het Rapport
de Mme Leroy-Gissinger (Conseiller rapporteur van de Cour de cassation), met betrekking tot Avis
no. 0060013P van de Cour de cassation d.d. 13 november 2006, dat de Cour de cassation zich in
geen enkel arrest heeft uitgelaten over de vraag of de rechter de goede trouw ambtshalve dient te
toetsen indien de crediteuren zich wel tegen de door de Commissie voorgestelde saneringsmaatregelen
hebben verzet maar zich niet over de goede trouw van de schuldenaar hebben uitgesproken, zie
www.courdecassation.fr.
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aan goede trouw.257 In de opvatting van de wetgevingscommissie van de Franse
senaat (2003) dient de commissie evenwel te onderzoeken door welke omstandigheden
de schuldenaar in een situatie is gekomen waarin het hem onmogelijk is zijn schulden
af te lossen.258 Daarbij dient de commissie met name te letten op (a) het verhullen
of het lager voorspiegelen van schulden met het oog op de verkrijging van krediet,
(b) de noodzaak of overbodigheid van de aangegane schulden, (c) maar ook op de
persoonlijkheid van de schuldenaar, diens opleiding en zijn beroep.259 Indien de
schuldenaar tijdens de uitvoering van een saneringsplan alsnog om toepassing van
de liquidatieprocedure (PRP) verzoekt, dient de commissie bovendien te onderzoeken
of de debiteur opzettelijk zijn schuldensituatie heeft verslechterd in een poging toegang
te krijgen tot de PRP.260 Volgens diverse Franse rechtspraak bergt de kwade trouw
een element van opzet in zich (l’élément intentionnel).261 De opeenstapeling van
schulden voor consumptieve aankopen brengt op zich nog geen kwade trouw met
zich mee.262 De Franse rechtspraak over de vraag welke eisen aan de goede trouw
gesteld dienen te worden is overigens zeer wisselend.263

5.3 Insolventieperiode

467. Bij de aanvang van de saneringsprocedure (la procédure devant la commission
de surendettement) treedt niet automatisch een moratorium in werking. De commissie
kan wel voorstellen voor het instellen van een moratorium aan de rechter voorleg-
gen.264 Volgens de wet heeft de commissie als (primaire) missie om de schuldenaar
en zijn schuldeisers te verenigen en een minnelijk schuldsaneringsplan tot stand te
brengen (plan conventionnel).265 Het plan kan voorzien in uitstel van betaling, gehele
of gedeeltelijke kwijtschelding, vermindering of kwijtschelding van rente. Het plan
kan maatregelen opleggen die de nakoming van de aflossingsverplichting van de
debiteur moeten verzekeren en tevens maatregelen opleggen die moeten voorkomen
dat de solvabiliteit van de debiteur verder verslechtert.266 Behoudens een eventueel
nog langere periode voor de aflossing van een hypotheeklening, afgesloten voor de

257 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juni 1995, Receuil Dalloz 1996. Sommaires 79 en het
recente advies van de Cour de cassation op verzoek van een lagere rechter inhoudende dat de rechter
geen ambtshalve bevoegdheid tot toetsing heeft: Avis no. 0060013P van 13 november 2006, zie
www.courdecassation.fr.

258 Avis, document N° 404 van de Sénat, 16 juillet 2003, p. 64.
259 Avis, document N° 404 van de Sénat, 16 juillet 2003, p. 64. Het Avis spreekt van een bundel van

indicatoren (faisceau d’indices).
260 Avis, document N° 404 van de Sénat, 16 juillet 2003, p. 64.
261 Zie Dalloz (2002), p. 242.
262 Cour d’appel de Paris, 7 juli 1992, zie Dalloz (2002), p. 242.
263 Zie voor enkele voorbeelden Dalloz (2002), p. 243. Zie ook Dirix & Taelman (1999), p. 190.
264 Art. L.331-5 CdlC.
265 Art. L.331-6 CdlC.
266 Art. L.331-6 CdlC. Volgens Kilborn (F/2005), p. 639, voorziet het plan slechts zelden in de verkoop

van actief.
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aankoop van het woonhuis van de schuldenaar, duurt de saneringsperiode onder het
plan maximaal tien jaar.267 De commissie heeft zes maanden de tijd om het plan
tot stand te brengen.268 Volgens de tekst van de wet behoeft het plan slechts instem-
ming van de ‘voornaamste’ crediteuren (principaux créanciers).269 In de praktijk
blijken slechts saneringsplannen tot stand te komen wanneer alle crediteuren instem-
men.270 Het percentage van de zaken waarin een plan tot stand komt, ligt relatief
hoog, gemiddeld op zeventig percent over de afgelopen tien jaren.271 De uitvoering
van de langjarige plannen mislukt evenwel in een groot aantal gevallen, mede als
gevolg van de vaststelling door de commissie van een te laag budget voor de schulde-
naar.272 In de resterende dertig percent van de gevallen dat geen minnelijke sane-
ringsplan tot stand komt, kan de commissie, op verzoek van de schuldenaar, aanbeve-
lingen doen voor een gerechtelijk saneringsplan.273 Ook een gerechtelijk plan kan
tien jaar duren.274 Een belangrijk verschil met de minnelijke saneringsregeling is
dat kwijtschelding van schulden geen onderdeel kan uitmaken van een gerechtelijk
plan met uitzondering van de kwijtschelding van een restant hypotheekschuld na een
gedwongen verkoop van het woonhuis van de schuldenaar.275 Gedurende de vaak
(zeer) lange saneringsperiode blijken schuldenaren veelal niet aan hun verplichtingen,
voortvloeiende uit minnelijke of gerechtelijke saneringsplannen, te kunnen voldoen.276

Sinds 1 februari 1999 kunnen de commissies buitengewone maatregelen aanbevelen
die leiden tot een betalingsuitstel van maximaal twee jaar voor alle schulden en

267 Art. L.331-6 CdlC.
268 Art. L.331-3 CdlC.
269 Art. L.331-6 CdlC.
270 Zie Kilborn (F/2005), p. 640, met verdere literatuurverwijzingen.
271 Zie de gegevens tot en met september 2005: http:/www.asf-france.com/comm/optcomm/publications/

selcirculaires/selcircpdf/asf2005338.pdf. De percentages voor 2002, 2003 en 2004 waren 68%, 64%
en 74%. Zie voor cijfers vanaf 1990: Kilborn (F/2005) p. 640.

272 Zie voor de vaststelling van het budget art. L.331-2 CdlC. Het absolute minimum dat de schuldenaar
toekomt is ontleend aan art. L.145-2 CdT, ook wel genoemd het revenu minimum d’insertion (vgl.
de Nederlandse beslagvrije voet). Zowel de Code de la Consommation als de Code du Travail
verwijzen naar lagere regelgeving per decreet. Volgens een onderzoek van het Institut national de
la consommation eind jaren negentig was driekwart van de saneringsplannen niet uitvoerbaar, zie
het boven aangehaalde Deel 2 onder A van het rapport van Véronique Neiertz d.d. april 1998, N°

856, aangeboden aan de Assemblée Nationale. Dit leidt er volgens bedoeld rapport toe dat veel
schuldenaren, na het mislukken van een plan, zich opnieuw tot de commissie wenden: ‘Il devient
en effet, hélas, fréquent de voir un plan succéder à un autre plan, parce que le dispositif du premier
ne peut être tenu par le surendetté. Les ‘réaménagements’ sont de plus en plus courants.’ Zie ook
Kilborn (F/2005), p. 641 e.v. en p. 662 e.v., die spreekt van ‘repeat filers’ en ‘a coming crisis’ inzake
het grote aantal mislukte saneringen en voorts, Kilborn (2005/3), p. 26 ‘..it seems that the French
approach to consumer overindebtedness potentially asks too much of debtors and offers too little
in return.’

273 Art. L.331-7 CdlC.
274 Idem.
275 Art. L.331-7 CdlC. De maatregelen in het gerechtelijk saneringsplan beperken zich tot uitstel van

betaling, toerekening van betalingen aan de hoofdsom en maatregelen in de rentesfeer.
276 Zie het rapport d.d. 9 juli 1998, no. 1062, aangeboden aan de Assemblée Nationale, van de hand

van (onder andere) Véronique Neiertz. Het rapport, p. 67, constateert dat veel schuldenaren de kosten
van het dagelijks levensonderhoud vaak niet kunnen betalen, laat staan schulden kunnen aflossen.
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rentebetalingen.277 Deze buitengewone maatregelen kunnen slechts getroffen worden
indien de crediteuren niet met een minnelijke saneringsregeling instemmen en de
schuldenaar zich in een onherstelbare schuldensituatie bevindt (l’insolvabilité irrémédi-
able).278 Na afloop van die twee jaar beoordeelt de commissie de schuldensituatie
opnieuw. Indien de schuldensituatie dat inmiddels toelaat, beveelt de commissie alsnog
een gerechtelijk saneringsplan aan. Indien de schuldenaar na bedoelde twee jaar nog
steeds insolvabel is dan stelt de commissie een gedeeltelijke kwijtschelding van
schulden voor.279 Crediteuren kunnen zich binnen vijftien dagen verzetten tegen
de kwijtschelding, de rechter beslist. Kwijtschelding van schulden op grond van een
recommandation extraordinaire blijft evenwel uitzondering en kan slechts eenmaal
per acht jaar plaatsvinden.280 Terwijl in de jaren 2002 tot en met 2004 ruim 410.000
saneringszaken door de commissies tot de procedure werden toegelaten, beval de
commissie in diezelfde drie jaren in nog geen 15.000 gevallen een gedeeltelijke
kwijtschelding aan (minder dan 4% van de instroom van nieuwe zaken).281

468. De opening van de procédure de rétablissement personnel (PRP) leidt van
rechtswege tot een opschorting van executiemaatregelen.282 De bewindvoerder of
de rechter verifieert de schuldvorderingen en inventariseert het inkomen en de activa
van de schuldenaar.283 De PRP vereist liquidatie van het actief van de schulde-
naar.284 Indien de opbrengst onvoldoende is om de crediteuren volledig af te lossen,
sluit de rechter de procedure wegens ontoereikend actief (insuffisance d’actif).285

In dat geval worden de niet professionele schulden van de schuldenaar, behoudens
de in paragraaf 5.4 te bespreken uitzonderingen, van rechtswege uitgewist. Bij de

277 Invoering van art. L.331-7-1 CdlC, Loi no. 98-657 d.d. 29 juli 1998. Het gerechtelijk saneringsplan
wordt in de Franse literatuur en wetshistorie algemeen aangeduid als mesures ordinaires, het
betalingsuitstel van twee jaar als mesures extraordinaires; de Franse wettekst gebruikt deze termen
niet. Zie voorts Kilborn (F/2005), p. 648 e.v.

278 Zie art. L.331-7-1 CdlC.
279 Art. L.331-7-1 CdlC. Voor fiscale schulden geldt een gelijk kwijtscheldingspercentage als voor de

overige schulden. Zie voor de uitzonderingen op de kwijtschelding par. 5.4 hieronder. Schulden
aan een borg of medeschuldenaar die schulden van de debiteur hebben afbetaald, kunnen niet worden
kwijtgescholden.

280 Art. L.331-7-1.
281 Het gaat bij de kwijtscheldingen niet om dezelfde saneringszaken als de zaken die in datzelfde jaar

zijn toegelaten, maar de vergelijking van de aantallen geeft wel de verhouding tussen instroom en
kwijtschelding. Zie voor de gegevens van de Banque de France (tot en met september 2005): http:/
www.asf-france.com/comm/optcomm/publications/selcirculaires/selcircpdf/asf2005338.pdf.

282 Art. L.332-6 CdlC. Uitgezonderd is de executie inzake alimentatieverplichtingen van de schuldenaar.
Voor de opschorting van een beslagprocedure betreffende onroerend goed van de schuldenaar is
een beschikking van de rechter vereist.

283 Art. L.332-7. Diverse procedurele aspecten zijn nader uitgewerkt in section 3 van chapitre II, titre
III, livre III de la partie Réglementaire du code de la consommation, getiteled « Procédure de
rétablissement personnel », vastgesteld bij Décret n° 2004-180 du 24 février 2004.

284 Art. L. 332-8 CdlC. De rechter dient de bewindvoerder of een andere persoon tot vereffenaar te
benoemen. De inboedel, benodigd voor het dagelijks leven, en zaken die nodig zijn voor de beroeps-
uitoefening van de schuldenaar, worden niet geliquideerd, zie L. 332-8.

285 Art. L.332-9 CldC.
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sluiting van de procedure kan de rechter sociale begeleidingsmaatregelen aan de
schuldenaar opleggen.286 Deze liquidatieprocedure met schone lei onderscheidt zich
van de eerder besproken gerechtelijke maatregelen ook door het feit dat, in beginsel,
geen saneringsplan wordt opgesteld en de schuldenaar geen inspanningen behoeft te
verrichten tot aflossing van zijn schulden. Bij de sluiting van de procedure vindt dan
ook geen toetsing plaats aan de vraag of de schuldenaar aan zijn verplichtingen heeft
voldaan. Bij wijze van uitzondering kan de Franse rechter besluiten, ter voorkoming
van de verkoop van het actief, alsnog een gerechtelijk saneringsplan op te leggen.287

Indien de schuldenaar zich niet meer in een onherstelbare schuldensituatie bevindt,
kan de rechter het dossier bovendien terugzenden naar de commissie.288

5.4 Schone lei

469. Krachtens een minnelijk saneringsplan kunnen, zonder wettelijk beletsel, alle
schulden kwijt gescholden worden.289 In de Franse praktijk van zeer langdurige
schuldsaneringsplannen stemmen crediteuren evenwel zelden in met substantiële
kwijtscheldingen.290 In een gerechtelijk saneringsplan komt alleen de restant hypo-
theekschuld van de schuldenaar voor kwijtschelding in aanmerking en dan nog onder
de voorwaarde dat het woonhuis van de schuldenaar verkocht wordt. Gedeeltelijke
kwijtschelding van schulden (l’effacement partiel des créances) bij wijze van buiten-
gewone maatregel is slechts mogelijk indien de schuldenaar, na een tweejarig uitstel
van betaling voor alle schulden en renteverplichtingen, nog steeds insolvabel is. In
de nieuwe liquidatieprocedure van 2004 (procédure de rétablissement personnel)
verkrijgt de schuldenaar van rechtswege een schone lei na liquidatie van het actief
en sluiting van de procedure. In het geval van een bijzondere maatregel en bij de PRP
zondert de Franse wet een aantal schulden uit van de gedeeltelijke respectievelijk de
algehele kwijtschelding, te weten: (1) alimentatieverlichtingen, (2) verplichtingen tot
schadevergoeding aan slachtoffers van een misdrijf, (3) strafrechtelijke boeten en (4)
schulden aan een borg of medeschuldenaar die schulden van de debiteur hebben
afbetaald.291 Voorts kunnen de ‘begunstigingen’ van de toepassing van de Franse
schuldsaneringsregelingen vervallen verklaard worden indien de schuldenaar (a) bewust
onjuiste verklaringen heeft afgelegd of onjuiste documenten heeft overgelegd, (b) zijn
goederen heeft verduisterd, (c) zonder toestemming van schuldeisers, commissie of
de rechter nieuwe schulden is aangegaan of over zijn vermogen heeft beschikt.292

286 Idem.
287 Idem.
288 Idem.
289 Art. L.333-1 CdlC.
290 Kilborn (Fr/2005) p. 641 met verdere verwijzingen naar literatuur en onderzoek.
291 Zie de artt. L.331-7-1, L.332-9 en L.333-1 CdlC.
292 Art. L.333-2 CdlC verwijst in algemene termen naar het verval van de ‘bénéfice des dispositions

du présent titre’ te weten Boek III, Titel III van de Code de la Consommation: ‘traitement des
situations de surendettement’. Uit Dalloz (2002), p. 257, maak ik op dat de commissie kan besluiten
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5.5 Conclusies

470. De Franse wet behoudt toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling
voor aan de schuldenaar te goeder trouw (le débiteur de bonne foi). De goede trouw
van de schuldenaar wordt evenwel verondersteld. De rechter toetst niet ambtshalve.
Het is aan crediteuren zich tegen voorgestelde saneringsmaatregelen te verzetten c.q.
de veronderstelde goede trouw te weerleggen. De Franse rechter toetst ook niet zeer
streng: niet meer dan drie percent van de verzoeken van schuldenaren worden afgewe-
zen wegens gebrek aan goede trouw. De Franse rechtspraak geeft een wisselend beeld
van de eisen die aan de goede trouw worden gesteld.

Het Franse systeem van de langdurige minnelijke saneringsplannen leidt zelden
tot substantiële kwijtscheldingen, de plannen falen ook vaak. De mogelijkheid van
kwijtschelding van schulden onder een gerechtelijk saneringsplan is zeer beperkt. Sinds
2004 kent de Franse wet echter een liquidatieprocedure voor schuldenaren in een
onherstelbare schuldensituatie, die veel wegheeft van de Chapter 7 procedure in de
VS. Na liquidatie van het actief kan de schuldenaar een schone lei verkrijgen, zonder
dat hij zich in behoeft te spannen inkomsten te genereren ter aflossing van zijn
schuldeisers.

Niet onder de schone lei vallen alimentatieschulden, verplichtingen tot vergoeding
van schade aan slachtoffers, strafrechtelijke boeten en schulden aan een borg of
medeschuldenaar.

6 Duitsland (1999)

6.1 Inleiding

471. Op 1 januari 1999 is in Duitsland een vernieuwde wettelijke regeling in werking
getreden voor alle insolventieprocedures: de Insolvenzordnung.293 De Insolvenzord-
nung stelt voor alle insolventieprocedures twee hoofddoelstellingen. Ten eerste de
bevrediging van de schuldeisers door de liquidatie van actief dan wel door het bereiken
van een akkoord in een saneringsplan. Ten tweede de kwijtschelding van restschulden
aan de redelijke, eerlijke (redlichen) debiteur.294 Tot 1999 maakte het Duitse insol-

de saneringsprocedure te beëindigen op grond van de in L.333-2 CdlC genoemde gronden; de
schuldenaar kan bij de rechter beroep aantekenen. De beëindiging staat niet aan een nieuw verzoek
tot schuldsanering in de weg, aldus jurisprudentie vermeld door Dalloz (2002), p. 257.

293 Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl I 2866). De oorspronkelijke wet is vastgesteld in
1994, maar is daarna nog herzien. De totstandkoming van de wettelijke schuldsaneringsregeling
vergde maar liefst veertien jaar. Zie over de totstandkoming en achtergronden van het wetgevings-
proces Stürner & Schumacher, ‘The new German Insolvency Law’, TvI 1996/3, p. 73 e.v.

294 § 1. InsO (Ziele des Insolvenzverfahrens) luidt als volgt: ‘Das Insolvenzverfahren dient dazu, die
Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners
verwertet und der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere
zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben,
sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien.’
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ventierecht geen onderscheid tussen ondernemers en consumenten.295 Het negende
deel van de Insolvenzordnung bevat wel een aparte regeling voor de insolventie van
natuurlijke personen, het Verbrauchersinsolvenzverfahren.296 Het Verbrauchersinsol-
venzverfahren (hierna ook te noemen: de schuldsaneringsregeling) is een regeling
bestemd voor natuurlijke personen zonder onderneming alsmede voor natuurlijke
personen die voorheen een kleine onderneming hebben gevoerd. Dat wil zeggen ex-
ondernemers met minder dan twintig schuldeisers en zonder schulden uit arbeidsver-
houdingen.297

472. De Duitse wetgever bleef lang afkerig van de idee van kwijtschelding zonder
instemming van crediteuren.298 De wettelijke schuldsaneringsregeling van 1999 weer-
spiegelt nog steeds een sterke voorkeur voor de totstandkoming van een schuldeisers-
akkoord.299 Zo is voor de toepassing van de schuldsaneringsregeling vereist dat de
schuldenaar, bijgestaan door een daartoe gekwalificeerde bemiddelaar, een vergeefse
poging tot het overeenkomen van een minnelijke regeling met zijn schuldeisers heeft
ondernomen. Na het verzoek tot toepassing van de saneringsprocedure buigt de rechter
zich voor een tweede keer over de haalbaarheid van een akkoord (saneringsplan).
Mocht de totstandkoming van een akkoord ook na tussenkomst van de rechter niet
haalbaar blijken, eerst dan beslist de rechter over de opening van de schuldsanerings-
procedure. Een schone lei ligt dan nog in een ver verschiet. Na de liquidatie van zijn
bezittingen dient de schuldenaar gedurende zes jaar zijn niet-vrijgestelde inkomen
af te dragen aan de bewindvoerder (Treuhänder) ter uitdeling aan crediteuren.300

6.2 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden

473. Voor de opening van een insolventieprocedure op verzoek van de debiteur gelden
ten eerste de twee algemene insolventiecriteria van de Insolvenzordnung, betalings-

295 Voor 1999 kende Duitsland de Konkursordnung en de Vergleichsordnung onder andere voor alle
natuurlijke personen. De Konkursordnung voorzag in een liquidatieprocedure zonder schone lei.
Binnen deze regeling was een akkoord mogelijk met een meerderheid van crediteuren die tenminste
75% van de schuldvorderingen vertegenwoordigden. De Vergleichsordnung vereiste geen liquidatie
van het actief van de schuldenaar maar stelde nog hogere eisen aan een akkoord: instemming van
een meerderheid van crediteuren die tenminste 75%-80% van de schuldvorderingen vertegenwoordig-
den en een minimum uitdeling van 35%. Zie Kilborn (D/2004), p. 262.

296 § 304-314 InsO. Het negende deel van de Insolvenzordnung vormt geen volledige, zelfstandige
schuldsaneringsregeling. Zo is bijvoorbeeld de kwijtschelding (Restschuldbefreiung) geregeld in
het achtste deel § 286-303 InsO, welke regeling ook geldt voor andere insolventieprocedures.

297 § 304 InsO.
298 Zie voor meer achtergrondinformatie over de beperkte wettelijke voorzieningen (beslagvrije voet

etc.) vóór 1999 en de ontwikkeling van de schuldsaneringsregeling Kilborn (D/2004) p. 260 e.v.
respectievelijk p. 268 e.v.

299 Vgl. Stürner en Schumacher, ‘The new German Insolvency Law’, TvI 1996/3, p. 76, die stellen
dat het hoofddoel van de saneringsregeling is om minnelijke regelingen te stimuleren.

300 § 287(2) InsO.
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onmacht of dreigende betalingsonmacht ((drohende) Zahlungsunfähigkeit).301 Voor
de opening van het Verbrauchersinsolvenzverfahren gelden aanvullende vereisten.302

De debiteur dient bij zijn verzoek aan de rechter een verklaring over te leggen,
afgegeven door een daartoe geëigende persoon zoals een schuldhulpbemiddelaar, die
bevestigt dat een vruchteloze poging is ondernomen om met crediteuren een minnelijke
akkoord te sluiten op basis van een saneringsplan.303 De schuldenaar dient bovendien
het afgewezen plan aan de rechter over te leggen en de redenen van afwijzing te
vermelden. Bij zijn verzoek dient de schuldenaar voorts een ontwerp over te leggen
voor een (nieuw) gedetailleerd saneringsplan eventueel op te leggen door de rechter
(Schuldenbereinigungsplan).304 Verder dient de schuldenaar gegevens over te leggen
inzake bezittingen, schulden en inkomen. Bij zijn verzoek dient de schuldenaar
afzonderlijk aan te geven of hij al dan niet aanspraak wenst te maken op kwijtschelding
van eventuele restschulden.305 Na indiening van het verzoek neemt de rechter nog
geen besluit over de opening van de procedure, maar beoordeelt eerst de haalbaarheid
van een akkoord met de crediteuren op basis van het bij het verzoek ingediende
saneringsplan.306 De rechter kan het plan aan de schuldeisers voorleggen. Crediteuren
kunnen dan binnen een maand hun commentaar op het plan bij de rechter indienen,
waarna de schuldenaar de gelegenheid krijgt het plan aan te passen.307 De rechter
kan het plan(akkoord) aan alle schuldeisers opleggen indien tenminste de helft van
de schuldeisers, vertegenwoordigende de helft van de schuldvorderingen, wel met
het plan heeft ingestemd althans geen bezwaren daartegen heeft ingediend.308 Bij
aanvaarding van het plan of oplegging daarvan door de rechter wordt de insolventie-
procedure niet geopend en vervalt ook het verzoek tot kwijtschelding.309 Sinds 2001
heeft de rechter de bevoegdheid het voorstel van de debiteur direct te passeren en
zelfs niet aan de crediteuren voor te leggen, indien de rechter ervan overtuigd is dat

301 Zie § 17 en 18 InsO. De opening van een insolventieprocedure op verzoek van een crediteur kan
slechts plaatsvinden op grond van reeds bestaande betalingsonmacht. Voor een rechtspersoon is
ook Überschuldung een reden voor opening van een insolventieprocedure, § 19 InsO. Zie voor de
bevoegde rechter § 2 en § 3 InsO.

302 Het in § 305(5) bedoelde aanvraagformulier met bijlage 1-7d omvat 31 pagina’s met een toelichting
van nog eens 11 pagina’s, zie ‘ Vordrucke für das Verbraucherinsolvenzverfahren und das Restschuld-
befreiungsverfahren’,AmtlicheFassung 3/2002; te downloaden via http:/www.inso-rechtspfleger.de
Indien een crediteur opening verzoekt van een insolventieprocedure van een natuurlijk persoon
bedoeld in § 304 dan wordt de schuldenaar in de gelegenheid gesteld een eigen verzoek in te dienen
en bovendien eerst nog een minnelijke regeling te sluiten, § 306(3) InsO.

303 § 305(1) sub 1 InsO.
304 § 305(1) sub 4 InsO.
305 § 305(1) sub 2 InsO.
306 § 306(1) InsO.
307 § 307(1) InsO.
308 § 309(1) InsO. Het kan ook Null-Pläne (zonder enige betaling aan schuldeisers) betreffen, zie Pape/

Uhlenbruck (2002), p. 651 e.v. en Braun (2006).
309 § 308(2) InsO.
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het plan door de schuldeisers niet aanvaard zal worden.310 In dat geval neemt de
rechter onmiddellijk een besluit over de opening van de insolventieprocedure. Volgens
een reeds enkele jaren aanhangig wetsvoorstel zou de regeling voor het door de rechter
opgelegde saneringsplan komen te vervallen wegens gebrek aan (succesvolle) toepas-
sing in de praktijk.311

474. Indien geen saneringsplan tot stand komt, dient de rechter in ieder geval binnen
drie maanden te beslissen op het verzoek van de schuldenaar tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling.312 Tot december 2001 kon de rechter het verzoek van de
schuldenaar afwijzen indien het actief van de schuldenaar onvoldoende was om de
kosten van de procedure te voldoen.313 Op die grond strandde in de praktijk de over-
grote meerderheid van de verzoeken.314 Vanaf december 2001 heeft de rechter even-
wel de mogelijkheid de schuldenaar uitstel te verlenen voor betaling van de kosten
tot het moment van kwijtschelding van de schulden.315 Afgezien van het criterium
voor insolventie en de afwijzing in verband met de ongedekte procedurekosten, zijn
er geen andere afwijzingsgronden voor de opening van de insolventieprocedure. Bij
de opening van de saneringsregeling toetst de rechter niet aan de goede trouw of enig
ander subjectief criterium.

6.3 Insolventieperiode

475. In het Verbrauchersinsolvenzverfahren gelden de algemene bepalingen van de
Insolvenzordnung tenzij de saneringsregeling voor natuurlijke personen daarvan afwijkt.
De saneringsregeling voorziet onder andere in versimpelde procedurevoorschriften
en de rechter kan zelfs bepalen dat de insolventieprocedure (onder andere de verificatie
van schuldvorderingen) geheel schriftelijk wordt afgedaan.316 De bewindvoerder
dient, in beginsel, het actief van de schuldenaar te liquideren.317 Op verzoek van

310 § 306(1) InsO. Deze mogelijkheid voor de rechter om het voorgelegde plan te passeren is eerst in
2001 in de Insolvenzordnung opgenomen. Zie Kilborn (D/2004), p. 276, die vermeldt dat slechts
in 1,5% van alle aangebrachte zaken in 1999 een gerechtelijk plan werd opgelegd terwijl over het
succes bij uitvoering van de aanvaarde plannen geen gegevens beschikbaar zijn.

311 Zie Entwurf eines Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung d.d. 17 april 2003, waarover Kilborn
(D/2004), p. 277 en Braun (2006). Het ontwerp voorziet ook in de mogelijkheid van het opleggen
door de rechter van een buitengerechtelijk akkoord zonder dat de schuldenaar opening van de
insolventieprocedure verzoekt. Ten tijde van de afronding van dit onderzoek waren deze wijzigingen
nog niet doorgevoerd. Voor de actuele stand van zaken en voor het Entwurf eines Gesetzes zur
Entschuldung völlig mittelloser Personen und zur Änderung des Verbraucherinsolvenzverfahrens
(stand van zaken maart 2006) raadplege men http:/www.inso-rechtspfleger.de.

312 § 306 InsO.
313 § 26 InsO.
314 Volgens Kilborn (D/2004), p. 279, werd maar liefst 90% van de verzoeken afgewezen wegens gebrek

aan actief.
315 Zie de uitvoerige regeling in § 4a-4d InsO.
316 Zie § 312(2) en (3) InsO.
317 § 313 jo. § 159 InsO.
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de bewindvoerder kan de rechter bepalen dat afgezien wordt van de liquidatie onder
de voorwaarde dat de schuldenaar een bedrag, overeenkomstig de waarde van het
actief, aan de bewindvoerder voldoet.318 Na de uitdeling van de liquidatieopbrengst
beëindigt de rechter de insolventieprocedure.319 Indien de schuldenaar verzocht heeft
om kwijtschelding volgt aansluitend een zes jaar durende periode gedurende welke
de schuldenaar zijn voor beslag vatbare inkomsten aan de bewindvoerder dient af
te dragen (Laufzeit der Abtretungserklärung).320 Deze vierde fase – volgende op
de buitengerechtelijke minnelijke fase, de gerechtelijke planfase en de liquidatiefase –
wordt in de Duitse literatuur wel aangeduid als de periode van goed gedrag (Wohlver-
haltensperiode).321 Ik behandel deze periode in de volgende paragraaf.

6.4 Schone lei

476. Tegelijk met het verzoek tot opening van de procedure of binnen twee weken
nadien kan de schuldenaar aan de rechter verzoeken om kwijtschelding van restschul-
den.322 Het verzoek dient vergezeld te gaan van een verklaring van de schuldenaar
dat hij, gedurende zes jaar na de opening van de insolventieprocedure, zijn voor beslag
vatbare inkomen overdraagt aan de bewindvoerder ter uitdeling aan de crediteuren.323

Eerst na de liquidatie van het actief neemt de rechter een eerste, voorwaardelijke
beslissing op het kwijtscheldingsverzoek van de schuldenaar.324 In het geval de
schuldenaar de liquidatie afkoopt neemt de rechter het besluit over de kwijtschelding
niet voordat de door hem aan de schuldenaar gestelde termijn, voor betaling van de
afkoopsom aan de bewindvoerder, afloopt.325 De wet bepaalt dat de rechter het ver-
zoek van de schuldenaar tot kwijtschelding toewijst, tenzij een crediteur na de liquida-

318 § 314(1) InsO.
319 § 200 InsO.
320 Zie § 295 InsO.
321 Zie Kilborn (D/2004), p. 279 e.v., onder andere over de reeds langlopende discussie in Duitsland

over de duur van deze periode: oorspronkelijk zeven jaar, thans zes jaar; voorstellen tot een verdere
reductie tot vijf jaar zijn door de Bundestag afgewezen.

322 Zie § 287, § 305(2) en § 314(3) InsO.
323 De bewindvoerder incasseert rechtstreeks bij de werkgever of andere betalende instantie. Zie over

de jaarlijkse uitdeling aan crediteuren § 292 InsO. Oudere rechten van derden kunnen voorrang
hebben op de verplichte inkomensoverdracht aan de bewindvoerder: indien de schuldenaar vóór
de opening van de insolventieprocedure, toekomstig inkomen aan een derde heeft gecedeerd of
verpand, valt dat gecedeerde of verpande inkomen gedurende de eerste twee jaar van de zesjarige
periode niet toe aan de bewindvoerder, zie § 114 InsO.

324 Zie § 197 InsO inzake de abschließende Gläubigerversammlung en § 289 inzake de bedoelde
beslissing.

325 § 314(3) InsO.



576 Rechtsvergelijking

tie van het actief aan de rechter verzoekt de kwijtschelding niet te verlenen op een
of meer van de zes in de wet vermelde afwijzingsgronden, te weten:326

1 de schuldenaar is onherroepelijk veroordeeld wegens het plegen van een bank-
breukdelict, bijvoorbeeld door schending van de boekhoudplicht.327

2 de schuldenaar heeft in de drie jaar voorafgaand aan zijn verzoek de insolventie-
procedure te openen of daarna, opzettelijk of door grove onachtzaamheid een
onjuiste of onvolledige schriftelijke opgave gedaan van zijn financiële situatie
teneinde een lening te verkrijgen of een uitkering (Leistung) afkomstig uit publieke
fondsen of teneinde betalingen aan publieke fondsen te voorkomen;

3 de schuldenaar heeft in de tien jaar voorafgaand aan het verzoek tot opening van
de procedure kwijtschelding verkregen of die kwijtschelding is hem juist geweigerd
op grond van niet-nakoming van (hieronder te bespreken) verplichtingen in een
eerdere saneringsprocedure;

4 de schuldenaar heeft in het jaar voorafgaand aan het verzoek de insolventieproce-
dure te openen of daarna, opzettelijk of door grove onachtzaamheid de bevrediging
van zijn schuldenaren verminderd door ongepaste verplichtingen aan te gaan, door
vermogen te verkwanselen of de opening van de insolventieprocedure te vertragen
zonder enig vooruitzicht op een verbeterde financiële situatie;

5 de schuldenaar is tijdens de insolventieprocedure opzettelijk of door grove onacht-
zaamheid zijn verplichtingen tot informatieverstrekking of het verlenen van
medewerking niet nagekomen;

6 de schuldenaar heeft bij zijn verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsproce-
dure opzettelijk of door grove onachtzaamheid onjuiste informatie verstrekt inzake
zijn vermogen, inkomen, schuldeisers of schulden.

Aan de toewijzing van het verzoek tot kwijtschelding is voorts de wettelijke voorwaar-
de verbonden dat de schuldenaar tijdens de periode van zes jaar aan zijn verplichtingen
voldoet.328 Ook kan de kwijtschelding nog geweigerd worden op een later verzoek
van de bewindvoerder of van crediteuren op in de wet genoemde gronden, te weten
het niet betalen van het salaris bewindvoerder respectievelijk een strafrechtelijke
veroordeling wegens bankbreukdelicten c.q. schending van de boekhoudplicht of het
niet nakomen van saneringsverplichtingen.329

477. Tijdens de ‘goed-gedrag-periode’ van zes jaar rusten op de schuldenaar drie
wettelijke verplichtingen en een verbod:330

326 § 290(1) InsO. Volgens § 290(2) InsO dient de crediteur het verzoek te doen op de slotvergadering
(abschließende Gläubigerversammlung) vermeld in § 197 InsO, die vergadering kan eventueel
achterwege blijven, zie § 312(2). De zesde grond – die alleen in de schuldsaneringsregeling voorkomt
– is te vinden in § 314(3) InsO.

327 Strafbare handelingen volgens §§ 283 – 283c van het Duitse Strafgesetzbuchs;
328 Zie de verplichtingen omschreven in randnr. 477.
329 § 291(1) InsO jo. § 297 en § 298, met een verwijzing naar §§ 283 – 283c van het Strafgesetzbuchs

inzake onder andere Bankrott en Verletzung der Buchführungspflicht.
330 § 295 (1) InsO.



Hoofdstuk 8 577

1 de schuldenaar dient passende, betaalde arbeid te verrichten (angemessene Er-
werbstätigkeit);

2 de schuldenaar dient de helft van vermogensaanwas of vermogensaanspraak uit
erfenis verkregen aan de bewindvoerder over te dragen;

3 de schuldenaar dient de rechter en de bewindvoerder onmiddellijk te informeren
over wijziging van woonplaats, werk, gewijzigde inkomsten en erfenissen. Ook
op verzoek van de rechter of de bewindvoerder dient de schuldenaar hen steeds
te informeren over zijn werk, inkomsten en inspanningen werk te vinden en over
zijn vermogen;

4 het is de schuldenaar niet toegestaan rechtstreeks aan crediteuren te betalen, de
schuldenaar dient bedragen bestemd voor crediteuren steeds aan de bewindvoerder
af te dragen.

Een crediteur kan, binnen een jaar na kennisname van niet-nakoming van een van
de verplichtingen, aan de rechter verzoeken de schuldenaar geen kwijtschelding te
verlenen. Indien de crediteur de beschuldigingen kan hard maken wijst de rechter het
verzoek toe, tenzij de schuldenaar geen blaam treft (wenn den Schuldner kein Verschul-
den trifft).331 Indien de rechter beslist dat de schuldenaar geen aanspraak meer kan
maken op kwijtschelding eindigt daarmee de goed-gedrag-periode, is de bewindvoerder
ontslagen en herkrijgen de crediteuren hun verhaalsrechten.332 Anderzijds kan de
schuldenaar reeds na vier jaar van goed gedrag een beloning tegemoet zien: houdt
hij zich vier jaar aan zijn aflossingsverplichtingen dan keert de bewindvoerder hem
10% van het in het vierde jaar afgeloste bedrag uit, in het vijfde jaar loopt deze bonus
op tot 15%.333

478. Eerst na het verstrijken van de goed-gedrag-periode neemt de rechter een definitief
besluit op verzoek van de schuldenaar tot kwijtschelding van zijn schulden.334 De
kwijtschelding van de restantschulden werkt tegenover alle crediteuren van de schulde-
naar (Restschuldbefreiung).335 Van kwijtschelding zijn uitgezonderd: (1) verplichtin-
gen voortvloeiend uit een opzettelijke gepleegde onrechtmatige daad indien de crediteur
zijn vordering tot schadevergoeding althans bij de bewindvoerder heeft ingediend,
(2) geldstraffen, boeten en dwangsommen, (3) verplichtingen voortvloeiend uit rente-
vrije leningen die aan de schuldenaar zijn verstrekt om de kosten van de insolventie-
procedure te betalen.336 De kwijtschelding kan op verzoek van een crediteur, inge-
diend binnen een jaar na de kwijtschelding, herroepen worden.337 De crediteur dient

331 § 296(1) InsO.
332 § 299 InsO. Vermogensliquidatie heeft inmiddels plaatsgevonden, er volgt geen nieuwe insolventie-

procedure.
333 Eventueel na aftrek van nog niet betaalde kosten van de procedure.
334 § 300 InsO.
335 § 301 InsO. § 301(3) InsO bepaalt overigens dat een crediteur, die betaling ontvangt op een kwijt-

gescholden schuldvordering, niet gehouden is tot terugbetaling.
336 Zie § 302 en § 39 InsO voor een nadere aanduiding van de uitgezonderde boeten etc.
337 § 303 InsO.
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dan aan te tonen dat de schuldenaar opzettelijk een van zijn saneringsverplichtingen
niet is nagekomen en dat de schuldeisers daardoor aanzienlijk (erheblich) benadeeld
zijn.

6.5 Conclusies

479. Voorwaarde voor toepassing van de Duitse schuldsaneringsprocedure is dat de
schuldeiser een (mislukte) poging heeft gedaan met zijn schuldeisers tot een akkoord
te komen. Bij de opening van de procedure toetst de rechter niet aan een goede-trouw-
criterium of enige ander subjectief vereiste.

Eerst na de liquidatie van het boedelactief neemt de rechter een eerste, voorwaarde-
lijke beslissing op het verzoek van de schuldenaar tot Restschuldbefreiung. De rechter
kan dit verzoek van de schuldenaar om een schone lei niet ambtshalve afwijzen. De
rechter kan de schone lei slechts afwijzen op verzoek van een crediteur en dan nog
slechts op één van de in wet genoemde zes gronden (en in enkele gevallen ook op
verzoek van de bewindvoerder; zie paragraaf 6.4 hierboven). Na het verstrijken van
de periode van ‘goed gedrag’ periode van zes jaar beslist de rechter definitief over
de schone lei. De schone lei kan dan nog slechts geweigerd worden, wederom op
verzoek van een crediteur of de bewindvoerder, indien de schuldenaar zijn verplichtin-
gen tijdens de sanering niet is nagekomen.

De Duitse wet sluit enkele schulden uit van de schone lei, onder meer verplichtin-
gen voortvloeiend uit een opzettelijke gepleegde onrechtmatige daad en strafrechtelijk
gerelateerde schulden.

7 België (1999)

7.1 Inleiding

480. Deel V Titel IV van het Belgische Gerechtelijk Wetboek (GW) bevat achttien
wetsartikelen inzake de collectieve schuldenregeling.338 Na een relatief vlotte behan-
deling van het wetsvoorstel is de wettelijke regeling in werking getreden op 1 januari
1999.339 De Belgische regering liet zich vooral inspireren door de regeling in Frank-

338 De artt. 1675/2-1675/19 GW. Zie voor een algemene bespreking van de Belgische wettelijke regeling
Dirix & Taelman (1999).

339 Wetsontwerpen 1073/1 – 96/97. Opgemerkt dient overigens te worden dat, volgens de Toelichting
van de Belgische regering, de tekst van het ontwerp van 1997 ‘geïnspireerd’ was door een reeds
in 1994 door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen tekst, en dat het
voortstel uit 1997 vooraf was gegaan (in 1992, 1993 en 1994) door ‘drie voorstellen die een zelfde
doel hadden maar die echter uiteenliepen qua de tot stand te brengen procedures’, zie p. 8 van de
Toelichting, http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/1073/49K1073001.pdf. Vgl. Dirix (1999), p. 65,
die spreekt van een ‘moeizame’ totstandkoming van de collectieve schuldsaneringsregeling onder
verwijzing naar een eerdere wettelijke regeling ter humanisering van het Belgische beslagrecht.
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rijk, waar reeds sinds 1990 een wettelijke saneringsregeling van kracht is.340 De
regeling geldt voor natuurlijke personen die geen koopman zijn en ook voor beroeps-
beoefenaren.341 De schuldenregeling legt het primaat bij de minnelijke regeling.342

Eerst indien een dergelijke regeling niet mogelijk blijkt volgt een gerechtelijke aanzui-
veringsregeling en in laatste instantie eventueel een kwijtscheldingsbesluit. Diverse
bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek inzake de schuldenregeling zijn met ingang
van 31 december 2005 gewijzigd en aangevuld.343 De wijzigingen beogen verbetering
van de doeltreffendheid van de minnelijke fase en betreffen voorts de bevoorrechte
schuldvorderingen, de gevolgen van de sanering voor borgen van de schuldenaar, de
vastlegging in de wet van de mogelijkheid voor de rechter totale kwijtschelding toe
te staan en de mogelijkheid voor de fiscus en andere publiekrechtelijke schuldeisers
om toe te stemmen in kwijtschelding van schulden.344

481. De insolventie van koopmannen, waaronder begrepen zowel rechtspersonen als
natuurlijke personen die handel drijven, is onderworpen aan de herziene Faillissements-
wet (BFw) van 10 juli 1997 en de Wet betreffende het Gerechtelijk Akkoord van 8
augustus 1997.345 De Faillissementswet introduceerde in het Belgische insolventie-
recht de verschoonbaarheid van de gefailleerde koopman. Terwijl de wet van 1997
voor deze ‘gunst’ geen specifieke criteria aanlegde, bepaalt de Faillissementswet sinds
1 oktober 2000 dat dit predikaat in beginsel slechts verstrekt wordt aan de ‘ongelukkig

340 Zie voor een bespreking van de Belgische regeling, economische achtergronden en een vergelijking
met Frankrijk en Luxemburg: Kilborn (B/L 2005). Kilborn (B/L 2005), p. 1, 2 en 9 en de Toelichting
op het Belgische wetsontwerp (zie vorige noot), wijzen op het relatief geringe gebruik van consumen-
tenkrediet in België en Luxemburg in verhouding tot andere Europese landen en de VS, zie de
allereerste alinea van de Toelichting verwijzend naar het buitenland (en niet expliciet naar België):
‘De overmatige schuldenlast van de particulieren is een dramatisch verschijnsel waarmee de meeste
van onze buurlanden te kampen hebben.’

341 Art. 1675/2 § 1 GW.
342 Vgl. Dirix (1999), p. 65 e.v., die spreekt van ‘het zwaartepunt’ van de wettelijke regeling en een

overzicht geeft van het verloop van de procedure.
343 Zie het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op

tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling, gepresenteerd aan de Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordiger, Doc 51 1309/001 (2003/2004), geamendeerd aangenomen door de
Senaat op 24 november 2005, 3-1207, inwerking getreden op 31 december 2005.

344 Zie Advies van de Hoge Raad voor de Justitie, 22 december 2004, p. 4, Doc 51 1309/2 (2004/2005).
345 Zie voor een overzicht van totstandkoming en inhoud van deze twee wetten Colle (1997), p. 119

e.v. en Peeters (1998), p. 32 e.v.
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gefailleerde die te goeder trouw handelt’.346 Verschoonbaarheid bevrijdt de gefailleer-
de koopman van ‘vervolging’ door zijn schuldeisers.347

7.2 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden

482. Artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek (GW) luidt als volgt:

Elke natuurlijke persoon, die geen koopman is in de zin van art. 1 van het Wetboek van
Koophandel kan, indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog
te vervallen schulden te betalen en voorzover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft
bewerkstelligd, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schulden-
regeling indienen.

Voor toepassing is ten eerste vereist dat de schuldenaar in de onmogelijkheid verkeert
zijn opeisbare schulden op duurzame wijze te voldoen of te zullen voldoen.348 Ten
tweede is vereist dat de schuldenaar niet zijn onvermogen heeft bewerkstelligd.349

De Toelichting op het wetsontwerp zegt over dit begrip:

Er is bewerking van onvermogen wanneer de schuldenaar bijvoorbeeld bedrieglijke handelin-
gen heeft verricht ter benadeling van de rechten van zijn schuldeisers, of elementen uit
zijn vermogen op bedrieglijke wijze onttrokken heeft. In de praktijk zal de rechter oplettend
zijn voor een hele reeks elementen die, alleen of gecombineerd, zouden toelaten te denken
dat de schuldenaar zijn onvermogen bewerkt heeft. Voorbeelden daarvan zijn, een niet
uitgelegde vermindering van zijn inkomsten, een foute opzeg of de ongerechtvaardigde

346 Art 80 BFw: ‘[…] Behalve in geval van gewichtige omstandigheden, met bijzondere redenen
omkleed, spreekt de rechtbank de verschoonbaarheid uit van de ongelukkige gefailleerde die te goeder
trouw handelt. De beslissing over de verschoonbaarheid is vatbaar voor derdenverzet bij wijze van
een dagvaarding die de individuele schuldeisers binnen een maand te rekenen van de bekendmaking
van het vonnis tot sluiting van het faillissement ervan aan de curator en aan de gefailleerde kunnen
doen. Van het vonnis dat de sluiting van het faillissement gelast, wordt door toedoen van de griffier
aan de gefailleerde kennis gegeven […].’ Zie over de toepassing van de oorspronkelijk regeling
van art. 82 BFw: Dirix (2000), p. 100.

347 Art. 82 lid 1 BFw, welke bepaling overigens bij arrest d.d. 30 juni 2004 door het Belgische Arbitrage-
hof is vernietigd wegens het discriminerend karakter van het onderscheid tussen borgen van rechtsper-
sonen en natuurlijke personen (rechtspersonen kunnen geen verschoonbaarheidsverklaring verkrijgen);
zie daarover Dirix (2005), p. 104.

348 Toelichting, p. 16: ‘[…] er bestaat onmogelijkheid in de zin van de wet zodra hij niet meer over
voldoende middelen of inkomsten beschikt om zijn schuldeisers te betalen, en zijn globale schulden-
last dus zijn vermogen om zijn verbintenissen na te komen, overtreft. Het is niet mogelijk dit
criterium nader te bepalen. Zowel de criteria van het faillissement als deze gesteund op een verhou-
ding vermogen/schulden zijn onaangepast. Het moet gaan om opeisbare en dus vervallen of te
vervallen schulden.’

349 De redactie van art. 1675/2 GW roept de vraag op of het gaat om een toelatingsvereiste of een
afwijzingsgrond. Volgens een toelichting van de regering in de senaat gaat het om een ‘bijkomende
voorwaarde’, zie Senaat, Verslag namens de commissie voor de financiën en de economische
aangelegenheden uitgebracht door de heer D’Hooghe, 9 juni 1998, 1 – 929/5 – 1997/1998, p. 4.
Dirix & Taelman (1999) p. 28 spreken van een ‘subjectieve voorwaarde’.
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weigering van een voor hem geschikte beroepsactiviteit, de weigering zijn rechten te doen
gelden op bepaalde vervangingsinkomens of de weigering een onderhoudsuitkering aan
te vragen waarop hij recht zou hebben, een batige nalatenschap verwerpen, het tegen een
te lage prijs of gratis liquideren van elementen uit zijn vermogen met het oog op het
verkleinen van het actief, enz.350

Uit deze toelichting lijkt op het eerste gezicht op te maken dat de ‘bewerking van
onvermogen’ met name ziet op vermogensonttrekking door de schuldenaar dan wel
onvoldoende inspanning inkomsten te genereren, maar niet ziet op de passiva van
de schuldenaar. Volgens opmerkingen van de minister in de senaat verwijst de bijko-
mende voorwaarde naar het misdrijf bedoeld in art. 490bis van het Belgische Strafwet-
boek: ‘Dat de schuldenaar zijn onvermogen heeft bewerkt, kan worden afgeleid uit
enige omstandigheid waaruit blijkt dat hij zich onvermogend heeft willen maken.’
‘Het bewerken van zijn onvermogen door de schuldenaar kan afgeleid worden uit
elke omstandigheid die van aard is zijn wens om onvermogend te worden, te doen
blijken. Het is in feite de bedoeling van de schuldenaar die bepalend is en niet de
eenvoudige vaststelling van bepaalde handelingen die afzonderlijk worden be-
schouwd.’351

De wettelijke regeling sluit voorts twee categorieën uit. Ten eerste kan het verzoek
niet worden ingediend door een voormalig koopman indien het korter dan zes maanden
geleden is dat hij zijn handel heeft gestopt of zijn faillissement is beëindigd.352 Ten
tweede kan het verzoek niet worden ingediend door een schuldenaar voor wie eerder
een aanzuiveringsregeling was getroffen en die aanzuiveringsregeling nog geen vijf
jaar voor het verzoek werd herroepen.353 In samenhang met de bijkomende toelatings-
voorwaarde (niet kennelijk onvermogen bewerkstelligen) bespreekt de toelichting op
het wetsvoorstel de overwegingen van de regering om géén afwijzing mogelijk te
maken wegens gebrek aan goede trouw van de schuldenaar. Onder verwijzing naar
de moeizame ervaringen met toetsing aan de goede trouw onder het Franse schuldsane-
ringsrecht en een uiteenlopende toepassing door feitenrechters van het begrip goede
trouw in het Belgische schuldenrecht stelde de Belgische regering voorop dat voor
de toelating géén goede trouw is vereist:

Het is duidelijk niet de bedoeling te verwijzen naar de vereiste van goede trouw als voor-
waarde van toelaatbaarheid van de procedure. Inderdaad, het begrip goede trouw blijkt
bijzonder onnauwkeurig en geeft in de praktijk aanleiding tot belangrijke verschillen in
de rechtspraak tussen de rechtscolleges. Bovendien slaat het hoofdzakelijk op de afsluiting
of op de uitvoering van contractuele verbintenissen. In verband daarmee kan verwezen

350 Kamer voor Volksvertegenwoordiging, Toelichting, 1073/1 – 96/97, p. 17.
351 Zie Senaat, Verslag 9 juni 1998, 1 – 929/5 – 1997/1998, p. 22 en p. 4.
352 Toelichting van de minister in de Senaat: ‘heeft de handelsrechter de kwijtschelding van schuld

niet toegestaan, dan is er geen reden waarom de gefailleerde alsnog aanspraak zou kunnen hebben
op kwijtschelding in het kader van een procedure van collectieve schuldenregeling.’ Senaat, Verslag
9 juni 1998, 1 – 929/5 – 1997/1998, p. 17.

353 Art. 1675/2 lid 3 GW; de herroeping van diverse besluiten van de rechter is geregeld in art. 1675/15
GW. Zie over de aanzuivering par. 7.3 hieronder.
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worden naar de Franse ervaring waar de beslissingen van de rechtbanken van aanleg een
uiterste verscheidenheid aantonen van de beoordeling door de feitenrechters van de goede
of de kwade trouw (P. Ancel, « L’application de la loi du 31 décembre 1989 par les
tribunaux d’instance », Rapport de recherche réalisé pour le Ministère de la Justice,
Université Jean Monnet, 1995).354

Volgens dezelfde toelichting wordt van de schuldenaar wel een ‘procedurale goede
trouw’ gevergd en wel vanaf het moment van indiening van het verzoekschrift:

In de loop van de procedure zelf van de collectieve schuldenregeling, en dit van bij het
neerleggen van het verzoekschrift, in elk stadium en tot het einde van de regeling, zal
daarentegen de goede trouw van de verzoeker vereist zijn. Het is de vereiste van de ‘proce-
durale goede trouw’. Het opstellen van een plan is vanzelfsprekend onmogelijk indien de
schuldenaar, in de loop van de procedure, bewust bepaalde goederen of inkomsten verbergt.
De oprechtheid van de schuldenaar bij het indienen van een aanvraag evenals in de loop
van de uitwerking van het plan is een onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking
van de procedure. Artikel 1675-15 verzekert de naleving van deze vereiste.

Gezien de verwijzing naar art. 1675/15 GW vereist de minister van de schuldenaar
met name dat de schuldenaar geen informatie achterhoudt en medewerking verleent
bij de uitvoering van de schuldenregeling. Volgens de toelichting speelt de aard van
de schulden geen rol bij de beslissing van de rechter:

In dit stadium heeft de bijzondere aard van de fiscale schulden of onderhoudsgelden, van
de schulden die het voorwerp zijn van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of die
gewaarborgd zijn door een hypotheek eveneens geen weerslag.355

Weinig consistent maakte de minister een nogal cryptische opmerking over strafrechte-
lijke en contractuele aansprakelijkheid die doet vermoeden dat het niet alleen om
uitholling van actief gaat maar toch ook om de aard van de schulden:

De overmatige schuldenlast kan ook het gevolg zijn van schulden, ontstaan ten gevolge
van delictuele, quasi-delictuele of contractuele aansprakelijkheid. Vooraleer toegang te
verlenen tot de procedure van collectieve aanzuiveringsregeling van de schulden, zal de
rechter nagaan of de fout al dan niet opzettelijk is of zo zwaar dat zij ontoelaatbaar zou
zijn, of de schade die het gevolg is van de fout een bepaalde waarschijnlijkheid vertoont.
Zoals men ziet, is het begrip van goede trouw niet bijzonder geschikt voor deze kwes-
ties.356

In de Kamer van volksvertegenwoordigers, en in nog sterkere mate in de senaat, is
verzet gerezen tegen het toelaten van schuldenaren die niet te goeder trouw zouden
zijn. In de senaat zijn diverse amendementen voorgesteld teneinde alsnog een goede-

354 Toelichting, 1073 / I – 96/97, p. 16. Zie ook Dirix & Taelman (1999), p. 77.
355 Toelichting, 1073 / I – 96/97, p. 15.
356 Zie Toelichting, 1073 / I – 96/97, p. 17-18.
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trouw-maatstaf in het Gerechtelijk Wetboek op te nemen. Ik citeer uit twee toelichtin-
gen op bedoelde amendementen:357

Oneerlijkheid wordt beloond en goede trouw wordt afgestraft.

[…] dat iedereen het erover eens is dat ons land momenteel een maatschappelijke crisis
ondergaat, die haar oorsprong vindt in het gebrek aan verantwoordelijkheidszin dat aan
de dag wordt gelegd in de diverse geledingen van de maatschappij. Door het voorliggende
wetsontwerp zal de zin voor verantwoordelijkheid nog verder afgezwakt worden en wordt
in feite een maatschappij van onverantwoordelijkheid gecreëerd. Men moet zelfs niet langer
te goede trouw zijn om van een bepaald systeem te genieten, ook iemand die ter kwader
trouw handelt, doch dit voldoende kan dissimuleren, kan gebruik maken van een regeling
die uiteindelijk bedoeld is om de zwakkeren in de maatschappij te helpen.

De minister ziet geen oplossing in het buitensluiten van bepaalde schuldenaren en
maakt voorts nog een vergelijking met de kwijtscheldingsregeling in de Belgische
faillissementswet voor gefailleerde kooplieden:358,359

Zelfs indien er komt vast te staan dat er contractuele kwade trouw in het spel is, dan nog
is het de vraag wat men moet aanvangen met een schuldenaar wanneer een regeling met
kwijtschelding niet tot de mogelijkheden behoort. Deze wordt dan veroordeeld om te
eeuwigen dage een schuld af te lossen die alsmaar blijft stijgen zonder enig perspectief
van oplossing. Ook deze slachtoffers behoren de kans te krijgen zich eruit te redden want
anders sluit men hen op in een uitzichtloos en marginaal bestaan.

Tevens dient men rekening te houden met de faillissementswet, die de kwijtschelding nooit
afhankelijk stelt van contractuele goede trouw. Voldoende is dat de rechter vaststelt dat
de handelaar geen strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen, bedoeld in art. 81 van de
faillissementswet, om hem verschoonbaar te verklaren en van zijn schulden te bevrijden.
[…]

Wat de kwijtschelding betreft, mag de niet-handelaar geen ongunstiger behandeling krijgen
dan de handelaar, want dat zou neerkomen op een niet aanvaardbare vorm van discriminatie.

Dirix en De Wilde merken op dat het gebruik van de term ‘kennelijk’ met zich brengt
dat de bevoegdheid van de rechter zich beperkt tot een marginale toetsing.360 Dezelf-

357 Senaat, Verslag 9 juni 1998, 1 – 929/5 – 1997/1998, p. 20-22.
358 Deze toelichting is achterhaald door de wijziging van art. 80 BFw bij wet van 4 september 2002

die de verschoning slechts in het vooruitzicht stelt aan de ongelukkige schuldenaar die te goeder
trouw handelt, zie par. 7.1 hiervoor.

359 Senaat, Verslag 9 juni 1998, 1 – 929/5 – 1997/1998, p. 49.
360 Zie Dirix & Taelman (1999), p. 29.
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de schrijvers merken voorts op dat het kennelijk bewerken van onvermogen niet gelijk
gesteld mag worden aan de contractuele goede trouw.361

483. Sinds 31 december 2005 kan een natuurlijk persoon (hierna te noemen: borg)
die kosteloos een persoonlijke zekerheid heeft gesteld ten behoeve van een persoon
die toepassing van de collectieve schuldenregeling verzoekt of voor een persoon die
aan de voorwaarden voor toepassing van die regeling voldoet, van zijn verbintenis
uit borgstelling worden bevrijd.362 De rechter dient dan vast te stellen dat de verbinte-
nis van de borg onevenredig is met de inkomsten en het vermogen van de borg en
dat er geen sprake is van het organiseren van bedrieglijk onvermogen.363

7.3 Insolventieperiode

484. Bij de toewijzing van het verzoek van de schuldenaar benoemt de rechter een
schuldbemiddelaar die een centrale rol speelt gedurende de eerste, minnelijke fase,
terwijl de bemoeienis van de rechter beperkt blijft.364 Voor het totstandkomen van
eenminnelijke aanzuiveringsregeling is vereist dat alle schuldeisers instemmen, althans
geen bezwaar maken tegen de aangeboden regeling; een dwangakkoord kent de
regeling niet.365 Art. 1675/3 GW beschrijft het doel van de aanzuiveringsregelingen,
welk doel zowel geldt voor de minnelijke als de hieronder nog te bespreken gerechtelij-
ke aanzuiveringsregelingen:

De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen,
met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen
en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen
leiden.

Het Gerechtelijk Wetboek stelt geen minimum aan de percentages of bedragen die
aan crediteuren worden aangeboden.366 Bij de vaststelling van het bedrag dat de

361 Dirix & Taelman (1999) p. 29. In relatie tot de contractuele goede trouw wijzen zij op de Belgische
Wet op het Consumentenkrediet die de financier de mogelijkheid biedt een kredietovereenkomst
te ontbinden indien de consument onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven over zijn financiële
toestand en terugbetalingsmogelijkheden.

362 Art. 1675/16bis §1 en §5 GW. Ten aanzien van borgen worden bovendien de middelen van tenuit-
voerlegging geschorst indien de collectieve schuldenregeling van toepassing is op de hoofdschulde-
naar, of indien de hoofdschuldenaar voldoet aan de voorwaarden voor die regeling maar niet om
toepassing heeft verzocht, zie nader de regeling in art. 1675/7 §2 GW.

363 Art. 1675/16bis §1 GW. De rechter hoort de schuldenaar, de borg en de schuldeisers, zie art. 1675/
16bis §4 GW.

364 Zie art. 1675/6 §2 GW en vgl. Kilborn (B/L 2005), p. 17.
365 Art. 1675/10 §4 GW.
366 De Belgische praktijk heeft overigens uitgewezen dat vele minnelijke regelingen niet tot goede

resultaten hebben geleid omdat overheidsinstanties of sociale verzekeringskassen gedeeltelijke
kwijtschelding weigeren, met een beroep op de afwezigheid van een rechtsgrond voor kwijtschelding
c.q. verwijzing naar het publieke karakter van de betreffende schulden, zie de Inleidende uiteenzetting
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schuldenaar aflost zal de schuldbemiddelaar moeten laveren tussen twee open normen:
‘in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen
dat [de schuldenaar] en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen leiden.’367 Over
de duur van de minnelijke regeling zegt de wet niets. Liquidatie van actief is in de
minnelijke fase niet voorgeschreven maar ook niet uitgesloten.368 Slaagt de schuld-
bemiddelaar er niet in om binnen vier maanden na zijn benoeming een minnelijke
regeling tot stand te brengen dan maakt hij proces-verbaal op en legt hij zijn dossier
ter griffie neer.369 De rechter kan vervolgens twee soorten aanzuiveringsregelingen
opleggen. Ten eerste kan de rechter gedurende maximaal vijf jaar betalingsuitstel
verlenen, in combinatie met (a) een vermindering van de contractuele rente tot de
wettelijke rente, (b) opschorting van de gevolgen van de zakelijke zekerheden, (c)
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van moratoire interesten en (d) verlenging van
de terugbetalingstermijn van kredietovereenkomsten.370 De rechter stelt de uitvoering
van die maatregelen afhankelijk van de vervulling door de schuldenaar van ‘passende
handelingen om de betaling van de schuld te vergemakkelijken of te waarborgen’.
De rechter kan bij het opleggen van een aflossingsverplichting aan de schuldenaar
afwijken van de wettelijke beslagvrije voet.371 De rechter kan bij de afroming van
het inkomen dus verder gaan dan de schuldbemiddelaar maar alleen bij een ‘bijzonder
gemotiveerde’ beslissing.372 Ten tweede kan de rechter op verzoek van de schulde-
naar en alleen indien maatregelen van de eerst bedoelde soort ontoereikend zijn, ook
besluiten tot een ‘gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal’.373

Anders dan bij de minnelijke aanzuiveringsregeling en bij de eerstbedoelde gerechtelij-
ke aanzuiveringsregeling (betalingsuitstel etc.) vergt de kwijtschelding liquidatie van
het actief.374 De duur van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling met kwijtschelding
is minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar.375

door de minister van justitie in de Belgische Senaat d.d. 12 oktober 2005 inzake het wetsontwerp
tot wijziging van de collectieve schuldenregeling, 3-1207/3. Het inmiddels aangenomen wetsontwerp
bepaalt in het nieuwe art. 1675/10 §3bis GW: ‘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.

367 Zie de artt. 1675/3 en 1675/10 GW.
368 Zie Dirix (1999), p. 68.
369 Art. 1675/11 §1 GW. De termijn is eind 2005 verlengd van vier naar zes maanden.
370 Art. 1675/12 GW.
371 Zie de gestaffelde beslagvrije voet geregeld in art. 1409 GW e.v., waarbij het voor beslag vatbare

percentage van het inkomen (boven een bepaald minimum) toeneemt van twintig tot honderd procent,
naar mate het inkomen toeneemt. Bij het opleggen van een aanzuiveringsregeling kan de Belgische
regeling dus zelfs deze beslagvrije voet aantasten.

372 Zie de artt. 1675/12 §4 en 1675/13 §5. De rechter mag het vrijgestelde inkomen niet vaststellen
op een bedrag dat lager is dan het zogenoemde ‘leefloon’ bedoeld in de Wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op de maatschappelijke integratie.

373 Art. 1675/13 GW.
374 Art. 1675/13 §1 GW. Goederen die niet voor beslag in aanmerking komen worden bij toepassing

van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling evenmin geliquideerd.
375 Art. 1675/13 §2.
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485. De Belgische wetgever heeft niet mis te verstane maatregelen getroffen om
onverantwoorde kredietverschaffing tegen te gaan. Het Belgische Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat het salaris en de kosten van de schuldbemiddelaar ten laste komen van
de schuldenaar en bij voorrang worden betaald.376 In de (separate) ‘Wet betreffende
de collectieve schuldenregeling’ zijn evenwel voorzieningen getroffen om deze en
andere kosten van schuldsanering ten laste te brengen van crediteuren. Aan professio-
nele kredietverstrekkers is daartoe een belasting opgelegd op het totaal bedrag van
de betalingsachterstanden van geregistreerde kredietovereenkomsten.377 Deze belas-
ting bedraagt maximaal 0,02 % van het saldo van achterstallige hypotheekschulden
en 0,2 % van het saldo van achterstallige consumentenschulden van de betreffende
kredietgevers.378 De belastingopbrengst wordt gestort in een ‘Fonds ter bestrijding
van de overmatige schuldenlast’. De wijziging van het Gerechtelijk Wetboek incorpo-
reert deze indirecte kostenomslag in de collectieve schuldenregeling en geeft de
(schuldsanerings)rechter de bevoegdheid op verzoek van de schuldbemiddelaar te
bepalen welk gedeelte van het salaris ten last komt van het Fonds.379 Uit het Fonds
kunnen sinds eind 2003 ook maatregelen bekostigd worden ‘inzake informatie en
sensibiliseren […] met betrekking tot de doelstellingen en de werking’ van de collectie-
ve schuldenregeling en schuldenoverlast.380 Aan kredietverstrekkers die hun jaarlijkse
bijdrage aan het Fonds niet betalen, kan een verbod opgelegd worden verdere hypothe-
caire of consumentenkredieten te verstrekken.381 Bovendien kunnen zij gestraft wor-
den met een boete van C= 250 tot C= 50.000.382

7.4 Schone lei

486. Volgens de toelichting op het wetsontwerp diende de (gedeeltelijke) kwijtschel-
ding van schulden uitzondering te blijven:

In principe gebeurt de gerechtelijke aanzuiveringsregeling zonder kwijtschelding van
schulden in hoofdsom. […] De gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden zal meestal
worden beslist om de uitwerking en vooral de uitvoerbaarheid van een regeling mogelijk
te maken. In extreme situaties zal de rechter een praktisch volledige kwijtschelding van
de schulden moeten beslissen. In dit geval zal de regeling nog slechts een symbolische

376 Art. 1675/19 §2.
377 Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop

uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen, gewijzigd bij wet van 19 april 2002.
Het gaat om betalingsachterstanden op kredietovereenkomsten die geregistreerd zijn in de Centrale
voor kredieten aan Particulieren beheerd door de Nationale Bank van België vertrekt door in de
wet nader aangeduide kredietverstrekkers, zie art. 20 § 2 van bedoelde wet.

378 Zie eveneens art. 20 § 2 van de in de vorige noot bedoelde wet.
379 Zie art. 1675/19 GW zoals dat eind 2005 is gewijzigd.
380 Art. 20 § 3 sub 3e van de Wet van 5 juli 1998, zoals opgenomen via art. 430 van de Programmawet

van 22 december 2003.
381 Art. 20bis van de Wet van 5 juli 1998 (zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2002).
382 Idem, art. 20ter.
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aard hebben; enkel begeleidende maatregelen zullen hun volledige betekenis behouden.
Niettemin zal de schuldenaar verzocht worden een inspanning te leveren om zijn schulde-
naars te betalen, zelfs op heel beperkte wijze.383

Voorwaarden voor de kwijtschelding zijn dat de schuldenaar de door de rechter
opgelegde regeling naleeft en dat de schuldenaar niet vóór het einde van de aanzuive-
ringsregeling is teruggekeerd ‘naar beter fortuin’.384 Een aantal schulden kan de
Belgische rechter bovendien niet kwijtschelden, te weten (a) onderhoudsgelden die
nog niet verschuldigd zijn op de dag waarop de gerechtelijke aanzuiveringsregeling
wordt vastgesteld, (b) schulden ter vergoeding van lichamelijke schade veroorzaakt
door een misdrijf en (c) schulden van een gefailleerde koopman die overblijven na
het sluiten van zijn faillissement.385

Terwijl al tijdens de parlementaire behandeling in 1997 de vraag rees of gedeeltelij-
ke kwijtschelding ook volledige kwijtschelding kon inhouden – welke vraag de minister
bevestigend beantwoordde, zie het citaat hierboven – meenden lagere rechters toch
dat de tekst van het Gerechtelijke Wetboek gehele kwijtschelding uitsloot.386 Het
Belgische Arbitragehof heeft in 2003 evenwel beschikt dat een (volledige) kwijtschel-
ding mogelijk is ook indien de debiteur in het geheel geen te liquideren actief heeft
en aan de debiteur geen aanzuiveringsregeling ter gedeeltelijke aflossing van crediteu-
ren opgelegd kan worden zonder dat het inkomen van de schuldenaar onder het
bestaansminimum daalt.387 Sinds 31 december 2005 is de mogelijkheid tot totale

383 Zie Toelichting, 1073 / I – 96/97, p. 44. Zie ook Dirix (1999), p. 65 e.v.
384 Art. 1675/13 §1 (slot) GW. Onder terugkeer tot beter fortuin verstond de minister kennelijk het

verwerven van middelen door een lot in de loterij of een erfenis, zie Toelichting, 1074 / I – 96/97,
p. 48.

385 Art. 1675/13 §3 GW. In 1997 is in België een nieuwe faillissementswet voor koopmannen in werking
getreden ter vervanging van de faillissementswet uit 1851, in welke nieuwe wet tevens een kwijtschel-
dingsregeling is opgenomen. Voor kwijtschelding was sinds 1997 voldoende dat de rechter vaststelt
dat de handelaar geen strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen (art. 82 BFw). Deze regeling
van de verschoonbaarheid in de faillissementswet is in 2000 aanzienlijk aangescherpt – zie slot par.
7.1. Art. 1675/13 §4 GW kent een aparte voorziening voor faillissementen die gesloten zijn onder
de oude faillissementswet.

386 Naar deze discussie in de rechtspraak wordt ook verwezen in de parlementaire geschiedenis van
het wetsvoorstel tot wijziging van de collectieve schuldenregeling, zie Verslag namens de Commissie
voor de Justitie uitgebracht door mevrouw Hilde Claes, 20 mei 2005, DOC 51 1309/012, p. 12 en
13: ‘In zijn arrest nr. 38/2003 van 3 april 2003 heeft het Arbitragehof, naar aanleiding van een
prejudiciële vraag van het hof van beroep te Luik, echter geoordeeld dat art. 1675/13, §§ 1 en 5,
van het Gerechtelijk Wetboek, een schending inhoudt van de artt. 10 en 11 van de Grondwet, en
wel in de interpretatie volgens welke dat artikel de rechter verbiedt een gerechtelijke aanzuiverings-
regeling op te stellen voor de schuldenaar die over geen enkel te gelde te maken onroerend of roerend
goed beschikt, die totaal en definitief onvermogend lijkt te zijn, of wiens inkomen lager dan of gelijk
aan het bestaansminimum is of zou kunnen zijn (zie ook DOC 51 959/ 001, p. 6-10).’ Zie over deze
discussie Kilborn (B/L 2005), p. 34 en 35.

387 La Cour d’arbitrage, Arrêt n° 38/2003, van 3 april 2003: ‘Il est manifestement disproportionné
d’interdire a priori à toute personne qui paraît totalement et définitivement insolvable de solliciter
un plan de règlement judiciaire alors que la loi vise précisément à éviter qu’une personne endettée
ne s’installe durablement dans une situation de marginalité et d’exclusion. Ces personnes étant celles
pour lesquelles le danger de marginalisation est le plus important, il n’est pas justifié de les exclure
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kwijtschelding uitdrukkelijk in de wet geregeld: ‘Als blijkt dat geen enkele minnelijke
of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat de verzoeker over onvoldoen-
de middelen beschikt […].’388 Voorwaarde is dat het voor beslag vatbare actief
geliquideerd wordt. De rechter kan dan de totale kwijtschelding toestaan zonder
aanzuiveringsregeling. Eventueel kan de rechter wel ‘begeleidingsmaatregelen’ opleg-
gen gedurende vijf jaren.389 De kwijtschelding blijft behoudens terugkeer tot beter
fortuin. Op verzoek van een schuldeiser kan de kwijtschelding nog gedurende vijf
jaar na het einde van de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling herroepen
worden wegens een ‘bedrieglijke handeling in zijn nadeel gesteld’.390

7.5 Conclusies

487. Volgens het Belgische Gerechtelijk Wetboek kan alleen een schuldenaar die ‘niet
kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd bij de rechter een verzoek tot het
verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen’. De Belgische regering heeft
er nadrukkelijk voor gekozen, ondanks stevig verzet van volksvertegenwoordigers
en leden van de senaat, het goede-trouw-vereiste uit de Franse regeling niet over te
nemen wegens de moeizame Franse ervaringen met de toetsing aan het goede-trouw-
criterium. In de wetgevingsgeschiedenis is nog wel gesproken over de vereiste ‘proce-
durale goede trouw’. Daarbij gaat het echter om het niet-achterhouden van informatie
en de medewerking van de schuldenaar aan de uitvoering van de schuldsaneringsrege-
ling.

De Belgische wetgever stond oorspronkelijk huiverig tegenover een volledige
kwijtschelding van schulden. Een uitspraak van het Belgische Arbitragehof uit 2003
heeft de mogelijkheid van volledige kwijtschelding echter bevestigd. Sinds eind 2005
voorziet ook de Belgische wet uitdrukkelijk in die mogelijkheid, zij het dat de rechter
gedurende een periode van vijf jaar wel ‘begeleidingsmaatregelen’ kan opleggen. Onder
meer alimentatieschulden en schulden ter vergoeding van lichamelijke schade veroor-
zaakt door misdrijf zijn van kwijtschelding uitgesloten.

Opmerkelijk is dat de Belgische overheid aan kredietverstrekkers belasting oplegt
gerelateerd aan het bedrag van betalingsachterstanden van geregistreerde kredietover-
eenkomsten. Deze belasting beoogt onverantwoorde kredietverschaffing te voorkomen

de la possibilité d’obtenir un plan de règlement judiciaire comportant, à terme, remise de leurs dettes
en capital. […] La Cour observe que l’article 1675/13, §§ 1er et 5, ne déroge pas à la règle exprimée
à l’article 1675/2 du Code judiciaire selon laquelle toute personne physique endettée peut demander
un règlement collectif de dettes, les seules personnes exclues étant celles qui ont organisé leur
insolvabilité. […] La Cour constate, dès lors, que la disposition en cause peut être interprétée comme
n’empêchant pas le juge d’accorder un plan de règlement judiciaire à un débiteur qui ne dispose
d’aucun bien immobilier ou mobilier réalisable ou qui paraît totalement et définitivement insolvable.’.
Te raadplegen via http:/www.arbitrage.be/public/f/2003/2003-038f.pdf

388 Zie het op 31 december 2005 inwerking getreden art. 1675/13bis GW.
389 Art. 1675/13bis §2 en 3 GW. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit budgetbegeleiding

of verhuizing naar een goedkopere woning.
390 Art. 1675/15 §2 GW.
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en een deel van de kosten van de wettelijke schuldsaneringsregeling bij de kredietver-
strekkers te leggen.

8 Luxemburg (2001)

8.1 Inleiding

488. In 1993 diende de Luxemburgse wetgever een eerste wetsvoorstel in voor een
schuldsaneringsregeling.391 Gelijk in België was de idee van sanering c.q. kwijtschel-
ding van schulden nogal controversieel.392 Eerst na jaren van debat werd de weer-
stand tegen de idee van schuldsanering overwonnen. De Loi du 8 décembre 2000
concernant la prévention du surendettement et portant introduction d’une procédure
de règlement collectif des dettes en cas de surendettement (hierna verkort aangehaald
als ‘de collectieve schuldenregeling’ c.q. ‘Loi du 8 décembre 2000’) trad eerst in
werking in oktober 2001.393 De regeling is opgenomen in de Nouveau Code de procé-
dure civile. De Luxemburgse bepalingen zijn voor een belangrijk deel ontleend aan
de Belgische collectieve schuldenregeling. Op onderdelen zijn er evenwel significante
verschillen.

Natuurlijke personen die geen koopman zijn kunnen toepassing van de wet
vragen.394 De ex-ondernemer die tenminste zes maanden voor de aanvraag zijn
ondernemingsactiviteiten heeft gestaakt, of wiens onderneming tijdens faillissement
is gestaakt, kan ook toepassing van de schuldsaneringsregeling verzoeken. De Luxem-
burgse wetgever plaatst de regeling nadrukkelijk in het kader van de sociale zekerheid
en beoogde om de maatschappelijke kosten van sociale uitsluiting van de schuldenaar
in een problematische schuldensituatie te beperken.395 Voorts beoogt de wet (overeen-
komstig de Belgische regeling) de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen,
hem in staat te stellen zijn schulden te betalen en de schuldenaar een menswaardig
bestaan te geven.396

489. De Luxemburgse wet integreert de minnelijke fase en de gerechtelijke fase. De
schuldenaar dient eerst een verzoek in tot toepassing van de minnelijke procedure
(procédure de règlement conventionnel) bij een door de overheid gefinancierde non-

391 Doc. Parl. no. 3813. J-1992-O-0454 te raadplegen via www.chd.lu.
392 Kilborn (B/L 2005), p. 11.
393 Loi du 8 décembre 2000 concernant la prévention du surendettement et portant introduction d’une

procédure de règlement collectif des dettes en cas de surendettement, opgenomen in document A-
2000-136-001: www.chd.lu.

394 Art. 2 Loi du 8 décembre 2000.
395 Vgl. Kilborn (B/L 2005), p. 15.
396 Art. 1er, eerste par., van de Loi du 8 décembre 2000 luidt: ‘Est instituée une procédure de règlement

collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur en lui permettant de payer
ses dettes et en lui garantissant, ainsi qu’à sa communauté domestique, qu’ils pourront mener une
vie conforme à la dignité humaine.’
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profit organisatie opgericht onder het gezag van La Ministre de la Famille, de la
Solidarité Sociale et de la Jeunesse: de Service d’information et de conseil en matière
de surendettement.397 In overleg met de schuldenaar en de schuldeisers stelt deze
dienst een ontwerpplan op dat wordt voorgelegd aan een administratief overheids-
orgaan, de Commission de médiation.398 Indien geen minnelijke regeling totstand-
komt, kan zowel de Service, de schuldenaar als iedere belanghebbende een verzoek
bij de rechter indienen tot toepassing van de gerechtelijke saneringsregeling (procédure
collective de redressement judiciaire).399 In niet meer dan achttien wetsartikelen
worden beide fases gereguleerd. De overige dertien wetsartikelen betreffen de oprich-
ting, bevoegdheden en taken van de Service en de Commission, alsmede een fonds
ter bestrijding van kosten en resterende schulden (Le Fonds d’assainissement en
matière de surendettement, hierna: het Fonds).

8.2 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden

490. Voor toepassing van de collectieve schuldenregeling is vereist dat de schuldenaar
legaal in Luxemburg verblijft en dat de schuldenaar duurzame financiële moeilijkheden
ondervindt om het geheel van zijn opeisbare of nog vervallen schulden te dragen.400

Het verzoek kan afgewezen worden indien de schuldenaar zijn insolventie heeft
bewerkstelligd (organisé son insolvabilité).401 Volgens het ontwerp van februari
1998 stond de regeling slechts open voor de ongelukkige schuldenaar te goeder trouw.
Art. 6 paragraaf 1 van het ontwerp luidde:

Est instituée une procédure de règlement des dettes destinée à redresser la situation finan-
cière des personnes physiques résidentes au Luxembourg, caractérisée par l’impossibilité

397 Zie art. 3 Loi du 8 décembre 2000 inzake de indiening van het verzoek en art. 19 Loi du 8 décembre
2000 over de oprichting, bevoegdheden en taken van de Service. De bevoegdheden betreffen niet
alleen individuele schuldsaneringsregelingen, maar ook meer beleids- en onderzoekstaken inzake
de schuldenproblematiek in het algemeen. De Service is in feite een vereniging van non-profit
organisaties, zie nader Kilborn (B/L 2005), p. 18.

398 Art. 5 Loi du 8 décembre 2000. De Commission bestaat uit zes leden, afgevaardigden van de staat,
financieringsmaatschappijen en schuldhulpverlening, zie art 19 Loi du 8 décembre 2000.

399 Art. 7 Loi du 8 décembre 2000.
400 Art. 2 Loi du 8 décembre 2000: ‘La procédure de règlement collectif des dettes est ouverte à toute

personne physique, autorisée à résider sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, éprouvant
des difficultés financières durables pour faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir [curs. AJN].’ Het Luxemburgse criterium voor insolventie is (iets) ruimer dan
het Belgische criterium, vergelijk de Franse tekst van de het Belgische Gerechtelijk Wetboek (Code
Judiciaire), art. 1675/2: ‘[…] si elle n’est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes
exigibles ou encore à échoir […] [curs. AJN].’

401 Art. 2, 3e par.: ‘Peut encore être exclu de la procédure le débiteur qui aurait organisé son insolvabi-
lité.’ Ook op dit punt is de Luxemburgse wet minder streng dan het Belgische art. 1675/2 GW, die
hetzelfde criterium opneemt als vereiste voor toelating: ‘[…] et dans la mesure où elle n’a pas
manifestement organisé son insolvabilité […]’.
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manifeste, pour le débiteur malheureux de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes
non professionnelles exigibles et à échoir.

Volgens de toelichting diende de goede trouw van geval tot geval te worden vast-
gesteld.402 De opstellers van het ontwerp wensten personen die bewust hun onvermo-
gen hebben bewerkstelligd, uit te sluiten; de sanering zou voorbehouden moeten
worden aan personen die zonder fouten of onvoorzichtigheid in hun onomkeerbare
situatie zijn terecht gekomen:

Les auteurs du projet de loi reprennent les notions de débiteur malheureux et de bonne
foi, sont conscients de ce que ces termes constituent des notions floues laissant une place
à l’interprétation pour ceux qui ont la charge d’apprécier les dossiers. Néanmoins, il faut
préciser que la notion de bonne foi qui, dans le droit civil français, signifie d’abord la
loyauté dans la conclusion et dans l’exécution d’actes juridiques et administratifs s’applique
prioritairement tout au long des procédures déclenchées par le demandeur. D’un autre côté,
l’utilisation du mot malheureux, signifie dans le chef des auteurs du projet de loi que le
bénéficiaire des mesures est confronté à une situation pour laquelle il serait injuste de lui
assigner la seule responsabilité (difficultés dans la communauté familiale, problèmes sociaux,
coups du destin divers ...).
Les auteurs entendent exclure du bénéfice des procédures les personnes qui sciemment
ont organisé leur insolvabilité. Pour pouvoir bénéficier de la loi, il faut que le débiteur
n’ait pas délibérément accumulé des dettes tout en sachant dès le début qu’il ne pourrait
pas y faire face et en spéculant dès le début qu’au cas où il ne s’en sortirait plus, il serait
aidé. La loi devrait être réservée aux personnes qui se sont manoeuvrées sans aucune faute,
négligence ou imprudence de leur part dans une situation inextricable.403

Het vereiste van de goede trouw wordt bekritiseerd door de vrederechter van Diekirch,
die stelt dat zeer weinig debiteuren aan de gestelde criteria zullen voldoen, Hij wijst
voorts op de gedupeerden in het gezin van de schuldenaar bij afwijzing van het
verzoek:

D’après la philosophie du projet de loi, le règlement conventionnel des dettes, tout comme
le redressement judiciaire, sont considérés comme des faveurs devant être réservées à des
débiteurs malheureux et de bonne foi, c’est-à-dire, comme le précise le commentaire
gouvernemental de l’article, qui se sont manoeuvrés sans aucune faute, négligence ou
imprudence de leur part dans une situation inextricable. Or, force est de constater que ce
type de débiteur est fort rare, alors que la cause du surendettement réside en général dans
une incurie financière du débiteur, qui la plupart du temps précipite encore sa chute en
ayant recours à des emprunts ou autres moyens ruineux pour la prévenir ou la retarder.
Dans ces conditions, le projet de loi risquera en pratique de rester lettre morte, du moins
dans sa partie relative au règlement conventionnel et au redressement judiciaire, à l’instar
des dispositions protectrices des débiteurs malheureux et de bonne foi déjà actuellement

402 Zie Projet de Loi no. 4409, J-1997-O-0259, p. 4: ‘Elle est réservée au débiteur malheureux de bonne
foi qui doit s’apprécier de cas en cas.’

403 Zie Projet de Loi N°4409, J-1997-O-0259, p. 12. Vgl. art. 1675/2 GW.
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existantes, tel l’ article 1244 du Code ci vil et l’ article 1 er de la loi du 18 mars 1915
concernant la protection des débiteurs domiciliés au Grand-Duché. On peut dès lors s’interro-
ger s’il n’y aurait pas lieu d’assouplir les conditions d’accès au bénéfice du règlement
conventionnel et du redressement judiciaire, dans la mesure où la plupart du temps ce n’est
pas seulement le débiteur surendetté qui pâtit de sa situation mais encore les membres de
sa famille, qui sont eux aussi exposés au risque de marginalisation sociale auquel le projet
tend à obvier. A cela s’ajoute que même les créanciers peuvent avoir un intérêt à voir
instituer une procédure de règlement judiciaire en matière civile, alors que dans la situation
inorganisée actuelle, les frais d’exécution forcée des huissiers absorbent en grande partie,
voire même dépassent, le produit de l’exécution.404

De Conseil d’Etat nam de bezwaren van het geciteerde advies over en stelde voor
de criteria ‘bonne foi’ en ‘malheureux’ te vervangen door een facultatieve afwijzings-
grond: alleen de schuldenaar die kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd (le
débiteur qui a organisé son insolvabilité) kan worden uitgesloten.405 Deze laatste
suggestie is in de uiteindelijke wet gevolgd waarmee in feite de Belgische subjectieve
toelatingsvoorwaarde omgevormd is in een afwijzingsgrond.406 Een belangrijk ver-
schil met de Belgische schuldenregeling is dat het verzoek tot toepassing in eerste
instantie niet bij de Luxemburgse rechter, maar bij een non-profit organisatie wordt
ingediend, de eerdergenoemde Service. Op het verzoek tot toepassing van de gerechte-
lijke fase wordt niet alleen de debiteur opgeroepen, maar ook alle crediteuren.407

De rechter kan alle partijen bevelen informatie te verschaffen.408 Na het horen van
partijen stelt de rechter bovendien de schuldenvorderingen voorlopig vast en stelt de
rechter tevens een saneringsplan vast.409

8.3 Insolventieperiode

491. De minnelijke en gerechtelijke fase onder de Luxemburgse regeling komen sterk
overeen met de Belgische minnelijke en gerechtelijke aanzuiveringsregeling.410 De
belangrijkste verschillen zijn:
a) krachtens de Luxemburgse wet treedt een moratorium van zes maanden reeds

in op het moment van indiening van het verzoek bij de Service, onder de Belgische

404 Projet de Loi N°4409/06, p. 2/3, Avis de la Justice de Paix de Diekirch (23.2.1999)
405 Projet de Loi N°4409/07, Avis du Conseil d’Etat (15.2.2000), p. 9: ‘Compte tenu des observations

formulées par la Justice de Paix de Oiekirch [kennelijke spellingsfout in oorspronkelijke stuk, auteur]
en ce qui concerne les difficultés de déterminer le débiteur de bonne foi, le Conseil d’Etat propose
de s’inspirer des dispositions de l’article 391ter du Code pénal, afin d’exclure, le cas échéant, le
débiteur qui a organisé son insolvabilité.’

406 Art. 2 derde par.: ‘Peut encore être exclu de la procédure le débiteur qui aurait organisé son insolvabi-
lité.’ Vgl. art. 1675/2 GW: ‘[…] dans la mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabi-
lité […]’.

407 Art. 9 Loi du 8 décembre 2000.
408 Art. 11 Loi du 8 décembre 2000.
409 Art. 13 en 14 Loi du 8 décembre 2000.
410 Vgl. par. 7.3 hierboven.
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wet eerst op het moment dat de rechter de toelaatbaarheid van het verzoek uit-
spreekt;411

b) de overige rechtsgevolgen in de minnelijke fase worden onder de Luxemburgse
wet vastgesteld in het saneringsplan (un plan de redressement) voor de inhoud
waarvan de wet suggesties doet, terwijl de Belgische wet wel rechtsgevolgen in
de minnelijke fase vastlegt, maar juist niets zegt over de inhoud van de minnelijke
aanzuiveringsregeling;412

c) de Luxemburgse rechter kan in de gerechtelijke fase een saneringsperiode vaststel-
len van maximaal zeven jaren, de Belgische rechter kan een looptijd opleggen
van maximaal vijf jaren.413

d) de activa van de schuldenaar kunnen volgens de Luxemburgse wet geliquideerd
worden. Maar in tegenstelling tot de gerechtelijke aanzuiveringsregeling volgens
Belgisch recht kent de Luxemburgse regeling geen verplichting tot liquidatie, zie
nader 8.4 hieronder.

8.4 Schone lei

492. De mogelijkheid van kwijtschelding van schulden c.q. het niet afdwingbaar maken
van schulden door een beslissing van de rechter is, onder de Luxemburgse regeling,
zeer beperkt: alleen kosten en boetes kunnen kwijtgescholden worden, verschuldigde
hoofdsommen niet. Het oorspronkelijke ontwerp gaf de rechter de mogelijkheid alle
maatregelen op te leggen die ook in het minnelijke traject afgesproken konden worden,
waaronder volledige kwijtschelding.414 Maar deze onbeperkte kwijtschelding stuitte
op verzet van de Kamer van Koophandel en de juges de la paix.415 Toch valt uit
de wetsgeschiedenis niet eenduidig op te maken om welke redenen de Luxemburgse
wetgever het Belgische voorbeeld niet heeft gevolgd op het voor vele andere stelsels
zo kenmerkende sluitstuk van de sanering: de (gedeeltelijke) schone lei.416 Liquidatie
van actief is in het Luxemburgse systeem overigens geen voorwaarde voor kwijtschel-
ding van kosten en boeten.417

411 Vgl. art. 3 Loi du 8 décembre 2000 en art. 1675/7 §2 GW.
412 Vgl. art. 5 Loi du 8 décembre 2000 en de artt. 1675/7 en 1675/10 2 GW.
413 Vgl. art. 14 Loi du 8 décembre 2000 en art. 1675/12 §2 GW.
414 Zie Projet de Loi no. 4409, J-1997-O-0259, p. 8. Het oorspronkelijk voorgestelde art. 24 luidde:

‘Le juge rend ensuite un jugement motivé dans lequel il élabore un plan de redressement judiciaire
qui peut comporter les mesures énumérées à l’article 9 ci-dessus, soit toute autre mesure apte à
parvenir au redressement de la situation du débiteur.’

415 Projet de Loi no. 4409/05, J-1998-O-0068, p. 8 en Projet de Loi no. 4409/06, J-1998-O-0529, p.
3; zie ook Kilborn (B/L 2005) p. 23.

416 De Luxemburgse wet kent in art. 14 Loi du 8 décembre 2000 wel het equivalent van art. 1675/12
GW, maar heeft art. 1675/13 GW genegeerd. Zie Projet de Loi 4409/08, J-1999-O-0439, p. 16 en
Kilborn (B/L 2005), p. 22-23.

417 Vgl. art. 14 Loi du 8 décembre 2000. Vergelijk de beperkte kwijtschelding zonder liquidatie onder
de Belgische gerechtelijke aanzuiveringsregeling, art. 1675/12 GW.
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493. Naast de beperkte kwijtschelding kent de Luxemburgse twee andere – voorzover
mij bekend – unieke methodes om te komen tot een schuldregeling c.q. (volledige)
schuldaflossing. Het oorspronkelijke wetsontwerp voorzag reeds in oprichting van
een door de overheid en giften gefinancierd Fonds ter facilitering van minnelijke en
gerechtelijke schuldregelingen middels leningen.418 De lening bedraagt thans maxi-
maal circa C= 11.600 en kan verstrekt worden op initiatief van de Commission of de
rechter.419 De terugbetalingsperiode bedraagt maximaal zeven jaar.420 Ten behoeve
van de schuldenaar kan het Fonds besluiten tot een vrijstelling of reductie van de rente,
de duur van de lening verlengen (tot maximaal zeven jaren), de terugbetaling tijdelijk
opschorten of kwijtschelden (un secours non remboursable). In een laat stadium van
het wetgevingsproces is het Fonds voorzien van een tweede instrument en wel ter
aflossing van de restschulden van de debiteur.421 Deze mogelijkheid in ‘bijzondere
gevallen’ komt eerst in zicht nadat de schuldenaar gedurende zeven jaar een minnelijke
of gerechtelijke regeling heeft doorlopen, de Commission of de rechter de situatie
opnieuw heeft beoordeeld en de insolvabiliteit een aflossing van schulden onmogelijk
maakt.422 Met dit bijzondere instrument komt de regeling rechtstreeks tegemoet aan

418 Zie Projet de Loi no. 4409, J-1997-O-0259, p. 4 en art. 34 van het ontwerp; art. 23 Loi du 8
décembre 2000.

419 Art. 26 Loi du 8 décembre 2000, het maximum is 70.000 Luxemburgse francs geïndexeerd op basis
van op het levenskosten niveau van 1 januari 1948. De Service wordt advies gevraagd.

420 Art. 26 Loi du 8 décembre 2000.
421 Projet de Loi no. 4409/08, Amendements adoptés (19.5.2000), p. 3: ‘En premier lieu, la commission

propose de porter à 70.000 francs le montant maximum du prêt de consolidation que le fonds
d’assainissement en matière de surendettement peut accorder au débiteur dans le cadre de la procédure
de règlement collectif des dettes. Ensuite, la commission propose de compléter l’article 26 par un
tiret final nouveau prévoyant une solution pour les débiteurs pour lesquels le plan de redressement
conventionnel ou judiciaire n’a pas abouti à rembourser toutes les dettes après le délai maximum
de sept ans et pour lesquels une situation d’insolvabilité manifeste et définitive est constatée. La
commission souligne que les procédures de règlement collectif, conventionnelle et judiciaire, sont
réservées à des débiteurs malheureux et de bonne foi qui se retrouvent dans une situation difficile,
sans qu’une faute majeure ne leur soit imputable. La commission considère néanmoins que le projet
de loi doit être complété par la procédure tout à fait exceptionnelle qu’elle entend instituer par son
amendement, afin de redonner un espoir de vie dans les cas les plus graves de personnes plongées
dans une situation matérielle inextricable et une détresse sans issue. La procédure proposée par la
commission s’apparente à des procédures analogues prévues dans la législation de beaucoup de pays
Européens et répondant notamment aux concepts de ‘fresh start’ ou ‘Restschuldbefreiung’. Pour
être éligible à cette procédure, le débiteur doit avoir fait preuve de bonne volonté pendant sept ans
et ce n’est qu’à la fin du plan de redressement qu’il pourra profiter de cette mesure. Le juge de
paix ou la commission de médiation pourront alors introduire une demande auprès du fonds lequel,
placé sous l’autorité du Ministre ayant dans ses attributions la famille et la solidarité sociale, prendra
une décision au sujet de la mesure sollicitée. Le texte proposé par la commission précise encore
qu’aucun nouveau remboursement ne peut intervenir dans une période de dix ans et que la procédure
ne peut être invoquée pour le remboursement de créances dues à des professionnels du secteur
financier.’

422 Art. 26 slot Loi du 8 décembre 2000: ‘[…]dans des cas exceptionnels, procéder, après écoulement
d’un délai de 7 ans et suite à un réexamen de la situation par la Commission de médiation ou par
le juge de paix, au remboursement total ou partiel de la dette autre qu’alimentaire ou fiscale pour
les seuls cas d’insolvabilité manifeste des débiteurs dont l’absence de ressources ou de biens
saisissables rend impossible un apurement des dettes. […].’
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de belangen van de schuldeisers.423 Onderhoudsschulden en fiscale schulden komen
overigens niet voor aflossing in aanmerking en schulden aan professionele financiers
evenmin.424

8.5 Conclusies

494. Het Luxemburgse wetsontwerp beperkte de toegang tot de schuldsaneringsregeling
tot de ‘ongelukkige schuldenaar te goeder trouw’ (le débiteur malheureux de bonne
foi). Volgens de toelichting van de regering was de regeling bestemd voor schuldenaren
die geen enkele fout, onachtzaamheid of onvoorzichtigheid hadden begaan. De kritiek
op dit voorstel was dat dergelijke schuldenaren zeer zeldzaam zijn. De regering paste
haar ontwerp aan en greep terug op de Belgische wet die vereist dat de schuldenaar
zijn onvermogen niet heeft bewerkstelligd. De Luxemburgse wet heeft het Belgische
criterium echter omgevormd tot een facultatieve afwijzingsgrond: het verzoek van
de schuldenaar tot toepassing van de schuldsaneringswet kan afgewezen worden indien
de schuldenaar zijn insolventie heeft bewerkstelligd (organisé son insolvabilité).

De Luxemburgse schuldsaneringsregeling voorziet slechts in een zeer beperkte
mogelijkheid van kwijtschelding van schulden, zeker niet in een schone lei. Wel
voorziet de wet in een overheidsfonds waarmee minnelijke en gerechtelijke schuldrege-
lingen gefinancierd kunnen worden, maar alleen indien de schuldenaar reeds zeven
jaar in een schuldregeling zit.

9 Engeland en Wales (2004)

9.1 Inleiding

495. De Insolvency Act 1986 (IA 1986) reguleert onder andere bankruptcy van natuur-
lijke personen met of zonder een onderneming (individuals).425 De Enterprise Act
2002 (EA 2002) heeft geleid tot belangrijke wijzigingen van de IA 1986, welke
wijzigingen van kracht zijn met ingang van 1 april 2004.426 De Engelse regering
beoogde met EA 2002 bankruptcy te moderniseren en van haar stigma te ontdoen
en voorts onderscheid te maken tussen de ‘schuldige’ en ‘onschuldige’ debiteur
alsmede het nemen van verantwoorde risico’s te bevorderen zo blijkt uit de vier

423 Kilborn (B/L 2005), p. 44 e.v., spreekt in dit verband van ‘creditor welfare’.
424 Art. 26 slot Loi du 8 décembre 2000, de laatste categorie schulden wordt aangeduid als ‘créances

dues à des professionnels du secteur financier’.
425 De IA 1986 bevat voorts diverse regelingen voor ondernemingen (registered en unregistered compan-

ies): Company Voluntary Arrangements, Administration Orders, Receivership en Winding Up of
Companies, en regelt ook de Individual Voluntary Arrangements. Insolvente partnerships worden
afgewikkeld als unregistered companies, indien de partners natuurlijke personen zijn kunnen zij
ook persoonlijk failliet verklaard worden (bankruptcy).

426 De EA 2002 verkreeg Royal Assent op 7 december 2002.
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hieronder opgenomen citaten uit de White Paper van juli 2001 getiteld: Productivity
and Enterprise – Insolvency: A Second Chance:

1.6 […] we will reduce the stigma of bankruptcy by removing many of the disqualifications,
prohibitions and restrictions which currently apply automatically to people who are subject
to a bankruptcy order […].
1.21 Bankruptcy law in this country treats everyone subject to it in the same way irrespect-
ive of whether the bankrupt was dishonest or irresponsible or whether his failure was honest
and above-board. There are numerous other enactments that impose restrictions, prohibitions
or disqualifications on bankrupts solely on the basis of the existence of the bankruptcy
proceedings. This automaticity of approach may be capable of justification in some cases
but requires a belief in the proposition that the debtor, by becoming bankrupt, is not
someone in whom society can have trust or confidence. This approach takes no account
of the risks that are an everyday part of business life, and war rants substantial re-ap-
praisal.427

In de loop van de totstandkoming van de EA 2002 is de meeste aandacht uitgegaan
naar de stimulering van commerciële activiteiten:

1.1 […] Fear of failure can act as a powerful disincentive to potential entrepreneurs and
the actual cost of failure can deter many whose first failure was honest from trying again.
Therefore, the Government intends to legislate for a major package of reforms to personal
bankruptcy, to modernise the framework and to encourage entrepreneurship and responsible
risk taking, which will contribute to the creation of wealth and employment. […]
1.24 It is the nature of risk-taking that, on occasions, there will be failure. But in a society
which is genuinely enterprising the cost of failure must not be set so high that it acts as
a deterrent to economic activity. The Enterprise Bill will provide an opportunity to revisit
this area and to review the relevance of restrictions that appear unnecessary or outdated,
whilst at the same time leaving in place a proportionate and effective regime to protect
the public and the business community from dishonest or unscrupulous bankrupts.

Hoewel de Engelse wetgever met name het oog had op ondernemers is de regeling
van bankruptcy voor alle natuurlijke personen, al dan niet met een onderneming,
ingrijpende veranderd. De insolventieperiode, aanvangend met de bankruptcy order
en eindigend met de discharge, is verkort tot in beginsel één jaar of zelfs een nog
kortere duur.

496. Het Engelse recht kent naast bankruptcy nog twee andere bij wet geregelde
insolventieprocedures voor natuurlijke personen.428 Ten eerste de Individual Volunt-
ary Arrangement (IVA), een dwangakkoord met instemming van concurrente crediteu-

427 Te raadplegen via http:/www.insolvency.gov.uk/cwp/5234.htm (geen paginanummering). Zie voor
de gedachtevorming in de maatschappelijke consultatieronde: de Consultation Paper, ‘Bankruptcy
– A fresh start’ uitgebracht door de Secretary of State Stephen Beyers MP, Maart 2000: http:/
www.insolvency.gov.uk/introduction/freshstart/foreword.htm).

428 Zie voor een beknopt overzicht: Ramsay (2003), p. 205 e.v.
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ren die 75% van de schuldvorderingen vertegenwoordigen met een afbetalingsregime
gedurende veelal vijf jaar.429 Ten tweede de County Court Administration Order
(CCAO), een door de rechter aan crediteuren opgelegde betalingsregeling met morato-
rium voor schulden van de debiteur tot maximaal £ 5.000.430 Bovendien dient tenmin-
ste een van de schulden door een vonnis van de rechter bevestigd zijn. De wet geeft
de rechter een grote vrijheid de afbetalingsplicht vast te stellen. In de meeste gevallen
gaat het om een gespreide betaling van de gehele schuld, maar sommige gerechten
passen ook wel een korting op de schuld toe.431 Daarnaast onderscheidt men nog
de niet bij wet geregelde Debt Management Arrangements, in feite een minnelijke
afbetalingsregeling tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers. Op de details van deze
regelingen ga ik verder niet in.432

497. Met de invoering van EA 2002 zijn de ontwikkelingen niet tot stilstand ge-
komen.433 De bestaande regelingen bieden in de praktijk geen soelaas aan schuldena-
ren met hoge schulden en schuldenaren zonder enig inkomen en vermogen. Voor de
aanvraag van bankruptcy dient de schuldenaar een kosten deposit te betalen van £
325 en griffierecht van £ 140 (2006), samen grofweg C= 700.434 Schuldenaren voldoen
vaak niet aan de vereisten voor de totstandkoming van een IVA of een CCAO of
kunnen uiteindelijk niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen onder IVA’s en
CCAO’s.435 De Engelse regering bezint zich thans op plannen voor een nieuwe
regeling ten behoeve van schuldenaren zonder enig actief of inkomen, de zogenaamde
‘NINA’s’ (no income, no assets). Die nieuwe regeling (bankruptcy lite) is bedoeld
voor schuldenaren met niet-vrijgesteld actief van maximaal £ 300, een maandelijkse

429 Zie Part VIII IA 1986 en voor een recente beschrijving van de praktijk McKenzie Skene & Walters
(2006), p. 11 e.v.

430 Zie Part VI van de County Courts Act 1984. Volgens section 13 van de Courts and Legal Services
Act 1990 zou het maximumbedrag verhoogd worden naar £ 20.000, maar deze wet is nog niet
ingevoerd, zie McKenzie Skene & Walters (2006), p. 39. De Administration Order wordt circa zes
tot zevenduizend maal per jaar toegepast (Ramsay (2003), p. 213), terwijl in 2004/2005 ruim 40.000
bankruptcies zijn uitgesproken waarvan thans circa 70% non-traders betreft en 30% traders, zie
de Annual Report & Accounts 2004-05 van de Insolvency Service (DTI), p. 31 en 32, http:/
www.insolvency.gov.uk/pdfs/annual2004-05web.pdf. Redenen dat de Administration Order niet zeer
veel wordt toegepast zijn onder andere (a) het vereiste dat tegen de debiteur een vonnis tot betaling
is uitgesproken, (b) de schuldenlimiet van £ 5.000 die vaak wordt overschreden, (c) het feit dat de
order voor onbepaalde tijd kan gelden. Een hervorming van de Administration Order in een ‘mini-
bankruptcy’ zijn opgenomen in de Courts and Legal Services Act 1990, maar is nog niet in werking
getreden; zie Ramsay (2003), p. 213.

431 S 112(6) van de County Courts Act 1984 spreekt van betaling ‘by instalments or otherwise, and
either in full or to such extent as appears practicable to the court under circumstances of the case.’
Empirisch onderzoek wijst uit dat local legal culture (mede) bepaalt of de schuldenaar een korting
op zijn schulden wordt gegund, zie McKenzie Skene & Walters (2006), p. 16.

432 Zie Fletcher (2002), par. 4-002 e.v. over IVA’s en par. 4-045 e.v. over CCAO en McKenzie Skene
& Walters (2006), p. 17 over de DMA’s.

433 Voor een overzicht van de ontwikkelingen verwijs ik naar de publicatie van McKenzie Skene &
Walters (2006).

434 S 415 IA 1986 en rule 6.42 IR.
435 McKenzie Skene & Walters (2006), p. 16 en 28.
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aflossingscapaciteit van minder dan £ 50 per maand en een schuldenlast van maximaal
£ 15.000.436 De schuldenaar krijgt binnen twaalf maanden na de opening van de
procedure een schone lei, zonder schuldaflossing. Naast de plannen voor bankruptcy
litewerkt de Engelse regering ook aan een vereenvoudigde vorm van de IVA (Simple
Individual Voluntary Arrangements) en een verruiming van de mogelijkheid van een
CCAO voor schulden tot £ 15.000. McKenzie Skene & Walters spreken van een
‘bewildering array of options’.437

9.2 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden

498. Een debiteur kan de rechter438 verzoeken een bankruptcy order af te geven
op de grond dat hij zijn schulden niet kan betalen (unable to pay his debts).439 De
schuldenaar dient daarbij onder andere informatie over te leggen inzake crediteuren,
schulden en activa.440 Indien aan deze voorwaarden is voldaan geeft de rechter, na
een mondelinge behandeling, de bankruptcy order. Indien evenwel blijkt dat (a) de
concurrente schulden minder dan £ 40.000 bedragen, (b) de waarde van het actief
meer dan £ 4.000 bedraagt, en (c) de debiteur de afgelopen vijf jaar niet failliet is
verklaard en ook geen crediteurenakkoord is aangegaan,441 kan de rechter – als hij
dat appropriate acht – een insolvency practitioner benoemen teneinde een voorstel
te formuleren voor een akkoord buiten faillissement (voluntary arrangement).442

De rechtbank kan vervolgens een interim order uitspreken ter afwering van executie-
maatregelen en faillissementsaanvragen van crediteuren teneinde de totstandkoming

436 McKenzie Skene & Walters (2006), p. 33 e.v.
437 McKenzie Skene & Walters (2006), p. 51 e.v.
438 Bij de Country Court van het district waar de schuldenaar woont of zijn onderneming drijft c.q.

the High Court onder andere voor schuldenaren in het London Insolvency District en schuldenaren
met een woonplaats buiten Engeland of Wales.

439 S 272 (1) IA 1986. Zie voorts de overige ‘preliminary conditions’ in S 265 en 266 IA 1986,
waaronder de reeds in de hoofdtekst vermelde betaling van kosten. Voor de faillietverklaring op
verzoek van crediteuren gelden afwijkende en meer specifieke vereisten ten aanzien van de schulden,
zie S 268 IA 1986.

440 S 272 (2) IA 1986 en verdere regelgeving. Een mondelinge behandeling vindt niet plaats.
441 S 273 (1) (a) en (b) IA 1986. Het in die artikelen bedoelde schuldenbedrag (small bankruptcy level)

en maximum actiefwaarde zijn laatstelijk vastgesteld in de Statutory Instrument 2004 no. 547, the
Insolvency Proceedings (Monetary Limits) (Amendment) Order 2004, zie: http:/www.opsi.gov.uk/si/
si2004/20040547.htm.

442 Daartoe dient de insolvency practitioner een rapport bij de rechtbank in te dienen, na onderzoek
van de debtor’s affairs, waarin onder andere vermeld dient te worden (a) of de debiteur bereid is
aan zijn crediteuren een regeling aan te bieden en zo ja (b) of het naar het oordeel van de practitioner
nodig is een vergadering van de crediteuren te beleggen en zo ja waar en wanneer, zie S 274 IA
1986. Tot 1 april 2004 kende S 275 IA 1986 ook nog de summary administration voor de gevallen
waarin de concurrente schulden minder dan £ 20.000 bedroegen en (b) de debiteur de afgelopen
vijf jaar niet failliet is verklaard en geen crediteurenakkoord is aangegaan. Bij vereenvoudigde
afwikkeling trad, in beginsel, de official receiver op als trustee in bankruptcy, vond geen crediteuren-
vergadering plaats en was de trustee niet verplicht de affairs van de debiteur te onderzoeken, S 289
(5) en S 297 (2) en (3) IA 1986 (tot 1 april 2004).
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en uitvoering van een akkoord mogelijk te maken.443 Afgezien van het niet voldoen
aan de bedoelde materiele grond (unable to pay), de drempelwaarden van schulden
en actief, en de verplichte informatievoorziening bij het verzoek bevat de IA 1986
geen andere toelatingsvereisten of afwijzingsgronden. De Engelse rechter toetst bij
de toelating niet aan de goede of kwade trouw van de schuldenaar.

9.3 Insolventieperiode

499. De insolventieperiode duurt in beginsel één jaar, maar kan ook korter of langer
duren.444 De official receiver445 kan aan de rechter al kort na aanvang van de proce-
dure berichten dat een onderzoek naar het gedrag en de zaken van de failliet voltooid
is of achterwege kan blijven, waarmee de procedure onmiddellijk eindigt.446 Indien
de schuldenaar niet voldoet of niet heeft voldaan aan bepaalde verplichtingen onder
IA 1986 kan de official receiver ook aan de rechtbank verzoeken om de procedure
te verlengen tot een bepaalde latere datum of tot de datum dat een gestelde voorwaarde
in vervulling gaat.447 Tijdens de insolventieperiode liquideert de trustee de boe-
del.448 Op verzoek van de trustee kan de rechtbank een bevel geven aan de failliet
of een derde (bijvoorbeeld de werkgever) om een deel van het inkomen aan de boedel
af te staan (Income Payments Order of IPO).449 Een dergelijk bevel kan maximaal
drie jaar van kracht zijn en in bepaalde gevallen ook nog van kracht zijn nadat een
schone lei (discharge) is verstrekt.450 Bij wijze van alternatief kan de bankrupt ook
een overeenkomst sluiten terzake van afdracht van een deel van zijn inkomsten (Income
Payments Agreement of IPA).451 Indien de bankrupt, voordat hem discharge is ver-

443 S 274 (3) IA 1986.
444 S 279 (1) IA 1986.
445 De official receiver is een agentschap van het Department of Trade and Industry (DTI), voor meer

informatie over de werkwijze en statistische gegevens: http:/www.insolvency.gov.uk/pdfs/annual2004-
05web.pdf.

446 S 279 (2) IA 1986. Lord Hunt sprak in de House of Lords van een ‘pain free’ bankruptcy die al
binnen acht weken zou kunnen eindigen (ontleend aan Davies (2003), p. 206). Indien wel een
investigation plaatsvindt door de official receiver zou dat in een significant aantal gevallen telefonisch
gebeuren, aldus Ramsay (2003), p. 210.

447 S 279 (3) en (4) IA 1986.
448 Zie S 283 (definition of the bankrupt’s estate en de uitgezonderde goederen) en S 314 (powers of

the trustee) nader aangeduid in Schedule 5 bij de IA 1986.
449 S 310 IA 1986; het inkomen dat aan de failliet blijft mag niet lager zijn dan ‘necessary for meeting

the reasonable domestic needs of the bankrupt and his family’. Voorzover mij bekend, kent het
Engelse recht geen specifieke rekenmethode voor de berekening van een vrij te laten bedrag (vgl.
de Nederlandse Recofa-methode in relatie tot art. 295 lid 2 en 3 Fw). Volgens Davies (2003), p.
236, bedraagt de afdracht aan de boedel in de regel de helft of tweederde van het inkomenssurplus;
Ramsay (2003), p. 210, verwijst naar interne richtlijnen van de official receiver’s office die de helft
van het inkomenssurplus voorschrijven en geen IPO’s onder £ 50 per maand.

450 S 310 (6) IA 1986. De IPO kan tussentijds gewijzigd worden, S 310 (6) IA.
451 S 310A IA 1986.
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leend, zijn verplichtingen onder een IPO of IPA niet nakomt, kan de rechtbank het
verlenen van de schone lei uitstellen ofwel de insolventieperiode verlengen.452

9.4 Schone lei

500. Bij het einde van de insolventieperiode verkrijgt de debiteur, in beginsel zonder
tussenkomst van de rechter, een schone lei van rechtswege (discharge).453 Voor
reguliere gevallen kent de Engelse wet geen gronden de discharge te weigeren.454

De schuldenaar die failliet is verklaard krachtens een criminal bankruptcy order op
verzoek van de official petitioner krijgt echter geen discharge van rechtswege, maar
de rechter kan de desbetreffende schuldenaar vijf jaar na aanvang van de insolventie-
procedure wel een schone lei verschaffen – al dan niet onder bepaalde voorwaar-
den.455 De tussenkomst van de rechter is ook vereist indien het gaat om een persoon
die in de periode van vijftien jaar voorafgaand aan de bankruptcy een undischarged
bankrupt is geweest.456 Als gevolg van de discharge is de bankrupt bevrijd van
zijn faillissementsschulden.457 De schone lei van de schuldenaar bevrijdt niet een
medeschuldenaar of borg van de bevrijde schuldenaar.458

Een aantal schulden zijn evenwel van de schone lei uitgesloten, te weten (verkort
aangeduid): (1) schulden aan zakelijk gerechtigden, (2) fraudeschulden (afgezien van
schulden uit ‘fraudulent breach of trust to which he was a party’ zijn deze fraudeschul-
den niet nader in de wet aangeduid), (3) bepaalde boeten,459 (4) verplichtingen tot
vergoeding van letselschade (personal injury) tenzij de rechter anders bepaalt, (5)
onderhoudsverplichtingen (alimentatie) tenzij de rechter anders bepaalt, (6) de meeste
studieschulden, (7) schulden voortvloeiend uit ontnemingsmaatregelen in verband met
misdrijven, (8) diverse schulden die niet in het faillissement erkend kunnen worden

452 S 279 (3) en (4) IA 1986. IA 1986 geeft niet de mogelijkheid om de discharge achteraf nog terug
te draaien indien de bankrupt, in de periode dat de IPO of IPA ná de discharge nog voortduurt,
zijn verplichtingen niet meer nakomt, zie Davies (2003), p. 234.

453 S 279 (1) IA 1986.
454 Vgl. McKenzie Skene & Walters (2006), p. 10.
455 Zie S 264 (1)(d) voor de criminal bankruptcy order, S 279 (6) voor de uitzondering op de automa-

tische schone lei en S 280 voor de mogelijkheid voor de rechtbank om in die gevallen toch een
schone lei te verlenen.

456 S 279 (6).
457 S 281 (1): ‘Subject as follows, where a bankrupt is discharged, the discharge releases him from

all the bankruptcy debts […]’ en dan volgt een opsomming van de in de hoofdtekst vermelde
uitzonderingen. De trustee kan overigens ook na de discharge nog bepaalde bevoegdheden uitoefenen,
te denken valt onder andere aan de in de hoofdtekst nog te bespreken inkomensafdrachten (IPO)
die nog na de discharge van kracht kunnen blijven, zie S 281 (1).

458 S 281 (7)
459 S 281 (4) ‘A fine imposed for an offence or from any liability under a recognisance except, in the

case of a penalty imposed for an offence under an enactment relating to the public revenue or of
a recognisance, with the consent of the Treasury.’
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(other bankruptcy debts, not being debts provable in his bankruptcy) nader aangeduid
in lagere regelgeving te weten de Insolvency Rules.460

501. Tot 1 april 2004 kende de IA 1986 geen middelen om ‘schuldige’ (culpable)
schuldenaren aan te pakken, anders dan langs strafrechtelijke weg en behoudens
uitzonderingen op de schone lei. De EA 2002 beoogde dit te veranderen, aldus de
verantwoordelijke Secretary of State: ‘We must come down hard on the estimated
7-12% of bankrupts who are culpable, that is those who deliberately set out to mislead
and deceive.’461 Daartoe introduceerde de EA 2002 de zogenoemde bankruptcy
restriction orders (BRO’s).462 De rechtbank kan, op verzoek van de Secretary of
State of de official receiver, een vijftal nader omschreven restricties aan de schuldenaar
opleggen welke restricties van toepassing kunnen zijn gedurende vijftien jaar na de
discharge.463 Overtreding van de opgelegde restricties levert een criminal offence
op, bedreigd met gevangenisstraf, geldboete of beide.464 Voor consumenten is de
belangrijkste restrictie: het aangaan door de schuldenaar van een kredietovereenkomst
voor een bedrag groter dan £ 500 zonder te vermelden dat een BRO van kracht is.465

Voorts zijn vier restricties mogelijk die bepaalde ondernemings- en beroepsactiviteiten
kunnen belemmeren of uitsluiten, te weten (1) het handelen onder een andere naam
dan de naam waaronder de schuldenaar failliet is verklaard zonder de laatstbedoelde
naam te vermelden, (2) het optreden als directeur van een company (een commerciële
rechtspersoon) of betrokken te zijn bij de oprichting, promotie of het beheer van een
company, zonder specifieke toestemming van de rechtbank, (3) het optreden als
insolvency practitioner, (4) het optreden als een receiver of manager van bezittingen
van een company namens een zakelijk gerechtigde crediteur (debenture holder).466

De restricties lijken niet al te ingrijpend:467 een ex-failliet kan onbeperkt lenen zolang
hij maar melding maakt van de opgelegde restrictie inhoudende dat hij die melding
moet doen; de rechter kan een ex-failliet verbieden een onderneming te drijven in
de vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, maar niet verbieden
een onderneming te drijven in de vorm van een eenmanszaak. De rechtbank dient
het verzoek van de Secretary of State of de official receiver voor een BRO toe te

460 Zie: S 281 (2)-(6) IA; rule 6.223 van de Insolvency Rules; www.uk-debt-help.com/non-dischargeable-
debts.htm en Fletcher (2002), par. 11-022. Inzake studieschulden zie Davies (2003), p. 209.

461 Aldus Stephen Bryers, Secretary of State for Trade and Industry, bij de aankondiging van de
voormelde Consultation Paper op 2 juli 1999; citaat ontleend aan Davies (2003), p. 239.

462 Het nieuwe systeem van BRO’s is afgeleid van de regels voor de disqualification of bankrupt voor
company directors, zie Davies (2003), p. 240.

463 Zie S 281A IA 1986 (i.w.tr. 1 april 2004), verwijzend naar de regeling in de nieuwe Schedule 4A
bij IA 1986, zie voor de duur van de BPO´s S 4 van Schedule 4A.

464 Deze restricties gelden ook voor zogenoemde undischarged bankrupts, zie Davies (2003), p. 257.
Zie bijvoorbeeld S 31 IA 1986.

465 De vijf mogelijke restricties (BRO’s) zijn opgenomen in Schedule 21 van de EA 2002, zie voor
de kredietrestrictie S 360 (1) en (5) IA 1986 (i.w.tr. 1 april 2004) jo. Insolvency Proceedings
(Monetary Limits) Order 1986, Schedule Part II.

466 Schedule 21 EA 2002.
467 Vgl. Davies (2003), p. 263: ‘[…] the effect of a BRO is rather toothless.’
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wijzen ‘if it thinks it appropriate having regard to the conduct of the bankrupt
(whether before or after the making of the bankruptcy order)’.468 Volgens de IA
1986 zal de rechtbank in het bijzonder rekening houden met de volgende gedragingen
van de schuldenaar:

a) failing to keep records which account for a loss of property by the bankrupt, or by
a business carried on by him, where the loss occurred in the period beginning 2 years
before petition and ending with the date of the application;

b) failing to produce records of that kind on demand by the official receiver or the trustee;
c) entering into a transaction at an undervalue;
d) giving a preference;
e) making an excessive pension contribution;
f) a failure to supply goods or services which were wholly or partly paid for which gave

rise to a claim provable in the bankruptcy;
g) trading at a time before commencement of the bankruptcy when the bankrupt knew

or ought to have known that he was himself to be unable to pay his debts;
h) incurring, before commencement of the bankruptcy, a debt which the bankrupt had

no reasonable expectation of being able to pay;
i) failing to account satisfactorily to the court, the official receiver or the trustee for a

loss of property or for an insufficiency of property to meet bankruptcy debts;
j) carrying on any gambling, rash and hazardous speculation or unreasonable extravagance

which may have materially contributed to or increased the extent of the bankruptcy
or which took place between presentation of the petition and commencement of the
bankruptcy;

k) neglect of business affairs of a kind which may have materially contributed to or
increased the extent of the bankruptcy;

l) fraud or fraudulent breach of trust;(m) failing to cooperate with the official receiver
or the trustee.469

Een indrukwekkende lijst met indicaties van ongewenst gedrag, maar de consequenties
van het gedrag zijn, zoals reeds opgemerkt, beperkt. Stephen Davies QC: ‘[…] it is
tempting to conclude that the BRO regime is simply window dressing, to placate the
criticism that discharge from bankruptcy in 12 months, or even sooner, is too soft
on bankrupts.’470

9.5 Conclusies

502. Bij de beoordeling van een verzoek van een schuldenaar om een bankruptcy
order toetst de Engelse rechter niet aan de goede trouw van de schuldenaar of enig
ander subjectief criterium. De schuldenaar verkrijgt, in beginsel, automatisch een
discharge zonder tussenkomst van de rechter na ommekomst van de insolventieperiode.

468 S 2 (1) Schedule 4A IA 1986.
469 S 2 (2) Schedule 4A IA 1986.
470 Davies (2003), p. 263.
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Indien de schuldenaar tijdens de insolventieprocedure niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan kan de rechter de discharge wel uitstellen of daaraan bepaalde voorwaarden
verbinden.

De Engelse wet sluit een aantal schulden uit van een schone lei waaronder straf-
rechtelijk gerelateerde schulden, studieschulden en, in beginsel, ook alimentatieschulden
en verplichtingen tot vergoeding van letselschade. Bovendien kan de rechter aan de
schuldenaar diverse restricties opleggen wegens het gedrag van de schuldenaar voor
of tijdens het faillissement (bankruptcy restriction orders). Deze restricties kunnen
opgelegd worden voor een periode van maximaal vijftien jaar na de discharge. Derge-
lijke restricties raken met name de ondernemende ex-failliet en deren consumenten
veelal niet.

10 Concluderende rechtsvergelijking; perspectief voor de Nederlandse Wsnp

10.1 Tien kenmerken van zeven rechtsstelsels onderling vergeleken

503. Kenmerkend voor alle wettelijke schuldsaneringsregelingen voor natuurlijke
personen is dat de schuldenaar zich geheel of gedeeltelijk bevrijd weet van (een deel
van) zijn schulden, na het succesvol doorlopen van een insolventieprocedure. De
onderzochte stelsels van de VS, Engeland en Wales, Frankrijk, Duitsland, België,
Luxemburg en Nederland vertonen grote verschillen ten aanzien van ten minste tien
kenmerken:

1 de aard van de saneringsprocedure. Sommige wettelijke saneringsregelingen
richten zich alleen op liquidatie van het actief van de schuldenaar (Chapter 7,
VS). Andere regelingen vergen dat de schuldenaar zijn inkomensurplus, dat wil
zeggen het inkomen boven een bepaald minimum benodigd voor levensonderhoud,
spaart ten behoeve van uitdeling aan crediteuren al dan niet in combinatie met
liquidatie van actief (Chapter 13 en de meeste Europese stelsels). In de afgelopen
jaren introduceerden vrijwel alle onderzochte Europese stelsels een (alternatieve)
verkorte procedure die zich in feite beperkt tot een snelle liquidatie van het niet
vrijgestelde actief (voorzover dat al voorhanden is), voor die gevallen dat de
schuldenaar geen inkomenssurplus heeft (de nieuwe Franse PRP sinds 2004; de
Belgische regeling sinds 31 december 2005; de Wsnp kent reeds sinds haar
inwerkingtreding de verkorte procedure van art. 352 lid 2 Fw; Duitsland blijft
voorlopig een uitzondering met een voorgeschreven periode van goed gedrag van
zes jaar).

2 de duur van de saneringsprocedure. De duur c.q. termijn van de wettelijke
saneringsperiode varieert van minder dan een jaar in Engeland en Wales tot meer
dan zes jaar in Duitsland.
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3 de toelatingsvereisten. In de VS is materiële insolventie geen vereiste tot failliet-
verklaring (Chapter 7, Chapter 13). Voor toepassing van de onderzochte Europese
saneringsregelingen is steeds vereist dat de schuldenaar (i) zijn opeisbare schulden
niet kan betalen, dan wel (ii) nog te vervallen schulden naar (de geobjectiveerde)
verwachting niet langer zal kunnen betalen (Engeland en Wales hanteren de tweede
toepassingsgrond niet). Frankrijk vereist dat de debiteur te goeder trouw is (le
débiteur de bonne foi). De schuldeisers kunnen zich tegen de toepassing van
diverse saneringsmaatregelen verzetten; de Franse rechter toetst niet ambtshalve
of de debiteur te goeder trouw is. Ook België kent een bijkomend, subjectief
vereiste: de schuldenaar mag zijn insolventie niet bewerkstelligd hebben. Voor
toepassing van de schuldsaneringsregeling onder de gewijzigde Wsnp zal de
Nederlandse schuldenaar vanaf 2008 aannemelijk moeten maken dat hij in de
laatste vijf jaar te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan of (sic!)
het onbetaald laten van zijn schulden en tevens aannemelijk moeten maken moeten
dat hij zijn Wsnp-verplichtingen naar behoren zal nakomen en zich zal inspannen
zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven.

4 de afwijzingsgronden. Diverse stelsels kennen gronden tot afwijzing van het
verzoek van de schuldenaar tot toepassing van de schuldsaneringsregeling die
gerelateerd zijn aan de toelatingsvereisten, betalingen van griffierechten of het
niet aanleveren van de voorgeschreven informatie. UNCITRAL spreekt van
technical reasons. Sommige stelsels geven de rechter de facultatieve bevoegdheid
het verzoek van de schuldenaar af te wijzen op subjectieve gronden. De Luxem-
burgse rechter kan le débiteur qui a organisé son insolvabilité toegang tot de
schuldenregeling weigeren. De Nederlandse rechter kan, volgens de tot 2008
vigerende wettekst, het verzoek van de schuldenaar die niet te goeder trouw is
geweest ten aanzien van het ontstaan of het onbetaald laten van schulden, afwijzen.
Nederland kent ook nog een imperatieve afwijzingsgrond: indien gegronde vrees
bestaat dat de schuldenaar zal trachten zijn schuldeisers te benadelen of zijn uit
de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal
nakomen, moet de rechter het verzoek afwijzen. Onder het Amerikaanse federale
recht vangt de procedure van rechtswege aan met de indiening van het verzoek
(automatic order for relief). De Amerikaanse rechter kan evenwel de procedure
kort na aanvang beëindigen (dismissal). De belangrijkste grond voor dismissal
is misbruik (substantial abuse) van de kortdurende liquidatieprocedure van Chap-
ter 7, indien de debiteur, gezien zijn inkomen, in staat geacht wordt te sparen voor
aflossing van zijn schulden volgens Chapter 13 (sinds oktober 2005 gelden in
de VS wettelijke inkomenscriteria, voordien hing veel af van het oordeel van de
individuele rechter c.q. de zogenoemde local legal culture). Engeland en Wales
en Duitsland kennen géén subjectieve afwijzingsgronden voor de toepassing van
de saneringsprocedure.

5 het minnelijke traject. Frankrijk, België en Luxemburg hebben een minnelijk
traject in de wettelijke saneringsregeling geïncorporeerd. Duitsland en Nederland
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hebben de minnelijke fase niet bij wet geregeld, maar eisen van de schuldenaar
die een verzoek indient tot toepassing van het wettelijke traject wel dat een met
redenen omklede verklaring overgelegd wordt dat het minnelijke traject is mislukt.
De Engelse rechter kan de schuldenaar die een bankruptcy order verzoekt doorver-
wijzen naar een insolvency practitioner teneinde een voluntary arrangement te
beproeven. Maar het doorlopen van het minnelijke traject is geen vereiste voor
bankruptcy. Dat geldt ook voor de federale regeling van de Bankruptcy Code (VS).
De Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act 2005 (VS) vereist
wel dat de schuldenaar zich voorafgaand aan de saneringsprocedure tot een non-
profit budget and credit counseling agency heeft gewend.

6 dewettelijke saneringsperiode. Alle stelsels leggen de schuldenaar de verplichting
op zich aan de voorgeschreven verplichtingen te houden. De inhoud van die
verplichtingen verschilt echter aanzienlijk per stelsel. Sommige stelsels verplichten
de schuldenaar een schuldsaneringsplan op te stellen ter (gedeeltelijke) aflossing
van crediteuren. De schuldenaar dient zich dan in te spannen om inkomsten te
verwerven ten einde het plan en de uitdeling aan crediteuren te verwezenlijken
(Frankrijk, Duitsland, Nederland, België). Deze planstelsels verschillen nog weer
onderling in de gestelde eisen. Inzake de duur van het plan stelt de Belgische wet
in het geheel geen minimumduur, terwijl de Duitse Insolvenzordnung aan alle
schuldenaren een goed-gedrag-periode voorschrijft van zes jaar. In de Franse en
Duitse stelsels kunnen saneringsplannen slechts tot stand komen, althans in de
eerste saneringsfase, met instemming van crediteuren. Mocht de totstandkoming
van een minnelijk planakkoord falen dan kan de rechter, in een volgende fase
van de procedure, wel een akkoord aan de crediteuren opleggen. Engeland en
Wales kennen Income Payment Orders die op verzoek van de trustee door de
rechter opgelegd kunnen worden en zelfs nog na de discharge kunnen voortduren.

7 de rol van crediteuren. Bij de opening van schuldsaneringsregelingen op verzoek
van een schuldenaar spelen de crediteuren hoegenaamd geen rol. Traditionele
Europese stelsels bleven lang een wettelijke voorkeur geven aan de instemming
van alle crediteuren bij de totstandkoming van een (plan)akkoord in een gecontro-
leerd minnelijk traject (Frankrijk en België). Bij de totstandkoming van een
akkoord in de gerechtelijke fase hebben de crediteuren ook een stem, maar onder
andere in het Nederlandse stelsel komt de bevoegdheid van de rechter om dwars-
liggende crediteuren te overrulen meer op de voorgrond. In de meeste stelsels
hebben crediteuren – in de praktijk – geen of nagenoeg geen invloed op de
toekenning van een schone lei in een gerechtelijke saneringsprocedure (VS, VK,
NL), Duitsland vormt een uitzondering (zie nader (8)).

8 de schone lei. Na de uitdeling van de liquidatieopbrengst aan crediteuren verkrijgt
de schuldenaar onder Chapter 7 een schone lei van rechtswege, ongeacht de
opbrengst van het actief, de goede trouw van de schuldenaar of de inspanningen
van de schuldenaar. De nieuwe Franse liquidatieprocedure (PRP) uit 2004 is in
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feite een kopie van Chapter 7. Engeland en Wales kennen al langer de automatic
discharge. Indien de schuldenaar zich gedurende zes jaar aan zijn verplichtingen
heeft gehouden krijgt de Duitse schuldenaar in beginsel de schone lei. Crediteuren
kunnen evenwel bezwaar maken tegen kwijtschelding van schulden op zeven
wettelijke gronden. Ook onder Chapter 13 (VS) kunnen crediteuren zich verzetten
tegen een discharge. In Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland beslist de
rechter over het al dan niet toekennen van de schone lei. Crediteuren hebben daar
feitelijk geen stem in. De mogelijkheid van kwijtschelding na voltooiing van een
gerechtelijk saneringsplan was in Frankrijk en België tot 2004 respectievelijk 2006
beperkt en is in Luxemburg nog steeds zeer beperkt. De nieuwe Franse liquidatie-
procedure, PRP (2004), kent wel een volledige kwijtschelding. In België is kwijt-
schelding zonder ‘aanzuiveringsregeling’ mogelijk sinds 31 december 2005.
Nederland kent een algemene kwijtschelding van schulden, behoudens de hieronder
nog te bespreken uitzonderingen. De federale Bankruptcy Code biedt de Ameri-
kaanse schuldenaar de mogelijkheid, in weerwil van de schone lei, schulden te
herbevestigen (reaffirmation of debts). Een dergelijke herbevestiging kan in het
voordeel zijn van de schuldenaar ter voorkoming van executie door separatisten.
Alleen in Engeland en Wales kan de rechter restricties aan de schuldenaar opleg-
gen die ook nog lang na de afsluiting van de procedure hun werking behouden
(Bankruptcy Restriction Order). Andere stelsels kennen wel de mogelijkheid om
bij het verstrekken van de schone lei gedurende een bepaalde periode financieel-
maatschappelijke begeleiding aan de schuldenaar voor te schrijven.

9 de uitzonderingen op de schone lei. Alle stelsels kennen uitzonderingen op de
schone lei. Uitzonderingen die veel voorkomen zijn schulden uit hoofde van (a)
alimentatieverplichtingen, (b) verplichtingen tot vergoeding van letselschade
veroorzaakt door de schuldenaar, (c) verplichtingen tot vergoeding van schade
van een slachtoffer van een misdrijf gepleegd door de schuldenaar (d) strafrechtelij-
ke en andere boetes. Duitsland en de VS kennen wel een tiental mogelijke uitzon-
deringen op de schone lei, Engeland en Wales niet meer dan drie. De Nederlandse
Wsnp zondert slechts één categorie schulden uit: studieschulden aan de Nederland-
se staat. Vanaf 2008 zondert de gewijzigde Wsnp ook ‘strafrechtelijke’ schulden
uit van de schone lei.

10 de strengheid bij toelating vs uitzonderingen op de schone lei. Tussen de
strengheid van de toetsing bij toelating tot de saneringsregeling, enerzijds, en de
uitzonderingen op de schone lei, anderzijds, is een negatief verband te leggen:
hoe strenger de toetsing bij toelating hoe geringer het aantal uitzonderingen op
de schone lei. De VS toetsen in eerste instantie helemaal niet (afgezien van de
abuse test die in feite ziet op het dirigeren van de schuldenaar naar Chapter 13
indien zijn inkomen dat toelaat) maar kennen wel een grote lijst uitzonderingen
op de schone lei, Duitsland idem. De Nederlandse rechter toetst relatief streng
bij de toelating tot de Wsnp, maar de schuldenaar die eenmaal toegelaten is kan
een vrijwel geheel schone lei tegemoet zien. Ook is er een soortgelijke, maar
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minder evidente samenhang tussen de wettelijk vereiste inspanningen tijdens de
saneringsprocedure, enerzijds, en de uitzonderingen op de schone lei aan het einde
van de procedure, anderzijds (zie nader 10.4 hieronder).

504. In de paragrafen 10.2-10.4 volgt een kritische beschouwing van de Nederlandse
Wsnp tegen het licht van de Legislative Guide van UNCITRAL en de in dit hoofdstuk
bestudeerde rechtsstelsels. Daarbij zal ik verwijzingen naar wetsartikelen en andere
vindplaatsen achterwege laten; deze zijn te vinden in de voorgaande paragrafen van
dit hoofdstuk.

10.2 Toepassingsvereisten en afwijzingsgronden; de Wsnp vergeleken

505. De Wsnp staat open voor natuurlijke personen met of zonder onderneming.
Chapter 7 staat open voor vrijwel alle natuurlijke personen en rechtspersonen, Chap-
ter 13 kan toegepast worden op alle natuurlijke personen met of zonder onderneming.
De Franse schuldsaneringsregelingen uit de Code de la Consommation (surendettement
des particuliers en de procédure de rétablissement personnel) zijn niet bedoeld voor
ondernemers. Het Duitse Verbrauchersinsolvenzverfahren is ook slechts bedoeld voor
particulieren en ex-ondernemers die voorheen een ‘kleine’ onderneming voerden. De
Belgische en Luxemburgse regelingen gelden voor natuurlijke personen die geen
koopman zijn en tevens voor voormalige kooplieden die hun commerciële activiteiten
tenminste zes maanden voor de aanvraag hebben beëindigd of wier faillissement is
afgewikkeld. De Engelse Bankruptcy Order kan zowel aan particulieren als onder-
nemers afgegeven worden. De Enterprise Act 2002 beoogde een destigmatisering van
bankruptcy en een stimulans voor ondernemers om risico’s te nemen.

506. Voor toepassing van de Nederlandse Wsnp vereist de wet dat de schuldenaar
(i) verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen dan wel (ii) dat te
voorzien is dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden. De
formulering van de insolvente toestand verschilt per land en enkele landen onderschei-
den niet het alternatieve vereiste (ii), maar ik zie geen wezenlijke verschillen tussen
de insolventiecriteria van de onderzochte Europese stelsels. De federale wetgeving
van de VS stelt echter géén insolventievereiste voor toepassing van Chapter 7 of
Chapter 13. Sinds oktober 2005 vereist de Bankruptcy Code dat de schuldenaar een
financial course volgt in de 180 dagen voorafgaand aan het verzoek voor een order
for relief. Frankrijk stelt de aanvullende eis dat de schuldenaar te goeder trouw is
(le débiteur de bonne foi). België vereist dat de schuldenaar ‘niet kennelijk zijn
onvermogen heeft bewerkstelligd’. Alle stelsels vergen dat de schuldenaar bij zijn
verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling bepaalde gegevens en documen-
ten overlegt onder andere met betrekking tot de schulden, de bezittingen en het
inkomen van de schuldenaar. De Luxemburgse regeling vereist bovendien met zoveel
woorden dat de schuldenaar legaal in Luxemburg verblijft.
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507. Frankrijk, België en Luxemburg schrijven voor dat de schuldenaar eerst een bij
wet geregeld minnelijk traject doorloopt, alvorens een gerechtelijke saneringsregeling
van toepassing kan worden verklaard. Voor toepassing van de wettelijke saneringsrege-
ling vergen Nederland en Duitsland dat de schuldenaar bij zijn verzoek aan de rechter
stukken overlegt waaruit blijkt dat een poging tot de totstandbrenging van een buiten-
gerechtelijke saneringsregeling is mislukt. In de VS kan de schuldenaar direct toegang
krijgen tot Chapter 7 of 13, zonder een verplicht minnelijk traject te hebben afgelegd.
Ook in Engeland en Wales geldt een dergelijke verplichting niet. Indien actief en
schulden beneden bepaalde grenswaarden blijven, heeft de Engelse rechter wel de
facultatieve bevoegdheid een insolvency practicioner te benoemen teneinde een
voluntary arrangement te beproeven.

508. De Nederlandse Wsnp (1998) kent drie imperatieve afwijzingsgronden: (1) de
schuldenaar kan voortgaan met betaling, (2) gegronde vrees dat de schuldenaar
schuldeisers zal trachten te benadelen of zijn saneringsverplichtingen niet zal nakomen,
(3) de schuldsaneringsregeling is reeds van toepassing, en twee facultatieve afwijzings-
gronden: (4) eerder faillissement of schuldsaneringsregeling in een periode van tien
jaar voorafgaand aan het verzoek, (5) aannemelijk dat schuldenaar niet te goeder trouw
is geweest.471 Vanaf 2008 kent de Wsnp drie toelatingsvereisten en vier imperatieve
afwijzingsgronden, zij het dat twee van de zeven criteria kunnen vervallen indien de
schuldenaar de oorzaak van zijn schulden ‘onder controle’ heeft. In de VS wordt aan
de debiteur op zijn verzoek automatisch een order for relief verstrekt. Maar de U.S.
Code staat een debiteur wiens eerdere insolventieprocedure is geëindigd, in de periode
van 180 dagen voorafgaand aan het nieuwe verzoek, niet toe een nieuw verzoek in
te dienen. Het Franse stelsel kent geen (separate) afwijzingsgronden. Zoals eerder
vermeld, vereist de Franse regeling wel de goede trouw van de debiteur (toepassings-
vereiste). De Duitse rechter kan het verzoek slechts afwijzen indien het actief ontoerei-
kend is om de kosten van de saneringsprocedure te voldoen, maar sinds eind 2001
heeft die rechter de mogelijkheid aan de schuldenaar uitstel te verlenen voor betaling
van die kosten tot het moment van de kwijtschelding van de te saneren schulden. De
Belgische wet sluit indiening van een verzoek door een schuldenaar uit indien een
eerdere aanzuiveringsregeling nog geen vijf jaar voor het (nieuwe) verzoek werd
herroepen, maar kent geen andere afwijzingsgronden. De Luxemburgse rechter kan
het verzoek slechts afwijzen indien de schuldenaar zijn insolventie heeft bewerkstelligd
(zoals gezegd is dit in het Belgische regeling geen facultatieve afwijzingsgrond, maar
een toepassingsvereiste). De Engelse regeling kent wel afwijzingsgronden gerelateerd
aan een minimum aan schulden en actief en kent de rechter de bevoegdheid toe een
minnelijke schuldenregeling te laten onderzoeken, maar kent geen andere toelatingsver-
eisten of afwijzingsgronden.

471 Art. 288 lid 1 onder a, b, c en lid 2 onder a en b Fw. Zie hoofdstuk 4, par. 1.3 en 1.4.
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509. Conclusies toelatingsvoorwaarden:
1 De wettelijke regelingen in de VS, Engeland en Wales en Nederland maken geen

onderscheid tussen natuurlijke personen met of zonder onderneming. Duitsland,
België en Luxemburg laten, naast natuurlijke personen zonder onderneming, slechts
ex-ondernemers toe. Men kan zich afvragen of het praktische verschil groot is
nu schuldenaren die in Nederland de Wsnp aanvragen hun onderneming meestal
uit eigen beweging al hebben gestaakt, terwijl Wsnp-verzoeken van schuldenaren
met een draaiende onderneming veelal door de rechter afgewezen worden. De
onderzochte stelsels in de VS, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland kennen
geen afzonderlijke wettelijke criteria voor toetsing van een aanvraag van ex-
ondernemers. Frankrijk beperkt de regeling tot consumenten, schulden uit onder-
neming worden onder het regime van deCode de la Consommation niet gesaneerd.

2 Van de onderzochte landen hanteert, behalve Nederland, alleen Frankrijk een
goede-trouw-maatstaf bij de beslissing op het verzoek van een schuldenaar tot
toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling. Zowel in het Belgische
als Luxemburgse wetgevingsproces is uitvoerig gedebatteerd over de wenselijkheid
van een goede-trouw-maatstaf. De wetgevers in beide landen hebben daar nadruk-
kelijk van afgezien. Daarvoor in de plaats stelden België en Luxemburg wel de
toetsing aan de kennelijke bewerkstelliging van de eigen insolventie. Engeland
en Wales en Duitsland kennen géén goede-trouw-toets of enige andere subjectieve
afwijzingsgronden voor de toepassing van de saneringsprocedure. In de VS wordt
sinds oktober 2005 een inkomenstest toegepast teneinde misbruik van de liquidatie-
procedure van Chapter 7 te voorkomen en ten faveure van toepassing van Chap-
ter 13. Dit is vooral een financiële toets, subjectieve afwijzingsgronden hanteert
de VS niet. vereiste dat de schuldenaar zich in een problematische schuldensituatie
bevindt.

3 UNCITRAL beveelt toepassingsvereisten aan die eenvoudige en tijdige toepassing
faciliteren voor insolvente ondernemingen. UNCITRAL bepleit evenwel afwijzing
van het verzoek indien het gaat om improper use. Daarbij heeft UNCITRAL
kennelijk het oog op ondernemers die van zwaar drukkende verplichtingen trachten
af te komen of ondernemers die mogelijkheden zoeken om over hun schulden
te heronderhandelen. Eerst waar het gaat om het verlenen van een discharge noemt
UNCITRAL een veel breder palet van mogelijke weigeringsgronden. UNCITRAL
verschuift daarmee de subjectieve, zo men wilt ‘morele’ toetsing, naar het einde
van het saneringstraject. De Nederlandse Wsnp volgt dat systeem niet. Uit de
jurisprudentie beschreven in hoofdstuk 6 blijkt dat de toegang voor ondernemers
tot de Wsnp moeizaam is.

4 Binnen de Europese expertgroep CJ-S-Debt heeft een discussie plaatsgevonden
over het begrip van de te goeder trouw handelende schuldenaar (acting in good
faith) en een eventueel onderscheid tussen ‘good’ and ‘bad’ debtors.De uitkomst
van die discussie was dat de expertgroep besloot een dergelijke onderscheid niet
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te maken en het ‘idea of good faith’ niet in de aanbeveling op te nemen. Wel
heeft de expertgroep gewezen op het (niet nader omschreven) gevaar van misbruik
van de schone lei. Ook adviseert de expertgroep geen schone lei zolang recidive-
gevaar bestaat.

5 In vergelijking met de zes bestudeerde stelsels van vreemd recht kent de Wsnp
relatief een groot aantal (vijf) afwijzingsgronden. Vanaf 2008 geeft de Wsnp drie
(imperatieve) toelatingsvereisten en vier imperatieve afwijzingsgronden, zij het
dat art. 288 lid 3 in bepaalde gevalleen een mogelijkheid tot ‘reparatie’ geeft indien
de schuldenaar niet aan de criteria voldoet maar wel de oorzaken van zijn schulden
‘onder controle’ heeft. Van de onderzochte stelsels voorziet alleen de Nederlandse
Wsnp in afwijzing wegens gegronde vrees dat de schuldenaar tijdens de sanerings-
procedure zijn verplichtingen niet zal nakomen of schuldeisers zal benadelen.

Het Nederlandse systeem voldoet mijns inziens niet aan het advies van
UNCITRAL om toepassingscriteria te hanteren die eenvoudige en tijdige toegang
faciliteren en ook niet aan het gedachtegoed van CJ-S-Debt om geen onderscheid
te maken tussen ‘good’ and ‘bad’ debtors.

10.3 Insolventieperiode; de Wsnp vergeleken

510. In de onderzochte stelsels varieert de duur van de saneringsperiode tussen één
jaar (of zelfs nog minder) in Engeland en Wales en meer dan zes jaar in Duitsland
tot – in uitzonderingsgevallen – meer dan tien jaar in Frankrijk. Huls et al. meenden
in 1994 dat vier jaar de ‘optimale’ duur van het saneringsplan is. Met een termijn
van, in beginsel, drie jaar en maximaal vijf jaar behoort Nederland tot de middengroep.
Met een saneringsperiode tussen de drie en vijf jaar kent België een vergelijkbare
saneringsduur, met dien verstande dat drie jaar in Belgie een minimum is terwijl de
Wsnp geen minimumperiode kent.

Volgens de meeste wettelijke stelsels wordt het niet vrijgestelde actief van de
schuldenaar geliquideerd ten bate van de boedel. Onder Chapter 7 (VS) gelden diverse
property exemptions die in de Europese stelsels niet voorkomen. Uitzonderingen op
het gangbare principe dat liquidatie van het actief verplicht is vormen Chapter 13 in
de VS en de Luxemburgse collectieve schuldenregeling. Daar staat in het Luxemburgse
stelsel wel tegenover dat de mogelijkheid tot kwijtschelding van schulden beperkt
is tot kosten en boetes. In Frankrijk en België, in welke landen de gerechtelijke fase
voorafgegaan wordt door een minnelijke fase die bij wet is geregeld, vindt verplichte
liquidatie eerst plaats na het mislukken van de minnelijke fase.

Chapter 7 in de VS en de regeling in Engeland en Wales kennen geen wettelijk
voorgeschreven saneringsplan. De bestudeerde stelsels van het Europese continent
kozen, althans in eerste instantie, allemaal voor een ‘conservatievere’ benadering
waarin de schuldenaar wettelijk verplicht is een saneringsplan op te stellen en aan
de rechter ter goedkeuring voor te leggen. De Nederlandse wetgever heeft die lijn
in eerste instantie gevolgd (Wsnp, 1998). De voorgeschreven minimale inhoud van het
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Nederlandse saneringsplan is echter beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld de Franse
voorschriften uit 1990. De Nederlandse rechter volstaat in de praktijk met vaststelling
van de saneringsduur en van het aan de schuldenaar vrijgelaten bedrag van zijn
inkomen. Een andere belangrijk verschil met de regelingen in Frankrijk, België,
Luxemburg en Duitsland is dat de Nederlandse wet geen verplichte, gereguleerde
minnelijke fase kent; de Wsnp vereist slechts een verklaring van de gemeente dat
een buitengerechtelijke schuldsanering niet mogelijk is. De Nederlandse rechter legt
het saneringsplan op zonder dat instemming van crediteuren benodigd is, zoals dat
ook kan geschieden in de gerechtelijke fase onder de saneringsregelingen in Frankrijk,
België, Luxemburg en Duitsland. De Franse PRP uit 2004 is een radicaal andere weg
ingeslagen voor de gevallen waarin de schuldenaar zich in een onherstelbare schulden-
situatie bevindt. Minnelijke of gerechtelijke saneringsplannen zijn voor die gevallen
niet langer nodig, de procedure omvat niet meer dan een liquidatie van het eventuele
actief en een uitdeling van de opbrengst. Sinds 2001 heeft de Duitse rechter de
bevoegdheid voorgestelde saneringsplannen geheel te passeren en het door de rechter
opgelegde saneringsplan zal waarschijnlijk uit de Inzolvenzordnung verdwijnen. In
de nieuwe Wsnp (2008) komt het saneringsplan geheel te vervallen. De Wsnp kent
sinds 1998 al een voorziening waarbij de saneringsperiode gereduceerd wordt tot één
jaar en een saneringsplan achterwege kan blijven: indien de bewindvoerder verklaart
dat redelijkerwijze niet de verwachting bestaat dat de schuldenaar geheel of gedeeltelijk
aan zijn verplichtingen (lees: saneringsschulden) kan voldoen, dan kan de rechter de
toepassing van de schuldsaneringsregeling één jaar na aanvang beëindigen. Deze
mogelijkheid van een verkorte toepassingsduur wordt in 2008 wettelijk verruimd. In
feite behelst de Wsnp in dergelijke gevallen niet meer dan een korte liquidatieproce-
dure, vergelijkbaar met Chapter 7 (VS) en de Franse PRP.

10.4 Schone lei; de Wsnp vergeleken

511. Kenmerkend voor alle onderzochte stelsels is dat nieuwe schulden die ontstaan
tijdens de schuldsaneringsperiode niet gesaneerd worden. De sanering en de schone
lei betreffen steeds de schulden die ontstaan zijn vóór de toepassing van de regeling
of schulden die – kort gezegd – voortvloeien uit handelingen van de schuldenaar vóór
de toepassingsdatum. In het algemeen vallen door zakelijke zekerheden gedekte
schulden niet onder de sanering. Niet-nakoming van wettelijke saneringsverplichtingen
kan in de meeste onderzochte stelsels een reden opleveren de toepassing van de
saneringsregeling te beëindigen en/of de schone lei te onthouden (aldus onder Chap-
ter 13 (VS) en in Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland) of de
toepassing van de regeling te verlengen c.q. de schone lei op te schorten (Engeland
en Wales).

512. Naast de door pand en hypotheek gedekte schulden, zondert de Wsnp slechts
één categorie van de ‘oude’ schulden geheel uit van sanering: studieschulden. Uit het
onderstaande, globale schema blijkt dat de overige bestudeerde stelsels meer wettelijke
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Wettelijke uitzonderingen op de schone lei
VSCh7 VSCh13 FR DTL BL LUX* ENG NL NL

Uitzonderingen op
schone lei:

2008

1 Studieschulden ja ja ja ja ja

2 Alimentatieschulden Ja ja ja ** ja ja **

3 Overige schulden echt-
scheid

ja

4 Letselschade ja *** ja *** ja

5 Schadevergoeding ja ja ja ja ja

slachtoffers misdrijf

6 Strafrechtelijke boeten
uit overtreding

ja ja ja ja ja

7 Strafrechtelijke boeten ja ja ja

uit misdrijf

8 Opzettelijke O.D. ja ja

9 Fraudeschulden ja ja

10 Schulden aan fin. maat-
schappij

ja

11 Belastingschulden ja ja

12 Ondernemingsschulden ja

resterend na sluiten faill.

13 Griffierechten ja

14 Lening ter betaling kosten
saneringsprocedure

ja

15 Schulden aan borg of
medeschuldenaar die
schuld heeft afgelost

ja

16 Schulden vertrouwens-
persoon

ja

17 Consumptieve schulden in
periode 60 dagen vóór
faill.

ja

Aantal uitzonderingen 12 5 4 3 2 3 5 1 4

Totaal aantal uitz. catego-
rieën

19****

* Luxemburg kent een zeer beperkte schone lei: niet voor hoofdsommen, wel voor boeten en (incasso)kosten.
Luxemburg kent wel een overheidsfonds waaruit leningen aan de schuldenaar verstrekt kunnen worden of
aflossingen aan schuldeisers betaald kunnen worden. De vermelde uitzonderingen betreffen de schulden die
niet uit het Fonds afgelost mogen worden.
** Het Belgisch Gerechtelijk Wetboek sluit onderhoudschulden die nog niet verschuldigd zijn op de dag van
de vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling uit. Krachtens jurisprudentie geldt in Nederland
hetzelfde.
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*** In de VS alleen bij onwettig gebruik alcohol en drugs.
**** Onder Chapter 7 (VS) zijn in totaal 19 categorieën uitgezonderd, waarvan een aantal slechts bij een kleine
groep debiteuren (verbonden aan financiële instellingen) zal voorkomen.

uitzonderingen op de schone lei kennen.472 Vanaf 2008 zal ook de Wsnp meer schul-
den uitzonderen van de schone lei.

513. In vergelijking met de overige onderzochte stelsels bevat de Wsnp relatief veel,
subjectieve criteria voor toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. In mijn
ogen is de Nederlandse feitenrechter streng bij de hantering van de goede-trouw-
maatstaf. Ook kent de Nederlandse wet nogal wat gronden voor tussentijdse beëindi-
ging. Maar daar staat tegenover dat de uitzonderingen op de schone lei, volgens de
huidige Nederlandse wettekst (1998), beperkt zijn. Anders gezegd: passeert de schulde-
naar de strenge ‘poortwachter’ en gedraagt hij zich netjes tijdens de sanering dan kan
hij rekenen op een nagenoeg geheel schone lei. De wetswijzigingen per 1 januari 2008
zullen mijns inziens leiden tot een verdere vertroebeling van de toepassingscriteria.
De thans reeds onheldere toelatingscriteria van de Wsnp raken vanaf 2008 nog verder
verwijderd van de maatstaven van UNCITRAL en lopen ook uit de pas met de relatief
eenvoudige toepassingsvereisten van de rechtsstelsels in de ons omringende landen.
De uitbreiding van de uitzonderingen op de schone lei betekent dat de (volledige)
schone lei buiten het bereik komt te liggen van schuldenaren met strafrechtelijke
schulden. Hoe onwenselijk de uitbreiding van de uitzonderingen op de schone lei mijns
inziens ook is (zie hoofdstuk 7, paragraaf 2.3), het Nederlandse stelsel tendeert, in
dit opzicht, in de richting van de landen om ons heen en ook in de richting van de
US Code.

472 In het schema kunnen niet alle details en volledige omschrijvingen van de uitgezonderde schulden
opgenomen worden. Voor een nadere omschrijving van de uitgezonderde schulden verwijs ik naar
de betreffende paragrafen van dit hoofdstuk waar de uitzonderingen per land besproken worden:
par. 3.4 voor de VS, 5.4 voor Frankrijk, 6.4 voor Duitsland, 7.4 voor België, 8.4 voor Luxemburg,
9.4 voor Engeland en Wales.




