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9 Eigen opvatting en een voorstel voor een
alternatieve regeling

1 Doctrine van de schone lei

514. De fresh-start-doctrine heeft haar wortels in rechtspolitieke en maatschappelijke
overwegingen.1 Schuldsanering dient mijns inziens een drieledig doel. Schuldsanering
beoogt primair de lasten van een schuldenaar te verlichten en hem een ‘menswaardig
bestaan’ te geven.2 Ten tweede is schuldsanering gericht op de aflossing van schulden
en het voorkomen van nieuwe schulden. Schuldsanering biedt in een gunstig geval
de mogelijkheid van gedeeltelijke aflossing van schulden uit het verleden maar
voorkomt vooral dat de schulden in de toekomst blijven toenemen door oplopende
rente en incassokosten. Ten derde heeft de maatschappij als geheel baat bij ‘reïntegra-
tie’ van de schuldenaar in het sociaal-economische bestaan door schuldsanering.3

Een hoge schuldenlast tast de earning capacity van de schuldenaar aan.4 Personen
in een problematische schuldensituatie veroorzaken daardoor niet alleen schade voor
crediteuren maar leggen ook beslag op financiële en andere voorzieningen van een
welvaartstaat.5 Schuldsanering kan de schuldenaar uit zijn sociale isolement halen,
reactiveren en in staat stellen in eigen middelen van bestaan te voorzien. Tot op zekere
hoogte is een parallel te trekken met de sociale voorzieningen, die een tweeledig doel
dienen. De basisvoorzieningen verschaffen het individu de noodzakelijke middelen
van bestaan.6 Tegelijkertijd beschermen die voorzieningen de welvaart van derden
en de samenleving.

515. Mijns inziens dienen alle schuldenaren die niet meer in staat zijn hun schulden
te voldoen in aanmerking te komen voor schuldsanering. Uitgezonderd dienen slechts

1 Zie hoofdstuk 1, par. 5.7.
2 Het Belgische Gerechtelijk Wetboek noemt het doel van het ‘menswaardig bestaan’ in de artt. 1675/3

en 1675/10 GW.
3 Vgl. de ‘public interest’ overwegingen van het Europese Hof in EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479,

besproken in hoofdstuk 8, par. 4.2. Zie ook: Legislative Guide, UNCITRAL, p. 62; CJ-S-Debt (2006),
p. 19; Huls et al. (1994), zie randnr. 450 in hoofdstuk 8; Lankhorst (2006), p. 4.

4 Vgl. de motivatie van de Finse regering om het recht van crediteuren aan te tasten onder meer ter
ondersteuning van de inkomenscapaciteit van de schuldenaar, EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479,
randnrs. 44-51; zie nader over de uitspraak van het Europese Hof, hoofdstuk 8 par. 4.2.

5 Vgl. Niemi-Kiesiläinen & Henrikson (2005), p. 11 en p. 14; zie verder hoofdstuk 2, par. 4.1 van
dit proefschrift.

6 Volgens de Wet werk en bijstand heeft iedere Nederlander hier te lande die in zodanige omstandig-
heden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke
kosten van het bestaan te voorzien, recht op bijstand van overheidswege.
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te worden de schuldenaren die voortdurend nieuwe schulden laten ontstaan, bijvoor-
beeld door verslaving, of anderszins niet aan hun verplichtingen onder het sanerings-
regime kunnen voldoen. In dat geval kan schuldsanering namelijk niet bewerkstelligen
dat de schuldenaar in zijn eigen basisbehoeften gaat voorzien en kunnen ook de
maatschappelijke kosten (medische- en verslavingszorg, kosten van levensonderhoud)
niet door een debt wash beteugeld worden.7 In dat geval kan ook niet verwacht
worden dat de schuldenaar tijdens de saneringsperiode in staat is zich in te spannen
voor de aflossing van zijn ‘oude’ schulden. Ik ben er dan ook voorstander van de
gegronde-vrees-toets van art. 288 lid 1 onder b Fw (art. 288 lid 1 onder c (2008))
te handhaven, hoewel bij de toepassing terughoudendheid betracht dient te worden.
Bedacht dient immers te worden dat vrijwel alle schuldenaren in een problematische
schuldensituatie worden gekenmerkt door een (vaak min of meer verwijtbaar) schulden-
gedrag in het verleden. De schuldhulpverlening en het minnelijke traject dienen er
primair op gericht te zijn de situatie van de schuldenaar te stabiliseren. Alleen indien
de schuldenaar zich in dat voortraject niet coöperatief opstelt en niet wenst mee te
werken aan budgetbeheer dient hij van het wettelijke schuldsaneringstraject te worden
uitgesloten.

516. Indien men het gedrag van schuldenaren en schuldeisers en de daaruit voortvloei-
ende rechtsbetrekkingen beziet vanuit historisch perspectief, komt al gauw de gedachte
op dat schuldsanering een gunst is.8 De schuldenaar wordt immers bevrijd van schul-
den die hij in het verleden is aangegaan of heeft laten ontstaan, terwijl de schuldeisers
hun rechten verliezen. Indien men zich afvraagt of de schuldenaar die gunst wel
verdient, komt men al gauw uit op een (juridische c.q. morele) beoordeling van het
(schulden)gedrag van de schuldenaar en de oorzaken van de schulden in het verleden
(vergelijk, art. 288: is de schuldenaar te goeder trouw geweest). De historische oriën-
tatie van juristen versterkt de neiging om de opportuniteit van schuldsanering in een
historische perspectief te plaatsen.9 Ik beschouw de schuldsaneringsregeling niet, zeker
niet primair, als een gunst aan de schuldenaar of een privilege van de ‘eerlijke’
schuldenaar. De schuldsanering wikkelt een insolvente toestand af en dient daarmee
niet alleen de belangen van de insolvente schuldenaar maar ook de belangen van de
schuldeisers en de maatschappij. Als gevolg van een veelheid van betrokken partijen
en belangen en een informatie asymmetrie10 komen schuldenaren en schuldeisers
vaak niet tot een rationele afwikkeling van die belangen. Die complexiteit rechtvaardigt
mijns inziens dat de overheid c.q. de wetgever intervenieert in problematische schuld-
situaties. De toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling onder de Wsnp
is, in wezen, te beschouwen als een wettelijk dwangakkoord, als laatste redmiddel

7 In dergelijke gevallen kan een combinatie van maatschappelijke c.q. psychosociale hulp en schuldhulp
mogelijk wel vruchten afwerpen.

8 De voormalige minister van justitie Donner deelde niet de zienswijze van de NVVK dat schuldsane-
ring een recht van de schuldenaar is en geen gunst, zie Kamerstukken II 29 942, 2005/06, nr. 7,
p. 48.

9 In de woorden van Asser-Vranken (2005), nr. 13: ‘Juristen kijken veel achterom’.
10 Deze term ontleen ik aan Jungmann (2006), p. 72, zie ook hoofdstuk 2, randnr. 70.
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voor het geval partijen niet tot een onderlinge regeling komen. Het wettelijke dwang-
akkoord geeft de gezamenlijke schuldeisers aanspraak op (a) de netto-opbrengst van
de liquidatie van het actief van de schuldenaar vermeerderd met (b) het binnen drie
jaar gecumuleerde inkomenssurplus van de schuldenaar. De goede-trouw-maatstaf
in art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw (1998) veronderstelt kennelijk dat er een
bepaald crediteurenbelang en/of een normstellend, maatschappelijk belang is dat het
belang van verwezenlijking van de doelstellingen van de Wsnp overstijgt. De zakelijke
belangen van de (gezamenlijke) schuldeisers brengen mijns inziens juist nietmet zich
dat het ‘niet te goeder trouw zijn’ van de schuldenaar een beletsel zou behoren te
zijn voor toepassing van de Wsnp. Ook een (zwaarwegend) maatschappelijk belang
zie ik niet. De goede-trouw-toets is mijns inziens niet in staat het schuldengedrag van
individuen, op wie de wettelijke schuldsaneringsregeling (nog) niet van toepassing
is, in positieve zin te beïnvloeden. De goede-trouw-toets bij gerechtelijke en wettelijke
dwangakkoorden is een irrationele toets en reeds lang uit ons recht verdwenen.11

Ter onderbouwing van mijn standpunt ga ik in paragraaf 2 nader in op de belangen
van crediteuren die zich geconfronteerd zien met een insolvente schuldenaar, paragraaf
3 besteedt aandacht aan mogelijke maatschappelijke belangen.

2 Crediteurenbelangen

2.1 Verhaalsrecht en insolventie

517. Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn
vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen (art. 3:276 BW). Deze
fundamentele regel van ons verhaalsrecht legt vast dat de schuldenaar, in beginsel,
met zijn gehele vermogen instaat voor de nakoming van zijn verplichtingen. De regel
houdt tenminste drie beperkingen in.

Ten eerste beperkt ons verhaalsrecht zich tot het vermogen van de schuldenaar.
De schuldeiser kan geen dwang uitoefenen op lijf en leden van de schuldenaar en
de schuldeiser kan de schuldenaar evenmin dwingen arbeid voor de schuldeiser te
verrichten.12 De resterende toepassingen van lijfsdwang zijn onder het huidige, Neder-
landse procesrecht zeer beperkt.13

Ten tweede kan niet op alle vermogensbestanddelen verhaal genomen worden.
De schuldeiser kan geen beslag leggen op vorderingen van de schuldenaar op derden

11 Zie conclusies van historisch onderzoek in hoofdstuk 3, par. 5.
12 De schuldeiser kan wel beslag leggen op inkomen uit vermogen, althans voorzover die inkomsten

de beslagvrije voet te boven gaan. De (bedrijfs)economie onderscheidt drie productiemiddelen: natuur,
arbeid en kapitaal, waarbij kapitaal aangemerkt kan worden als een afgeleid productiemiddel
verkregen uit natuur en arbeid. In latere theorievorming is ook ‘informatie’ wel als een vierde
productiemiddel onderscheiden. In deze termen bezien zou men kunnen zeggen dat de schuldeiser
slechts verhaal heeft op kapitaal van de schuldenaar boven een bepaald minimum, waarbij de
inkomsten uit arbeid onder het begrip kapitaal begrepen zijn.

13 Zie hoofdstuk 1, par. 5.2.
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voorzover die vorderingen de beslagvrije voet van de schuldenaar niet te boven
gaan.14 Ook bepaalde roerende zaken van de schuldenaar die bestemd zijn te voorzien
in primaire levensbehoeften alsmede zaken die de schuldenaar in staat stellen met
fysieke arbeid inkomsten te verwerven, zijn gevrijwaard van verhaal.15 Daarmee stelt
ons (geciviliseerde) verhaalsrecht niet alleen de fysieke vrijheid van de schuldenaar
veilig maar ook diens minimale middelen van bestaan.

Ten derde geldt, in beginsel, de beperking dat een schuldeiser zijn vorderingen
slechts kan verhalen op goederen die de schuldenaar toebehoren. Hoe vanzelfsprekend
die regel ook lijkt, ons verhaalsrecht kent uitzonderingen. Zo kan de fiscus zich
verhalen op alle goederen die zich bevinden op de bodem van de belastingplichtige,
ook indien die goederen van derden zijn.16

518. Naast deze drie juridische beperkingen is er steeds een feitelijke (vierde) beper-
king: waar (arbeids)vermogen ontbreekt, is verhaal illusoir. Het recht van de schuld-
eiser op nakoming kan niet verwezenlijkt worden in geval van insolventie van de
schuldenaar.17 Schuldsanering beoogt een oplossing te bieden voor situaties waar
het verhaalsrecht geen feitelijk perspectief meer biedt, noch voor schuldenaren noch
voor schuldeisers.18 Het rechtsverlies of offer dat schuldsanering van de schuldeisers
vergt, is in tenminste twee opzichten te relativeren.

De eerste relativering ligt besloten in de reële waarde van de vordering van de
schuldeiser op zijn insolventie schuldenaar.19 Gezien de insolvente toestand van de
schuldenaar is de reële waarde van die vordering sterk verminderd, zo niet nihil. Bij
de vaststelling van de reële waarde van de vordering dient wel betrokken te worden
dat de schuldeiser niet alleen recht heeft zich te verhalen op het huidige inkomen en
vermogen van de schuldenaar, maar, behoudens verval of verjaring van zijn vorderings-

14 Art. 475 e.v. Rv. Op deze regel bestaan geen uitzonderingen, noch ten aanzien van de persoon of
de gezindheid van de schuldenaar noch in relatie tot de aard van de schuldvorderingen. Art. 475e
Rv kent wel een afwijkende regeling voor een schuldenaar die niet in Nederland woont of zijn vaste
verblijf heeft.

15 Geen beslag kan worden gelegd op, onder meer, voedsel, kleding en gereedschappen. Zie de artt.
447 en 448 Rv.

16 Zie art. 22 lid 3 IW. Overigens kan deze derde een beroepschrift indienen bij de ontvanger (art.
22 lid 1 IW 1990) en ook verzet aantekenen tegen het beslag c.q. de verkoop van beslagen zaken
(artt. 435 en 456 Rv) tenzij het gaat om bodemzaken bedoeld in art. 22 lid 3 IW 1990. Ook het
huwelijksvermogensrecht maakt uitzonderingen op de hoofdregel dat slechts degene die de schuld
aangaat aansprakelijk is en slechts op zijn vermogen verhaal mogelijk is. Diverse overeenkomsten
maken eveneens een uitzonderingen op deze regel, denk aan de overeenkomst tot borgtocht. Daarnaast
voorziet de wet in sommige gevallen in vergoeding van schade uit algemene overheidsmiddelen
(bijvoorbeeld het rampenfonds) c.q. collectieve middelen van gebruikersgroepen (bijvoorbeeld het
Waarborgfonds motorvoertuigen).

17 Het Sollen moet het vaak afleggen tegen het Sein.
18 Vergelijk het puur financiële, feitelijke criterium van art. 284 Fw: een natuurlijk persoon kan, indien

redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden
of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, verzoeken de toepassing
van de schuldsaneringsregeling uit te spreken.

19 In gelijke zin EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479, besproken in hoofdstuk 8, par. 4.2.
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recht, ook op het toekomstige inkomen en vermogen. De waarde van dat ‘toekomstige’
verhaalsrecht omvat twee componenten: ten eerste, de contante waarde van de toekom-
stige vermogensaanwas van de schuldenaar (bijvoorbeeld door schenking of erfenis
verkregen vermogen) en, ten tweede, de contante waarde van de toekomstige inkomsten
van de schuldenaar voorzover dat inkomen de beslagvrije voet overstijgt. De toekom-
stige vermogensaanwas is bijna altijd onzeker. Het toekomstige inkomenssurplus is,
grofweg, afhankelijk van de resterende duur van het werkzame bestaan (zeg 65 jaar
minus de actuele leeftijd van de schuldenaar), de verdiencapaciteit en de gezinssituatie.
Schuldsanering met schone lei ontneemt de schuldeiser de mogelijkheid zich te
verhalen op deze eventuele, toekomstige verhaalsobjecten.

De tweede relativering van het rechtsverlies ligt besloten in de tegenprestatie van
de schuldenaar die, in sommige wettelijke saneringsstelsels waaronder de Wsnp, van
de schuldenaar gevergd wordt. De schuldenaar is in die stelsels verplicht zich tijdens
de saneringsperiode in te spannen inkomsten te verwerven en het inkomenssurplus
gedurende die periode aan te wenden voor schuldaflossing.20

519. De aflossing tijdens de saneringsperiode is in economische zin te beschouwen
als een afkoop van de toekomstige verdiencapaciteit van de schuldenaar. In dit verband
rijst de vraag welke de duur van de saneringsperiode idealiter of redelijkerwijs zou
moeten zijn. Indien de aflossingsperiode te lang duurt zal de schuldenaar minder
gemotiveerd zijn de sanering aan te vragen. Bij een te lange duur vermindert ook de
kans dat de schuldenaar aan de verplichtingen van het saneringsregime kan blijven
voldoen en lopen de uitvoeringskosten, die grotendeels door de overheid worden
gedragen, hoog op. Naarmate de sanering korter duurt, is er van een daadwerkelijke
afkoop van toekomstige verdiencapaciteit steeds minder sprake. Bij een te korte duur
kan de maatschappelijke en budgetbegeleiding ook onvoldoende vruchten afwerpen.
De opofferingen en de beloningen dienen, voor schuldenaar, schuldeisers en overheid,
in evenwicht te zijn. De optimale periode zou de periode zijn die beide partijen als
fair beschouwen.21 In dit verband rijst tevens de vraag of de duur van de sanerings-
periode afhankelijk dient te zijn van de leeftijd van de schuldenaar. Hoe jonger de
schuldenaar, hoe langer zijn resterende verdienperiode kan zijn.22 Bovendien zal
het inkomen van een jongere schuldenaar in de toekomst relatief meer groeien dan
het inkomen van een oudere schuldenaar, die mogelijk zelfs al over de top van zijn
inkomen heen is.23 Ik zie in deze twee factoren een theoretische rechtvaardiging voor
een differentiatie van de saneringsduur naar leeftijd, maar tegelijkertijd ook een minder
wenselijke complicatie van de schuldsaneringsregeling.

20 Vgl. hoofdstuk 8, slot par. 4.2.
21 Vgl. Kilborn (2005/03), par. VI ‘The Delicate Balance of Quids and Quos: The ‘Fairness’ Insight

of Behavorial Science’.
22 Vgl. de Life Cycle Hypothesis besproken in hoofdstuk 2, par. 1.2.
23 Vgl. de elf uitgangspunten van NVVK in de notitie vernieuwing schuldhulpverlening, waaronder

het uitgangspunt om een langere saneringsperiode te hanteren voor jongere schuldenaren: 6 jaar
voor schuldenaren tot 29 jaar en 3 jaar voor schuldenaren ouder dan 50 jaar. Zie nader hoofdstuk 2,
randnr. 73.
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Het mislopen door crediteuren van eventuele vermogensaanwas bij de schuldenaar
na beëindiging van de saneringsprocedure zou in een wettelijke schuldsaneringsregeling
ondervangen kunnen worden door herroeping van de schone lei in voorkomende
gevallen.24 Bij de uitwerking zou bijvoorbeeld een drempelwaarde van de vermogens-
aanwas opgenomen kunnen worden. Ook zou de herroeping beperkt kunnen worden
tot een bepaalde periode na afloop van de saneringsperiode, bijvoorbeeld één of drie
jaar. Een dergelijke regeling staat evenwel op gespannen voet met de idee van afkoop
van de verplichtingen door de schuldenaar en met de rechtszekerheid van de schulde-
naar en de schuldeisers.

2.2 Crediteurenbelangen en goede trouw schuldenaar

520. De MvT uit 1992 op de Wsnp (1998) ziet in de toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling geen verslechtering maar juist een verbetering van de positie
van de crediteuren:

Van de definitieve beëindiging van de schuldenlast van de schuldenaar behoeft geen negatief
effect voor burgers, bedrijven en non-profitinstellingen in hun hoedanigheid van crediteuren
te worden verwacht. Bedacht dient immers te worden dat de meeste bedrijven en instellingen
in de huidige situatie bij faillissementen van particuliere schuldenaren en kleine ondernemers
al spoedig tot afschrijving van hun vorderingen over plegen te gaan. In feite zal in deze
gevallen voor het onderhavige wetsvoorstel dus geen verslechtering optreden. Integendeel,
het ligt voor de hand dat in de meeste gevallen een verbetering op dit punt zal optreden
doordat – in tegenstelling tot het huidige faillissement – het gedurende looptijd van de
schuldsaneringsregeling gespaarde aan de schuldeisers ten goede zal komen.25

Een Wsnp-verzoek mag zelfs niet worden afgewezen op grond van belangen van
schuldeisers, zo blijkt tevens uit dezelfde MvT:

Dit betekent ook dat het verzoek van de schuldenaar niet mag worden afgewezen op grond
dat de belangen van een of meer schuldeisers zich tegen de toepassing van de schuldsane-
ringsregeling zouden verzetten. De belangen van de schuldeisers zijn in de weigeringsgron-
den verdisconteerd.26

De laatste opmerking, dat de belangen van schuldeisers in de afwijzingsgronden van
art. 288 zijn verdisconteerd, staat mijns inziens haaks op de eerder geciteerde over-
weging dat het spaarelement van de Wsnp juist een verbetering voor de schuldeisers
betekent. De opmerking ten aanzien van de verdiscontering van belangen van schuld-
eisers in de afwijzingsgronden is in de MvT en de verdere parlementaire behandeling

24 Vgl. de nieuwe regeling in België, art. 1675/13bis § 4 GW: ‘De kwijtschelding is verworven,
behoudens terugkeer tot beter fortuin binnen vijf jaar die volgen op de beslissing.’

25 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 29.
26 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 37.
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nergens toegelicht. Niet duidelijk is op welke belangen de MvT doelt. Evenmin is
duidelijk op wiens belangen de MvT doelt: op de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers of de belangen van bepaalde (categorieën van) schuldeisers?

Uit het onderzoek van NVVK (2004), onderzoek van Jungmann, Ter Kuile &
Huls (2005) en de dissertatie van Jungmann (2006) blijkt dat schuldeisers vaak niet
bereid zijn mee te werken aan een regeling in het minnelijk traject en aansturen op
een wettelijk Wsnp-traject.27 Dit mag niet verbazen nu uit het onderzoek van Jung-
mann, Ter Kuile & Huls (2005) blijkt dat het aan crediteuren uigekeerde bedrag in
het Wsnp-traject significant hoger is dan het bedrag dat crediteuren ontvangen in het
minnelijke traject.28

De voorkeur voor c.q. de verbeterde positie van crediteuren in het Wsnp-traject
ten opzichte van het minnelijke traject heeft drie redenen c.q. oorzaken. Ten eerste
beschikken de schuldeisers in het minnelijke traject over onvolledige informatie over
hun schuldenaar, terwijl de bewindvoerder in het wettelijk traject onderzoek verricht
en openbaar rapporteert.29 Ten tweede staat de schuldenaar in het wettelijk traject
onder toezicht van de bewindvoerder met diverse wettelijke bevoegdheden, de rechter-
commissaris en de rechtbank, ter handhaving van de nakoming door de schuldenaar
van zijn verplichtingen. De schuldhulpverlener in het minnelijk traject is niet aan
wettelijke regels gebonden en sommige schuldeisers hebben bezwaren tegen deze
vrijheid van optreden.30 Bij gebrek aan wettelijke regelgeving en onafhankelijk toe-
zicht zullen crediteuren de onpartijdigheid van een hulpverlener van de schuldenaar
al gauw in twijfel trekken. Ten derde brengt de Wsnp de kosten van (a) vermogens-
liquidatie en afroming van het inkomen, (b) onderzoek en rapportage, en (c) toezicht
en handhaving, grotendeels ten laste van de staat, terwijl de Wsnp-boedel slechts belast
wordt met een relatief laag bewindvoerdersalaris. In het minnelijk traject wordt door
de uitvoerder doorgaans negen percent van de opbrengst ingehouden en is de uitdeling
aan crediteuren lager.31

Het Wsnp-traject is voor crediteuren niet alleen gunstiger dan het minnelijke traject
maar biedt hen ook aanzienlijke voordelen ten opzichte van het faillissement van hun
schuldenaar.32 Vergelijking van de onderzoekscijfers van Jungmann, Ter Kuile &
Huls (2005) en Luttikhuis (2006) leert dat crediteuren financieel veel beter af zijn
met toepassing van de schuldsaneringsregeling dan met faillietverklaring van hun
debiteur. In een faillissement van een natuurlijk persoon ontvangen concurrente
crediteuren niet meer dan 1,5% van hun vordering, UWV en de belastingdienst
ontvangen respectievelijk 4,4% en 7,7% van hun preferente vorderingen.33 Volgens

27 NVVK (2004), p. 7, Jungmann, Ter Kuile & Huls (2005), p. 11 e.v. en Jungmann (2006), p. 72.
Zie voorts hoofdstuk 2, par. 4.2 over het minnelijke traject en hoofdstuk 7, randnr. 373 over de
evaluatie van de tweede doelstelling van de Wsnp.

28 Jungmann, Ter Kuile & Huls (2005), p. 21.
29 Jungmann (2006), p. 72, spreekt van ‘informatie-assymetrie’.
30 Jungmann, Ter Kuile & Huls (2005), p. 27.
31 Jungmann, Ter Kuile & Huls (2005), p. 21.
32 Van die verbeterde positie wordt ook gewag gemaakt in het eerste, bovenstaande citaat uit de MvT.
33 Luttikhuis (2006), p. 47, op basis van CBS gegevens.
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het onderzoek van Jungmann, Ter Kuile & Huls bedroeg de gemiddelde opbrengst
van wettelijke schuldsaneringen in 2004 iets meer dan C= 6.600.34 Gezien de gemiddel-
de schuldenlast van iets meer dan C= 21.500 betekent dat een gemiddelde bruto-op-
brengst van 30%.35 Na aftrek van publicatiekosten en salaris bewindvoerder blijft
voor de gezamenlijke crediteuren een netto-opbrengst over van circa C= 4.500.36 Dat
geeft een gemiddeld opbrengstpercentage in schuldsaneringszaken van ruim 20%
(Jungmann, Ter Kuile & Huls hebben geen onderscheid gemaakt tussen concurrente
en preferente crediteuren). De conclusie die ik hieruit trek is dat de gemiddelde
opbrengst voor crediteuren uit toepassing van de wettelijke schuldsaneringszaken (20%)
een veelvoud bedraagt van de opbrengst uit faillissement (tussen de 1,5 en 7,7%).37

Indien deze cijfers correct en representatief zijn, hebben crediteuren geen materieel
belang bij afwijzing van Wsnp-verzoeken door de rechter. Voorzover de afwijzing
gebaseerd is op ‘fouten’ van de schuldenaar in het verleden (de schuldenaar is niet
te goeder trouw geweest) – en niet gebaseerd is op gegronde vrees dat de schuldenaar
zijn Wsnp-verplichtingen niet zal nakomen – zie ik geen reden te veronderstellen dat
de Wsnp-opbrengst in dergelijke (thans afgewezen) gevallen (veel) minder zou zijn.

De verbeterde positie van crediteuren in het Wsnp-traject ten opzichte van de
faillissementssituatie heeft twee oorzaken. Ten eerste kent de Wsnp een spaarregeling
gedurende, in beginsel, drie jaar, terwijl een faillissement zich beperkt tot vermogens-
liquidatie en aan de schuldenaar geen inspanningsverplichting (of spaarverplichting)
oplegt. Ten tweede brengt de Wsnp de kosten van (a) vermogensliquidatie en afroming
van het inkomen, (b) onderzoek en rapportage, en (c) toezicht en handhaving, groten-
deels ten laste van de staat, terwijl de boedel slechts belast wordt met een relatief
laag bewindvoerdersalaris. In faillissementen wordt de boedel belast met een veel
hoger salaris curator.

De conclusie is dat crediteuren beter af zijn met een afwikkeling volgens de Wsnp
dan met afwikkeling in het minnelijk traject of in faillissement.

2.3 Uniformiteit geldschulden, rangregeling en schrijnende gevallen

521. De uitdrukking van een schuld in de grootheid van gangbaar betaalmiddel leidt
tot uniformiteit: alle verbintenissen lossen bij insolventie op in geldschulden.38 De
wet maakt slechts onderscheid naar schulden met of zonder een bepaalde voorrang
(rangregeling). De beoordeling van de aard of bron van de verbintenis, totstandkoming

34 Jungmann, Ter Kuile & Huls (2005), p. 20 en de verantwoording van de dossierstudie op p. 7.
35 Jungmann, Ter Kuile & Huls (2005), p. 20 vermeldt de gemiddelde schuldenlast.
36 Met dank aan mevrouw Jungmann voor haar bevestiging van de weergegeven netto-opbrengst (e-mail

d.d. 15 juni 2007 aan de auteur).
37 Bij deze conclusie past wel de kanttekening dat het onderzoek gebaseerd is op een random selectie

van een beperkt aantal van 150 rechtbankdossiers, zie Jungmann, Ter Kuile & Huls (2001), p. 7.
In hoeverre deze cijfers (thans nog) representatief zijn, is mij niet bekend.

38 Zie hoofdstuk 1, randnr. 6.
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etc. van schulden is daarmee in strijd. In die zin doorbreekt de goede-trouw-maatstaf
de paritas creditorum.

522. Zowel in de jurisprudentie als in de parlementaire toelichtingen op het wetsvoor-
stel tot wijziging van de Wsnp wordt gesproken over de ‘maatschappelijke onaanvaard-
baarheid’ van de werking van de schone lei ten aanzien van, kort gezegd, strafrechtelijk
gerelateerde schulden. De werking van de schone lei zou gratieverlening zijn aan
daders van strafbare feiten en een onacceptabele benadeling zijn voor slachtoffers.39

Ik herhaal nog eens dat het insolventierisico van de veroordeelde (de schuldenaar)
inherent is aan het opleggen van geldstraffen of het opleggen van verplichtingen tot
vergoeding van schade van slachtoffers.40 Het predikaat ‘maatschappelijk onaanvaard-
baar’ steunt ook niet op deugdelijk onderzoek en is arbitrair. Zou het in een concreet
geval zo zijn dat crediteuren financieel meer baat hebben bij (onbeperkte) voortzetting
van incassomaatregelen, dan zouden ook andere crediteuren kunnen beargumenteren
dat de werking van de schone lei jegens hen onaanvaardbaar is. Ik voel bijvoorbeeld
meer mededogen met een alleenstaande moeder die jaren geen kinderalimentatie heeft
ontvangen of een crediteur die zijn zuur verdiende spaargeld aan een vriend in nood
heeft uitgeleend dan met de staat die tevergeefs geldboetes incasseert. Een dergelijke
voorkeursbehandeling van bepaalde crediteuren, op basis van maatschappelijke aan-
vaardbaarheid of enig ander subjectief criterium, past mijns inziens niet in ons privaat-
rechtelijk stelsel.41 Behoudens voorzover de wet aan bepaalde schuldvorderingen
voorrang toekent – uit hoofde van pand, hypotheek of voorrecht, art. 3:279 BW –
maakt de wet (tot nu toe) geen onderscheid tussen concurrente vorderingen.42

523. Indien de overheid rechtspolitieke redenen ziet om bepaalde schuldeisers tegemoet
te komen, zou het mijns inziens meer voor de hand liggen betreffende schuldeisers
uit bijzondere fondsen te compenseren. Dat gebeurt ook thans reeds. Slachtoffers van
verkeersongelukken veroorzaakt door onverzekerde automobilisten kunnen een beroep
doen op het Waarborgfonds slachtoffers motorrijtuigen. Slachtoffers van gewelds-
misdrijven kunnen een beroep doen op het Schadefonds geweldsmisdrijven.43 Voor
meer algemene calamiteiten bestaan rampenfondsen. Dergelijke fondsen bieden
slachtoffers een beter perspectief op een daadwerkelijke vergoeding van schade dan

39 Zie de bespreking van jurisprudentie in hoofdstuk 5, par. 4.4.2 en de benadering in wetsvoorstel
29 942 in hoofdstuk 7, par. 2.2.11 en mijn commentaar in par. 2.3 van dat hoofdstuk.

40 In hoofdstuk 7 par. 2.3 heb ik reeds meer in het algemeen mijn bedenkingen uiteengezet tegen de
‘uitsluiting’ van strafrechtelijk veroordeelden c.q. ex-gedetineerden van de werking van de Wsnp
c.q. de schone lei.

41 Vgl. de nieuwe wettelijke regeling in België die niet langer een uitzonderingspositie handhaaft voor
bepaalde schuldeisers, art. 1675/10 § 3bis: ‘Iedere schuldenaar, hetzij overheid of particulier, kan
een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van schuld aan de verzoeker toestaan, en dit ongeacht
de aard van de schuld.’

42 Wel staat de wet een overeenkomst toe waarbij de vordering van een schuldeiser wordt achtergesteld
bij de vordering(en) van een of meer andere crediteuren, zie art. 3:277 lid 2 BW.

43 Zie nader hoofdstuk 7, randnr. 422.
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afwijzing van een Wsnp-verzoek van de dader of uitsluiting van de vordering van
het slachtoffer van de schone lei.

2.4 Rechtsongelijkheid voor crediteuren

524. Bij beoordeling van een Wsnp-verzoek toetst de rechter op grond van art. 288
lid 2 onder b Fw (1998) het onbetaald laten van schulden en het ontstaan van die
onbetaalde schulden. Betaalde schulden blijven, in de jurisprudentie, veelal buiten
de beoordeling. Het buiten beschouwing laten van betaalde schulden kan mijns inziens
een vertekening met zich mee brengen van de ‘moraliteit’ van de schuldenaar alsmede
rechtsongelijkheid voor schuldeisers. Ik geef een voorbeeld. Stel de schuldenaren X,
Y en Z hebben drie concurrente schulden: een fraudeschuld aan de sociale dienst van
1000 (verzwegen inkomsten partner), een schuld van 1000 aan een buurman krachtens
een persoonlijke lening en een schuld van 1000 aan de bank (totale schuld 3000).
X, Y en Z genieten een WAO-uitkering, hebben geen vermogen en winnen 1000 in
de loterij. X wendt 1000 aan ter aflossing van de sociale dienst; Y betaalt 333 aan
de sociale dienst, 333 aan de buurman en 333 aan de bank; Z betaalt 1000 aan de
buurman. X, Y en Z hebben nog een restschuld van 2000 en verzoeken toepassing
van de wettelijke schuldsanering. X wordt toegelaten. Y en Z worden niet te goeder
trouw bevonden ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van hun fraudeschuld
aan de sociale dienst (restant 666 voor Y en 1000 voor Z). Ik zie drie bezwaren. (a)
X, Y en Z hadden oorspronkelijk dezelfde schulden en verkeren na betaling van 1000
in dezelfde vermogenstoestand (een negatief vermogen van 2000). Toch worden zij
verschillend behandeld. (b) X heeft de paritas creditorum van de concurrente schuld-
eisers doorbroken door alleen de sociale dienst te betalen, maar wordt toegelaten. Y
respecteert de paritasmaar wordt niet toegelaten. De goede-trouw-toets werkt derhalve
selectieve betaling in de hand. (c) Y betaalt de bank 333. X en Z betalen niets aan
de bank maar wel aan andere crediteuren. Vanuit het gezichtspunt van de bank is er
geen verschil tussen X en Z. Tegenover de bank is mijns inziens niet te verantwoorden
dat X tot de sanering wordt toegelaten en Y (en Z) niet.

Dit is geen academische gedachte-exercitie: in de praktijk van de schuldhulp is
het advies om bijvoorbeeld eerst CJIB-boetes af te lossen en eerst daarna een Wsnp-
verzoek in te dienen, dagelijkse praktijk.44

525. Zou de toepassing van de goede-trouw-maatstaf zich niet toespitsen op de aard
van de schulden, maar beperkt blijven tot de voorzienbaarheid van de insolvente
toestand als zodanig, dan zou dit probleem zich niet voor doen: X, Y en Z hebben,
in het bovenstaande voorbeeld, dezelfde inkomens- en vermogenspositie. De goede-
trouw-toets van art. 288 lid 2 onder b is volgens de wetgever evenwel een andere

44 Jungmann (2006), p. 96, spreekt in dit verband van het vooraf wegwerken van ‘lastige’ crediteuren.
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dan die van art. 3:11 BW (subjectieve goede trouw).45 Recofa-richtlijn 4 verwijst
wel naar deze voorzienbaarheid in de vorm van een inkomens- en vermogenstoets
die aangrijpt op het moment van ontstaan van de schulden.46 Toepassing van de
voorzienbaarheidstoets zal er mijns inziens overigens toe leiden dat de schuldsanering
voor de meeste schuldenaren onbereikbaar wordt: de meeste schuldenaren in de Wsnp
zijn natuurlijk wel eens schulden aangegaan waarvan geen uitzicht bestond op aflos-
sing.

2.5 Goede trouw van de schuldeisers

526. Volgens art. 6:2 lid 1 BW zijn schuldeiser en schuldenaar verplicht zich jegens
elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van de redelijkheid en billijkheid. De
MvT en de verdere parlementaire toelichtingen op de goede-trouw-maatstaf van art.
288 lid 2 onder b Fw beperkt zich tot het schuldengedrag van de schuldenaar en blijft
het gedrag van de schuldeisers buiten schot. Ook in de onderzochte jurisprudentie
(hoofdstuk 5 en 6) speelt het gedrag van de schuldeisers nauwelijks een rol. Gezien
de wederkerigheideis die besloten ligt in de maatstaf van 6:2 BW is de eenzijdige
aandacht in art. 288 lid 2 onder b Fw voor de schuldenaar op zijn minst onevenwichtig
te noemen. Ik acht verdedigbaar dat ‘eigen schuld’ van crediteuren er toe leidt dat
de schuldenaar (toch) te goeder trouw is in de zin van art. 288 lid 2 onder b Fw. Bij
die eigen schuld denk ik bijvoorbeeld aan (a) verzaakte onderzoeksplicht van de
kredietgever naar de kredietwaardigheid van de schuldenaar, (b) fouten van uitkerings-
instanties of de belastingdienst die leiden tot terugvordering, (c) hoge rentepercentages
of boetes bij vertraging in de betaling, (d) laks incassobeleid van de crediteur, leidend
tot oplopende, oninbare schulden.

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de Wsnp vroeg
de PvdA-fractie waarom in het wetsvoorstel geen aandacht wordt gegeven aan de
verplichting voor kredietverstrekkers informatie in te winnen over de kredietwaardig-
heid van kredietnemers.47 De Minister van Justitie antwoordde dat die verplichting
is vastgelegd in de Wfd (sinds 1 januari 2007 in de Wft). Met dat antwoord gaat de
minister eraan voorbij dat niet alle leningen – laat staan alle schuldeisers – onder de
Wfd vallen.48 Indien bepaalde crediteuren in enigermate medeverantwoordelijk gehou-
den kunnen worden voor de problematische schuldensituatie waarin de schuldenaar
verkeert, valt er veel voor te zeggen de kosten van schuldsanering (deels) door de
betreffende crediteuren te laten vergoeden. Biggelaar spreekt in dit verband van een
‘verwijderingsbijdrage’.49 België kent een dergelijk systeem: achterstallige leningen

45 Zie over de MvT hoofdstuk 4, par. 5.1, randnr. 247 en over de vergelijking met de redelijkheid
en billijkheid hoofdstuk 2, par. 6.2.2.

46 Zie hoofdstuk 5, par. 2.2.
47 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7. p. 9.
48 Over de Wfd en Wft zie hoofdstuk 2, par. 3.2.2.
49 SchuldSanering, 2002/8, p. 4. Engberts spreekt van een speciale belasting voor kredietinstellingen,

SchuldSanering 2004/2, p.18.
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van kredietverstrekkers worden belast ter financiering van het ‘Fonds ter bestrijding
van de overmatige schuldenlast’.50 Naar aanleiding van een vraag van de CDA-fractie
maakte de Minister van Justitie in maart 2006 bij de behandeling kenbaar niet te voelen
voor een dergelijke belasting.51

2.6 Crediteuren en goede-trouw-toets – een rechtsvergelijkend perspectief

527. Naast de Nederlandse saneringsregeling heb ik tevens de regeling onderzocht
in de VS, Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, alsmede de
Europese ontwikkelingen (zie hoofdstuk 8). Vanaf 2008 vergt de Nederlandse Wsnp
dat de schuldenaar zijn goede trouw aannemelijk maakt. Geen van de andere stelsels
stelt die eis. In de VS bestaat wel een substantial abuse/good faith test, maar deze
puur financiële test heeft slechts de functie de schuldenaar van de liquidatieprocedure
van Chapter 7 richting het spaarfaillissement van Chapter 13 te dirigeren indien het
inkomen van de schuldenaar boven een bepaalde grens ligt.52 Frankrijk is het enige
land (van de onderzochte landen) die afwijzing van een schuldsaneringsverzoek
mogelijk maakt wegens gebrek aan goede trouw in bredere zin. Maar uit de Franse
jurisprudentie begrijp ik dat niet de rechter ambtshalve de goede trouw van de schulde-
naar toetst, maar dat het aan crediteuren is aan te tonen dat de schuldenaar niet te
goeder trouw is.53 In het Duitse systeem spelen de crediteuren geen rol bij de toe-
lating tot de regeling, maar kan de schone lei alleen op verzoek van een crediteur
onthouden worden (op basis van een aantal in de wet genoemde gronden).54 Zoals
reeds opgemerkt stelt de MvT uit 1992 dat de belangen van crediteuren in de wet
zijn verdisconteerd en dat een Wsnp-verzoek niet mag worden afgewezen op grond
van belangen van een of meer crediteuren. Onduidelijk is echter of art. 288 lid 2 onder
b Fw (mede) beoogt dat de rechter de (collectieve) belangen van crediteuren toetst
of dat de rechter zich bij de misbruiktoets geheel op het gedrag van de schuldenaar
moet focussen. Ik constateer in ieder geval dat in de onderzochte stelsels van vreemd
recht geen subjectieve goede-trouw-toets voorkomt dan wel toetsing van de goede
trouw (of een verzoek geen schone lei toe te kennen) alleen op uitdrukkelijk verzoek
van een crediteur kan plaatsvinden. Voorts constateer ik dat een Europese groep van
experts (CJ-S-Debt) besloot de idea of good faith niet in de conceptaanbevelingen
van de Raad van Europa op te nemen. Eerder in deze paragraaf concludeerde ik reeds
dat de goede-trouw-toets bij de beoordeling van een verzoek tot wettelijke schuldsane-

50 Zie hoofdstuk 8, par. 7.3.
51 Kamerstukken II 2005/06, 29 942, nr. 7, p. 64. De minister reageerde op een vraag van de CDA-

fractie hoe de minister stond tegenover ‘het aloude voorstel van Piet Duindam’ om voor ieder krediet
dat wordt afgesloten bijvoorbeeld C= 1,- te laten betalen waarmee schuldhulpverlening en bewind-
voering betaald zou moeten worden. Ik merk op dat het Belgische systeem zich toespitst op de
belasting van achterstallige leningen.

52 Zie hoofdstuk 8, randnrs. 443 en 444.
53 Zie hoofdstuk 8, randnrs. 465 en 466.
54 Zie hoofdstuk 8, randnr. 476.
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ring niet in het materiële belang van crediteuren is. Ik voeg daaraan toe de conclusie
dat de Nederlandse goede-trouw-toets (en zeker de wettelijke toets vanaf 2008) niet
in de pas loopt met de onderzochte stelsels van vreemd recht en ook niet met het
gedachtegoed ontwikkeld binnen de Raad van Europa.

3 Verhouding doelstellingen, toepassingsvereisten en goede-trouw-maatstaf
van de Wsnp

3.1 Doelstellingen, materieel toepassingsvereiste en goede-trouw-maatstaf

528. De doelstellingen van de Wsnp zijn:55

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

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

3 het terugdringen van faillissementen van natuurlijke personen.

Art. 284 Fw vereist voor toepassing van de schuldsaneringsregeling dat redelijkerwijs
is te voorzien dat de schuldenaar niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden,
dan wel dat de schuldenaar reeds in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden
te betalen. Art. 288 lid 2 onder b Fw (1998) bepaalt dat de rechter een Wsnp-verzoek
kan afwijzen indien de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van
het ontstaan of onbetaald laten van schulden.

3.2 Toepassingsvereiste (art. 284) versus goede trouw (art. 288 lid 2 onder b)

529. Art. 284 vereist voor toepassing van de schuldsaneringsregeling een huidige of
toekomstige toestand van insolventie. De goede-trouw-maatstaf van de Wsnp verwijst
niet zozeer naar de huidige, bestaande toestand maar naar het ontstaan of onbetaald
laten van schulden in het verleden. Vanzelfsprekend is er direct verband tussen (a)
het ontstaan van schulden in het verleden, (b) het onbetaald laten van schulden in
verleden en heden en (c) de huidige of toekomstige insolvente toestand. De insolvente
toestand van de schuldenaar is vrijwel altijd de resultante van een opeenstapeling van
individuele schulden.56 Maar art. 284 verwijst niet naar de (rechtsbetrekkingen met)

55 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3 p. 6.
56 Zie bijvoorbeeld de Armoedemonitor 2003, een gezamenlijk rapport van het SCP en het CBS. Volgens

dit rapport (p. 45) had, in 2001, 30% van de huishoudens met een laag inkomen twee of meer
leningen. Bij paren met een laag inkomen en minderjarige kinderen had zelfs 40% twee of meer
leningen. Onder een ‘laag inkomen’ verstaat het rapport het bijstandsinkomen van een alleenstaande
in 1979, met correctie voor prijsinflatie nadien. Voor andere typen huishoudens (niet-alleenstaanden)
wordt een opslagfactor gehanteerd, gebaseerd op de feitelijke extra kosten van meerpersoonshuis-
houdens, p. 3 van de Armoedemonitor 2003. Zie ook WODC (2001), par. 2.2.3 over kenmerken
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individuele crediteuren, maar alleen naar de insolvente toestand van de schuldenaar.
De verwijzing in 288 lid 2 onder b Fw naar het ontstaan en onbetaald laten van
schulden leidt al gauw, getuige de feitenrechtspraak behandeld in hoofdstuk 5, naar
beoordeling van allerlei aspecten (zoals aard en omvang) van individuele schulden,
terwijl de Wsnp niet ziet op een juridische weging en afwikkeling van individuele
rechtsbetrekkingen maar op het afwikkelen van een feitelijke insolvente toestand van
de schuldenaar in een problematische schuldensituatie tegenover een collectief van
schuldeisers.

3.3 Eerste en derde doelstelling versus goede-trouw-maatstaf

530. De afwijzing van een Wsnp-verzoek wegens gebrek aan goede trouw van de
schuldenaar staat haaks op de eerste doelstelling van de wet om te voorkomen dat
de schuldenaar levenslang door zijn schulden kan worden achtervolgd. Afwijzing van
een Wsnp-verzoek leidt er immers toe dat de insolvente toestand ongewijzigd blijft.
Faillietverklaring leidt wel tot vermogensliquidatie maar niet tot een schone lei. Na
afwikkeling van een faillissementprocedure zullen vele crediteuren hun vorderingen
afschrijven en hun incassopogingen staken. Faillissement biedt de schuldenaar en zijn
schuldeisers echter geen rechtszekerheid. Het voorkomen van deze onwenselijke
faillissementstoestand was nu juist een van de redenen de Wsnp in te voeren, zie de
hierboven vermelde derde doelstelling van de wetgever.

3.4 Tweede doelstelling versus goede-trouw-maatstaf

531. De tweede doelstelling is erop gericht crediteuren te bewegen in het minnelijke
traject een akkoord met de schuldenaar aan te gaan. Schuldeisers blijken in de praktijk
nogal eens een voorkeur te hebben voor het wettelijke traject van de Wsnp.57 Gezien
die voorkeur van crediteuren is er geen reden een hoge drempel naar het wettelijke
Wsnp-traject op te werpen. De opbrengst voor crediteuren van Wsnp-zaken blijkt ook
aanzienlijk hoger dan de opbrengst uit faillissement.58 Er is nog een andere reden
om de toegang tot de Wsnp niet te belemmeren. Schuldeisers in het minnelijk traject
zijn vaak niet bekend met de overige schuldeisers, laat staan dat zij van elkaar weten
welke incassomaatregelen de andere crediteuren (gaan) treffen. Individuele schuldeisers
zijn geneigd hun individuele belangen na te jagen, waarbij de (opgetelde) incassokosten
hoog zijn en het (opgetelde) incassoresultaat suboptimaal zal zijn. Wat rationeel lijkt
voor een individuele schuldeiser, is irrationeel voor het collectief. Een dergelijke

van schuldenpakketten en voorts de lagere jurisprudentie, besproken in hoofdstuk 5, par. 4, waaruit
blijkt dat schuldenaren die toepassing van de WSR aanvragen vaak kampen met diverse schulden.

57 Zie randnr. 520 hiervoor.
58 Zie randnr. 520.
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situatie wordt veelal aangeduid met the prisoner’s dilemma.59 Een strenge toetsing
bij toelating tot de Wsnp blokkeert de oplossing van dit dilemma, schuldeisers noch
schuldenaren zijn daarbij gebaat.

3.5 Gegronde vrees en goede trouw

532. In sommige rechtstelsels beperkt de schuldsaneringsregeling zich tot vermogens-
liquidatie, met uitdeling van de opbrengst aan de schuldeisers.60 Het inkomen van
de schuldenaar wordt niet afgeroomd. De schuldenaar verliest zijn vermogen maar
behoeft voor de schone lei geen verdere tegenprestatie te leveren. Nu het EHRM heeft
geoordeeld dat een wettelijke schuldsaneringsregeling onder omstandigheden een te
zware last op crediteuren zou kunnen leggen, acht ik het niet uitgesloten dat een (te)
snelle liquidatieprocedure met schone lei door het EHRM niet geaccepteerd wordt
wegens een te grote inbreuk op rechten van schuldeisers zonder voldoende tegenpresta-
tie van de schuldenaar.61 De Wsnp vereist van de schuldenaar wel dat deze zich
tijdens de sanering inspant inkomsten te verwerven en zijn schulden af te lossen. Ook
vereist de Wsnp dat de schuldenaar tijdens de sanering geen bovenmatige schulden
aangaat. Deze regelingen zijn mijns inziens in overeenstemming met de eerste doelstel-
ling van de (duurzame) schone lei. Ten eerste dient de schuldenaar (te leren om)
inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Ten tweede heeft de schuldsanering
geen zin zolang de schuldenaar steeds nieuwe schulden blijft maken. De afwijzings-
grond van art. 288 lid 1 onder b (1998) (gegronde vrees dat de schuldenaar zijn
verplichtingen niet nakomt c.q. schuldeisers zal benadelen) en de doelstelling verwoord
in de toelichtingen op wetsvoorstel 29 942 geen schuldenaren toe te laten die ‘niet
klaar’ zijn voor het regime van de Wsnp zijn mijns inziens in overeenstemming met
de bovengenoemde, eerste doelstelling van de wet.62 Ik bepleit echter ook hier een
terughoudende toetsing. Er is geen reden tot afwijzing van een Wsnp-verzoek indien
de schuldenaar in het minnelijk traject (a) zijn inkomsten en uitgaven op elkaar afstemt,
(b) geen, althans geen bovenmatige schulden aangaat of doet ontstaan, en (c) zich
tot het uiterste inspant, naar vermogen, betaald werk te verkrijgen c.q. te behouden
en (d) zich aan zijn afspraken houdt en voldoende informatie verschaft.63 Om dit
vast te stellen heeft de Wsnp-rechter meer aan een verklaring en verhoor van een

59 Zie voor een beschrijving van the prisoner’s dilemma Pruitt & Carnevale (1993), p. 19.
60 Ik denk bijvoorbeeld aan de snelle liquidatieprocedure van Chapter 7 van de U.S. Code, zie hoofd-

stuk 8, par. 3.
61 EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479, besproken in hoofdstuk 8, par. 4.2. Vanuit het perspectief van

behavioral science wijst Kilborn (2005/03) erop dat schuldeisers een dergelijk systeem als unfair
zullen beschouwen.

62 Zie par. 3.1 van dit hoofdstuk.
63 Zie ook randnr. 397. Ook Dethmers (2006), p. 36, stelt dat het redelijk is te verlangen ‘dat gedurende

een proeftermijn van zes maanden succesvol dezelfde verplichtingen als in de schuldsanering zijn
nageleefd’.
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(onafhankelijke) schuldhulpverlener die de schuldenaar in het minnelijke traject heeft
begeleid dan een verklaring van de schuldenaar.64

533. Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 5 kan ik mij niet vinden in de interpretatie
van diverse A-G’s en van annotator Van Schilfgaarde die de facultatieve goede-trouw-
maatstaf relateren aan de verwachting van het gedrag van de schuldenaar in de
toekomst.65 Dan zou de toetsing aan art. 288 lid 2 onder b (goede trouw) neerkomen
op een (afgezwakte?) toetsing aan het criterium van art. 288 lid 1 onder b (gegronde
vrees). Ik zie daartoe geen noodzaak. Ik zie daartoe geen noodzaak. Bovendien verwijst
art. 288 lid 1 onder b duidelijk naar de toekomst (‘de schuldenaar…zal…’) en art.
288 lid 2 onder b naar de voltooid tegenwoordige tijd (‘…de schuldenaar…is ge-
weest…’).

3.6 Bestrijding misbruik?

534. De MvT stelt dat met de goede-trouw-maatstafmisbruik bestreden kan worden.66

Als voorbeeld van misbruik noemt de MvT een natuurlijk persoon die, al dan niet
kort voor het tijdstip waarop hij zijn aanvraag indient, onverplicht schulden aangaat,
wellicht van grote omvang, om die schulden vervolgens na de sanering niet langer
afdwingbaar te doen zijn. Dit voorbeeld schept geen duidelijkheid: mensen in een
problematische schuldensituatie hebben bijna altijd ‘onverplichte schulden’. Mijn
voornaamste bezwaar is evenwel dat de term misbruik nergens gerelateerd wordt aan
de drie hoofddoelstellingen van de Wsnp noch aan de belangen van schuldeisers, zoals
hierboven uiteengezet. Ik zou minder moeite hebben met een afwijzingsgrond die
misbruik in enge zin afstraft. Dan doel ik op de schuldenaar die (hoge) schulden
aangaat, met de opzet (vooraf) om toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling
aan te vragen. Ofwel het aangaan van schulden met de schone lei in het achterhoofd.
Een dergelijke vorm van misbruik ben ik in de bestudeerde Nederlandse jurisprudentie
en literatuur niet tegengekomen. Ik zie ook geen signalen van een ‘aanzuigende
werking’ van de Wsnp.

535. De Wsnp ziet op insolvente schuldenaren. De algemeen aanvaarde norm dat
(schuld)verplichtingen nagekomen dienen te worden (pacta sunt servanda), blijft voor
solvente schuldenaren onverkort van kracht. Instandhouding van die norm is uiteraard

64 Het oorspronkelijke wetsvoorstel 29 942 tot wijziging van de Wsnp schreef een ‘eigen verklaring’
van de schuldenaar voor. In de uiteindelijke wettekst is die verklaring weer geschrapt; de goede
trouw van de schuldenaar moeten blijken uit de schuldenlijst c.q. het verzoekschrift, aldus de
toelichting van de Minister van Justitie in de Eerste Kamer. Zie art. 288 Fw (2008) en hoofdstuk 7,
par. 2.2.6.

65 Zie hoofdstuk 5, par. 3.3.1. Ik zie in de parlementaire geschiedenis geen aanknoping voor een functie
van de goede-trouw-maatstaf als een afgezwakte gegronde-vrees-toets, zoals die door de A-G’s is
bepleit.

66 Kamerstukken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 12-14. Zie nader hoofdstuk 4, par. 5.1.
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van groot belang voor het maatschappelijke verkeer, in het bijzonder voor de krediet-
verlening. Zomin als de Wsnp aanzuigende werkende lijkt te hebben, zie ik ook weinig
reden te vrezen voor aantasting van de algemene normstelling, ook niet als de goede-
trouw-toets vervalt. Bedacht dient te worden dat insolventie en schuldsanering de
mogelijkheden voor de schuldenaar om in de toekomst opnieuw krediet te verkrijgen
onder druk zetten en waarschijnlijk ook andere sociaal-economische repercussies voor
de schuldenaar heeft. Het stigma van insolventie heeft een afschrikkende werking.
Volgens macro-economisch onderzoek van Li & Sarte resulteert het stigma van
bankruptcy in een afname van zes percent (6%) van ‘liftetime welfare’.67 Zonder
dat sociale stigma zou de filing rate bijna vijftien keer zo hoog zijn, zo melden de
onderzoekers. Ook berekenden deze macro-economen dat afschaffing van insolventie-
procedures met schone lei de inzet van kapitaal en arbeid vermindert en in de VS
een welvaartsverlies zou opleveren van meer dan drie percent (3%).68 Dat laat zich
onder andere verklaren door de ‘verzekeringsfunctie’ van insolventieprocedures.69

Die verzekeringsfunctie faciliteert als het ware het nemen van (ondernemings)risico’s;
het (beheerst) nemen van dergelijke risico’s is weer een voorwaarde voor economische
groei en welvaart.

3.7 Conclusies

536. Waar de wetgever kennelijk een algemene ‘gedragsmaatstaf’ heeft willen afkon-
digen, is de keuze voor de term ‘goede trouw’ – met een zo specifieke betekenis in
ons privaatrecht – vanuit wetgevingssystematiek ongelukkig en verwarrend te noe-
men.70 Zoals besproken in hoofdstuk 4 is de toelichting van de wetgever op de goede-
trouw-maatstaf en de discretionaire bevoegdheid van de rechter die maatstaf al dan
niet aan te leggen, niet helder. Toetsing aan de goede-trouw-maatstaf, zoals die door
rechters plaatsvindt en mogelijk ook zo door de wetgever is beoogd, correspondeert
mijns inziens niet met de drie doelstellingen van de Wsnp. Het collectief der crediteu-
ren is niet gediend met een streng toelatingscriterium voor de wettelijke schuldsane-
ringsregeling. De MvT merkte ook reeds op dat een Wsnp-verzoek niet kan worden
afgewezen op de grond dat belangen van individuele schuldeisers zich daartegen
zouden verzetten.

De Wsnp vormt mijns inziens een rationele en evenwichtige inmenging in de
rechtsbetrekkingen tussen schuldeisers en insolvente schuldenaren. De Wsnp dient
de belangen van schuldenaren, schuldeisers en de maatschappij. Daarmee spoort niet
dat de goede-trouw-maatstaf belangen of (morele) waarden reflecteert die hun funda-
ment buiten het privaatrecht vinden, bijvoorbeeld in het strafrecht. Een dergelijke

67 Li & Sarte (2002), p. 15.
68 Li & Sarte (2002), p. 4 en p. 20 e.v.
69 Vgl. hoofdstuk 2, par. 7.1.
70 Vgl. art. 3:11 BW en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de artt. 3:12, 6:2 en 6:248,

welke maatstaven onder oud BW eveneens werden aangeduid als goede trouw.
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morele selectie ondergraaft het minnelijk traject en tast ook de rechtszekerheid, de
rechtsgelijkheid en de rangregeling van crediteuren aan.

4 Een alternatieve regeling: saneringskrediet, budgetbeheer en schone lei

4.1 De gemeentelijke kredietbank als spil van het minnelijke en wettelijke traject

537. Ik stel voor zowel de toelating als de uitvoering van de schuldsaneringsregeling
in handen te geven van de gemeentelijke kredietbanken (GKB’s). De GKB’s vormen
nu reeds een belangrijke speler in het minnelijke traject; de aan de GKB’s toebedachte
rol in het wettelijke traject bevordert de integratie van de twee trajecten.71 In feite
krijgen de GKB’s twee instrumenten in handen om schuldsanering te realiseren. De
inschakeling van de GKB’s sluit ook aan op de Wet maatschappelijke ondersteuning
die de gemeente een algemene maatschappelijke zorgtaak oplegt met ingang van 1
januari 2007. Van der Weide maakte al eerder een ruwe schets voor een administratief-
rechtelijke regeling, uit te voeren door de gemeente.72 In reactie hierop deelde de
Minister van Justitie in november 2004 mede open te staan voor heroverweging van
de taken van de rechterlijke macht in schuldsaneringszaken in het kader van de
(algemene) herziening van het insolventierecht.73 De wijzigingen van de Wsnp per
2008 geven van een heroverweging van de bemoeienis van de rechterlijke macht met
schuldsaneringszaken nauwelijks blijk.

In het door mij voorgestelde systeem wordt in een vroeg stadium afgerekend met
de crediteuren met behulp van een saneringskrediet.74 De hoogte van het krediet
is afhankelijk van de geschatte contante waarde van de aflossingscapaciteit over twee
jaar. Het uit te delen ‘actief’ omvat voorts (de getaxeerde executiewaarde van het

71 Zie over de huidige rol van de GKB’s (c.q. de NVVK) in het minnelijke traject: hoofdstuk 2, par. 4.2.
72 Vgl. Van der Weide, ‘Haal de Wsnp weg bij de rechtbank’, TvI 2004, p. 130. Ook Van der Weide

stelt voor zowel het minnelijke als het wettelijke traject onder te brengen bij de gemeente, met
toepassing van het bestuursrecht; ik vat zijn voorstel (‘ruwe schets’) als volgt samen: De gemeente
publiceert de aanvraag van de schuldenaar met een uitnodiging aan de crediteuren zich te melden,
mede met het oog op verificatie, en eventuele bezwaren kenbaar te maken. De schuldeisers kunnen
het verdere traject volgen via een website en zich eventueel als belanghebbenden mengen in de
procedure. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van een minnelijke regeling, beslist over
toelating tot de regeling, treedt op als bewindvoerder, stelt het vrij te laten inkomen vast, bepaalt
de duur van de regeling, is bevoegd tot beëindiging en beslist over de uitdeling en de schone lei.
Ter ondersteuning van dit alternatief wijst Van der Weide op het grotere belang dat de gemeente
krijgt bij een minnelijke regeling en de voordelen van concentratie van taken. Het wegvallen van
een preventieve rechterlijke toets ziet Van der Weide niet als een bezwaar. Van der Weide ziet geen
wezenlijk verschil met de beslissing een bijstandsuitkering toe te kennen. Van der Weide noemt
overigens geen toelatingsvereiste of afwijzingsgronden. Crediteuren vinden rechtsbescherming in
de mogelijkheden van bezwaar en beroep.

73 Kamerstukken I 2004/05, 27 244, C, p. 1 en 2.
74 In haar advies naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Mijnssen suggereerde de NVVK

reeds in 1990 het saneringskrediet als een alternatief voor het ‘spaarfaillissement’ zoals voorgesteld
door de commissie, zie de bijlage bij SER (1990), p. 64 (p. 10 van de adviesbrief).
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voor liquidatie vatbare) boedelactief. De gemeentelijke kredietbank (GKB) deelt in
een vroeg stadium van de sanering een pro rata percentage aan de schuldeisers uit.
Na die uitdeling spelen de schuldeisers geen rol meer. De GKB verkrijgt een vordering
op de schuldenaar ter hoogte van het verstrekte krediet. Indien de schuldenaar het
actief behoudt, wordt de vordering op de saniet dienovereenkomstig verhoogd. De
GKB beslist eveneens over de schone lei. De consequentie is dat de GKB de vaste
tegenspeler wordt van de debiteur.75 De schuldsaneringsregeling wordt ondergebracht
in het administratieve, sociaalzekerheidsrecht. De Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.76 Zoals ik al aangaf in randnr. 514 zou de voorgestelde schuldsanerings-
regeling een drieledige doelstelling krijgen: (1) een schone lei voor de schuldenaar,
(2) gedeeltelijke aflossing van schulden tegen zo laag mogelijke kosten, en (3) maat-
schappelijke reactivering en reïntegratie van de schuldenaar. Gezien deze derde
doelstelling ligt voor de GKB’s ook een taak weggelegd voor begeleiding van de
schuldenaar zo nodig met inschakeling van andere (overheids)instanties.

538. In de literatuur zijn diverse andere alternatieven voor de Wsnp bepleit. Engberts
heeft drie alternatieven voor de Wsnp genoemd,77 terwijl Verschoof met name pleit

75 Een mogelijk nadeel van mijn voorstel is dat de GKB een dubbele rol heeft als beslisser op een
schuldsaneringsverzoek en als uitvoerder c.q. tegenspeler van de schuldenaar. In het sociaal zeker-
heidsrecht is het niet ongebruikelijk dat een overheidslichaam niet alleen beslist over de toekenning
van voorzieningen maar ook toezichthouder is en zelfs sancties treft tegen de belanghebbende. De
versimpeling van het systeem en de kostenbesparing wegen mijns inziens op tegen de mogelijke
nadelen.

76 De vierde tranche van de Awb bevat ook een regeling ten aanzien van publiekrechtelijke schulden.
77 Engberts, ‘Het eerste lustrum van de Wsnp: geen feeststemming (2)’, SchuldSanering 2004/2, p.

15, beschrijft drie alternatieven voor de huidige Wsnp: (I) De rechtbank beslist nog slechts over
toelating tot de Wsnp en het verlenen van de schone lei. Het overige toezicht op de uitvoering van
de schuldsaneringsregeling en op de bewindvoerder wordt buiten de rechtbank geplaatst. Engberts
acht het niet nuttig of reëel daartoe een ander systeem op te zetten. (IIa) Het huidige Wsnp-traject
wordt afgeschaft en het minnelijke traject krijgt een dwingende, wettelijke grondslag. In elke sanering
dient een crediteurenakkoord aangeboden te worden, desnoods te financieren door de GKB’s. Indien
niet alle schuldeisers vrijwillig instemmen, kan de rechtbank, zonder verificatie, het akkoord opleggen.
De schuldenaar moet wel voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor schuldsanering, zo begrijp
ik Engberts althans: de schuldenaar dient te voldoen aan de toelatingsvereisten, terwijl geen afwij-
zingsgronden aanwezig zijn. Het akkoord geldt alleen voor de betrokken schuldeisers. (IIb) Engberts
werpt voorts een verstrekkender alternatief op dat zou moeten leiden tot een dwangakkoord voor
alle crediteuren dan wel een onmiddellijke schone lei indien de schuldenaar geen krediet voor een
akkoord kan verkrijgen wegens gebrek aan draagkracht. Reeds in het minnelijke traject komt een
advertentie om de schuldeisers te informeren en een postblokkade. Tevens wordt geïnformeerd naar
fraudeschulden. De rechtbank spreekt een moratorium uit, tenzij er sprake is van fraudeschulden
of andere bijzonderheden. De rechtbank toetst de hoogte van het aangeboden akkoordpercentage
en toetst tevens of de schuldenaar recht heeft op de sanering (is de schuldenaar ‘saneringsrijp’; zijn
er fraudeschulden?). Indien de schuldenaar geen saneringskrediet krijgt wegens gebrek aan draag-
kracht, kan de rechtbank een 0%-akkoord opleggen of direct een schone lei verstrekken, eventueel
onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld (voortgezet) budgetbeheer na afloop van de sanering.
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voor terughoudend en gedifferentieerd toezicht van de rechter.78 Jungmann stelt voor
gerechtsdeurwaarders een centrale rol toe te bedelen in de uitvoering van het minnelij-
ke en wettelijke traject.79 De expertise en ervaring van deurwaarders spitst zich toe
op de uitvoering van incasso-opdrachten van individuele schuldeisers. Andere spelers
in het veld hebben naar mijn indruk meer ervaring met collectieve schuldregelingen.
Deurwaarders zijn opgeleid noch toegerust voor maatschappelijke begeleiding of
budgetbegeleiding van schuldenaren. Ik zie voor deurwaarders geen centrale rol
weggelegd. Voor de volledigheid wijs ik nog op het in hoofdstuk 7 besproken vooront-
werp voor een nieuwe Insolventiewet van de Commissie Insolventierecht, het daarop
aansluitende (deel)voorstel van Van Apeldoorn en de alternatieve regelingen voor
de Wsnp genoemd door de Commissie Schone Lei II.80

4.2 Transparantie en budgetbeheer

539. Het eerste uitgangspunt van het door mij voorgestelde systeem is volledige
transparantie ten behoeve van de schuldeisers. Ten einde een schone lei te verkrijgen
zal de schuldenaar volledige en gedetailleerde informatie dienen te verschaffen ten
aanzien van zijn financiële toestand. Strikt persoonlijke gegevens van de schuldenaar,
zoals medische gegevens, behoeven niet openbaar gemaakt te worden, maar kunnen
wel dienen ter controle door de GKB van de opgave van de schuldenaar van zijn
uitgaven, schulden, inkomen en vermogen. Het tweede uitgangspunt is verplicht
budgetbeheer. De disciplinering van uitgaven vormt een waarborg tegen tussentijdse
uitval. Aangeleerde uitgavendiscipline is mijns inziens tevens de beste remedie tegen
herhaling van het schuldengedrag. Het beroep dat de schuldenaar doet op overheids-
middelen en de afstand die crediteuren moeten doen van hun verhaalsrecht, rechtvaardi-
gen mijns inziens de gedeeltelijke inbreuk op het recht op privacy en de inmenging
in het beheer van ontvangsten en uitgaven.81

In de hiernavolgende paragrafen volgt een nadere beschrijving van het voorgestelde
systeem. De beschrijving geeft de hoofdlijnen aan en behoeft nadere uitwerking.

78 Zie Verschoof (2004), p. 48. Verschoof bepleit een gedifferentieerd toezicht door de rechter. De
rechter dient nog slechts ingeschakeld te worden bij beslissingen betreffende liquidatie, de aflossings-
capaciteit van de schuldenaar, de uitdeling aan crediteuren en het al dan niet verstrekken van de
schone lei. Bij een lege boedel kan volstaan worden met een beslissing betreffende het verzoek tot
toepassing van de wsr en de schriftelijke afhandeling van de vraag of de schone lei toegekend dient
te worden.

79 Jungmann (2006), p. 174 e.v.
80 Zie hoofdstuk 7, par. 2, noot 57 voor de alternatieven genoemd door de Commissie Schone Lei II

en hoofdstuk 7, par. 3 voor de voorstellen van de Commissie Insolventierecht en Van Apeldoorn.
81 Vgl. Dethmers (2005), p. 58: ‘Vanuit insolventieoogpunt is er aanleiding om bij schuldsanering

als vertrekpunt niet de vrijheid van handelen te nemen, maar de grootst mogelijke onvrijheid. Pas
als aannemelijk is dat schuldenaar met grotere vrijheid kan omgaan, zou hem die moeten worden
verleend.’
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4.3 Verzoek toepassing saneringsregeling bij GKB

540. Een (gesubsidieerd) schuldhulpbureau vraagt, namens de schuldenaar, de schuld-
sanering aan bij de GKB. De aanvraag vindt in beginsel plaats via het internet. Aan
de hand van uitvoerige, gedetailleerde maar eenvoudige invulmenu’s dient de hulpver-
lener opgave te doen van het (gezins)inkomen van de schuldenaar gedurende de laatste
twaalf maanden,82 zijn verwachting van de inkomensontwikkeling voor de komende
twaalf maanden, de zogenaamde baten83 en lasten84 en overige financiële gegevens
zoals sofi-nummers en bankrekeningnummers.85 Behalve het postadres van de schuld-
eisers dient de schuldenaar ook het e-mailadres van de crediteuren op te geven. De
Schuld-server genereert overzichten van opgegeven schulden, baten, gemiddeld
inkomen, beslagvrije voet en aflossingscapaciteit. De Schuld-server verzendt aan de
schuldenaar een ontvangstbevestiging van de aanvraag, met een specificatie van welke
documenten de schuldenaar kopieën dient na te zenden per gewone post.86 Bovendien
nodigt de Schuld-server de schuldenaar uit voor een intakegesprek met een medewerker
van de GKB. Zolang niet alle vereiste gegevens zijn opgegeven wordt de aanvraag
niet in behandeling genomen.87 Indien de schuldenaar niet over de door de Schuld-
server verlangde gegevens beschikt, kan de schuldhulpverlener een schriftelijk sane-
ringsverzoek indienen met een met redenen omklede verklaring waarom bepaalde
gegevens of bewijsstukken ontbreken.

4.4 Moratorium en budgetbeheer

541. Op het moment dat de schuldenaar een bevestiging van zijn complete aanvraag
van de Schuld-server ontvangt, is van rechtswege een voorlopige, wettelijke afkoelings-
periode van kracht, gedurende drie maanden.88 Daar staat tegenover dat de schulde-
naar tezelfdertijd de GKB machtigt zijn inkomsten over te doen boeken naar een
bankrekening onder controle van de GKB. De schuldenaar is vanaf het moment van
indiening van de aanvraag ook niet meer gerechtigd over zijn vermogen te beschikken.
Bovendien zal de schuldenaar een groot aantal gegevens aan de GKB dienen te

82 Het schuldhulpbureau zendt gescande exemplaren van de maandspecificaties c.q. bankafschriften
aan de GKB. De GKB kan desgewenst originele stukken opvragen bij het schuldhulpbureau c.q.
de schuldenaar.

83 De Schuld-server vraagt bijvoorbeeld: Heeft U een auto? Met vervolgvragen naar kenteken,
aanschafwaarde en jaar van aanschaf.

84 De Schuld-server vraagt naar opgave van de huur van de woning, maar ook naar de mobiele telefoons
van alle gezinsleden (inclusief telefoonnummers naam provider en maandlasten).

85 Vgl. de voorstellen voor bankruptcy lite in Engeland en Wales, waarin ook voorzien is in de aangifte
per internet en uitsluitend door een schuldhulpverlener. Zie McKenzie Skene & Walters (2006), p. 35.

86 De Schuld-server vraagt bijvoorbeeld kopieën op te sturen van het paspoort en (indien van toepassing)
het kentekenbewijs van de auto.

87 Denkbaar is dat bepaalde gegevens (optioneel) in een later stadium worden opgegeven.
88 Vgl. de aanbevelingen van UNCITRAL, zie hoofdstuk 8, randnr. 430.
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verstrekken, die gewoonlijk onder de privacybescherming vallen.89 De GKB kan
gebruik maken van alle verstrekte gegevens voor de uitoefening van haar administratie-
ve, uitvoerende en controlerende taken. Een gedeelte van de financiële gegevens zal
openbaar gemaakt worden aan de crediteuren die zich bij de Schuld-server aanmel-
den.90 Vanaf het moment van de aanvraag betaalt de GKB alle vaste lasten voorzover
die kunnen worden ingehouden op het inkomen.91 De GKB maakt iedere week een
bedrag aan huishoudgeld over op een nieuwe bankrekening van de schuldenaar, ter
voorziening in de kosten van levensonderhoud van de schuldenaar en zijn eventuele
partner of gezin.92

4.5 Schuldeisers

542. Aan de hand van de opgave van de schuldenaar zendt de Schuld-server automa-
tisch een kopie van de bevestigde aanvraag per elektronische post naar de crediteuren
en vraagt de desbetreffende crediteuren hun vorderingen binnen vier weken elektro-
nisch op te geven.93 Tevens maakt de Schuld-server het moratorium bekend. Crediteu-
ren kunnen hun vorderingen slechts opgeven via het internet. Afhankelijk van de aard
en omvang van de schuldvorderingen vraagt de Schuld-server om nazending van
kopieën van bijvoorbeeld nota’s, specificaties, overeenkomsten,94 bankafschriften.95

Binnen drie maanden na de toepassing van de schuldsaneringsregeling stelt de GKB
de schulden vast.

89 Denk onder andere aan bankgegevens en mobiele telefoonnummers.
90 Denkbaar is nog dat een bepaalde categorie gegevens alleen kenbaar gemaakt wordt aan crediteuren

die na een voorlopige erkenning een wachtwoord krijgen toegekend.
91 Zoveel mogelijk op vrijwillige basis althans na overleg met de schuldenaar, zal de GKB lopende

vaste uitgaven beteugelen indien deze uitgaven niet uit de maandelijkse inkomsten betaald kunnen
worden. Daarbij kan de GKB bijvoorbeeld maatschappelijk werkers inschakelen (budgetbeheer).
Ik onderschrijf de vrees voor betutteling niet (vgl. de discussie tussen bewindslieden en Tweede
Kamer tijdens de wetsevaluatie, Kamerstukken II 2002/03, 28 258): mijns inziens is het erger
schuldenaren in een schuldsaneringstraject te laten doormodderen dan in te grijpen in hun privé-leven.
De rechtvaardiging is gelegen zowel in de belangen van de schuldenaar bij (a1) een schone lei in
relatief korte tijd, en (a2) een duurzame beheersing van uitgaven, als (b1) in de belangen van
crediteuren te beschermen, en (b2) in het belang van de maatschappij de maatschappelijke kosten
van schuldengedrag te beheersen.

92 De nieuwe bankrekening mag geen debetsaldo vertonen. De schuldenaar ontvangt de afschriften
van zijn bankrekening, de GKB krijgt elektronische inzage.

93 Eventueel kunnen schuldeisers, onder verstrekking van een voorlopige opgave van hun vordering,
twee maanden uitstel vragen voor het verstrekken van een nader gespecificeerde opgave van hun
vordering en het verstrekken van bewijsstukken. Schuldeisers krijgen zo maximaal drie maanden
de tijd hun vorderingen in te dienen.

94 Bijvoorbeeld het opvragen van een kopie van het huurcontract aan de verhuurder en telecomcontrac-
ten.

95 De Schuld-server vraagt om een zogenaamde bankverklaring evenals kopieën van de laatste tien
bankafschriften.
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4.6 Toelating

543. Naar aanleiding van de elektronische aanvraag, ontvangt de schuldenaar automa-
tisch een uitnodiging voor een intakegesprek met een medewerker van de GKB, binnen
een maand na de aanvraag. Op dat moment beschikt de GKB inmiddels over (a) de
door de schuldenaar per internet aangeleverde informatie en de nagezonden kopieën
van diverse documenten, (b) de door crediteuren ingediende schuldvorderingen en
bijbehorende bewijsstukken, (c) door de Schuld-server bij diverse overheidsorganen
opgevraagde gegevens.96 Tijdens het intakegesprek kan de medewerker alle ontbre-
kende gegevens bij de schuldenaar opvragen, aan de schuldenaar een (laatste) toelich-
ting geven op de werking en de consequenties van het systeem en vragen van de
schuldenaar beantwoorden. De GKB beslist over de toelating tot de schuldsanerings-
regeling, binnen drie maanden na de aanvraag. Na het intakegesprek heeft de GKB
nog twee maanden de tijd om aanvullende gegevens op te vragen bij crediteuren of
derden, eventueel om intern of extern financieel of juridisch advies in te winnen en/of
een tweede gesprek met de schuldenaar te voeren, alvorens een definitieve beslissing
te nemen op het saneringsverzoek. Het financiële criterium voor toelating komt overeen
met het bepaalde in art. 284 Fw. De eerste grond voor afwijzing is een onjuiste c.q.
onvolledige opgave van informatie, tenzij de onjuistheid c.q. het ontbreken van
informatie van ondergeschikt belang is of de ontbrekende informatie desgevraagd
alsnog onmiddellijk en volledig door de schuldenaar is verstrekt.97 De tweede grond
van afwijzing is gegronde vrees dat de schuldenaar tijdens het wettelijke schuldsane-
ringstraject niet behoorlijk aan zijn inspanningsverplichtingen of overige verplichtingen
zal doen. Het GKB toetst het schuldengedrag van de schuldenaar tijdens het minnelijke
traject en gaat daarbij in eerste instantie af op de verklaring van het schuldhulpverlener.
Heeft de schuldenaar zich gedurende dat traject voldoende ingespannen om, naar
vermogen, inkomsten en aflossingscapaciteit te genereren? Heeft de schuldenaar
bovendien bereidheid getoond zijn uitgaven in overeenstemming te brengen met
inkomsten en vermogen? Is de schuldenaar afspraken tijdens het minnelijk traject
nagekomen? De goede-trouw-toets vervalt in zijn geheel. De goede-trouw-toets is
niet in het belang van crediteuren, dient ook anderszins geen redelijk doel en compli-
ceert en vertraagt de aanvraagprocedure.98 De saneringsschulden omvatten alle schul-

96 Ik stel voor dat de Schuld-server automatisch informatie opvraagt bij onder andere (1) de gemeentelij-
ke basisadministratie, (2) het kadaster, (3) de Rijksdienst voor het Wegverkeer, (4) de belastingdienst
en het UWV, (5) het ministerie van VROM betreffende huursubsidie, (6) de sociale dienst, (7) diverse
bankinstellingen en (8) het BKR.

97 Het gaat om alle informatie waarover de GKB de beschikking krijgt. Evidente vergissingen en kleine
tekortkomingen kunnen zonder consequenties hersteld worden. Reden voor afwijzing kan bijvoorbeeld
zijn dat de GKB sterke aanwijzingen heeft (bijvoorbeeld op basis van bij de belastingdienst opge-
vraagde informatie) voor vermogen in het buitenland dat niet gerapporteerd is of andere inkomsten
die niet gemeld zijn, terwijl de schuldenaar weigert antwoord te geven op gestelde vragen c.q. geen
bevredigend antwoord geeft op gestelde vragen.

98 Zie par. 2 van dit hoofdstuk inzake de crediteurenbelangen en de goede-trouw-toets. Zie voorts de
aanbevelingen van UNCITRAL voor een snelle en eenvoudige toelating tot de procedure, hoofdstuk 8,
randnr. 432.
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den van de schuldenaar, geen uitgezonderd, met behoud evenwel van de rechten van
hypotheek- en pandhouders voorzover hun vorderingen door het onderpand gedekt
zijn.

4.7 Insolventieperiode van twee jaar; snelle afrekening met crediteuren

544. Bij toepassing van de schuldsaneringsregeling beheert de GKB de activa van
de schuldenaar voorzover dat actief niet is vrijgesteld van beslag (boedelgoederen).
De GKB heeft de bevoegdheid opdracht te geven aan een onafhankelijke taxateur
de executiewaarde van de boedelgoederen, te waarderen. De taxateur krijgt vertrouwe-
lijke inzage in alle aan de boedelgoederen gerelateerde gegevens waarover de GKB
beschikt. De waarde van het beschikbare actief zal veelal nihil of nagenoeg nihil zijn.
In verband daarmee maar ook ter besparing van kosten in andere gevallen kan de
GKB beslissen dat de taxateur een huisbezoek achterwege laat en de taxatie laten
verrichten op basis van de elektronisch aangeleverde gegevens (bureautaxatie). Ook
kan de GKB, naar eigen inzicht, afzien van taxatie. GKB beslist daarover binnen een
maand na de definitieve toepassing van de schuldsanering en publiceert de beslissing
op de Schuld-server. Crediteuren kunnen verzoeken de taxatie alsnog te laten verrich-
ten, maar dienen dan de taxatiekosten vooraf te voldoen. De betreffende crediteur
krijgt in dat geval een preferente boedelvordering. Indien de executiewaarde van de
boedelgoederen een minimumbedrag, zeg C= 2.000, overtreft, verkoopt de GKB de
boedel en voegt de opbrengst aan het boedelsaldo toe. Indien de getaxeerde executie-
waarde lager dan C= 2.000 is, kan de GKB ook een bedrag overeenkomend met de
getaxeerde executiewaarde aan het saldo toevoegen, onder verstrekking van een
aanvullend krediet aan de schuldenaar.99 De saneringstermijn wordt dan verlengd,
ter aflossing van het aanvullende krediet. Bij incasso van vorderingen van de boedel
op derden of andere rechtsgedingen kan de GKB een incassobureau, een deurwaarder
of een advocaat inschakelen.

De toepassingsduur van de schuldsanering is, in beginsel, twee jaar te rekenen
vanaf de dag vanaf de definitieve toepassing. Voorts stel ik voor in de wet vast te
leggen dat voor minnelijke akkoorden en gedwongen schuldregelingen (vgl. art. 287a
Fw (2008)) een aflossingsperiode geldt van drie jaar. Het voorgestelde verschil in
de hoogte van de aflossing in het minnelijke traject (drie jaar) en het wettelijke traject
(twee jaar) is mijns inziens gerechtvaardigd door de hoge kosten van toepassing van
een wettelijke schuldsaneringsregeling, welke kosten door de overheid worden gedra-
gen mede ten gunste van de crediteuren.100 Een dergelijke opzet ondersteunt mijns
inziens het minnelijke traject.

Het voorlopige moratorium geldt vanaf de dag van de aanvraag tot de definitieve
beschikking (drie maanden). Gedurende het moratorium beheert de GKB de inkomsten

99 Vgl. de overeenkomstige regeling in het Duitse recht: hoofdstuk 8, randnr. 475.
100 Vgl. de relatief hoge opbrengst van schuldsaneringszaken in vergelijking met faillissementen, randnr.

520.
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en de vaste uitgaven van de schuldenaar, maar betaalt de schuldenaar nog geen
aflossing. Wel wordt de schuldenaar gedurende die drie maanden een eigen bijdrage
in rekening gebracht van maximaal C= 100 per maand, voorzover de aflossingscapaciteit
dat toelaat, als tegemoetkoming in de kosten van GKB. De Schuld-server stelt de
aflossingsverplichting van de schuldenaar vast op vierentwintig maal de berekende
maandelijkse aflossingscapaciteit en bericht de schuldenaar en de schuldeisers over
de hoogte van dit bedrag.101 Het GKB verstrekt aan de schuldenaar een sanerings-
krediet ter hoogte van 100% van de berekende aflossingsverplichting over twee jaar
en stort daarvan 95% op de boedelrekening. De GKB houdt 5% op het krediet in ter
(gedeeltelijke) dekking van kosten. Vervolgens keert de GKB het boedelsaldo (netto
liquidatieopbrengst activa vermeerderd met 95% van het krediet) pro rata uit aan de
geverifieerde schuldeisers, in beginsel drie maanden na de datum van de definitieve
toepassing. De preferente schuldeisers ontvangen twee keer zoveel als de concurrente
schuldeisers102 De schuldenaar heeft nu nog slechts één schuldeiser: de GKB. De
schuld van de schuldenaar is voorts gereduceerd tot een bedrag gelijk aan zijn aflos-
singscapaciteit over twee jaar.

4.8 Schone lei

545. Na de betaling aan crediteuren lost de schuldenaar het saneringskrediet af aan
de GKB, in beginsel in vierentwintig maandelijkse termijnen. Aangezien de GKB
tot de beëindiging van de sanering de controle over inkomsten en uitgaven behoudt,
betekent dit dat de GKB het berekende surplus feitelijk inhoudt. Indien de schuldenaar
binnen twee jaar niet voldaan heeft aan zijn aflossingsplicht, kan de GKB – op eigen
initiatief of op verzoek van de schuldenaar – tweemaal besluiten tot verlenging van
de sanering met zes maanden, tot maximaal drie jaar te rekenen van de dag van de
definitieve toepassing. Een dergelijke verlenging stelt de schuldenaar in staat alsnog
te voldoen aan zijn aflossingsverplichting aan de GKB binnen de termijn van de
sanering. Indien de schuldenaar binnen twee dan wel uiterlijk drie jaar aan zijn
vastgestelde aflossingsverplicht voldoet, verkrijgt de schuldenaar de schone lei. Maar
ook indien niet het gehele berekende bedrag is afgelost, kan de GKB de schone lei
verlenen indien zij meent dat bijzondere, persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen

101 Voorzover twijfel bestaat over de redelijkerwijs te verwachten hoogte van de aflossingscapaciteit
is er reden tot een conservatieve schatting over te gaan. Het is natuurlijk mogelijk de aflossingsver-
plichting na zes c.q. twaalf maanden te actualiseren. Gezien de voorgestelde, relatief korte sanerings-
duur ben ik geen voorstander van dergelijke verfijnende, maar kostbare maatregelen.

102 Vgl. art. 349 Fw. Ik ben overigens voorstander van het komen vervallen van de preferentie van
de fiscus en het UWV; vgl. Niemi-Kiesiläinen in haar bijdrage in Consumer Bankruptcy in Global
Perspective, p. 58 (2003): ‘Under the debt adjustment laws, the state is more or less treated the same
as all other creditors. The introduction of debt adjustment laws in the 1980s and 1990s has been
accompanied by the removal of priorities for the state and many other creditors. In some countries,
such priorities have been drastically reduced under general bankruptcy law, and, thus, also in debt
adjustment.’ Zij noemt als voorbeelden: Denemarken, Oostenrijk, Finland en Duitsland. Nederland
blijft achter.
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dat de schuldenaar niet aan zijn vooraf berekende aflossingsverplichting gedurende
de sanering heeft voldaan. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij verlies van
arbeidsgeschiktheid of werkloosheid. De schone lei kan geweigerd worden indien
de schuldenaar tijdens de sanering niet aan zijn betalingsverplichtingen aan derden
voldoet of zonder toestemming van GKB bovenmatige schulden aangaat.103 De GKB
kan afzien van terugvordering van de resterende kredietsom indien de schuldenaar
komt te overlijden.

Op de schuldenaar rust een inspanningsverplichting. Indien hij zijn baan verliest,
zal hij opnieuw moeten solliciteren. Indien de Schuld-server berekent dat de schulde-
naar geen of een verwaarloosbare aflossingscapaciteit heeft, kan de GKB beslissen
dat de schone lei na 1 ½ jaar verleend wordt.104 Een nog kortere toepassingsduur
acht ik niet wenselijk. Ten eerste zou dat mogelijk leiden tot een aanzuigende werking
van de schuldsaneringsregeling. Ten tweede zou een zeer korte duur in strijd kunnen
zijn de bescherming van het eigendomsrecht van schuldeisers krachtens het
EVRM.105 Ten derde: mocht de sanering niet leiden tot daadwerkelijke aflossing
van schulden, dan hecht ik waarde aan de begeleiding van de schuldenaar tijdens de
sanering met het streven financiële stabiliteit te brengen. Die stabiliteit is niet alleen
in het belang van de schuldenaar maar tevens in het belang van de maatschappij die
ook het grootste deel van de kosten van de sanering voor haar rekening neemt.
Gedurende bedoelde 1½ jaar bepleit ik dan ook een strak budgetbeheer. Bovendien
bepleit ik een intensievere maatschappelijke begeleiding, door schuldhulpverleners
en andere gemeentelijke instellingen, voor alle schuldenaren.106 Indien de GKB dat
wenselijk acht met het oog op de duurzaamheid van de schone lei, dan kan de GKB
ook bij lege boedels de schuldsanering langer voortzetten, onder de voorwaarde dat
voorzien is in substantiële budgetbegeleiding en andere benodigde, maatschappelijke
hulp.

4.9 Rechtsbescherming binnen Awb

546. Schuldenaar en schuldeisers krijgen in mijn voorstel de mogelijkheid rechtstreeks
beroep in te stellen bij de rechtbank tegen beslissingen van de GKB in het wettelijke
traject.107 Schuldeisers dienen daartoe griffierecht te voldoen en kunnen bovendien
in de proceskosten worden veroordeeld. Schuldenaren behoeven geen griffierecht te
betalen maar kunnen wel, bij afwijzing van het beroep, in de proceskosten worden

103 Vgl. art. 350 lid 3 onder c Fw. De voorgestelde, strenge budgetbeheersing van de GKB beoogt het
niet-nakomen van lopende verplichtingen zoveel mogelijk te voorkomen.

104 Indien binnen die achttien maanden de inkomenssituatie verandert of nieuwe informatie verkregen
wordt betreffende de aflossingscapaciteit kan de GKB alsnog beslissen dat de saneringsduur vieren-
twintig maanden wordt.

105 Zie EHRM 20 juli 2004, NJ 2005, 479, besproken in hoofdstuk 8, par. 4.2
106 Het WODC pleitte al in 2001 voor meer begeleiding van de schuldenaar tijdens het wettelijke traject,

zie hoofdstuk 7, randnr. 372.
107 Dus geen bezwaarfase voorafgaand aan het beroep.
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veroordeeld. Hoger beroep staat open bij de Centrale Raad van Beroep. Schuldeisers
kunnen geen beroep instellen tegen de vaststelling van hun vorderingen op de schulde-
naar indien het totale actief (geliquideerd actief vermeerderd met het saneringskrediet)
lager is dan C= 5.000.




