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ALGEMEEN
1. Tot de beginselen van het Nederlands recht behoort de verplichting
van schuldenaren om hun verbintenissen na te komen. Nakoming kan zo
nodig in rechte worden afgedwongen en schuldeisers kunnen hun vorderingen verhalen op alle goederen van de schuldenaar, tenzij de wet of
overeenkomst anders bepaalt. Bij uitwinning van goederen van de schuldenaar hebben schuldeisers onderling een gelijk recht om naar evenredigheid van ieders vordering uit de netto-opbrengst van de goederen te
worden voldaan, behoudens voor zover er sprake is van voorrang, zoals
in geval van pand en hypotheek of een uit de wet voortvloeiend
voorrecht. Schuldeisers kunnen hun rechten in beginsel ook uitoefenen
totdat de rechtsvordering is vervallen of verjaard. Weliswaar worden in
het nieuwe Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek de verjaringstermijnen in
het algemeen bekort, in vele gevallen van nakoming van een verbintenis
tot vijf jaren, maar dat neemt niet weg dat door verschillende oorzaken,
waaronder de eenvoudige wijze waarop de verjaring volgens artikel 317
van Boek 3 kan worden gestuit en de in de artikelen 309 tot en met 311
van dat Boek getroffen voorzieningen voor het geval van onbekendheid
van de schuldenaar of de grondslag van de vordering, de mogelijkheid
blijft bestaan dat schuldenaren gedurende zeer lange tijd aan een
vordering tot nakoming van hun verplichtingen bloot blijven staan.
In dit opzicht bestaat er in principe geen verschil tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Hoewel een vordering op een rechtspersoon formeel ook niet verdwijnt indien de rechtspersoon-schuldenaar
door ontbinding en vereffening ophoudt te bestaan, heeft die ontbinding
in de praktijk evenwel tot gevolg dat schuldeisers op hun na de
ontbinding en vereffening overblijvende vorderingen geen betaling meer
zullen ontvangen. Bij natuurlijke personen blijven de vorderingen ook na
het overlijden van de schuldenaar bestaan. De schulden gaan immers,
tenzij de nalatenschap wordt verworpen, over op de erfgenamen die tot
nakoming daarvan kunnen worden aangesproken.
2. Het feit dat een natuurlijke persoon als schuldenaar gedurende zeer
lange tijd daadwerkelijk met zijn schulden wordt achtervolgd dan wel
voortdurend een dreiging daartoe ervaart, kan door de daarmee gepaard
gaande spanningen ook in sociaal en economisch opzicht gevolgen
hebben. De wetenschap dat bij voorbeeld inkomen boven een bepaalde
grens via beslaglegging aan schuldeisers ten goede komt, kan tevens de
prikkel verminderen of wegnemen om door middel van arbeid inkomen te
verwerven. Een voortdurende dreiging of daadwerkelijke uitvoering van
beslag- en executiemaatregelen kan meer in het algemeen een nadelige
invloed uitoefenen op het maatschappelijk functioneren van de betrokken
schuldenaar en zijn eventuele gezinsleden en daarmee wellicht ook voor
anderen.
3. Een natuurlijke persoon die als schuldenaar in de financiële
problemen geraakt of dreigt te geraken, kan trachten in overleg met zijn
schuldeisers een regeling te treffen. Daarbij kan desgewenst de hulp
worden ingeroepen van professionele instanties, zoals een Gemeentelijke
Kredietbank. Voor het treffen van een regeling of het aangaan van een
minnelijk akkoord is evenwei de instemming nodig van de schuldeisers.
Zodra een of meer schuldeisers niet wensen mee te werken aan een
regeling, zal er voor de schuldenaar veelal geen afdoende oplossing
gevonden kunnen worden voor zijn financiële problemen en blijft de
dreiging van executiemaatregelen door schuldeisers voortdurend
aanwezig. Denkbaar is ook dat de schulden van verschillende schuldeisers door bij voorbeeld een instelling als genoemd worden voldaan,
met als gevolg dat de schuldenaar slechts jegens die instelling een
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schuld overhoudt die gedurende een doorgaans lange periode moet
worden afgelost.
4. Een faillissement van een natuurlijke persoon die in een financieel
problematische situatie is geraakt, zal veelal geen oplossing brengen.
Tenzij het faillissement eindigt door middel van een akkoord, zijn de na
de opheffing of beëindiging van het faillissement overblijvende schulden
niet van de baan. De schuldeisers kunnen in dat geval op de gewone
wijze hun rechten uitoefenen totdat de desbetreffende vorderingen zijn
verjaard. Dit betekent dat een natuurlijke persoon onmiddellijk na de
beëindiging van zijn faillissement weer geconfronteerd kan worden met
bij voorbeeld beslag onder zijn werkgever op zijn inkomen. Bij een
dergelijk beslag zijn onder meer de artikelen 475b en volgende van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van belang, zoals die artikelen
zijn vastgesteld bij de wet van 13 december 1990, Stb. 605, houdende
vaststelling van een algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen. Hierbij zij opgemerkt dat de
behoefte aan de met het onderhavige wetsvoorstel beoogde regeling nog
is toegenomen in verband met het in werking treden van laatstgenoemde
wet. Ingevolge die wet kan immers tot de beslagvrije voet beslag worden
gelegd zonder enige beperking in de tijd. Op grond van de voorgestelde
regeling evenwel wordt de beslagvrije voet gedurende ten hoogste vijf
jaar toegepast.
De regeling van de surséance van betaling zal een natuurlijke persoon
die in de financiële problemen is geraakt evenmin altijd een voldoende
oplossing bieden. Zo kan de surséance, anders dan de voorgestelde
schuldsaneringsregeling, niet definitief worden verleend indien een
bepaald gedeelte van de schuldeisers zich daartegen verklaart (artikel
218, tweede lid, van de Faillissementswet). Verder kan de surséance
weliswaar ook worden verleend indien het vooruitzicht bestaat dat
algehele voldoening van de schuldeisers is uitgesloten, maar de schuldeisers moeten toch op de een of andere wijze bevredigd kunnen worden.
De met het onderhavige wetsvoorstel beoogde regeling van schuldsanering gaat echter in zoverre verder dat die regeling ook van toepassing
verklaard kan worden indien er geen of onvoldoende vooruitzicht bestaat
dat schuldeisers algehele of gedeeltelijke betaling op hun vorderingen
zullen ontvangen. Van belang is voorts dat de surséance van betaling in
beginsel niet gericht is op liquidatie maar juist op behoud van activa. In
het kader van de schuldsaneringsregeling evenwel zullen in beginsel alle
activa van de schuldenaar worden geliquideerd. De regeling van de
surséance van betaling, bedoeld als periode ter overbrugging van de
financiële problemen, is dan ook veeleer aangewezen voor schuldenaren
die bedrijfsmatige activiteiten willen voortzetten en de daarvoor
benodigde (bedrijfs)activa niet willen liquideren maar juist, zoveel als
mogelijk is, behouden. Hieronder zal nog nader worden ingegaan op de
in het wetsvoorstel opgenomen regeling dat een schuldenaar-natuurlijke
persoon die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent, de keuze heeft
tussen de toepassing van de surséance van betaling of van de schuldsaneringsregeling. Een natuurlijke persoon zonder zelfstandig beroep of
bedrijf zal ingevolge de voorgestelde regelingen geen surséance meer
kunnen worden verleend. Deze is primair aangewezen op de schuldsaneringsregeling.
5. Op 24 oktober 1989 heeft de Commissie ter advisering omtrent
eventuele herziening van de Faillissementswet (de Commissie Mijnssen)
haar rapport aan de Minister van Justitie aangeboden. Het desbetreffende rapport is bij brief van 26 oktober 1989 (21 362, nr. 1) ter kennisneming toegezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In het
rapport zijn naast meeromvattende voorstellen betreffende de surséance
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van betaling voor met name schuldenaren met een grote onderneming,
voorstellen opgenomen om te komen tot een wettelijke regeling voor de
sanering van schulden van natuurlijke personen. De Commissie heeft in
haar rapport geen voorontwerp van wet opgenomen doch de hoofdlijnen
aangegeven waarlangs een regeling uitgewerkt zou kunnen worden.
Tegen de achtergrond van de hierboven in het kort geschetste
problemen die natuurlijke personen als schuldenaren kunnen ondervinden, oordeelde de Commissie Mijnssen een wettelijke regeling
gewenst. De commissie verwijst in haar rapport in dit verband mede naar
de door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaarde motie van het
lid Biesheuvel c.s., welke motie werd ingediend in het kader van de
parlementaire behandeling van het inmiddels tot eerder genoemde wet
verheven voorstel van wet, houdende vaststelling van een algemene
regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke
betalingen. In de desbetreffende motie (Kamerstukken II, vergaderjaar
1988-1989, 17 897, nr. 19) werd overwogen dat het wenselijk is dat de
schuldenlast van privé-personen, niet ondernemer zijnde, na verloop van
tijd wordt beëindigd. Ook in ander verband is gepleit voor een wettelijke
schuldsaneringsregeling, onder meer door Mr. N.J.H. Huls in zijn rapport
«Van liquidatie tot rehabilitatie» (november 1988) en door Mr. K.
Rozemond in het onderzoeksrapport «Surséance van betaling voor
consumenten in een problematische schuldensituatie» (SWOKA-rapport
1989). Te wijzen valt ook op ontwikkelingen in andere landen alwaar
wettelijke regelingen zijn getroffen om natuurlijke personen die zich in
een problematische schuldensituatie bevinden, de helpende hand te
bieden.
6. In mijn brief van 18 december 1989 (17 897, nr. 22) gaf ik aan dat
enigerlei wettelijke regeling betreffende de problematische schuldensituatie van natuurlijke personen gewenst voorkomt. Daarbij werd tevens
aangegeven dat zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van het
SER-advies over dit onderdeel van het rapport van de Commissie
Mijnssen het kabinet met een voorstel zou komen voor een wettelijke
regeling ter zake. Aan deze, nadien herhaalde toezegging wordt met het
onderhavige voorstel van wet gevolg gegeven.
7. Bij brief van 11 december 1989 werd de Sociaal-Economische
Raad verzocht te adviseren over de in het rapport van de Commissie
Mijnssen opgenomen voorstellen. Daarbij werd verzocht bij de advisering
voorrang te verlenen aan de voorstellen betreffende een wettelijke
schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen boven de advisering
omtrent de voorstellen voor de surséanceregeling voor grote ondernemingen. Met betrekking tot de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke
personen heeft de SER op 21 december 1990 advies uitgebracht (Publikatie nr. 24). Ook andere instellingen en organisaties is de gelegenheid
geboden te reageren op de voorstellen van de Commissie Mijnssen.
8. Uit het SER-advies en reakties en commentaren die van andere
organisaties en instellingen zijn ontvangen op de desbetreffende
voorstellen van de Commissie Mijnssen blijkt dat de gedachte dat een
natuurlijke persoon die in een problematische schuldensituatie is geraakt
of dreigt te geraken door middel van een daartoe in het leven te roepen
wettelijke schuldsaneringsregeling de helpende hand geboden moet
kunnen worden, op zichzelf in brede kring wordt onderschreven. Tegen
de invoering van een wettelijke regeling is wel aangevoerd dat een
dergelijke regeling een negatieve uitstraling zou kunnen hebben op de
betalingsmoraal van debiteuren. Tevens zou, zo is in commentaren naar
voren gebracht, bij de invoering van een wettelijke schuldsaneringsregeling de schuldenaar een belangrijk deel van zijn eigen verantwoorde-
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lijkheid bij het aangaan van schulden worden ontnomen. Voorts is aangevoerd dat onbillijkheden voor debiteuren, gelegen in onredelijke maatregelen van crediteuren, opgelost zouden moeten worden door uitbreiding
van de bescherming van particulieren tegen het aangaan van te grote
schulden en verbetering van de bescherming van particulieren tegen
onredelijke incassomaatregelen van crediteuren.
9. De veronderstelling dat van een wettelijke schuldsaneringsregeling
een negatieve invloed zal kunnen uitgaan op de betalingsmoraal van
schuldenaren, berust op de vrees dat schuldenaren door middel van een
zodanige regeling al te gemakkelijk van hun schulden kunnen afkomen.
Gelet op het stelsel dat thans wordt voorgesteld, is deze vrees echter
niet gegrond. De schuldenaar ten aanzien van wie de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard zal gedurende doorgaans
enkele jaren een zo groot mogelijke en zware inspanning moeten leveren
om zoveel mogelijk activa in de boedel bijeen te brengen. Werkt hij
daaraan onvoldoende mee, dan dreigt de tussentijdse beëindiging van de
toepassing van de schuldsaneringsregeling met aansluitend zijn faillissement. Niet alleen de inkomsten die de schuldenaar tijdens de
toepassing van de schuldsaneringsregeling verwerft, zullen boven een
bepaald grensbedrag aan de boedel ten goede komen, maar tevens
moeten de goederen van de schuldenaar in beginsel worden geliquideerd. De hier genoemde gevolgen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling kunnen dermate ingrijpend zijn dat aangenomen mag
worden dat een schuldenaar deze zoveel mogelijk zal willen voorkomen
door normaal aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Om die reden
mag tevens verwacht worden dat hij de zaak niet op zijn beloop zal laten
in de veronderstelling dat hij zich via de toepassing van de schuldsaneringsregeling op eenvoudige wijze van zijn schulden zal kunnen ontdoen.
De stelling voorts dat overkreditering moet worden tegengegaan en in
het algemeen dat zoveel als mogelijk een problematische schuldensituatie voorkomen moet worden, kan ten volle worden onderschreven.
Mede daartoe is bij voorbeeld ook tot stand gebracht de Wet op het
consumentenkrediet van 4 juli 1990, Stb. 395. Ook de registratie bij het
Bureau Kredietregistratie te Tiel speelt bij het tegengaan van overkreditering een belangrijke rol. Echter moet niet uit het oog worden verloren
dat die en andere regelingen niet te allen tijde kunnen voorkomen dat
een natuurlijke persoon in de financiële problemen geraakt. Het gaat ook
niet alleen om schulden die zijn ontstaan door een of andere wijze van
kredietverlening. Er laten zich talloze andersoortige schulden aanwijzen.
Zo zal het regelmatig voorkomen dat een problematische schuldensituatie in meer of mindere mate los van de wil of toedoen van de schuldenaar ontstaat. Dit kan bij voorbeeld het geval zijn bij een terugval in
inkomen ten gevolge van ontslag, arbeidsongeschiktheid of
echtscheiding, maar ook kan gedacht worden aan een schuld die
ontstaat door de wettelijke aansprakelijkheidsregels. In de meeste
gevallen zal er dan ook veeleer sprake zijn van onmacht dan van onwil
om de schulden te voldoen. Voor die situatie beoogt de voorgestelde
regeling een oplossing te bieden. In dit verband zij overigens opgemerkt
dat een wettelijke schuldsaneringsregeling op zichzelf ook invloed zou
kunnen hebben op de bereidheid van kredietinstellingen en dergelijke tot
het verstrekken van krediet en daarmee op het tegengaan van overkreditering. Meer in het algemeen zal de wettelijke schuldsaneringsregeling
tot voorzichtigheid aanleiding kunnen geven bij het aangaan van
overeenkomsten waaruit met name wat grotere en of langdurige
betalingsverplichtingen voortvloeien.
Uiteraard is denkbaar dat iemand zichzelf door het nodeloos of lichtvaardig aangaan van schulden of het onbetaald laten daarvan in de financiële problemen brengt. Op de vraag of de met het onderhavige
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wetsvoorstel beoogde regeling ook van toepassing moet kunnen zijn op
schuldenaren aan wie kan worden toegerekend dat zij in een problematische schuldensituatie zijn komen te verkeren, zal hieronder nog worden
teruggekomen.
Hierna zullen eerst de hoofdlijnen en het verloop van de voorgestelde
schuldsaneringsregeling worden weergegeven, waarna vervolgens op
enkele onderwerpen nader zal worden in gegaan.
Doelstelling en hoofdlijnen van het wetsvoorstel
10. Als hoofddoel van het wetsvoorstel geldt het in het leven roepen
van een regeling waarmee kan worden tegengegaan dat een natuurlijke
persoon die in een problematische financiële situatie is terechtgekomen
tot in lengte van jaren met zijn schulden achtervolgd kan worden. Daarbij
geldt als uitgangspunt dat bevrediging van schuldeisers geen
voorwaarde kan zijn voor het bieden van uitzicht aan natuurlijke personen
om als het ware weer met een schone lei verder te kunnen gaan. Daar
moet echter tegenoverstaan dat van de schuldenaar een zo groot
mogelijke bijdrage en inspanning moeten worden gevergd om zoveel
mogelijk activa in de boedel te brengen in het belang van de schuldeisers. Met het wetsvoorstel wordt voorts beoogd faillissementen van
natuurlijke personen zo veel mogelijk terug te dringen, in welk verband
onder meer is voorzien in de regeling dat een natuurlijke persoon wiens
faillissement door een schuldeiser is aangevraagd de gelegenheid
geboden wordt de toepassing van de schuldsaneringsregeling aan te
vragen alsmede dat, zij het in uitzonderingsgevallen, een uitgesproken
faillissement alsnog wordt omgezet in de toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Als bijkomend, maar zeker niet minder belangrijk doel kan worden
genoemd dat door het bestaan van een wettelijke schuldsaneringsregeling de bereidheid van schuldeisers tot het treffen van regelingen in
onderling overleg of tot het aangaan van een minnelijk akkoord met de
schuldenaar zal worden bevorderd. In geval van een zodanige bereidheid
kan het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsaneringsregeling achterwege blijven, met andere woorden van het bestaan van een
wettelijke schuldsaneringsregeling gaat in dat opzicht een stimulerende
werking uit. Dit betekent ook dat de thans bestaande praktijk van hulp en
dienstverlening door instellingen als gemeentelijke sociale diensten,
Gemeentelijke Kredietbanken en particuliere instellingen door de voorgestelde schuldsaneringsregeling niet wordt doorkruist of bemoeilijkt. In dit
verband wordt opgemerkt dat het, behoudens in zeer uitzonderlijke
situaties, niet is toegestaan bijstand op grond van de Algemene
Bijstandswet (Stb. 1973, 395) (ABW) te verstrekken voor de aflossing
van schulden, maar dat de gemeenten sinds 1 augustus 1991 op grond
van artikel 1b, tweede lid, onderdeel a, van die wet wel borgtocht kunnen
verlenen ter verkrijging van een schuldsaneringskrediet bij een gemeentelijke kredietbank. Deze mogelijkheid blijft ook na de inwerkingtreding
van de onderhavige schuldsaneringsregeling bestaan. Immers van
borgstelling door een gemeente zal in het algemeen slechts sprake zijn
indien er reële verwachtingen bestaan ten aanzien van het kunnen bevredigen van schuldeisers. Indien dit niet het geval is, zal de voorgestelde
schuldsaneringsregeling als laatste redmiddel kunnen fungeren. In het
wetsvoorstel zijn bepalingen opgenomen die voormelde, belangrijke
dienstverlening ten behoeve van schuldenaren zouden kunnen vergemakkeiijken en de kans op het bereiken van overeenstemming met schuldeisers of op het tot stand brengen van een minnelijk akkoord vergroten.
Hierbij valt onder meer te wijzen op de regeling dat de rechter in de
schuldsaneringsregeling een saneringsplan kan vaststellen zonder dat
daartoe instemming van de schuldeisers nodig is. Voorts zijn de bevoor-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 969, nr. 3

6

rechte schuldeisers ook aan een akkoord gebonden en zijn de
voorwaarden voor het aannemen daarvan minder strak dan in het geval
van faillissement of surséance van betaling. Tevens krijgt de rechtercommissaris de bevoegdheid een door de schuldeisers verworpen
akkoord vast te stellen. Ook het gevolg dat aan het einde van de
toepassing van de schuldsaneringsregeling daaraan verbonden wordt, te
weten dat de overblijvende vorderingen niet langer afdwingbaar zijn en
daardoor vanaf dat moment als natuurlijke verbintenissen zijn aan te
merken (vgl. artikel 3, tweede lid, onder a, van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek), alsmede de mogelijk wat langere termijn gedurende welke
schuldeisers onder die regeling hun rechten niet mogen uitoefenen,
kunnen als prikkels worden beschouwd voor schuldeisers om met een
minnelijk akkoord of een andere buitengerechtelijke regeling in te
stemmen. Voor wat betreft de schuldeisers van vorderingen waaraan een
voorrecht is verbonden, kan ten slotte worden gewezen op de voorgestelde regeling dat, is de gerechtelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing verklaard, bij het doen van uitkeringen via een bepaalde
verdeelsleutel ook op vorderingen van concurrente schuldeisers betaald
moet worden, ook indien de bevoorrechte vorderingen nog niet allemaal
volledig zijn voldaan. Deze en andere regelingen en het feit dat de schuldeisers bij een minnelijke regeling op een vroeger tijdstip zouden kunnen
worden bevredigd, kunnen er toe bijdragen dat de schuldeisers, zowel
van bevoorrechte als van concurrente vorderingen, het niet op het van
toepassing verklaren van de gerechtelijke schuldsaneringsregeling willen
laten aankomen. De voorgestelde wettelijke schuldsaneringsregeling kan
in zoverre wellicht ook worden aangemerkt als een regeling die fungeert
als een stok achter de deur.
11. Ondanks het feit dat met de voorgestelde wettelijke regeling mede
wordt beoogd de bereidheid tot het in onderling overleg treffen van
betalingsregelingen of het bereiken van een buitengerechtelijk akkoord te
bevorderen, is er niet voor gekozen te bepalen dat de toepassing van de
schuldsaneringsregeling pas kan worden aangevraagd en uitgesproken
wanneer voldoende pogingen zijn ondernomen om tot een minnelijke
regeling te komen. Indien een dergelijke voorwaarde in de wet zou
worden opgenomen, dreigt het gevaar dat schuldeisers hangende de
onderhandelingen of op de valreep hun rechten zullen uitoefenen. Met
het van toepassing verklaren door de rechter van de schuldsaneringsregeling treedt echter onmiddellijk een moratorium in werking, hetgeen
ook gevolgen heeft voor beslagen en executies. Een schuldenaar zal dan
ook, zoals thans reeds het geval is bij de regeling betreffende de
surséance van betaling, belang kunnen hebben bij een onverwijld ingaan
van een regeling die uitoefening of verdere uitoefening van rechten door
schuldeisers tegengaat althans opschort. Onder de werking van een
moratorium, zonder de druk van beslag en executiemaatregelen, kan
ook beter in samenwerking met of door de bewindvoerder worden bezien
op welke wijze, mede in het belang van de schuldeisers, regelingen
getroffen kunnen worden. Een wettelijke voorwaarde dat de schuldenaar
de schuldsaneringsregeling slechts mag aanvragen indien hij eerst heeft
getracht tot een regeling met de schuldeisers te komen, zou overigens
problemen kunnen geven ten aanzien van de beantwoording van de
vraag of zijdens de schuldenaar lang genoeg en voldoende intensief
pogingen daartoe zijn ondernomen, alsmede wat betreft de vraag door
wiens toedoen een minnelijke regeling is mislukt. Beslechting van dit
soort geschillen zou nodeloos complicerend werken.
12. De wettelijke schuldsaneringsregeling heeft een aantal kenmerken
met de huidige faillissementsregeling gemeen. Zo zal ook onder de
schuldsaneringsregeling in beginsel liquidatie van de activa van de schul-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 969, nr. 3

7

denaar plaatsvinden, hetgeen, zoals eerder werd opgemerkt, bij de
surséance van betaling niet het geval is. Verschil met de surséance is
voorts dat de schuldenaar op wie de schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard, voor zover het niet de boedel aangaat, in
beginsel geheel zelfstandig handelingsbevoegd blijft. Dat is naar geldend
recht ook het geval bij faillissement, terwijl in de surséance van betaling
sprake is van een samenwerking tussen de bewindvoerder en de schuldenaar. Een van de meest wezenlijke, de schuldsaneringsregeling
typerende en van zowel het faillissement als de surséance van betaling
afwijkende regelingen is evenwel dat de overblijvende schulden na
korrekte uitvoering van de schuldsaneringsregeling niet langer
afdwingbaar zijn. Deze en andere onderwerpen maken het niet gewenst
de schuldsaneringsregeling onder te brengen in hetzij de huidige faillissementsregeling hetzij die betreffende de surséance van betaling. De
verwantschap die de schuldsaneringsregeling vertoont met het faillissement en de surséance van betaling, heeft er wel toe geleid dat, in
overeenstemming met het advies van de Commissie Mijnssen, voorgesteld wordt de schuldsaneringsregeling als zelfstandige regeling in een
nieuwe titel III van de Faillissementswet op te nemen, waarbij evenwel
een aantal bepalingen uit de faillissementsregeling van overeenkomstige
toepassing wordt verklaard.
De toepassing van de schuldsaneringsregeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de schuldeisers zowel wat betreft de
uitoefening van hun rechten tijdens de looptijd van die regeling als wat
betreft de gevolgen die het doorlopen van de schuldsaneringsregeling
voor hun vorderingen kan hebben, maken een procedure als voorgesteld
en de daarin betrokken rechterlijke bemoeienis, mede uit het oogpunt
van de rechtszekerheid, noodzakelijk. Dat geldt ook voor die gevallen
waarin op het tijdstip van de uitspraak tot het van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling geen of onvoldoende vooruitzicht bestaat
dat schuldeisers algehele of gedeeltelijke betaling op hun vorderingen
zullen ontvangen. Daarom geldt de voorgestelde schuldsaneringsregeling
voor alle gevallen en is afgezien van een gedifferentieerd stelsel van
wettelijke schuldsaneringsprocedures. In de voorgestelde schuldsaneringsregeling zal de feitelijke werkbelasting van zowel de rechter als de
bewindvoerder echter mede afhankelijk zijn van de omstandigheden van
het geval, zoals de vraag of er al dan niet enig actief ter verdeling onder
de schuldeisers aanwezig is. Afgezien van het vorengaande zou een
gedifferentieerd stelsel, zodra zich een wijziging voordoet in het vooruitzicht zoals dat bestond op het tijdstip van het van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling, aanleiding geven tot wijziging van de
procedure die op grond van dat vooruitzicht van toepassing werd
verklaard.
13. De schuldsaneringsregeling bevat de volgende elementen:
a. Een natuurlijke persoon die in een problematische schuldensituatie
is geraakt of dreigt te geraken, kan de rechter verzoeken de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem van toepassing te verklaren. Indien de
rechter het verzoek honoreert, treedt er een moratorium in werking,
inhoudende dat schuldeisers hun rechten ten aanzien van vorderingen
die, kort gezegd, zijn ontstaan vóór het tijdstip waarop de schuldsaneringsregeling op de schuldenaar van toepassing is verklaard, niet mogen
uitoefenen.
b. De schuldsaneringsregeling werkt ook voor vorderingen waaraan
een voorrecht is verbonden, echter niet ten aanzien van vorderingen die
door pand of hypotheek zijn gedekt voor zover die vorderingen op de
verbonden goederen kunnen worden verhaald. Tevens mag de retentor
zijn rechten uitoefenen zoals dat ook in faillissement kan geschieden.
c. Wat betreft de actiefzijde omvat de boedel de goederen van de
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schuldenaar die hij ten tijde van het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling heeft. Tevens vallen in de boedel de goederen
die de schuldenaar tijdens de toepassing van die regeling verkrijgt.
Krachtens wetsduiding vallen sommige goederen echter buiten de
boedel. De tot de boedel te rekenen goederen van de schuldenaar
moeten in beginsel worden geliquideerd, ten einde uit de opbrengst
daarvan, na voldoening van de schulden van de boedel zelf, de schuldeisers van vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling
werkt, zoveel mogelijk te kunnen bevredigen.
d. Nadat een verificatievergadering is gehouden, bestaat de
mogelijkheid dat een gerechtelijk akkoord wordt vastgesteld, indien
althans de schuldenaar een ontwerp daarvan heeft ingediend. Daarbij
gelden geen zware eisen voor wat betreft het aantal schuldeisers dat
vóór het aannemen daarvan moet stemmen. Onder omstandigheden kan
de rechter-commissaris een verwerping passeren en het akkoord
verklaren te zijn aangenomen. Een aangenomen akkoord moet vervolgens
door de rechtbank worden gehomologeerd. Komt er geen akkoord tot
stand, dan stelt de rechter in alle gevallen een saneringsplan vast. Ten
einde rekening te kunnen houden met alle omstandigheden en overigens
om de schuldsaneringsregeling zo flexibel mogelijk te doen zijn, komt de
rechter grote vrijheid toe bij het bepalen van de inhoud van het
saneringsplan.
e. De schuldenaar moet gedurende een door de rechter in het
herstelplan vast te stellen periode van ten hoogste vijf jaren zoveel
mogelijk activa in de boedel zien te brengen. In de praktijk zal dit vooral
geschieden doordat een gedeelte van het gedurende de looptijd van de
schuldsaneringsregeling door hem te verwerven inkomen aan de boedel
ten goede komt. Het begrip inkomen moet hierbij in de meest ruime zin
worden opgevat. Ten aanzien van het bedrag dat van het inkomen in de
boedel behoort te vallen is evenwel een grens aangebracht waartoe is
aangeknoopt bij de zogenoemde beslagvrije voet als bedoeld in artikel
475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zoals dat artikel
is vastgesteld bij de meergenoemde wet van 13 december 1990, Stb.
605. Het wetsvoorstel geeft de rechter de mogelijkheid om bovenop die
beslagvrije voet een nominaal bedrag vast te stellen dat daardoor mede
buiten de boedel blijft.
f. De natuurlijke persoon ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, blijft, met een enkele uitzondering,
zelfstandig bevoegd rechtshandelingen te verrichten. Schulden die ten
laste van die persoon ontstaan na het tijdstip waarop de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, vallen als hoofdregel buiten de
werking van de schuldsaneringsregeling. Voor verbintenissen van de
schuldenaar die tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling
ontstaan, is de boedel ook niet aansprakelijk dan voor zover de boedel
ten gevolge daarvan is gebaat. De hoofdregel dat de boedel voor
schulden als bedoeld niet aansprakelijk is, geldt niet alleen voor schulden
die voortvloeien uit een na het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling gesloten overeenkomst, of uit een vóór dat tijdstip
gesloten overeenkomst voor zover die na het van toepassing verklaren
van de regeling verder wordt uitgevoerd, maar in beginsel voor alle
schulden die ontstaan tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Zo zal de schuldenaar bij voorbeeld alimentatie, verschuldigd
vanaf meergenoemd tijdstip zelf, dat wil zeggen buiten bezwaar van de
boedel moeten voldoen. Hetzelfde geldt voor bij voorbeeld verschuldigde
huurpenningen. Mede in verband daarmee wordt, zoals eerder is aangegeven, een bepaald gedeelte van het inkomen van de schuldenaar buiten
de boedel gelaten. De schuldenaar kan voor de desbetreffende schulden
op de gewone wijze tot betaling worden gedwongen. Verhaalsobjekten
daar toe zijn de goederen van de schuldenaar die niet tot de boedel
behoren.
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g. Indien de schuldenaar zijn uit de schuldsaneringsregeling en het
saneringsplan voortvloeiende verplichtingen naar behoren is nagekomen,
zijn de overblijvende schulden ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, voor zover die niet uit de boedel voldaan konden worden,
na de beëindiging van de schuldsaneringsregeling niet langer
afdwingbaar. De desbetreffende vorderingen van de schuldeisers gaan
derhalve niet teniet, doch zij blijven als natuurlijke verbintenissen voortbestaan.
h. Noch voor het van toepassing kunnen verklaren van de schuldsaneringsregeling, noch voor het niet langer afdwingbaar zijn van de overblijvende schulden na afloop daarvan, is vereist dat gedurende de looptijd
van die regeling een bepaald minimumbedrag aan de schuldeisers kan
worden uitgekeerd. Denkbaar is derhalve dat het rechtsgevolg dat de
overblijvende vorderingen niet langer afdwingbaar zijn, intreedt in een
geval waarin de schuldeisers wegens de toestand van de boedel niets of
vrijwel niets ter voldoening op hun vorderingen hebben ontvangen.
i. Ten einde voor hun belangen te kunnen opkomen, kunnen de schuldeisers en de schuldenaar tegen bepaalde beslissingen van de rechter die
in het kader van de schuldsaneringsregeling zijn genomen, rechtsmiddelen instellen.
14. In grote lijnen weergegeven, geeft het verloop van de schuldsaneringsregeling het volgende beeld te zien:
a. De rechter zal terstond op een door een schuldenaar ingediend
verzoekschrift tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling uitspraak doen. De regeling kan alsdan voorlopig van toepassing
worden verklaard, onder meer om de rechter meer tijd te geven de zaak
verder te onderzoeken, bij voorbeeld aan de hand van hem pas ter zitting
bekend geworden nadere bescheiden of door raadpleging van derden,
zoals de boekhouder van de schuldenaar. In iedere schuldsaneringsregeling worden een rechter-commissaris en een bewindvoerder benoemd.
De rechter kan op daartoe in het wetsvoorstel omschreven gronden het
van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling weigeren.
b. Uiterlijk drie maanden na het definitief van toepassing verklaren van
de schuldsaneringsregeling vindt de noodzakelijke verificatie van vorderingen van de schuldeisers plaats. De verificatievergadering zal tevens
worden benut voor de behandeling van een ontwerp van akkoord, indien
dat door de schuldenaar is ingediend. Voorts zal in diezelfde vergadering
een consultatie plaatsvinden van de schuldeisers over een door de schuldenaar verplicht in te dienen voorstel voor een saneringsplan. Deze
concentratie van behandeling van verschillende onderwerpen op één
zitting bevordert mede de proces-economie.
c. Zo spoedig mogelijk nadat de verificatievergadering heeft plaatsgevonden, doet de rechtbank uitspraak. Daarbij zal, voor zover van
toepassing, eerst worden beslist omtrent het al dan niet homologeren
van een akkoord. Is er geen akkoord aangeboden of is een aangeboden
akkoord verworpen en in dat geval ook niet door de rechter-commissaris
voor aangenomen verklaard, of wordt de homologatie geweigerd, dan
beslist de rechter allereerst of de schuldsaneringsregeling zal worden
voortgezet. In het bevestigende geval stelt de rechter een saneringsplan
vast. De rechter kan het saneringsplan tussentijds wijzigen. Tevens is de
schuldenaar bevoegd nadat het saneringsplan is vastgesteld één keer
een akkoord aan te bieden.
d. Op daartoe in het wetsvoorstel aangegeven gronden kan de
toepassing van de schuldsaneringsregeling tussentijds worden
beëindigd. In sommige gevallen zal de schuldenaar daarbij aansluitend in
staat van faillissement verkeren. De toepassing van de regeling kan ook
tussentijds worden beëindigd op verzoek van de schuldenaar zelf, onder

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 969, nr. 3

10

meer indien de schulden ten aanzien waarvan de regeling werkt zijn
voldaan of indien de schuldenaar weer in staat is zijn schulden op de
normale wijze te betalen. De schuldsaneringsregeling eindigt ook door de
homologatie van een akkoord.
e. Is de schuldsaneringsregeling niet tussentijds beëindigd, dan vindt
kort voor het einde van de in het saneringsplan bepaalde termijn
gedurende welke de schuldsaneringsregeling van kracht is, door de
rechter een beoordeling plaats of de schuldenaar zijn uit de schuldsaneringsregeling en het saneringsplan voortvloeiende verplichtingen naar
behoren is nagekomen. De schuldsaneringsregeling eindigt daarna door
het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.
15. Bij het treffen van regelingen ten behoeve van natuurlijke
personen die zich in een problematische schuldensituatie bevinden,
verdient de positie van de schuldeisers uiteraard de volle aandacht. Zij
hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat hun vorderingen zoveel als
mogelijk is, worden voldaan. Het spreekt voor zich dat iedere regeling
waardoor aan de mogelijkheid tot voldoening van hun vorderingen
enigerlei afbreuk wordt gedaan, voor schuldeisers schade kan opleveren.
In het bijzonder in gevallen waarin schuldeisers door de toepassing van
de schuldsaneringsregeling een bedrag aan vorderingen van enige
omvang teloor zien gaan, althans daarop geen betaling meer kunnen
afdwingen, zou zelfs het gevaar kunnen dreigen dat die schuldeisers
daardoor zelf in de financiële problemen geraken. Dit gevolg is evenwel
niet specifiek voor de schuldsaneringsregeling die in het onderhavige
wetsvoorstel is opgenomen. Ook in het geval van faillissement van een
natuurlijke persoon-schuldenaar, zal het in de praktijk er vaak op
neerkomen dat een vordering oninbaar blijkt. Buiten faillissement kan
verhaal van een vordering eveneens onmogelijk blijken doordat de schuldenaar geen of onvoldoende goederen heeft die kunnen worden uitgewonnen.
In sommige gevallen waarin een publiekrechtelijke schuldeiser een
vordering heeft, is voorzien in de mogelijkheid dat een natuurlijke
persoon die niet in staat is aan zijn verplichting te voldoen, kwijtschelding vraagt. Dat geldt bij voorbeeld voor belastingschulden (vgl. art.
26 van de Invorderingswet 1990, Stb. 2 2 1 , en de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990, van 30 mei 1990, Stcrt. 103). Daarmee is reeds
onderkend dat zich situaties kunnen voordoen waarin voldoening van
schulden niet kan worden gevergd en dat die schulden moeten kunnen
worden kwijtgescholden, waardoor de schuld en de daarmee samenhangende vordering dus tenietgaan. Ook indien het gaat om een vordering
van privaatrechtelijke aard, kan kwijtschelding plaatsvinden of kunnen
partijen in onderling overleg nadere afspraken maken. Evenwel zal
daarbij, zoals eerder ter sprake kwam, steeds toestemming van de
schuldeisers nodig zijn. Die kan eventueel ook vooraf zijn gegeven zoals
bij voorbeeld het geval is wanneer in algemene voorwaarden van kredietinstellingen een (rest)schuld wordt kwijtgescholden bij overlijden van de
debiteur.
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt op de voor kwijtschelding of
het treffen van andere regelingen benodigde instemming van de schuldeisers in zoverre een inbreuk gemaakt, dat ook tegen de wil van schuldeisers door het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling
gevolgen kunnen ontstaan ten aanzien van hun vorderingsrechten. Echter
zullen schulden die na de beëindiging van de schuldsaneringsregeling
overblijven, anders dan bij kwijtschelding, niet tenietgaan doch als
natuurlijke verbintenissen blijven voortbestaan.
Meer in het algemeen moet worden opgemerkt dat het onvermijdelijk
is dat de doelstelling om de schuldenaar weer vooruitzicht te bieden wat
betreft zijn problematische financiële situatie, consequenties heeft
althans kan hebben voor schuldeisers.
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Liquidatie van activa
16. Het uitgangspunt dat van schuldeisers door het niet langer
afdwingbaar zijn van overblijvende schulden een zeker offer gevraagd
wordt om de schuldenaar-natuurlijke persoon die zich in een problematische financiële situatie bevindt de helpende hand te bieden, rechtvaardigt dat van de schuldenaar zelf een zo groot mogelijke inspanning
gevraagd wordt om dat offer zo gering mogelijk te doen zijn. Dit brengt
met zich mee dat de schuldenaar zijn inkomen, voor zover dat een
bepaalde grens te boven gaat, ten behoeve van de boedel moet afstaan.
Tevens werd reeds aangestipt dat naast en boven het ter beschikking
stellen van die zogenoemde aflossingscapaciteit van de schuldenaar
gevergd kan worden dat zijn activa die tot de boedel behoren in beginsel
worden geliquideerd. Bepaalde goederen, zoals het huisraad en de
oudedagsvoorziening, beide voor zover niet bovenmatig, blijven evenwel
zonder meer buiten eventuele liquidatie.
Het feit dat liquidatie van activa met daarnaast het gedurende een
bepaalde periode door de schuldenaar ten behoeve van de boedel ter
beschikking stellen van zijn aflossingscapaciteit, mogelijk als een
zwaardere regeling kan worden beschouwd dan die van het huidige
faillissement, acht de Commissie Mijssen gerechtvaardigd in verband
met het feit dat na de toepassing van de schuldsaneringsregeling op de
overblijvende schulden niet langer betaling kan worden afgedwongen.
Dit standpunt wordt door mij onderschreven.
De SER stelt in zijn voornoemd advies van mening te zijn dat van liquidatie van activa in de vorm van een executoriale verkoop doorgaans een
stigmatiserende werking uitgaat. Dat stigma zou enigszins in tegenspraak
zijn met de essentie van de wettelijke schuldsaneringsregeling dat de
schuldenaar na verloop van tijd weer met een schone lei kan beginnen. In
dat advies wordt voorts aangegeven dat liquidatie van activa tot kapitaalvernietiging kan leiden en veelal met hoge kosten gepaard gaat. De SER
komt echter tot de conclusie dat executoriale liquidatie van activa in
beginsel mogelijk moet zijn, maar dat het gebruik daarvan zoveel
mogelijk moet worden vermeden. Vrijwillige verkoop van vermogensbestanddelen ten gerieve van de schuldeisers kan onder bepaalde omstandigheden zeker een oplossing bieden, aldus het SER advies Dat
standpunt sluit aan bij het in het wetsvoorstel neergelegde uitgangspunt
dat de goederen ondershands worden verkocht, tenzij de rechtercommissaris bepaalt dat de verkoop in het openbaar zal geschieden.
Goede t r o u w schuldenaar
17. In verschillende commentaren op de voorstellen van de Commissie
Mijnssen en in het SER-advies is ingegaan op de idee van die commissie
dat de rechter géén acht behoort te slaan op de vraag of de schuldenaar
ten aanzien van schulden die zijn ontstaan voordat hij de toepassing van
de schuldsaneringsregeling aanvroeg, al dan niet te goeder trouw is
geweest. De commissie motiveert haar voorstel terzake dat voor een
zodanige toetsing geen duidelijke criteria zijn te geven. In kwesties
waarin sprake is van misbruik, zou, aldus de commissie, veeleer langs de
strafrechtelijke kanalen moeten worden opgetreden dan dat in het civiele
recht een sanctie wordt ingebouwd. De goede trouw van de schuldenaar
speelt, zo stelt de Commissie Mijnssen verder, in zoverre wel een rol, dat
de rechter bij zijn beslissing of de schuldsaneringsregeling van
toepassing zal worden verklaard kan betrekken de vraag of de schuldenaar - naar verwachting - zijn verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien op de juiste wijze zal nakomen, terwijl de
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rechter tevens tegen het einde van de periode waarvoor de schuldsaneringsregeling van kracht zal zijn, zal toetsen of de schuldenaar dat ook
daadwerkelijk heeft gedaan.
18. Allereerst wat de laatste aspecten betreft, zij het volgende
opgemerkt. In artikel 288, eerste lid, onder b, van het wetsvoorstel is
bepaald dat de rechter het verzoek van de schuldenaar moet afwijzen
indien er gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar tijdens de
toepassing van de schuldsaneringsregeling zal trachten zijn schuldeisers
te benadelen of zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende
verplichtingen niet naar behoren zal nakomen. Hierbij komt het in wezen
dus neer op de vraag of de schuldenaar de schuldsaneringsregeling te
goeder trouw zal naleven. Bij die beoordeling kan een rol spelen het
(betalings)gedrag dat de schuldenaar vóór de indiening van het verzoek
heeft getoond jegens zijn schuldeisers. Denkbaar is bij voorbeeld dat de
schuldenaar voortdurend getracht heeft aan zijn betalingsverplichtingen
te ontkomen en of getracht heeft executiemaatregelen te ontlopen, dat
laatste wellicht door goederen waarop beslag gelegd zou kunnen worden
te vervreemden of te verbergen. Onder omstandigheden kan dan worden
aangenomen dat de schuldenaar ook onder de toepassing van de schuldsaneringsregeling eenzelfde gedrag zou vertonen.
Voorts speelt de goede trouw een belangrijke rol bij de vraag of aan
het einde van de toepassing van de schuldsaneringsregeling de alsdan
overblijvende schulden nog langer afdwingbaar zullen zijn, met andere
woorden of er al dan niet sprake zal zijn van natuurlijke verbintenissen.
Artikel 358 in verband met artikel 354 van het wetsvoorstel bepaalt dat
dat gevolg waarnaar door middel van de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt gestreefd, slechts daadwerkelijk wordt bereikt indien
een door de rechter aan het einde van de looptijd te verrichten toetsing
van het gedrag van de schuldenaar gedurende de regeling goed wordt
doorstaan.
Een uitbreiding ten opzichte van de voorstellen van de Commissie
Mijnssen is voorts te vinden in artikel 350 van het wetsvoorstel. Daarin
wordt de rechter de mogelijkheid gegeven de toepassing van de schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen, onder meer indien de schuldenaar zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen
niet naar behoren nakomt, hij zijn schuldeisers tracht te benadelen of
indien hij bovenmatige schulden doet of laat ontstaan. Ook daarbij gaat
het in wezen om gedrag van de schuldenaar dat in de gegeven omstandigheden als niet te goeder trouw kan worden gekenschetst. Wordt de
toepassing van de schuldsaneringsregeling op een van deze gronden
tussentijds beëindigd, dan zal de schuldenaar aansluitend in staat van
faillissement verkeren.
19. Wat betreft het voorstel van de Commissie Mijnssen dat de
rechter geen acht behoort te slaan op de vraag of de schuldenaar ten
aanzien van het ontstaan van zijn schulden al dan niet te goeder trouw is
geweest, is er van diverse zijden in de commentaren en reakties voor
gepleit in de wettelijke regeling die toetsingsmogelijkheid op te nemen.
Zou die toetsing tot de slotsom leiden dat de schuldenaar ter zake niet te
goeder trouw is geweest, dan zou het verzoek tot het van toepassing
verklaren van de schuldsaneringsregeling moeten worden afgewezen.
Daarmee zou misbruik van de schuldsaneringsregeling kunnen worden
tegengegaan, bij voorbeeld in het geval dat een natuurlijke persoon al
dan niet kort voor het tijdstip waarop hij zijn aanvrage indient, onverplicht schulden aangaat, wellicht van grote omvang, om die schulden
vervolgens na de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling niet langer afdwingbaar te doen zijn.
De hier bedoelde toetsingsbevoegdheid van de rechter is in artikel
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288, tweede lid, onder b, van het wetsvoorstel opgenomen, in die zin dat
niet alleen getoetst moet kunnen worden of de schuldenaar ten aanzien
van het ontstaan van schulden maar ook ten aanzien van het onbetaald
laten van schulden al dan niet te goeder trouw is geweest. Denkbaar is
immers dat ten aanzien van het ontstaan geconcludeerd moet worden
dat de schuldenaar te goeder trouw is geweest, doch dat dat niet gezegd
kan worden wat betreft het onbetaald laten van schulden. De toetsing
kan er derhalve toe leiden dat het verzoek van de schuldenaar tot het van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling wordt afgewezen.
In het wetsvoorstel is op dit punt evenwel voorzien in een facultatieve
weigeringsgrond. Bij zijn beslissing kan de rechter alle relevante omstandigheden betrekken, zoals de omvang van de schulden en de mate
waarin de schuldenaar er een verwijt van gemaakt kan worden dat die
zijn ontstaan en geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven. Bij dat
laatste kan ook gedacht worden aan de situatie dat de schuldenaar
verhaalsacties van schuldeisers heeft gefrustreerd of gepoogd heeft
zulks te doen. Voorts kan gezegd worden dat een schuldenaar die reeds
in de financiële problemen zit of ziet aan komen daarin - al dan niet door
nieuwe schulden - te geraken, het onverplicht aangaan van nieuwe
schulden achterwege behoort te laten. Ook het tijdstip waarop en de
frequentie waarin de schulden zijn gemaakt alsmede het betalingsgedrag
van de schuldenaar nadien en eventuele pogingen zijn schulden te doen
verminderen, zullen bij de oordeelsvorming een rol kunnen spelen.
Daarmee is het derhalve mogelijk dat, ook al kan ten aanzien van het
ontstaan of onbetaald laten van een of meer schulden achteraf wellicht
gesteld worden dat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest, de
schuldsaneringsregeling niettemin op hem van toepassing wordt
verklaard. Opgemerkt zij nog, dat de rechter bij de hier aan de orde
zijnde toetsingsgrond mede kan betrekken de vraag of de schuldenaar
eerder in staat van faillissement heeft verkeerd of ten aanzien van hem
eerder de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest, en zo ja
wanneer dat aan de orde is geweest. In het wetsvoorstel is op dit punt
overigens ook voorzien in een zelfstandige, facultatieve weigeringsgrond.
Aard en omvang van de schulden
20. De Commissie Mijnssen heeft voorgesteld dat de schuldsaneringsregeling werking moet krijgen ten aanzien van alle schulden die bestaan
op het tijdstip waarop de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt
verklaard. Dat geldt ook voor vorderingen ten aanzien waarvan schuldeisers zich op een voorrecht kunnen beroepen. Wat dat laatste betreft
moet met name gedacht worden aan belastingschulden die zijn bevoorrecht ingevolge artikel 21 van de Invorderingswet 1990, Stb. 2 2 1 . Buiten
de werking van de schuldsaneringsregeling zouden echter moeten vallen
de vorderingen van zogenoemde separatisten, waarop hieronder nog
afzonderlijk zal worden ingegaan. Op deze plaats zij evenwel reeds
opgemerkt dat de separatisten zich kunnen verhalen op de ter zake van
de vordering verbonden goederen van de schuldenaar. Voor zover de
opbrengst daarvan onvoldoende is, valt de vordering van een separatist
wel onder de werking van de schuldsaneringsregeling.
Onverminderd de uitzondering van vorderingen van de separatisten,
heeft de Commissie Mijnssen tevens voorgesteld dat de schuldsaneringsregeling zou moeten werken voor alle schulden «ongeacht de aard
en de omvang daarvan». De schuldsaneringsregeling zou mitsdien ook
van toepassing verklaard moeten kunnen worden indien de schuldenaar
omvangrijke schulden heeft, terwijl voorts onverschillig is ter zake
waarvan een schuld is ontstaan. Dit betekent derhalve dat van geen
belang is of een vordering op de schuldenaar voortvloeit uit een feitelijke
handeling (bijv. een onrechtmatige daad), een rechtshandeling (bijv.
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overeenkomst), een rechterlijke uitspraak (bijv. alimentatie, geldboete
e.d.) of rechtstreeks uit de wet (bijv. belastingschuld). Deze voorstellen
zijn in het wetsvoorstel overgenomen. Daarbij zij het volgende
opgemerkt.
Het zou rechtsongelijkheid in de hand werken indien bepaalde ten tijde
van de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling
bestaande vorderingen van de werking van de schuldsaneringsregeling
zouden worden uitgesloten. De schuldsaneringsregeling zou ook aan het
beoogde doel voorbijschieten indien de schuldenaar tijdens de looptijd
van de schuldsaneringsregeling tot nakoming van de desbetreffende
verplichtingen zou kunnen worden gedwongen ten laste van de boedel.
Alsdan zouden vermogensbestanddelen die bij voorbeeld via de afdracht
van inkomen in de boedel zijn gevallen, wellicht uitsluitend ten goede
komen van schuldeisers wier vorderingen niet onder de werking van de
schuldsaneringsregeling vallen, hetgeen bij onvoldoende boedelactief
niet anders dan ten koste van de andere schuldeisers kan gaan. De
schuldsaneringsregeling zou met andere woorden op die wijze in de
praktijk uitsluitend ten gunste van slechts enkele schuldeisers werking
kunnen hebben. Evenmin is het gewenst dat, indien bepaalde vorderingen van de werking van de schuldsaneringsregeling zouden worden
uitgesloten, de desbetreffende vorderingen betaald zouden moeten
worden uit en eventueel verhaald moeten kunnen worden op niet tot de
boedel behorende activa van de schuldenaar. Dat zou kunnen impliceren
dat wellicht een dermate groot gedeelte van het inkomen dat de schuldenaar tijdens de looptijd van de schuldsaneringsregeling verwerft buiten
de boedel zou moeten blijven, dat ook in dat geval er weinig of niets
overblijft ten gunste van de boedel en daarmee ten gunste van de
schuldeisers wier vorderingen wél door de werking van de schuldsaneringsregeling getroffen zijn. De niet tot de boedel behorende inkomensbestanddelen en andere activa zijn echter bestemd voor voldoening van
schulden die niet onder de werking van de regeling vallen, welke
schulden, globaal gesproken, ontstaan na het tijdstip van de verlening
van de schuldsaneringsregeling.
2 1 . Niettemin dringt de vraag zich op of ten aanzien van bepaalde
vorderingen gezegd kan worden dat die van zodanige aard zijn, dat een
bijzondere regeling gewenst is. Die zou dan, zoals hiervoor uiteengezet,
niet gezocht moeten worden in een stelsel dat de schuldsaneringsregeling en het daaronder van kracht zijnde moratorium op zichzelf niet op
die vorderingen van toepassing zouden zijn, maar in een bepaling op
grond waarvan deze schulden aan het einde van de schuldsaneringsregeling wel afdwingbaar zouden blijven. In een dergelijke regeling zouden
de schuldeisers van de daartoe aan te wijzen vorderingen derhalve
tijdens de schuldsaneringsregeling gelijk met de andere schuldeisers hun
rechten niet mogen uitoefenen en zouden de desbetreffende schuldeisers ook moeten delen in eventuele uitkeringen uit de boedel, maar
behouden zij volledig hun rechten voor de overblijvende vorderingen na
de beëindiging van de schuldsaneringsregeling. Nadeel van een regeling
als geschetst zal zijn, dat de schuldenaar na de beëindiging van zijn
schuldsaneringsregeling wederom kan worden geconfronteerd met invorderingsmaatregelen van de schuldeisers in kwestie. De schuldenaar
belandt daardoor waarschijnlijk van de regen in de drup: hij heeft weinig
of geen activa meer omdat die in het kader van de schuldsaneringsregeling zoveel mogelijk zijn geliquideerd ter bevrediging van zijn schuldeisers, terwijl een na de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling ter zake van de bedoelde vorderingen gelegd beslag op
zijn inkomen, voor zover al mogelijk, betekent dat de schuldenaar nog
niet met een schone lei kan beginnen. Daarbij komt dat de schuldenaar
die net de periode van de schuldsaneringsregeling met alle conse-
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quenties van dien achter de rug heeft, daardoor de wil tot het verwerven
van inkomen wel eens ontnomen kan worden.
Ten einde dit probleem althans ten dele te ondervangen is denkbaar
dat de rechter ten aanzien van schulden waarvan in de wet bepaald zou
worden dat het rechtsgevolg van het niet langer afdwingbaar zijn daarop
niet van toepassing is, zou beslissen dat die vorderingen pas na verloop
van tijd opeisbaar zullen zijn en of dat die vorderingen in termijnen
moeten worden voldaan. Dat roept echter een nieuw probleem op indien
schuldeisers van vorderingen die niet onder de werking van de schuldsaneringsregeling betrokken zijn geweest of van vorderingen die na de
beëindiging van die regeling zijn ontstaan, hun rechten door middel van
beslag- en executiemaatregelen willen effectueren. De bedoelde tijdsbe
paling wat betreft de opeisbaarheid zou dan moeten komen te vervallen.
De schuldenaar in kwestie zou dan opnieuw in financiële problemen
geraken, waarbij faillissement niet denkbeeldig is.
De essentiële vraag bij dit alles is echter welke vorderingen voor een
eventuele uitzonderingsbepaling als bedoeld in aanmerking zouden
moeten of kunnen komen. Aangenomen mag worden dat iedere schuldeiser van oordeel zal zijn dat zijn vordering voor een uitzondering in
aanmerking behoort te komen. Er spelen daarbij uiteraard ook subjectieve elementen een rol, maar in essentie zal ten aanzien van iedere
schuldeiser en iedere vordering naar haar aard gezegd kunnen worden
dat er een belang bij voldoening daarvan bestaat. Het zou naast rechtsongelijkheid ook rechtsonzekerheid in de hand kunnen werken indien in
de wet geen opsomming wordt gegeven van vorderingen waarvoor een
uitzondering geldt. Het gevaar bestaat dat een dergelijke opsomming
betrekkelijk willekeurig zou zijn. Gelet op het doel van de onderhavige
regeling laat zich ook geen vordering aanwijzen die voor een dergelijke
uitzondering in aanmerking zou komen. Om deze en eerder genoemde
redenen is in het wetsvoorstel niet voorzien in de mogelijkheid van
uitzonderingen. Dat is ook in overeenstemming met het uitgangspunt van
de schuldsaneringsregeling, te weten dat de schuldenaar op een
gegeven tijdstip zich verlost weet van betalingsverplichtingen op oude
schulden en van verhaalsakties ter zake door schuldeisers.
22. Ook wat betreft de omvang van de schulden bestaat, gelet op het
doel van de schuldsaneringsregeling, geen aanleiding een bovengrens te
stellen. Niet valt in te zien waarom een schuldenaar die een wat meer
omvangrijke schuldenlast heeft en zich daardoor in een waarschijnlijk
nog uitzichtlozer positie bevindt, de toepassing van de schuldsanenngs
regeling moet worden onthouden. Daar komt bij, dat de omvang van de
schulden op zichzelf niet zonder meer maatgevend kan zijn. Veeleer zou
het saldo van de schulden en de baten bepalend moeten zijn, zodat ook
de activa van de schuldenaar die in het kader van de toepassing van de
regeling voor liquidatie in aanmerking komen of anderszins in de boedel
worden gebracht, niet buiten beschouwing gelaten zouden kunnen
worden. Afgezien van het vorengaande, zou het in de wet opnemen van
de mogelijkheid een verzoek af te wijzen wegens de omvang van de
schulden, de moeilijkheid oproepen dat ten tijde van de behandeling van
het verzoekschrift en de toetsing aan een dergelijk criterium alle
schulden nog niet bekend behoeven te zijn. Consequentie zou dan
moeten zijn dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigd wordt als tijdens die toepassing blijkt dat een bepaalde
grens wordt overschreden.
Ook al is in het wetsvoorstel geen zelfstandige afwijzingsgrond
vanwege de omvang van de schulden opgenomen, niettemin kan die
omvang, zoals hiervoor werd aangegeven, een rol spelen bij de toetsing
aan de goede trouw en langs die weg leiden tot de afwijzing van het
verzoek van de schuldenaar.
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De positie van de separatisten en de retentor
23. De schuldsaneringsregeling zal niet werken ten aanzien van vorderingen van separatisten, althans voor zover die vorderingen kunnen
worden verhaald op de daartoe verbonden goederen. Dit geldt derhalve
voor pand- en hypotheekhouders. Ook de retentor zal zijn rechten
kunnen uitoefenen. Het zou een te ver gaande inbreuk op het wettelijke
stelsel op dit punt betekenen indien ook die integraal onder de werking
van de schuldsaneringsregeling zouden worden gebracht. Dit is ook in
het belang van de schuldenaar, die aldus niet onnodig wordt belemmerd
in zijn mogelijkheden om als natuurlijke persoon tegen zekerheid krediet
op te nemen. Als uitgangspunt in het wetsvoorstel geldt dan ook dat
deze schuldeisers, net zoals in faillissement en surséance van betaling,
hun rechten tijdens de schuldsaneringsregeling op de gewone wijze
kunnen uitoefenen.
De SER, die op zichzelf dit uitgangspunt dat niet getornd moet worden
aan de rechten van separatisten onderschrijft, vraagt in zijn advies
bijzondere aandacht voor de positie van de hypotheekhouder. Gesteld is
dat niet moet worden uitgesloten dat volledige uitoefening van de
rechten van de hypotheekhouder het aanvragen en de toepassing van de
wettelijke schuldsaneringsregeling voor de hypotheekgever, de schuldenaar, kan bemoeilijken.
Betwijfeld kan worden of de bevoegdheid van separatisten om hun
rechten uit te oefenen wel een drempel zal opwerpen tot het aanvragen
van de schuldsaneringsregeling. De schuldenaar die zich in een problematische schuldensituatie bevindt zal doorgaans ook moeilijkheden
ondervinden om zijn verplichtingen jegens de hypotheekhouder te
voldoen. Uiteindelijk zal dat, afgezien van de mogelijkheid van het faillis
sement van de schuldenaar, kunnen leiden tot ondershandse of
gedwongen verkoop en ontruiming van de woning. Daarbij geldt evenwel
de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (de tekst van deze
gedragscode is onder meer te vinden in de bijlage 2 van de brief van 9
maart 1989 van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de
Tweede Kamer, Kamerstukken II, zitting 1988-1989, 19 785, nr. 11). Er
is geen aanleiding te veronderstellen dat die gedragscode niet van
toepassing is, indien op de schuldenaar de schuldsaneringsregeling van
toepassing wordt verklaard. In dit verband zij overigens mede verwezen
naar artikel 309 van het onderhavige wetsvoorstel, welk artikel - analoog
aan artikel 63a van de Faillissementswet voor faillissement en artikel
241a voor de surséance - de rechter de bevoegdheid geeft te beslissen
dat bij voorbeeld een hypotheekhouder zijn rechten tijdelijk niet mag
uitoefenen. Zoals destijds is toegelicht - zie onder meer Kamerstukken II,
zitting 1980-1981, 16 593, nr 3, blz. 153/154 en 160 - bij het
wetsvoorstel waarin de artikelen 63a en 241 b (welk artikel ingevolge de
wet van 2 april 1991, Stb. 199, is vernummerd tot artikel 241a) waren
opgenomen, kan er in faillissement en surséance van betaling behoefte
bestaan aan een afkoelingsperiode, gedurende welke geen rechten
mogen worden uitgeoefend. Aan een zodanige regeling bestaat ook in de
schuldsaneringsregeling behoefte. Door op grond daarvan een bepaalde
termijn te stellen gedurende welke de hypotheekhouder (of een andere
derde) zijn rechten niet kan uitoefenen, bestaat er gelegenheid voor de
schuldenaar, de bewindvoerder en de hypothecaire schuldeiser te bezien
welke maatregelen gewenst of noodzakelijk zijn.
De positie van borgen en andere medeschuldenaren
24. Het uitgangspunt dat de schuldsaneringsregeling een regeling
beoogt te geven voor een natuurlijke persoon die in een problematische
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schuldensituatie is geraakt of dreigt te geraken, brengt met zich mede
dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling steeds een individuele
schuldenaar betreft. Dit betekent ook dat andere personen die met de
schuldenaar ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard voor schulden zijn verbonden, door het van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling niet uit die gebondenheid zijn ontslagen of anderszins van het van toepassing zijn van die
regeling zouden moeten kunnen profiteren. Schuldeisers van de natuurlijke persoon ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard en die derhalve hun rechten jegens die schuldenaar zelf niet mogen uitoefenen, kunnen de borgen en andere
medeschuldenaren dan ook op de gewone wijze aanspreken. Regresvorderingen van borgen en andere medeschuldenaren zullen niettemin wel
onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallen.
De looptijd van de schuldsaneringsregeling
25. In overeenstemming met het voorstel van de Commissie Mijnssen
is in het wetsvoorstel bepaald dat de schuldsaneringsregeling gedurende
een periode van ten hoogste vijf jaren op een schuldenaar van
toepassing kan zijn. De periode vangt aan op het tijdstip waarop de
schuldsaneringsregeling op verzoek van de schuldenaar door de rechter
op de schuldenaar van toepassing wordt verklaard. Voor de vaststelling
van de duur van de periode gelden geen dwingende criteria; de rechter
heeft daarbij een grote vrijheid. De termijn kan derhalve van zeer kort tot
vrij lang worden bepaald. Daarmee wordt het flexibele karakter van de
schuldsaneringsregeling bevorderd doordat bij de vaststelling van de
periode rekening gehouden kan worden met alle omstandigheden van
het geval, zoals de omvang van de schulden, de mogelijkheid om
gedurende die periode activa in de boedel te brengen en de te
verwachten omvang daarvan. De door de rechter vast te stellen looptijd
van de schuldsaneringsregeling kan overigens van invloed zijn op het
eventueel door de rechter vast te stellen bedrag dat de schuldenaar uit
zijn gedurende die looptijd te verwerven inkomen bovenop de
zogenoemde beslag vrije voet zelf mag behouden. Zo staat het de
rechter vrij om bij voorbeeld een groter bedrag van het inkomen aan de
schuldenaar zelf te laten naarmate de looptijd van de schuldsaneringsre
geling langer is. Op die wijze kan worden bereikt dat schuldenaren niet in
alle gevallen gedurende een betrekkelijk lange tijd op het minimum
worden gesteld. Ook het omgekeerde geval moet mogelijk zijn. Dit alles
behoort tot de vrijheid die de rechter heeft bij de vaststelling van het
schuldsaneringsplan. De rechter zou daarbij teveel gebonden zijn, indien
als uitgangspunt zou moeten worden aangenomen dat de schuldsaneringsregeling in principe niet langer mag duren dan drie jaren, zoals door
de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) in haar
commentaar op de voorstellen van de Commissie Mijnssen is voorgesteld. Daaraan doet niet af dat de NVVK de mogelijkheid op zichzelf wil
openlaten dat in zeer uitzonderlijke omstandigheden die termijn kan
worden verlengd tot vijf jaren. In verband hiermee zij opgemerkt dat bij
de vaststelling van de termijn gedurende welke de schuldsaneringsregeling van toepassing zal zijn zeker betrokken kan worden de overweging
dat die toepassing op de schuldenaar een zware claim legt wat betreft
zijn financiële armslag en daardoor wellicht mede wat betreft zijn
maatschappelijk functioneren. Het zou ongewenst zijn dat de toepassing
van de schuldsaneringsregeling mislukt en tussentijds moet worden
beëindigd, uitsluitend of in combinatie met andere factoren als gevolg
van een zeer lange termijn gedurende welke de toepassing van de
schuldsaneringsregeling zou gelden. De vrijheid die de rechter ten
aanzien van de vaststelling van de termijn toekomt, staat er uiteraard niet
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aan in de weg dat aansluiting wordt gezocht bij de termijn die instellingen als Gemeentelijke Kredietbanken in dit opzicht wel hanteren.
Korting op vorderingen
26. De Commissie Mijnssen heeft in haar rapport voorgesteld dat
vorderingen van schuldeisers die onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallen, door de rechter in het schuldsaneringsplan gekort
moeten kunnen worden, dat wil zeggen dat een gedeelte van die vorderingen zou komen te vervallen. Voor zover het daarbij zou gaan om
vorderingen van schuldeisers die zich op een voorrecht kunnen
beroepen, zou de voorwaarde moeten gelden dat die korting niet verder
mag gaan dan tot het bedrag dat de bevoorrechte schuldeisers zouden
hebben ontvangen indien de schuldenaar op het tijdstip van het van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling in staat van faillissement zou zijn verklaard. Daarnaast dient, aldus de Commissie
Mijnssen, bij het doen van uitkeringen uit de boedel een verdeelsleutel te
worden aangehouden, in die zin dat de schuldeisers van bevoorrechte
vorderingen een twee keer zo groot percentage uitgekeerd moeten
krijgen als de concurrente schuldeisers.
Het voorstel de rechter de bevoegdheid te geven een gedeelte van de
vorderingen te doen vervallen, is in het wetsvoorstel niet overgenomen.
Dit zou niet alleen een ver gaande inbreuk op de rechten van schuldeisers betekenen, een mogelijkheid van een korting op vorderingen is ook
niet nodig voor het met de schuldsaneringsregeling te bereiken doel, te
weten dat de schuldenaar na de toepassing van de schuldsaneringsregeling als het ware met een schone lei kan beginnen. Dit wordt immers
reeds bereikt indien de afdwingbaarheid aan de overblijvende schulden
komt te ontvallen. Daardoor is het voor de schuldenaar ook niet van veel
betekenis hoe groot die overblijvende vorderingen zijn. Anderzijds
hebben in ieder geval de schuldeisers er juist belang bij dat de omvang
van hun vorderingen niet wordt aangetast. Immers indien de vorderingen
niet ten dele komen te vervallen, kan de schuldenaar na de beëindiging
van de schuldsaneringsregeling op de alsdan als natuurlijke verbintenissen overblijvende - derhalve volledig resterende vorderingen,
betalingen verrichten. Tevens zij verwezen naar paragraaf 29.
De positie van bevoorrechte schuldeisers
27. In het wetsvoorstel is voorzien in een regeling dat bij het doen van
uitkeringen uit de boedel aan schuldeisers van vorderingen die onder de
werking van de schuldsaneringsregeling vallen, een verdeelsleutel wordt
aangehouden tussen bevoorrechte en concurrente vorderingen. Daarbij
is evenwel niet overgenomen het voorstel van de Commissie Mijnssen
daaraan de voorwaarde te verbinden dat schuldeisers van vorderingen
waaraan een voorrecht is verbonden, ten minste zouden moeten
ontvangen hetgeen zij zouden hebben uitgekeerd gekregen indien ten
aanzien van de schuldenaar niet de schuldsaneringsregeling van
toepassing was verklaard maar hij op dat tijdstip in staat van faillissement zou zijn verklaard. Een dergelijke voorwaarde zou het noodzakelijk maken te werken met moeilijk op te stellen berekeningen en
fictieve uitdelingslijsten, waarbij als ijkpunt geldt het tijdstip van de
uitspraak tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling. Een en ander zou de toepassing en uitvoering van de schuldsaneringsregeling aanmerkelijk compliceren. Bezwaar tegen een dergelijke
voorwaarde is ook dat de voorgestelde verdeelsleutel in wellicht nogal
wat gevallen dan zonder praktische betekenis zal zijn, omdat er voor de
concurrente schuldeisers niets overschiet indien de activa die aanwezig
zijn ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van de schuldsanerings-
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regeling, niet of net voldoende zijn om alle schuldeisers van bevoorrechte vorderingen volledig te voldoen én er tijdens de toepassing van de
schuldsaneringsregeling geen of nauwelijks nieuwe activa in de boedel
vallen.
28. Echter ook indien de hiervoor bedoelde voorwaarde niet geldt, zou
de toepassing van de rechtsregel dat op concurrente vorderingen pas
betaald mag worden indien alle bevoorrechte vorderingen volledig zijn
voldaan, betekenen dat in vele gevallen waarin bevoorrechte vorderingen
in het geding zijn, onder de schuldsaneringsregeling geen enkele
uitkering op concurrente vorderingen kan plaatsvinden. In de praktijk zou
dat er tevens toe kunnen leiden dat het tijdens de looptijd van de schuldsaneringsregeling bijeenbrengen van activa in de boedel uitsluitend
geschiedt ten genoege van de schuldeisers van vorderingen waaraan een
voorrecht is verbonden. De schuldeisers van concurrente vorderingen
staat dan niet veel anders te wachten dan dat hun totale vorderingen aan
het einde van de toepassing van de schuldsaneringsregeling als natuurlijke verbintenissen niet langer afdwingbaar zijn. Met het doen van uitkeringen via een bepaalde verdeelsleutel wordt enigszins tegemoet
gekomen aan de schuldeisers van concurrente vorderingen.
Van groot belang is voorts het volgende. Zou voor wat betreft het doen
van uitkeringen géén verdeelsleutel worden opgenomen, zodat de uitkeringen uit de boedel derhalve primair en voor het geheel ten goede
moeten komen aan de schuldeisers van bevoorrechte vorderingen totdat
die volledig zijn voldaan, dan dreigt het reële gevaar dat schuldeisers van
bevoorrechte vorderingen minder snel of zelfs in het geheel niet meer
zullen instemmen met een buitengerechtelijke schuldenregeling of
aangeboden minnelijk akkoord. Dat betekent dat de schuldenaar zal zijn
aangewezen op de met het onderhavige wetsvoorstel in het leven te
roepen gerechtelijke schuldsaneringsregeling. Gevolg daarvan zal zijn dat
waarschijnlijk in veel meer gevallen de schuldsaneringsregeling van
toepassing moet worden verklaard en verder afgewikkeld moet worden
dan noodzakelijk is, hetgeen ook consequenties heeft voor de werkbelasting van onder meer de rechterlijke macht. Een dergelijke gang van
zaken zou ook haaks staan op het uitgangspunt dat met de voorgestelde
wettelijke regeling juist mede beoogd wordt dat deze als een stok achter
de deur kan fungeren en op die wijze de thans bestaande praktijk van
hulp- en dienstverlening op het terrein van de schuldsanering kan ondersteunen en of vergemakkelijken, zoals hierboven in paragraaf 10 is
aangegeven.
De in artikel 349 van het wetsvoorstel neergelegde regeling is deze,
dat een uitdeling aldus geschiedt dat, zolang de bevoorrechte vorderingen niet volledig zijn voldaan, op bevoorrechte vorderingen een drie
keer zo groot percentage wordt betaald als op concurrente vorderingen.
Met inachtneming van die verdeelsleutel geschiedt een uitkering voorts
naar evenredigheid van ieders vorderingen. Bij het een en ander wordt
de onderlinge rangorde van de bevoorrechte schuldeisers buiten
beschouwing gelaten. In dit verband zij opgemerkt, dat die onderlinge
rangorde ook geen rol speelt bij het stemmen over een door de schuldenaar aangeboden akkoord. De bevoorrechte schuldeisers stemmen,
ongeacht hun onderlinge rangorde, in één groep (artikel 332, derde lid,
onder a).
Overblijvende vorderingen als natuurlijke verbintenissen
29. De toepassing van de schuldsaneringsregeling heeft, indien de
schuldenaar niet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
daaruit voortvloeiende verplichtingen, niet tot gevolg dat vorderingen van
schuldeisers komen te vervallen doch dat de na de beëindiging van de
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schuldsaneringsregeling overblijvende schulden niet langer afdwingbaar
zijn. In de commentaren die op de voorstellen van de Commissie
Mijnssen zijn ontvangen is dat uitgangspunt slechts bestreden door de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), die voorstelt om de
overblijvende vorderingen geheel te doen vervallen. Betoogd wordt dat
volledige kwijtschelding de duidelijkheid meer lijkt te bevorderen, dat het
voor de crediteuren praktisch nauwelijks verschil maakt en dat betalingen
die zijn verricht in een periode tussen de beëindiging van de toepassing
van de schuldsaneringsregeling en een later toch gevolgd faillissement,
makkelijker als paulianeus kunnen worden aangemerkt indien deze onverschuldigd zijn gedaan.
Het onderhavige wetsvoorstel sluit op dit punt aan bij de voorstellen
van de Commissie Mijnssen. De belangrijkste doelstelling van de schuldsaneringsregeling is het bieden van uitzicht op een schone lei voor een
natuurlijke persoon. Enerzijds is het voor de bescherming van de schuldenaar tegen de mogelijkheid «levenslang» door zijn schuldeisers te
worden achtervolgd, niet nodig de rest-vorderingen te doen vervallen.
Het is voldoende de schuldeisers voor de toekomst alle mogelijkheden te
ontnemen om nakoming daarvan af te dwingen. Door het ontnemen van
de afdwingbaarheid aan de rest-vorderingen rusten vanaf dat moment op
de schuldenaar nog slechts natuurlijke verbintenissen. Artikel 4 van Boek
6 van het Burgerlijk Wetboek verzekert vervolgens dat het genoemde
doel wordt bereikt. Dit past ook in de - in het nieuwe vermogensrecht
alom gevolgde - gedachte dat bescherming van een bepaalde persoon
steeds een bevoegdheid behoort te zijn, waarvan betrokkene wel gebruik
kan, doch niet behoeft te maken. Wenst de schuldenaar op een gegeven
moment af te zien van de bescherming die het niet langer afdwingbaar
zijn van vorderingen hem biedt, dan kan hij betalen zonder dat hij daar
bijkomend nadeel van ondervindt. Zou het vorderingsrecht zélf komen te
vervallen dan zou niet alleen de schuldenaar, maar ook een derde zich
daarop kunnen beroepen.
Anderzijds zou het, zowel voor de schuldenaar als voor de schuldeisers, ook onwenselijk zijn wanneer niet slechts de afdwingbaarheid,
maar de vorderingen zélf zouden komen te vervallen. Zo zal de schuldenaar die aan een natuurlijke verbintenis voldoet niet door de fiscus of
een andere belanghebbende kunnen worden voorgehouden dat hij een
schenking heeft verricht en zal de schuldeiser aan wie betaald is niet
tegengeworpen kunnen krijgen dat de betaling onverschuldigd
geschiedde.
Naar het de ondergetekende voorkomt, is het belangrijkste bezwaar
van de NVvR dat het bestaan van natuurlijke verbintenissen de
bestrijding van paulianeuze handelingen bemoeilijkt. Niet kan worden
ontkend dat dit in abstracto juist is. Bezien tegen de achtergrond van het
onderhavige voorstel lijkt dit gevaar echter niet zeer groot. Van belang is
met name dat daarin gewaarborgd is dat een opvolgend faillissement bij
mislukken van de schuldsaneringsregeling steeds «naadloos» aansluit op
de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Het door de NVvR
geschetste geval van betalingen in een periode tussen de beëindiging
van de toepassing van de schuldsaneringsregeling en een faillissement,
zal zich dan ook niet voordoen.
Het tweede lid, onder a, van artikel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek zegt dat een natuurlijke verbintenis bestaat wanneer de wet of
een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt.
Deze categorie van gevallen is onder te verdelen in die waarin de rechtsvordering van de aanvang af aan de verbintenis is onthouden en gevallen
waarin door een later ingetreden omstandigheid de rechtsvordering is
komen te ontvallen. Voorbeelden van het laatste zijn de verbintenissen
die overblijven na verjaring en na, naar doorgaans wordt aangenomen,
voldoening aan een akkoord bij faillissement (zie bij voorbeeld Asser-
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Hartkamp I (1988), nrs. 69-70). Zie in dit verband ook de uitspraak van
de Hoge Raad van 31 januari 1992, RvdW 1992, 44. Na invoering van
het onderhavige wetsvoorstel valt daaraan toe te voegen de verbintenis
die overblijft nadat de toepassing van de schuldsaneringsregeling is
beëindigd (artikel 358).
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat in het kader van de toepassing van
de schuldsaneringsregeling een gerechtelijk akkoord tot stand kan
worden gebracht. Zoals hiervoor ten aanzien van een akkoord in faillissement werd aangegeven, zal ook een verbintenis die overblijft na
voldoening aan een akkoord in de schuldsaneringsregeling, als een
natuurlijke verbintenis zijn aan te merken. Niet valt in te zien waarom in
het laatste geval wel een natuurlijke verbintenis over blijft, en een
vordering die na de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling overblijft in het geval dat de schuldenaar geen akkoord
heeft aangeboden of de homologatie op een akkoord is geweigerd,
geheel zou moeten komen te vervallen.
De schuldenaar als ondernemer
30. De in het begin van deze toelichting genoemde motie van het
Kamerlid Biesheuvel c.s. had betrekking op een schuldenaar «niet ondernemer zijnde». De Commissie Mijnssen adviseert evenwel dat de schuldsaneringsregeling ook van toepassing verklaard moet kunnen worden op
natuurlijke personen met een kleine onderneming. Daarbij zou naar het
oordeel van die commissie een grens getrokken moeten worden bij
twintig in de onderneming van de schuldenaar werkzame personen. De
SER is verdeeld over de vraag of de wettelijke schuldsaneringsregeling
ook van toepassing zou moeten kunnen zijn op een natuurlijke persoon
met een kleine onderneming. Ook in andere op de voorstellen van de
Commissie Mijnssen gegeven reakties en commentaren wordt over dit
onderwerp niet eensluidend geoordeeld.
De Commissie Mijnssen heeft haar voorstel een grens te trekken bij
twintig in de onderneming werkzame personen niet nader gemotiveerd.
Deze grens lijkt ook betrekkelijk willekeurig. Het aantal in een onderneming werkzame personen behoeft bij voorbeeld geenszins maatgevend
te zijn voor de omvang van de schulden. Een kleine ondernemer met bij
voorbeeld een of twee werknemers of iemand die een zelfstandig beroep
uitoefent en geen personeel in dienst heeft, kan een forse schuld hebben
opgebouwd, maar het is evenzeer mogelijk dat een natuurlijke persoon
met een groot aantal werknemers in dienst een schuld van beperkte
omvang heeft. Ook de aard van de onderneming kan daarbij van meer
betekenis zijn dan het aantal werknemers.
3 1 . Op zichzelf is denkbaar dat in de wet wordt bepaald dat de
schuldsaneringsregeling niet van toepassing kan worden verklaard ten
aanzien van een natuurlijke persoon die schulden heeft uit hoofde van de
uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf. Dat zou er toe moeten
leiden dat de schuldsaneringsregeling ook niet van toepassing zou
kunnen worden verklaard voor uitsluitend de privéschulden van een
natuurlijke persoon die tevens zakelijke schulden heeft. Het is immers
juridisch en praktisch niet wel mogelijk telkens een strikte afbakening te
maken wat zuivere privéschulden en wat zuivere zakelijke schulden van
een natuurlijke persoon zijn. Bij voorbeeld iemand die een zelfstandig
beroep uitoefent en kantoor aan huis houdt, laat het desbetreffende
pand opknappen en inrichten. Zijn de schulden ter zake privé- of zakelijke
schulden of beide? Afgezien van dit afbakeningsprobleem is het niet
goed denkbaar dat ten aanzien van de privéschulden de schuldsaneringsregeling van kracht zou zijn, terwijl voor de zakelijke schulden van
dezelfde schuldenaar tegelijkertijd geen bijzondere regelingen gelden. De
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regeling bij voorbeeld dat tijdens de schuldsaneringsregeling een
moratorium geldt voor de schulden die, kort gezegd, zijn ontstaan vóór
de verlening van de schuldsaneringsregeling, kan niet beperkt blijven tot
de zuivere privéschulden. Immers zouden de schuldeisers van de
zakelijke schulden hun bevoegdheden op de gewone wijze mogen blijven
uitoefenen - daargelaten de vraag op welke activa zij verhaal zouden
moeten kunnen uitoefenen indien de goederen van de schuldenaar door
het verlenen van de schuldsaneringsregeling tot de boedel behoren -,
dan zouden de schuldeisers van zakelijke schulden in een gunstiger
positie komen te verkeren dan de schuldeisers van privéschulden die
eveneens vóór de verlening van de schuldsaneringsregeling zijn ontstaan.
Het kan ook niet zo zijn, dat tot de boedel behorende goederen van de
schuldenaar tijdens de schuldsaneringsregeling te gelde worden gemaakt
om uit de opbrengst daarvan uitsluitend één van de beide categorieën
van schulden te voldoen. Een en ander zou een niet te rechtvaardigen
doorbreking betekenen van de paritas creditorum.
Evenmin ligt in de lijn dat de schuldeisers van zuivere zakelijke
schulden hun rechten zouden mogen uitoefenen op niet tot de boedel
behorende goederen van de schuldenaar, terwijl de schuldeisers van
privéschulden door de werking van de schuldsaneringsregeling hun
rechten in het geheel niet mogen uitoefenen. Ten genoege van en tot
verhaal door de schuldeisers van de zakelijke schulden zou dan van het
door de schuldenaar tijdens de schuldsaneringsregeling te verwerven
inkomen een wellicht (zeer) groot bedrag buiten de boedel gelaten
moeten worden, met als gevolg dat dat inkomen zou worden aangewend
voor uitsluitend de schuldeisers van zakelijke schulden. Dat zou dan ten
koste gaan van de schuldeisers van zuivere privéschulden die wel onder
de werking van de schuldsaneringsregeling vallen doordat er dientengevolge veel minder activa in de boedel zullen vallen.
32. Afgezien van de voornoemde problematiek die ontstaat indien
zakelijke schulden van de werking van de schuldsaneringsregeling
zouden worden uitgesloten, maakt het voor de positie van een natuurlijke
persoon die zich in een problematische schuldensituatie bevindt ten
gronde ook niet uit of die situatie al dan niet in hoofdzaak verband houdt
met privé-, dan wel met zakelijke schulden. Ten aanzien van beide
soorten van schulden kan worden gezegd dat daarvoor het met het
wetsvoorstel beoogde doel geldt, te weten dat een natuurlijke persoon
de kans geboden wordt als het ware weer met een schone lei te
beginnen. Hierboven in paragraaf 22 werd aangegeven dat geen bovengrens aan de omvang van de schulden gesteld zou moeten worden voor
de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Dat geldt ook voor zover
er niet alleen privéschulden maar ook of uitsluitend zakelijke schulden in
het geding zijn.
33. Het feit dat de schuldsaneringsregeling ingevolge het wetsvoorstel
ook van toepassing kan worden verklaard indien er schulden zijn,
ontstaan in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf, doet
geen afbreuk aan het hierboven reeds enkele keren vermelde
uitgangspunt dat de activa van de schuldenaar in beginsel geliquideerd
moeten worden. Dat geldt uiteraard ook voor de tot de activa van de
schuldenaar te rekenen bedrijfsinventaris en goederen. Ook deze zullen
tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten genoege van
de boedel te gelde gemaakt moeten worden. Daaraan mag niet in de
weg staan dat de schuldenaar de uitoefening van zijn zelfstandig beroep
of bedrijf daardoor zal moeten staken. Keerzijde zou immers zijn dat,
indien de bedrijfsinventaris en andere voor de uitoefening van het
zelfstandig beroep of bedrijf benodigde goederen - daargelaten dat deze
vaak onder een zekerheidsrecht zijn verbonden - buiten de liquidatie
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zouden worden gelaten, de schuldeisers van vorderingen die onder de
werking van de schuldsaneringsregeling vallen minder of niets aan uitkeringen op die vorderingen uit de boedel zouden ontvangen maar hun
overblijvende vorderingen niettemin zouden zien omgezet in natuurlijke
verbintenissen, terwijl de schuldenaar bij de beëindiging van de schuldsaneringsregeling zijn goederen heeft behouden.
34. De opzet van het wetsvoorstel is deze dat de natuurlijke persoon
die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent, een keuze zal moeten
maken. Of hij opteert voor de schuldsaneringsregeling met als consequentie dat ten genoege van de schuldeisers zoveel mogelijk activa te
gelde worden gemaakt, of hij kiest ervoor om zijn zelfstandig beroep of
bedrijf voort te zetten, derhalve met behoud van de bedrijfsinventaris en
dergelijke, althans zonder dat de liquidatie daarvan voorop staat. Ook in
het laatste geval evenwel zal de schuldenaar die in financiële moeilijkheden verkeert, behoefte kunnen hebben aan een adempauze. Deze
schuldenaar kan daartoe de surséance van betaling aanvragen.
In het wetsvoorstel is overigens voorzien in de mogelijkheid dat de
natuurlijke persoon die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent en aan
wie de surséance van betaling voorlopig is verleend, kan verzoeken de
surséance in te trekken onder het gelijktijdig van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat de
schuldenaar in samenwerking met de bewindvoerder in de surséance kan
bezien of de toepassing van de surséance zal worden voortgezet of dat
de schuldsaneringsregeling alsnog de voorkeur verdient.
In dit verband zij ten slotte nog opgemerkt dat het uitgangspunt dat bij
de toepassing van de schuldsaneringsregeling de liquidatie van de activa
geldt, zich er niet tegen behoeft te verzetten dat de uitoefening van het
zelfstandig beroep of bedrijf tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling tijdelijk wordt voortgezet. Zo moeten lopende zaken kunnen
worden afgewikkeld, terwijl het ook anderszins nadelig voor de boedel
kan zijn indien die uitoefening abrupt zou (moeten) worden gestaakt. In
verband hiermee is in artikel 311 een regeling, vergelijkbaar met die in
het faillissement (artikel 98 Fw), in het wetsvoorstel opgenomen.
Overigens is denkbaar dat geen liquidatie van bedrijfsactiva behoeft
plaats te vinden in het geval de toepassing van de schuldsaneringsregeling een einde neemt door middel van een akkoord.
De b e w i n d v o e r d e r
35. In de uitspraak tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling moet de rechter een rechtercommissaris en een
bewindvoerder benoemen. In vele van toepassing te verklaren schuldsaneringsregelingen, en met name van natuurlijke personen waarbij geen
zakelijke schulden in het geding zijn, zal de taak van de bewindvoerder
naar omvang beperkt kunnen zijn. In die gevallen zullen zich in het
algemeen ook geen ingewikkelde juridische problemen voordoen. Mede
om die reden bestaat er geen noodzaak, zoals in faillissementen en
surséances van betaling pleegt te gebeuren, altijd een advocaat tot
bewindvoerder te benoemen. Er kan hierbij zeker ook gedacht worden
aan bij voorbeeld een medewerker van een Buro voor Rechtshulp, een
Gemeentelijke Kredietbank of andere maatschappelijke instellingen die
ervaring hebben met schuldsaneringen ten behoeve van particulieren.
Denkbaar is tevens dat daar de voorkeur naar uitgaat, met name in die
gevallen waarin de schuldenaar reeds vóór zijn verzoek tot het van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door een instelling
als bedoeld is geadviseerd of bijgestaan.
De rechter die de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaart,
moet derhalve vrij zijn in de keuze van de (rechts)persoon die hij tot
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bewindvoerder wil benoemen, in verband waarmee in het wetsvoorstel
ter zake dan ook geen criteria zijn opgenomen. Wel zal als uitgangspunt
moeten gelden, dat de kosten van de toepassing van de schuldsaneringsregeling zo gering mogelijk zijn. Dat zou mede richtinggevend moeten
zijn voor de benoeming van de bewindvoerder. Zoveel als mogelijk moet
worden voorkomen dat een groot gedeelte van de middelen die in
wellicht een reeks van jaren in de boedel bijeen worden gebracht, moet
worden besteed aan de kosten van de uitvoering van de schuldsaneringsregeling. De rechter zal het salaris van de bewindvoerder vaststellen. Dat
zal dienen te geschieden aan de hand van bij algemene maatregel van
bestuur te stellen regels (zie artikel 320, zesde lid).
Het kan zich voordoen dat de schuldenaar problemen heeft met zijn
budgetbeheer. De bewindvoerder of een daartoe geëigende instelling of
organisatie zou de schuldenaar in dat opzicht hulp kunnen bieden en
hem ter zake kunnen adviseren of bijstaan. Daarmee kan tevens worden
voorkomen dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling mislukt en
tussentijds moet worden beëindigd wegens uit onvoldoende juist budgetbeheer voortvloeiende nieuwe betalingsproblemen ten aanzien van niet
onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallende schulden.
Tegen die achtergrond is in artikel 310 een regeling opgenomen op
grond waarvan de bewindvoerder geldmiddelen die niet tot de boedel
behoren ten behoeve van de schuldenaar kan beheren en daaruit voor
hem betalingen kan verrichten.
Dereguleringsaspecten en enkele cijfermatige gegevens
36. Doelstelling van de regeling . De voorgeschiedenis van het onderhavige ontwerp is hiervoor in de paragrafen 5-8 aan de orde geweest.
De voorliggende ontwerp-regeling strekt ertoe een nieuwe Titel III in de
Faillissementswet op te nemen, bevattende bepalingen die het natuurlijke
personen mogelijk moeten maken om onder bepaalde voorwaarden van
hun schulden af te komen (vergelijk mede de paragrafen 1-4 en 10 e.v.).
De uitwerking van de doelstellingen: normstelling, delegatie en
bestuursinstrumenten. In de huidige situatie is het voor natuurlijke
personen alleen langs de weg van een minnelijke regeling mogelijk zich
van hun schulden te bevrijden. Een faillissement biedt in dit verband
geen afdoende oplossing (zie paragraaf 4). Met name het feit dat de
schuldenaar afhankelijk is van de instemming van de schuldeisers voor
het totstandbrengen van een minnelijke regeling, brengt mee dat een
oplossing langs deze weg voor schuldenaren in de praktijk moeilijk te
bereiken valt. Er zijn vrijwel geen mogelijkheden op te komen tegen een
weigering van een of meer schuldeisers om een buitengerechtelijke
regeling tot stand te brengen. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt in
belangrijke mate de buitengerechtelijke schuldsanering en schuldhulpverlening te vergemakkelijken en te bevorderen. Daartoe bevat het
wetsvoorstel bepalingen die schuldeisers eerder zullen doen instemmen
met een minnelijke regeling. Voorts is voorzien in de mogelijkheid een
onredelijk stemgedrag van schuldeisers over een voorgesteld akkoord te
passeren (zie paragraaf 10).
Het wetsvoorstel roept geen nieuwe bestuursinstrumenten in het leven.
Het bevat twee delegatiebepalingen, een betreffende de vorm en de
inhoud van het door de griffier aan te houden register (artikel 294,
tweede lid), en een tweede betreffende het salaris van de bewindvoerder
(artikel 320, zesde lid).
37. Handhaving, werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat en rechtsbescherming. Wat betreft de werklast van het justitieel apparaat als
gevolg van de invoering van de onderhavige regeling valt slechts in zeer
globale lijnen iets op te merken. In het kader van de regeling zullen op
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een aantal momenten werkzaamheden van een rechter-commissaris en
van de rechtbank moeten plaatsvinden, vergelijkbaar met de wijze
waarop dat bij een faillissement het geval is (zie paragraaf 14). In het
wetsvoorstel is op verschillende plaatsen voorzien in de mogelijkheid
voor belanghebbenden op te komen tegen een in het kader van de
schuldsaneringsregeling genomen rechterlijke beslissing.
Hoe de aard en de hoeveelheid van de in faillissement en de in de
wettelijke schuldsaneringsregeling te verrichten werkzaamheden zich
exact tot elkaar verhouden, valt moeilijk aan te geven en zal in belangrijke mate worden bepaald door de wijze waarop de praktijk aan de
verschillende voorschriften van de wettelijke schuldsaneringsregeling
uitvoering zal geven. Hierover kan het volgende worden gezegd:
a. In de eerste plaats is er de groep natuurlijke personen die in de
huidige situatie in een faillissement of surséance van betaling verzeild
raken. Vooropgesteld kan worden dat de surséance van betaling in dit
verband nauwelijks van betekenis is daar deze slechts zelden door
natuurlijke personen pleegt te worden aangevraagd. In 1991 gingen in
totaal 2144 natuurlijke personen failliet, waaronder 1604 personen die in
de vorm van een eenmanszaak bedrijf uitoefenden. Doel van de wettelijke schuldsaneringsregeling is onder meer het terugdringen van het
faillissement als «oplossing» van problematische schuldsituaties van
natuurlijke personen (zie paragraaf 10). Het criterium voor de toelating
tot de regeling (zie art. 284) is dan ook tweeledig en omvat zowel het
geval waarin iemand heeft opgehouden zijn schulden te betalen als het
geval waarin redelijkerwijs is te voorzien dat hij met de betaling daarvan
niet zal kunnen voortgaan. Hierdoor zullen onder de voorgestelde
regeling zowel natuurlijke personen die nu in een faillissement terechtkomen als degenen aan wie nu surséance van betaling wordt verleend,
van de schuldsaneringsregeling gebruik kunnen maken. Verwacht mag
worden dat vrijwel iedere natuurlijke persoon die in de huidige situatie
failliet gaat, in de toekomst primair zal proberen een schuldsaneringsregeling te doorlopen. Dat kan zijn de wettelijke schuldsaneringsregeling,
maar gelet op het feit dat de onderhavige regeling mede beoogt te
fungeren als «stok achter de deur» voor vrijwillige schuldsaneringen is
goed voorstelbaar dat ten minste een deel daarvan buitengerechtelijk zal
worden afgewikkeld. In ieder geval zal naar alle waarschijnlijkheid vrijwel
de gehele werklast die in de huidige situatie op het justitieel apparaat
drukt als gevolg van faillissementen van natuurlijke personen, bij de
invoering van de onderhavige regeling komen te vervallen. Deze vrijkomende capaciteit kan worden aangewend voor de behandeling van zaken
onder de voorgestelde regeling.
b. In de tweede plaats dient aandacht te worden besteed aan de groep
personen die ook op dit moment reeds een schuldsaneringsregeling
aanvraagt en doorloopt. Het gaat hier om vrijwillige, buitengerechtelijke
schuldsaneringen. Uit het rapport «Op de code beschouwd» van de
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (september 1989) blijkt dat in
de jaren 1986-1988 jaarlijks omstreeks 19 000 a 20 000 schuldregelingsaanvragen werden ingediend bij de gemeentelijke kredietbanken.
Over het aantal (aanvragen voor) schuldhulpverlening dat niet via de
gemeentelijke kredietbanken loopt, kan zelfs bij benadering niets worden
gezegd. Het lijkt evenwel niet gewaagd te veronderstellen dat verreweg
het grootste gedeelte van de buitengerechtelijke schuldsaneringen thans
door bemoeienis van gemeentelijke kredietbanken tot stand komt.
Mede gelet op de doelstelling van de wettelijke schuldsaneringsregeling het totstandkomen van buitengerechtelijke regelingen te bevorderen, ligt het voor de hand aan te nemen dat met betrekking tot
saneringen die in de huidige situatie met succes buitengerechtelijk
worden afgehandeld ook na de invoering van de wettelijke regeling geen
beroep op de rechter zal worden gedaan. Echter voor wat betreft de
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groep van gevallen waarin een aanvraag voor een buitengerechtelijke
schuldsanering wordt afgewezen is de vraag naar het te verwachten
effect op de werklast van het justitieel apparaat wel relevant. Uit
voornoemd rapport blijkt dat in 1986 43% van de in dat jaar ingediende
verzoeken werd afgewezen, in 1987 4 1 % en 37% in 1988. Daaruit blijkt
voorts dat in de praktijk een aantal afwijzingsgronden pleegt te worden
gehanteerd. Daarvan zullen de gronden «onvoldoende medewerking van
de schuldenaar», «gebrek aan vertrouwen in de schuldenaar» en
«ontbreken van de noodzaak tot het treffen van een regeling» ook onder
de voorgestelde wettelijke schuldsaneringsregeling in de meeste gevallen
tot een afwijzing leiden (zie art. 288). Wel onder de voorgestelde wettelijke regeling kunnen vallen die zaken waarin thans wegens «onvoldoende
aflossingscapaciteit» of «weigerachtige schuldeisers» wordt afgewezen.
In 1988 bedroeg het aantal afwijzingen op grond van «onvoldoende
aflossingscapaciteit» omstreeks 40% van het totale aantal afwijzingen in
dat jaar, bij welk percentage in het rapport overigens wel de kanttekening is geplaatst dat een deel van die gevallen wellicht beter in de
categorie «weigerachtige schuldeisers» zou kunnen worden in gedeeld.
Gerelateerd aan het totale aantal aanvragen in 1988 betekent een en
ander dat ongeveer 15% daarvan werd afgewezen wegens onvoldoende
aflossingscapaciteit.
Hierbij dient het volgende te worden bedacht. In de eerste plaats is het
denkbaar dat een aantal personen wier verzoek tot buitengerechtelijke
schuldsanering is afgewezen, thans in een faillissementssituatie belandt
en derhalve behoort tot de hierboven onder a bedoelde groep. In de
tweede plaats zal de met de wettelijke schuldsaneringsregeling beoogde
stimulans tot het bereiken van minnelijke regelingen ertoe leiden dat
schuldeisers in de toekomst minder geneigd zullen zijn om een weigerachtige houding aan te nemen in verband met de aflossingscapaciteit
van de schuldenaar. Het alternatief voor een minnelijke regeling is
immers de voorgestelde wettelijke regeling, die ook van toepassing kan
worden verklaard in gevallen waarin de schuldenaar niet of nauwelijks in
staat moet worden geacht om op zijn schulden af te lossen.
In hoeverre van een toename van het aantal aanvragen als gevolg van
het bestaan van de voorgestelde wettelijke schuldsaneringsregeling
sprake zal zijn, valt niet goed te voorspellen. Voor zover hiervan een
aanzuigende werking zou uitgaan, valt om eerder vermelde redenen aan
te nemen dat deze voornamelijk zal leiden tot een toename van het
aantal buitengerechtelijke saneringen en in veel mindere mate tot een
toenemend beroep op de rechter in het kader van de onderhavige
regeling.
c. In de huidige situatie zijn er ongetwijfeld natuurlijke personen die,
hoewel zij aan de voorwaarden daarvoor voldoen, niet failliet worden
verklaard of surséance van betaling aanvragen. In beginsel, dat wil
zeggen behoudens de eventuele toepassing van een in het wetsvoorstel
opgenomen weigeringsgrond, zouden zij in de toekomst van de regeling
gebruik kunnen maken. Hetzelfde geldt voor de groep personen die nu
geen buitengerechtelijke schuldhulp zoekt, hoewel daarvoor termen
aanwezig zijn. Om hoeveel mensen het hier gaat is onduidelijk. De Raad
voor de Gemeentefinanciën vermeldt in zijn commentaar op de
voorstellen van de Commissie Mijnssen dat er volgens de Stichting
Consument en Huishouding, die zich bezighoudt met schuldhulpverlening, momenteel omstreeks 200 000 personen in een problematische
schuldsituatie zitten. De vraag in dit verband is uiteraard, mede gelet op
het aantal personen dat jaarlijks een verzoek tot schuldhulp doet, of dat
cijfer met de werkelijkheid in overeenstemming is. Vooralsnog moet
genoemd aantal als onvoldoende onderbouwd worden beschouwd.
Gegeven het eerder genoemde feit dat de regeling buitengerechtelijke
oplossingen beoogt te bevorderen en het feit dat de toepassing van de
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wettelijke schuldsaneringsregeling gedurende doorgaans enkele jaren
een zware last op de schuldenaar zal leggen en ook voor de schuldeisers
bezwarende elementen kent, ligt het niet voor de hand aan te nemen dat
betrokkenen in groten getale van de wettelijke schuldsaneringsregeling
gebruik zullen willen maken. Ook hier geldt dat zo van het bestaan van
de wettelijke regeling een aanzuigend effect zal uit gaan, daarvan veeleer
een toename van buitengerechtelijke saneringen dan een toenemend
beroep op de rechter te verwachten valt.
38. Tegen de achtergrond van hetgeen in de vorige paragraaf onder c
is gesteld, wordt opgemerkt dat een betrouwbare raming van een
eventuele toename van het aantal zaken dat door Volkskredietbanken of
gemeentelijke sociale diensten zal worden behandeld, thans niet is te
maken. Het moet ook worden afgewacht of een dergelijke instelling
regelmatig door de rechter tot bewindvoerder zal worden benoemd. Niet
aannemelijk is dat dat steeds het geval zal zijn. Het wetsvoorstel voorziet
overigens in een bezoldiging van de bewindvoerder. Indien de in het
wetsvoorstel opgenomen schuldsaneringsregeling al zou leiden tot een
toename van het aantal buitengerechtelijke schuldsaneringen, dan staat
daar bovendien tegenover de besparing in werklast die uit het bestaan
van die regeling voortvloeit, onder meer doordat gemakkelijker met
schuldeisers een regeling getroffen zal kunnen worden. Een en ander
leidt tot de voorlopige conclusie dat een eventuele toename in het aantal
zaken gecompenseerd zal worden door de bedoelde besparingen en de
bezoldiging van de bewindvoerder.
Omdat niet met zekerheid kan worden aangegeven hoe het aantal
zaken zich onder de voorgestelde regeling zal ontwikkelen, ligt het in de
bedoeling op een termijn van twee jaren na het in werking treden van de
schuldsaneringsregeling een evaluatie te doen plaatsvinden. Ook het in
de vorige alinea bedoelde punt zal aan de hand van de ontwikkeling van
het aantal zaken daarbij worden betrokken. In reaktie op het commentaar
van de Raad voor de Gemeentefinanciën wordt voorts nog opgemerkt
dat in de totstandkoming van de voorgestelde wettelijke schuldsaneringsregeling geen aanleiding wordt gezien via het gemeentefonds een
compensatie te verstrekken voor de inspanningen die Volkskredietbanken
en gemeentelijke sociale diensten thans reeds leveren op het terrein van
de schuldsanering.
39. Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling en beperking
van de lasten voor bedrijfsleven, burgers en non-profitinstellingen .
a. Burgers en ondernemers als schuldenaar. Het wetsvoorstel heeft
betekenis voor alle schuldenaren, natuurlijke personen zijnde, ook voor
natuurlijke personen die een onderneming drijven of hebben gedreven
voor de schulden waarvan zij persoonlijk aansprakelijk zijn. Van deze
laatste categorie ondernemingen bestaan er in Nederland momenteel
omstreeks 425 000. Het gaat hier vrijwel steeds om kleine tot zeer kleine
bedrijven: in 1989 had minder dan 1% daarvan meer dan 10
werknemers. Het gaat hier dus niet om een regeling die specifiek op het
bedrijfsleven of een deel daarvan is gericht. Wel kan gezegd worden dat
de regeling voor een deel van het (kleine tot zeer kleine) bedrijfsleven
onder omstandigheden betekenis kan hebben als mogelijkheid om bij de
beëindiging van de bedrijfsvoering door een natuurlijke persoon tevens
tot een beëindiging van de schuldenlast van de desbetreffende ondernemer te komen. Hoewel het hier om een bijkomstig aspect gaat, zal dit
mede kunnen betekenen dat een gunstiger klimaat ontstaat voor
startende (en herstartende) ondernemers, doordat de persoonlijke
aansprakelijkheid bij, kort gezegd, goede trouw niet langer tot
«levenslang» behoeft te leiden.
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b. Burgers, bedrijven en non-profitinstellingen
als schuldeiser. 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 door 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 de looptijd
van de schuldsaneringsregeling gespaarde aan de schuldeisers ten
goede zal komen. Daarbij dient tevens te worden bedacht dat belangrijke
kredieten ook in de huidige praktijk doorgaans slechts plegen te worden
verstrekt met vestiging van zekerheidsrechten als pand en hypotheek. De
rechten van separatisten blijven in het onderhavige wetsvoorstel geheel
onaangetast, hetgeen betekent dat de positie van de hier bedoelde
schuldeisers in de praktijk geen verandering zal ondergaan ten opzichte
van de huidige situatie.
c. Gevolgen voor de beschikbaarheid van krediet in het maatschappelijk verkeer. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt een regeling te
geven voor gevallen waarin er onvoldoende activa aanwezig zijn om elke
schuldeiser het zijne te geven. Niet kan worden uitgesloten dat de
schuldsaneringsregeling tot een wijziging van het beleid van kredietverstrekkers zal leiden. Gezien het geheel onaangetast laten van de positie
van de separatisten behoeft naar mijn mening echter niet voor belangrijke effecten op dit punt te worden gevreesd. Ook de adviezen en
reacties naar aanleiding van de voorstellen van de Commissie Mijnssen
geven daartoe geen aanleiding.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Artikel I (Wijziging van de Faillissementswet)
Onderdeel A (Invoeging artikelen 3, 3a en 3b)
Artikelen 3, 3a en 3b
Deze artikelen houden verband met het uitgangspunt dat een faillissement van een natuurlijke persoon zoveel als mogelijk is, moet worden
tegengegaan. In verband daarmee is allereerst in artikel 3 bepaald dat de
schuldenaar wiens faillissement door een schuldeiser of het openbaar
ministerie is aangevraagd de gelegenheid moet worden geboden binnen
een betrekkelijk korte termijn de toepassing van de schuldsaneringsregeling aan te vragen. Zolang die termijn nog niet is verstreken zal geen
uitspraak gedaan mogen worden op het verzoek van de schuldeiser of de
vordering van het openbaar ministerie tot faillietverklaring; de behandeling daarvan is geschorst.
Artikel 3a geeft een regeling voor het geval dat, al dan niet na
toepassing van artikel 3, sprake is van samenloop van een verzoek van
een schuldeiser of een vordering van het openbaar ministerie tot faillietverklaring en van een verzoek van de schuldenaar tot het uitspreken van
de toepassing van de schuldsaneringsregeling. In dat geval moet eerst
op laatstgenoemd verzoekschrift worden beslist. Het derde lid is
opgenomen om onzekerheid tegen te gaan wat het lot is van het verzoek
of de vordering tot faillietverklaring in het geval het verzoek tot het
uitspreken tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt
toegewezen. Omdat er in dat geval geen belang meer is op dat verzoek
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of die vordering tot faillietverklaring uitspraak te doen, is bepaald dat dat
verzoek of die vordering van rechtswege vervalt door de uitspraak tot de
definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling. Zou de schuldsaneringsregeling op de voet van artikel 287 eerst voorlopig van toepassing
worden verklaard en zou de rechter daarna niet de definitieve toepassing
uitspreken, dan kan derhalve alsnog op een aanhangig verzoek of
vordering tot faillietverklaring uitspraak worden gedaan. Een uitspraak tot
faillietverklaring geschiedt in dat geval dan ook niet ambtshalve (art. 288,
vierde lid).
Opgemerkt wordt dat de bepalingen van de artikelen 3 en 3a het
uiteraard niet onmogelijk maken dat de rechter zo nodig toepassing geeft
aan artikel 7 Fw. Daardoor kunnen hangende het verzoek of de vordering
tot faillietverklaring maatregelen worden getroffen om bij voorbeeld
verduistering van goederen te voorkomen. Overigens zou het toepassing
moeten geven aan artikel 7 Fw een indicatie kunnen zijn om de aanvraag
tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling af te wijzen (art. 288,
eerste lid, onder b).
Artikel 3b houdt verband met het bepaalde in artikel 312, dat de schuldenaar ten aanzien van vorderingen waarvoor de schuldsaneringsregeling
niet werkt, in staat van faillissement verklaard kan worden. Het is
ongewenst dat ten aanzien van dezelfde schuldenaar naast de eerder
uitgesproken schuldsaneringsregeling, voor de niet onder de werking van
die regeling vallende schulden een aparte schuldsaneringsregeling zou
worden uitgesproken. Evenmin is ten aanzien van dezelfde schuldenaar
een faillissement bestaanbaar naast de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Indien de schuldenaar tijdens de schuldsaneringsregeling
in staat van faillissement wordt verklaard ter zake van vorderingen die
niet onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallen, heeft dat
tot gevolg dat de schuldsaneringsregeling van rechtswege eindigt.
Hiervoor zij verder verwezen naar de toelichting bij artikel 312. Door
artikel 3b wordt tevens tegengegaan dat een schuldenaar ten aanzien
van wie de schuldsaneringsregeling reeds van toepassing is, een
uitspraak op een door schuldeisers gedane faillissementsaanvrage zou
kunnen ophouden door zelf een verzoek tot het van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling in te dienen, welk verzoek overigens
zonder meer zou moeten worden afgewezen (art. 288, eerste lid, onder
c)De artikelen 3 tot en met 3b hebben geen betrekking op het geval dat
de schuldenaar zelf aangifte tot faillietverklaring doet. Hij kan daaraan
om hem moverende redenen de voorkeur geven boven de toepassing van
de schuldsaneringsregeling. Echter de schuldenaar wiens faillissement is
uitgesproken op eigen aangifte, kan dat faillissement alsnog doen
omzetten in de toepassing van de schuldsaneringsregeling (zie artikel
15b).
Onderdeel B (Wijziging artikel 5)
Artikel 5
De invoeging van artikel 15c in de opsomming van artikelen in artikel
5, betreft een technische aanpassing waardoor bereikt wordt dat een
verzoekschrift in hoger beroep moet worden ondertekend door een
procureur. Het verzoekschrift in eerste aanleg tot het uitspreken van de
schuldsaneringsregeling behoeft niet door een procureur te worden
ondertekend (art. 284 in verbinding met art. 361).
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Onderdeel C (Invoeging artikelen 15b, 15c en 15d)
Artikelen

15b, 15c en 15d

Ten einde de toepassing van de schuldsaneringsregeling te bevorderen
boven het faillissement van een natuurlijke persoon, is voorzien in de
mogelijkheid dat een faillissement van een schuldenaar onder het gelijktijdig van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling wordt
opgeheven. Deze mogelijkheid is in artikel 15b, eerste lid, echter beperkt
tot in de eerste plaats het geval dat de schuldenaar wegens hem niet
toerekenbare omstandigheden heeft nagelaten binnen de in artikel 3,
eerste lid, bedoelde termijn een verzoekschrift tot het uitspreken van de
toepassing van de schuldsaneringsregeling in te dienen en voorts het
geval dat het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van de
schuldenaar.
De bevoegdheid de omzetting te verzoeken is voorbehouden aan de
gefailleerde zelf; de bevoegdheid is niet gegeven aan de rechtercommissaris en de curator om tegen te gaan dat de toepassing van de
schuldsaneringsregeling tegen de wil van de gefailleerde-schuldenaar
wordt uitgesproken. De bereidheid tot volledige medewerking van de
schuldenaar voor het welslagen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling is immers essentieel.
De mogelijkheid van omzetting bestaat totdat de verificatievergadering
in het faillissement is gehouden. Voor dat tijdstip is gekozen omdat een
latere omzetting van een faillissement in de schuldsaneringsregeling
ongewenst is, onder meer omdat na de verificatie de boedel in staat van
insolventie verkeert (art. 173 Fw) en de curator reeds tot vereffening en
uitdeling kan zijn overgegaan. Onder de toepassing van de schuldsaneringsregeling kan een andere verdeling onder de bevoorrechte en de
concurrente schuldeisers plaats hebben dan in een faillissement (art.
349). Voor dat tijdstip is voorts gekozen omdat in de schuldsaneringsregeling in de verificatievergadering tevens raadpleging van schuldeisers
zal plaatsvinden over het ontwerp van een saneringsplan (art. 334), en,
indien van toepassing, over het ontwerp van akkoord (art. 331). Zou de
verificatievergadering in het faillissement reeds gehouden zijn, dan zou
opnieuw een vergadering gehouden moeten worden. Dat werkt onnodig
vertragend en leidt tot extra werkbelasting.
De schuldenaar zal een verzoekschrift als bedoeld in het voorgestelde
artikel 284 moeten indienen. Op het verzoekschrift, de daarbij te voegen
bijlagen en dergelijke zijn verder de desbetreffende bepalingen van de
nieuw voorgestelde titel III van toepassing. De in de tweede volzin van
het tweede lid van artikel 1 5b opgenomen uitzondering houdt verband
met het feit dat de schuldenaar reeds in staat van faillissement verkeert.
Het faillissement heeft mede gevolgen voor het geval de gefailleerde in
enige gemeenschap van goederen is gehuwd (vgl. onder meer art. 63
Fw). Die gevolgen gelden ook onder de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Het stellen van de voorwaarde dat het verzoek door de
gefailleerde tot omzetting van het faillissement in de toepassing van de
schuldsaneringsregeling de medewerking van de echtgenoot behoeft, is
dan ook overbodig.
In het derde lid van artikel 15b is aangegeven wanneer geen omzetting
kan plaatsvinden. Het betreft telkens de situatie dat het faillissement is
ontstaan tijdens (art. 312) of in aansluiting op de toepassing van de
schuldsaneringsregeling (art. 338, zesde lid, tweede volzin, en 350,
vijfde lid). Het moet niet zo kunnen zijn, dat een schuldenaar die tijdens
de schuldsaneringsregeling failliet verklaard is, vervolgens dat faillissement weer kan doen omzetten in een schuldsaneringsregeling
enzovoorts. Overigens zal de rechter mede moeten toetsen aan de in
artikel 288 opgenomen weigeringsgronden. Voor de goede orde zij
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opgemerkt dat voor de eventuele weigeringsgrond van artikel 288,
tweede lid, onder a, voor de toepassing van artikel 15b het dan lopende
faillissement uiteraard geen betekenis heeft.
Het vijfde lid van artikel 1 5b bevat een afwijking van artikel 287, eerste
lid, tweede volzin. Anders dan bij verzoeken rechtstreeks op de voet van
artikel 284, bestaat er hier geen reden tot het voorlopig van toepassing
verklaren van de schuldsaneringsregeling. Overigens zou een dergelijke
mogelijkheid tot praktische problemen kunnen leiden doordat het faillissement door de uitspraak tot de voorlopige toepassing van de schuldsaneringsregeling zou eindigen, terwijl, zou de definitieve toepassing van
de schuldsaneringsregeling daarna worden geweigerd, het faillissement
weer van kracht zou moeten zijn of worden.
Artikel 15c bevat enkele bepalingen omtrent rechtsmiddelen. Dit artikel
hoort uit het oogpunt van systematiek thuis in titel I betreffende het
faillissement en moet in zoverre worden beschouwd als een lex specialis
ten opzichte van artikel 292. Het vijfde lid houdt verband met het feit dat
onder de toepassing van de schuldsaneringsregeling van het faillissement afwijkende regelingen van toepassing zijn, zoals die betreffende
de werking van een akkoord ook ten opzichte van bevoorrechte schuldeisers (art. 340, tweede lid) en de regeling betreffende de uitkering aan
schuldeisers waarbij een bepaalde verdeelsleutel tussen de bevoorrechte
en de concurrente schuldeisers aangehouden moet worden (art. 349,
tweede lid). Voor een analoge bepaling in het geval de schuldenaar
verzoekt de voorlopig verleende surséance van betaling om te zetten in
de toepassing van de schuldsaneringsregeling, zij verwezen naar artikel
247b, vijfde lid.
Artikel 15d ten slotte regelt hetgeen geldt indien een faillissement is
omgezet in de toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Onderdeel D (Wijziging van artikel 19)
Omdat een faillissement van een natuurlijke persoon op de voet van
artikel 15b kan worden omgezet in de toepassing van de schuldsaneringsregeling, is deze wijze van opheffing van een faillissement
opgenomen in artikel 19.
Onderdeel E (Toevoeging van een lid aan artikel 213)
De schuldenaar die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent, heeft
de keuze om hetzij de surséance van betaling aan te vragen hetzij de
toepassing van de schuldsaneringsregeling te verzoeken. Voor wat
betreft natuurlijke personen die géén zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen, treedt de schuldsaneringsregeling in de plaats van de surséanceregeling. Daartoe wordt aan artikel 213 een tweede lid toegevoegd.
Onderdeel F (Invoeging van de artikelen 247a, 247b en 247c)
Artikelen 247a, 247 b en 247c
De invoeging van deze artikelen houdt verband met de mogelijkheid
dat een natuurlijke persoon die een zelfstandig beroep of bedrijf
uitoefent een mogelijkheid geboden wordt te kiezen tussen de
toepassing van de surséance van betaling of de toepassing van de
schuldsaneringsregeling (zie daarvoor de paragrafen 30 en volgende van
het algemeen gedeelte van deze memorie van toelichting). Is de
surséance van betaling voorlopig verleend, dan kan de schuldenaar
verzoeken deze in te trekken onder het gelijktijdig uitspreken van de
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toepassing van de schuldsaneringsregeling. Deze mogelijkheid bestaat
tot de dag die voorafgaat aan de dag waarop omtrent de definitieve
verlening van de surséance wordt beslist (art. 215 Fw). Voor het geval
daartoe géén dag zou zijn bepaald of die dag op een later tijdstip is
vastgesteld, is in artikel 247a, eerste lid, een uiterste termijn van twee
maanden opgenomen. Aangenomen mag worden dat die termijn
voldoende tijd biedt aan de schuldenaar en de bewindvoerder in de
surséance om te bezien of tot het doen van een verzoek tot omzetting in
de toepassing van de schuldsaneringsregeling zal worden overgegaan.
Overigens zijn onder de toepassing van de schuldsaneringsregeling
bepalingen van toepassing die afwijken van de regelingen van de
surséance van betaling, in verband waarmee een omzetting binnen
betrekkelijk korte tijd gewenst is. Het moet ook niet zo zijn, dat een
schuldenaar eerst gedurende lange(re) tijd onder de surséance zou vallen
- daaronder geldt bij voorbeeld niet het uitgangspunt dat goederen
geliquideerd moeten worden -, om vervolgens op enig tijdstip dat de
schuldenaar goeddunkt alsnog omzetting van de surséance in de
toepassing van de schuldsaneringsregeling te laten plaatsvinden. Ten
slotte is het ook in het belang van wederpartijen van de schuldenaar op
korte termijn duidelijkheid te verkrijgen of de schuldenaar onder de
surséance regeling blijft of dat ten aanzien van hem alsnog de
toepassing van de schuldsaneringsregeling zal gaan gelden.
De schuldenaar die alsnog de toepassing van de schuldsaneringsregeling wenst, zal een verzoekschrift als bedoeld in artikel 284 moeten
indienen. Op het verzoekschrift, de daarbij te voegen bijlagen, de wijze
van afdoening, de weigeringsgronden en dergelijke zijn verder de
bepalingen van titel III van toepassing. Daarbij geldt derhalve ook dat anders dan, zoals hiervoor bij artikel 15b werd toegelicht, bij omzetting
van een faillissement in de toepassing van de schuldsaneringsregeling -,
de medewerking van de echtgenoot vereist is, tenzij iedere gemeenschap
van goederen is uitgesloten. Mede in samenhang daarmee is in artikel
247a, derde lid, artikel 6, tweede lid, Fw van toepassing verklaard.
Artikel 247b geeft enige regelingen betreffende de mogelijkheid van
hoger beroep en cassatie voor het geval het verzoek van de schuldenaar
in eerste aanleg is afgewezen. Dit artikel hoort uit oogpunt van systematiek thuis in titel II betreffende de surséance van betaling en moet in
zoverre worden beschouwd als een lex specialis ten opzichte van artikel
292.
Het vijfde lid houdt verband met het feit dat een akkoord dat tot stand
komt onder de toepassing van de schuldsaneringsregeling ook werking
heeft jegens schuldeisers van bevoorrechte vorderingen, hetgeen niet
het geval is bij een akkoord in de sursèanceregeling. Verwezen zij tevens
naar een analoge regeling in artikel 1 5c, vijfde lid.
Artikel 247c ten slotte geeft enkele regelingen die gelden indien een
surséance van betaling is omgezet in de toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Onderdeel G (Invoeging titel III)
Artikel 284
Het eerste lid bepaalt wanneer de schuldenaar de schuldsaneringsregeling kan aanvragen. Eén van de criteria is gelijk aan die voor het
kunnen uitspreken van faillissement, te weten dat de schuldenaar
verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen.
Uitgangspunt is immers dat faillissementen van natuurlijke personen
zoveel mogelijk moeten worden teruggedrongen. Daarnaast moet de
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schuldsaneringsregeling kunnen worden aangevraagd indien de schuldenaar weliswaar nog niet heeft opgehouden te betalen, doch redelijkerwijs is te voorzien dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal
kunnen voortgaan. Hiermee kan het tijdig doen van een aanvrage worden
bevorderd; de schuldenaar behoeft met het doen van een verzoek
derhalve niet te wachten tot hij daadwerkelijk niet meer in staat is te
betalen. Dit tweede criterium stemt overeen met dat van artikel 213 Fw
voor de surséance van betaling, zij het dat het niet kunnen voortgaan met
betalen in artikel 284 niet afhankelijk is gesteld van de subjectieve
invulling door de schuldenaar zelf, maar van een objectieve «voorzienbaarheid». Met dit laatste kan worden tegengegaan dat een schuldenaar,
ten einde van de werking van de schuldsaneringsregeling te kunnen
profiteren, in een te vroeg stadium door het indienen van een verzoek de
schuldsaneringsregeling van toepassing kan laten verklaren. Het objectief
gestelde criterium biedt in dat geval een betere mogelijkheid tot het
afwijzen van het verzoek (art. 288, eerste lid, onder a).
Ten einde zo weinig mogelijk belemmeringen voor het indienen van
een verzoekschrift aanwezig te doen zijn, zal in de Invoeringswet (zie
artikel III van het onderhavige wetsvoorstel) een wijziging worden
opgenomen van de Wet tarieven in burgerlijke zaken, waardoor de schuldenaar geen griffierecht verschuldigd zal zijn. Daarmee wordt de toegankelijkheid van de toepassing van de regeling bevorderd. In dit verband zij
erop gewezen dat ook geen procureurstelling vereist is. Dat volgt uit
artikel 361 van het wetsvoorstel.
Het bepaalde in het derde lid van artikel 284 stemt overeen met het
tweede lid van artikel 4 Fw, zoals vastgesteld bij Wet van 7 mei 1986,
Stb. 295. Het derde lid is opgenomen omdat ook de schuldsaneringsregeling - via onder meer het in artikel 313 van overeenkomstige
toepassing verklaarde artikel 63 Fw - het vermogen van de andere
echtgenoot aangaat bij een tussen de echtgenoten bestaande gemeenschap van goederen.
Artikel 285
In het eerste lid van dit artikel is aangegeven welke stukken en
gegevens in of bij het verzoekschrift verstrekt moeten worden. Daaraan
bestaat behoefte voor de beoordeling door de rechter van het verzoek en
met name ook voor de eventuele toepassing van artikel 295, derde lid.
De door de schuldenaar eventueel op een later tijdstip te verstrekken
gegevens die zijn opgesomd in het tweede lid, moeten een meer
uitvoerig inzicht geven in de financiële omstandigheden van de schuldenaar. De te verstrekken gegevens en het over te leggen ontwerp van
een saneringsplan zijn tevens van belang voor onder meer de te plegen
consultatie en de vaststelling van de inhoud van het saneringsplan (verg.
o m . art. 334, 338, vijfde lid, en 343). De gegevens zijn voorts van
belang in het geval de schuldenaar een ontwerp van akkoord heeft
aangeboden, waarbij ook gedacht moet worden aan de bevoegdheid van
de rechter-commissaris een akkoord vast te stellen (art. 332, vierde lid).
Met de verplichting dat de schuldenaar de desbetreffende stukken en
gegevens moet verstrekken, wordt overigens bereikt dat de schuldenaar
zich over zijn positie, al dan niet te zamen met de bewindvoerder of
anderen, zal beraden en mede op basis daarvan een ontwerpsaneringsplan kan opstellen.
Opgemerkt zij, dat de schuldenaar bevoegd is bij het verzoekschrift of
nadien een ontwerp van een akkoord in te dienen (zie daarvoor verder de
artikelen 329 en volgende). Het gelijktijdig met het verzoekschrift,
althans op enig tijdstip vóór de verificatievergadering indienen van een
ontwerp van akkoord ontslaat de schuldenaar evenwel niet van de
verplichting tot het overleggen en verstrekken van gegevens en het
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indienen van een ontwerp van een saneringsplan; de schuldenaar moet
altijd een ontwerp van een saneringsplan indienen, opdat mede uit
oogpunt van proces-economie, zoveel mogelijk onderwerpen in één
(verificatie-)vergadering en daarop volgende behandeling door de
rechtbank kunnen worden afgewikkeld. Voor het een en ander zij verder
verwezen naar de artikelen 328 tot en met 342.
Artikel 286
Dit artikel waarborgt dat belanghebbenden van de door de schuldenaar
overgelegde stukken kennis kunnen nemen. Bepaald is echter dat de
schuldeisers van die stukken pas inzage kunnen krijgen indien de
toepassing van de schuldsaneringsregeling is uitgesproken. Daarmee
wordt tegengegaan dat van deze gegevens onnodig door derden kennis
kan worden genomen in het geval het verzoek tot de toepassing van de
schuldsaneringsregeling zou worden afgewezen of het verzoek vóór de
uitspraak daarop door de schuldenaar wordt ingetrokken.
Artikel 287
In het eerste lid wordt voorgeschreven dat de rechter terstond op het
verzoekschrift uitspraak doet. Het begrip «terstond» vereist een onmiddellijke reaktie. Daarmee wordt bereikt dat de schuldsaneringsregeling,
tenzij de rechter zich onbevoegd verklaart of het verzoek direkt afwijst,
zeer snel in werking kan treden. Dat is van belang ten einde tegen te
gaan dat schuldeisers, in het bijzonder als zij kennis hebben gekregen
van het verzoek van de schuldenaar, nog snel proberen hun rechten uit te
oefenen. Om de rechter meer tijd te bieden om de zaak zo nodig verder
te onderzoeken, is voorzien in de mogelijkheid dat de schuldsaneringsregeling voorlopig van toepassing wordt verklaard. In effect en rechtsgevolgen maakt het evenwel geen verschil of de schuldsaneringsregeling
voorlopig dan wel direkt of aansluitend definitief van toepassing wordt
verklaard, tenzij uit de wettekst uitdrukkelijk anders voortvloeit.
Overigens zij gewezen op artikel 290, op grond waarvan de rechter, ook
indien hij de schuldsaneringsregeling voorlopig van toepassing verklaart,
zo nodig maatregelen kan bevelen, mede ter beveiliging van de belangen
van schuldeisers.
De laatste volzin van het eerste lid bevat een regeling om onzekerheid
uit te sluiten over de vraag of een handeling vóór dan wel na de uitspraak
tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling is verricht. De regeling
is analoog aan die van artikel 217 van de Faillissementswet voor de
surséance van betaling. Surséance van betaling wordt ingevolge artikel
21 5 van die wet altijd eerst voorlopig verleend. De rechter kan de
schuldsaneringsregeling evenwel hetzij voorlopig hetzij direkt definitief
van toepassing verklaren. De bepaling dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling geacht wordt te zijn ingegaan bij de aanvang van de
dag waarop de rechter de toepassing heeft uitgesproken, geldt dan ook
zowel in het geval waarin de toepassing voorlopig is uitgesproken als in
het geval waarin die toepassing direkt definitief is uitgesproken. Dat
spoort ook met het hiervoor aangegeven uitgangspunt, dat het in effect
en rechtsgevolgen geen verschil maakt of de schuldsaneringsregeling
voorlopig dan wel direkt of aansluitend definitief van toepassing wordt
verklaard.
De bepaling in het tweede lid voorkomt dat de schuldenaar niet
ontvankelijk wordt verklaard of dat zijn verzoek zonder meer wordt
afgewezen indien hij heeft verzuimd een of meer van de in artikel 285,
eerste lid, bedoelde gegevens te verstrekken. De schuldenaar kan er ook
behoefte aan hebben snel een moratorium in werking te laten treden in
verband met voorgenomen of reeds aangevangen executiemaatregelen
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van een individuele schuldeiser. Omdat hij dan snel een verzoekschrift
tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling moet
indienen, kan het voorkomen dat hij niet in de gelegenheid is alle
gegevens bedoeld in artikel 285, eerste lid, direkt daarbij gespecificeerd
te verstrekken. Dat kan alsdan later, indien de rechter de schuldsaneringsregeling voorlopig van toepassing verklaart. Daartoe is met het oog
op de bepaling van het vierde lid een betrekkelijk korte termijn bepaald.
De desbetreffende gegevens moeten de rechtbank bekend zijn met het
oog op de beslissing of de schuldsaneringsregeling definitief van
toepassing zal worden verklaard. Een sanctie op het niet verstrekken van
de gegevens is opgenomen in het vijfde lid. Ter zijde wordt opgemerkt
dat als de toepassing van de schuldsaneringsregeling is uitgesproken en
de schuldenaar in gebreke blijft aan zijn uit het tweede lid van artikel 285
voortvloeiende verplichting te voldoen, de toepassing van die regeling
kan worden beëindigd (art. 350, derde lid, onder c).
Het vonnis moet, ook indien daarbij de schuldsaneringsregeling eerst
voorlopig van toepassing wordt verklaard, de benoeming inhouden van
een rechtercommissaris en een bewindvoerder. Zij kunnen de rechtbank,
zou de voorlopige toepassing zijn uitgesproken, eventueel ook adviseren
met het oog op de beslissing of de definitieve toepassing zou moeten
worden uitgesproken.
Ten einde niet te lang onzekerheid te laten bestaan, is ook met het oog
op de belangen van schuldeisers in het vierde lid een betrekkelijk korte
termijn gesteld voor de beslissing omtrent het al dan niet definitief van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling. Door middel van
de tweede volzin wordt de rechter de mogelijkheid gegeven om, indien
hij dat wenselijk vindt, ter verkrijging van informatie of inlichtingen een
of meer van de genoemde personen te horen.
Het zesde lid is opgenomen om te voorkomen dat de voorlopige
toepassing van de schuldsaneringsregeling zou eindigen, waarna onder
meer de schuldeisers hun rechten kunnen uitoefenen, en vervolgens de
schuldsaneringsregeling mogelijk weer van kracht zou worden op grond
van een daartoe strekkende uitspraak in hoger beroep of cassatie. Ziet de
schuldenaar af van het instellen van hoger beroep van de uitspraak
waarbij de definitieve toepassing is geweigerd, dan eindigt de voorlopige
toepassing van de schuldsaneringsregeling reeds op vrij korte termijn
(art. 292, tweede lid). Echter ook indien de schuldenaar in hoger beroep
is gegaan, zal op betrekkelijk korte termijn een uitspraak in hoger beroep
verkregen kunnen worden (art. 292, derde lid). Indien cassatie is
ingesteld, moet rekening gehouden worden met een langere termijn.
Artikel

288

Dit artikel bevat zowel een aantal imperatieve als een aantal facultatieve weigeringsgronden die gelden ten aanzien van zowel de uitspraak
tot de voorlopige als die tot de definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling. De in dit artikel vermelde weigeringsgronden zijn limitatief.
De schuldsaneringsregeling beoogt de schuldenaar vooruitzicht te bieden
dat hij als het ware weer met een schone lei kan beginnen. Daarbij is
onder ogen gezien dat de toepassing van de voorgestelde regeling
doorgaans gevolgen zal hebben voor de schuldeisers. Gelet op vermeld
uitgangspunt van de schuldsaneringsregeling zijn er onder meer geen
weigeringsgronden opgenomen die betrekking hebben op de aard of de
omvang van vorderingen van schuldeisers (paragrafen 20 tot en met 22).
Met een en ander zou het niet in overeenstemming zijn indien de rechter
het verzoek van de schuldenaar tot het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling zou afwijzen op een andere grond dan die in dit
artikel 288 zijn vermeld. Dit betekent ook dat het verzoek van de schuldenaar niet mag worden afgewezen op grond dat de belangen van een of
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meer schuldeisers zich tegen de toepassing van de schuldsaneringsregeling zouden verzetten. De belangen van de schuldeisers zijn in de
weigeringsgronden verdisconteerd. Hierbij moet voorts worden bedacht
dat de voorgestelde schuldsaneringsregeling slechts een beperkte en
strak omlijnde uitzondering maakt op de hoofdregel dat men zijn
schulden dient te betalen. Dit komt, behalve in de sterk door de
noodzaak van bescherming van de belangen van de schuldeisers geïnspireerde weigeringsgronden, tevens tot uitdrukking in de eisen voor de
toelating tot de schuldsaneringsregeling (art. 284), de verplichting van
de schuldenaar tot het verstrekken van inlichtingen (art. 285-287) en de
- het regime van de regeling vormgevende - artikelen 295 en volgende,
welke bepalingen overwegend zijn gericht op het belang van de
gezamenlijke schuldeisers om zo veel mogelijk baten voor de boedel te
verkrijgen en te behouden.
De in het eerste lid onder a genoemde weigeringsgrond kwam
hierboven bij artikel 284 reeds aan de orde. Wat betreft de tweede
weigeringsgrond (onder b), zij verwezen naar paragraaf 18 van het
algemeen gedeelte. De onder c genoemde weigeringsgrond houdt
verband met het feit dat de schuldenaar, behoudens ten aanzien van de
boedel, zelfstandig bevoegd blijft tot het verrichten van rechtshandelingen en derhalve ook schulden kan en mag aangaan die, als hoofdregel,
niet de boedel aangaan maar door de schuldenaar uit eigen, buiten de
boedel vallende middelen moeten worden voldaan. Voor die tijdens de
toepassing van de schuldsaneringsregeling ontstane schulden moet
echter niet, naast de reeds van kracht zijnde schuldsaneringsregeling,
wederom de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard kunnen
worden. Verwezen zij in dit verband ook naar de toelichting bij artikel 3b.
Het tweede lid bevat een tweetal facultatieve weigeringsgronden. Een
aaneenschakeling van faillissementen en schuldsaneringsregelingen of
opeenvolgende schuldsaneringsregelingen is niet gewenst. De weigeringsgrond onder a biedt in verband daarmee de mogelijkheid het
verzoek van de schuldenaar af te wijzen. Denkbaar is dat een eerder
faillissement is uitgesproken terwijl de schuldsaneringsregeling ten
aanzien van de schuldenaar van toepassing was (art. 312) of dat de
schuldenaar van rechtswege in staat van faillissement is komen te
verkeren door een uitspraak tot beëindiging van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling (art. 338, zesde lid, tweede volzin, en 350,
vijfde lid). Echter ook in andere gevallen moet met een eerder faillissement rekening gehouden kunnen worden. Daarbij spelen tevens
aspecten als de aanleiding tot dat faillissement, omvang van de toen
bestaande schulden en eventuele betaling uit de faillissementsboedel op
vorderingen van schuldeisers, de grond van opheffing of beëindiging van
het faillissement en dergelijke een rol. Al deze en andere factoren zal de
rechter kunnen betrekken bij zijn oordeel of de hier bedoelde weigeringsgrond toepassing zal vinden. De vrijheid die de rechter wegens het facultatieve karakter van deze weigeringsgrond heeft, sluit derhalve niet uit
dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling binnen betrekkelijk
korte termijn na een voorafgaand faillissement of schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken. Een dwingende weigeringsgrond zou dan ook
te ver gaan.
Ten aanzien van de in het tweede lid onder b vermelde weigeringsgrond betreffende de «goede trouw» van de schuldenaar, zij verwezen
naar hetgeen daarover in het algemeen gedeelte van de toelichting in
paragraaf 19 is gesteld. Voor goed begrip wordt opgemerkt dat hetgeen
waarop wordt gedoeld noch een zuiver geval is van «goede trouw» als
bedoeld in artikel 11 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, noch van
objectief recht zoals de eisen van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in
de artikelen 2 en 248 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat
bij de hier aan de orde zijnde weigeringsgrond om een gedragsmaatstaf
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(«te goeder trouw handelen»). In die betekenis komt de term bij
voorbeeld ook voor in artikel 54 Fw.
De in het tweede lid opgenomen weigeringsgronden moeten niet
geïsoleerd van elkaar worden gezien. Hoewel één van de omschreven
gronden op zichzelf in een concrete zaak voldoende kan worden geoordeeld om het verzoek af te wijzen, is tevens denkbaar dat één van de
omschreven gronden de rechter geen aanleiding zou geven om het
verzoek van de schuldenaar te weigeren, doch dat een combinatie van
die twee gronden daartoe wel reden kan zijn. Ook kan het feit dat de
schuldenaar eerder failliet is geweest of eerder de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem van toepassing is geweest, mede bepalend
zijn voor de beoordeling of de schuldenaar al dan niet te goeder trouw is
geweest voor wat betreft het ontstaan of onbetaald laten van schulden
die hem opnieuw in de financiële problemen hebben gebracht.
Het derde lid stelt zeker dat ook ten aanzien van een schuldenaar die,
ondanks alle te plegen inspanningen, er naar verwachting niet in zal
slagen middelen in de boedel te brengen, de toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken moet kunnen worden. Zou dat anders
zijn, dan zou een schuldenaar - in strijd met het door dit wetsvoorstel
beoogde doel toch tot in lengte van jaren met zijn schulden kunnen
worden achtervolgd. Mede om die reden is in het wetsvoorstel niet
voorzien in de mogelijkheid dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling tussentijds wordt beëindigd wegens de toestand van de boedel of
op grond dat tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling zou
blijken dat, tegen de verwachting in, weinig of geen middelen in de
boedel vloeien.
Het vierde lid is opgenomen om schuldenaren niet van een aanvraag te
weerhouden uit vrees dat zij bij afwijzing van het verzoek ambtshalve in
staat van faillissement worden verklaard. Faillietverklaring is uiteraard
wel mogelijk indien gelijktijdig met het verzoek tot het uitspreken van de
toepassing van de schuldsaneringsregeling, een verzoek of vordering tot
faillietverklaring aanhangig is, en het eerste wordt afgewezen (vgl. mede
art. 3a).
Artikel 289
In verband met de mogelijkheid dat de rechter eerst de voorlopige
toepassing van de schuldsaneringsregeling uitspreekt maar vervolgens
de definitieve toepassing weigert, is in het eerste lid voor wat betreft de
vaststelling van het tijdstip van de verificatievergadering, aangeknoopt bij
de uitspraak tot het definitief van toepassing verklaren. Ten behoeve van
het verdere verloop van de schuldsaneringsregeling is het van belang dat
de verificatievergadering zo spoedig mogelijk plaatsvindt, waartoe in het
tweede lid de periode is bepaald waarbinnen de verificatievergadering
moet worden gehouden De vergadering is niet alleen van belang voor de
verificatie van de vorderingen, maar tevens bestemd voor een consultatie
over het ontwerp van een saneringsplan en, indien de schuldenaar dat
(tijdig) heeft ingediend, de stemming over een akkoord. Ten einde
enerzijds de schuldeisers de gelegenheid te geven zich over een en
ander te beraden en anderzijds de rechtercommissaris, de schuldenaar
en de bewindvoerder de tijd te gunnen zich op die vergadering voor te
bereiden en zo nodig alsnog de stukken bedoeld in artikel 285, tweede
lid, te deponeren, mag de verificatievergadering niet eerder plaatsvinden
dan twee maanden na de uitspraak tot de definitieve toepassing van de
schuldsaneringsregeling. Om de schuldenaar en de bewindvoerder in
staat te stellen ingekomen vorderingen voor de verificatievergadering te
toetsen en daarover zo nodig met schuldeisers in kontakt te treden, is in
het derde lid bepaald dat tussen de dag waarop de schuldvorderingen
uiterlijk moeten zijn in gediend en de dag van de verificatievergadering
ten minste veertien dagen moeten verlopen.
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Artikel

290

De in dit artikel opgenomen regeling is analoog aan die van artikel 225
voor de surséance van betaling. Aan het eerste lid kan met name
behoefte bestaan indien de rechter eerst de voorlopige toepassing van
de schuldsaneringsregeling uitspreekt. Het tweede lid biedt de
mogelijkheid maatregelen te treffen in het geval dat de schuldenaar
tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling zijn schuldeisers
tracht te benadelen of zijn verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling
niet nakomt. Het moeten treffen van maatregelen op grond van het
tweede lid kan een aanwijzing zijn dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling zou moeten worden beëindigd, in verband waarmee tevens
een verzoek tot tussentijdse beëindiging aanhangig kan zijn (art. 350,
derde lid, onder c en e).
Artikel 291
De rechter kan er behoefte aan hebben zich te laten voorlichten door
deskundigen, bij voorbeeld omtrent de in het saneringsplan op te nemen
regelingen (art. 343). Een en ander zal zich waarschijnlijk slechts
voordoen in meer gecompliceerde zaken. Verondersteld mag worden dat
de rechter met het oog op het beperken van de kosten, van de in dit
artikel gegeven bevoegdheid tot het benoemen van deskundigen een
terughoudend gebruik zal maken. De kosten van de door de rechter
benoemde deskundigen zijn schulden van de boedel (art. 320, zevende
lid).
Artikel 292
In het eerste lid wordt de mogelijkheid van het instellen van rechtsmiddelen tegen de verlening van de schuldsaneringsregeling aan schuldeisers en andere belanghebbenden onthouden. Betrokkenen kunnen vrij
spoedig na het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling in de verificatievergadering hun standpunt omtrent de voortzetting
van de schuldsaneringsregeling kenbaar maken. Tegen een uitspraak tot
voortzetting van de schuldsaneringsregeling en tot vaststelling van het
saneringsplan en tegen andere beslissingen van de rechter die in het
kader van de toepassing van de schuldsaneringsregeling worden
gegeven, kunnen door schuldeisers rechtsmiddelen worden ingesteld.
Overigens kunnen zij in voorkomende gevallen op de voet van artikel 350
een verzoekschrift tot tussentijdse beëindiging van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling indienen. Met een en ander zijn hun rechten
voldoende gewaarborgd. Het zou nodeloos vertragend werken als tegen
de uitspraak tot het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Ter vergelijking zij er in dit verband op gewezen dat ook tegen de voorlopige
verlening van surséance van betaling door schuldeisers geen verzet,
hoger beroep of cassatie kan worden ingesteld. De definitieve verlening
van surséance van betaling laat zich in dit opzicht vergelijken met de
beslissing tot voortzetting van de schuldsaneringsregeling (art. 338,
vierde lid), tegen beide uitspraken kunnen rechtsmiddelen worden
aangewend (vgl. art. 219 Fw resp. 341 van dit wetsvoorstel).
De schuldenaar zelf moet uiteraard kunnen opkomen tegen een afwijzende beslissing op zijn verzoek tot het uitspreken van de toepassing van
de schuldsaneringsregeling. Het tweede lid heeft betrekking op zowel de
uitspraak waarbij het verzoek van de schuldenaar zonder meer is
afgewezen als op de uitspraak waarbij de definitieve toepassing is
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geweigerd nadat de schuldsaneringsregeling eerst voorlopig van
toepassing was verklaard. Met name in dat laatste geval is het noodzakelijk dat op zo kort mogelijke termijn in hoger beroep uitspraak wordt
gedaan. In dit verband zij mede verwezen naar artikel 287, zesde lid,
waarin is bepaald dat de voorlopig van toepassing verklaarde schuldsaneringsregeling gehandhaafd blijft tot de uitspraak tot afwijzing van het
definitief van toepassing verklaren in kracht van gewijsde is gegaan. Ten
einde de onzekerheid, ook uit het oogpunt van de belangen van schuldeisers, zo kort mogelijk te doen zijn, zijn in het derde lid korte termijnen
opgenomen voor de behandeling van de zaak en het doen van een
uitspraak door het gerechtshof.
Het in het vijfde lid opgenomen voorschrift hangt onder meer samen
met de regeling van artikel 287, zesde lid; de rechtbank, de rechtercommissaris en de bewindvoerder kunnen via de kennisgeving weten dat
de toepassing van de schuldsaneringsregeling (nog) niet is geëindigd.
Aan een verplichting tot kennisgeving aan de griffier van de rechtbank
bestaat geen behoefte indien in eerste aanleg het verzoek van de schuldenaar zonder meer is afgewezen.
In hoger beroep en cassatie is er ter behandeling van de zaak meer tijd
voordat uitspraak wordt gedaan dan de rechtbank heeft, die immers
«terstond» na de indiening van het verzoek een uitspraak moet doen. Op
het tijdstip van de behandeling van de zaak in hoger beroep zullen ook
de eventueel in eerste aanleg nog ontbrekende gegevens door de schuldenaar of de bewindvoerder kunnen worden verstrekt. Het gerechtshof
kan dan ook, bij vernietiging van het afwijzende vonnis in eerste aanleg,
direkt de definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling
uitspreken (zesde lid) Daarmee wordt ook voorkomen dat, zou het
gerechtshof in hoger beroep slechts de voorlopige toepassing van de
schuldsaneringsregeling uitspreken, van een eventuele weigering nadien
van de rechtbank tot het uitspreken van de definitieve toepassing van die
regeling, het gerechtshof wederom in dezelfde zaak tot een beslissing
moet komen, indien althans van de uitspraak van de rechtbank in hoger
beroep wordt gekomen. Hetzelfde geldt voor eventuele verlening in
cassatieberoep.
Het zevende lid stelt buiten twijfel dat ook in hoger beroep of cassatie,
bij afwijzing van het verzoek, geen ambtshalve faillietverklaring kan
volgen. Verder zij verwezen naar artikel 288, vierde lid, en de toelichting
daarop.
Het achtste lid heeft betrekking op de situatie dat de rechtbank het
verzoek tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling had
afgewezen, en derhalve ook niet de voorlopige toepassing van die
regeling had uitgesproken. Wordt de toepassing eerst in hoger beroep of
in cassatie uitgesproken, dan moet derhalve alsnog worden voldaan aan
het voorschrift omtrent de benoeming van een rechtercommissaris en
een bewindvoerder (art. 287, derde lid) en het voorschrift tot de
vaststelling van dagen, uur en plaats als bedoeld in artikel 289.
Artikel 293
De aankondiging door de griffier als in dit artikel voorgeschreven strekt
ertoe, net zoals in faillissement en surséance van betaling, schuldeisers
van het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling in
kennis te stellen. Verwezen zij tevens naar artikel 329, vijfde lid, waar uit
blijkt dat de griffier in de aankondiging tevens melding moet maken van
een ontwerp van akkoord, indien dat tegelijk met het verzoekschrift is
ingediend. De aankondiging dient door de griffier van de rechtbank te
geschieden, ook in het geval de toepassing van de schuldsaneringsregeling in hoger beroep of in cassatie is uitgesproken. Artikel 292, achtste
lid stelt zeker dat de griffier van de rechtbank van die uitspraak kennis
krijgt.
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Indien de schuldsaneringsregeling door de rechtbank voorlopig van
toepassing is verklaard, kan in de aankondiging geen melding worden
gemaakt van de dagen, uur en plaats waarop de verificatievergadering
gehouden zal worden. Opgave daarvan zal in dat geval in een afzonderlijke aankondiging moeten geschieden zodra de schuldsaneringsregeling
definitief van toepassing is verklaard (art. 289).
Artikel 294
Het in dit artikel opgenomen voorschrift is, met een enkele op de
schuldsaneringsregeling toegesneden aanpassing, analoog aan die welke
geldt voor het door de griffier aan houden van een register in faillissement en surséance van betaling (vergelijk de art. 19 resp. 222a Fw).
Artikel 295
Het eerste lid bevat de hoofdregel ten aanzien van de vraag welke
goederen de boedel omvat. Het begrip «goed» moet hier worden
verstaan in de betekenis van artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek.
Het tweede lid houdt verband met het feit dat de schuldenaar een
bepaald gedeelte van het inkomen dat hij tijdens de toepassing van de
schuldsaneringsregeling verkrijgt, mag behouden. Het in het tweede lid
bedoelde bedrag van het inkomen en periodieke uitkeringen valt van
rechtswege buiten de boedel en dus niet, zoals in het faillissement het
geval is (vgl. art. 2 1 , aanhef en onder 2", Fw) krachtens bepaling door de
rechtercommissaris. Bij periodieke uitkeringen kan gedacht worden aan
bijstands, alimentatie- en pensioenuitkeringen, alsmede aan daarmee op
een lijn te stellen uitkeringen, zoals die genoemd in artikel 475c van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Voor wat betreft hetgeen de schuldenaar aan inkomen of periodieke
uitkeringen verkrijgt, bevatten het tweede en derde lid een uitputtende
regeling. Dit is in het tweede lid tot uitdrukking gebracht door te bepalen
dat van deze inkomsten en uitkeringen «onverminderd het derde lid,
slechts» het aangegeven deel buiten de boedel blijft. Daaruit volgt dat
het niet mogelijk is dat daarnaast nog op andere gronden inkomsten of
periodieke uitkeringen buiten de boedel vallen, waarbij met name aan de
werking van het vierde lid, aanhef en onder a en d, zou kunnen worden
gedacht.
Op grond van het derde lid kan ingevolge rechterlijk besluit een
nominaal bedrag bovenop het in het tweede lid bedoelde bedrag buiten
de boedel vallen. Bij de eventuele vaststelling van dat bedrag kan de
rechter rekening houden met de financiële verplichtingen van de schuldenaar die niet ten laste van de boedel komen en die hij derhalve zelf
moet voldoen. In ieder geval zullen daartoe behoren de normale kosten
van het levensonderhoud. Tevens kan met bijzondere uitgaven rekening
worden gehouden zoals meer dan normale kosten die de schuldenaar
moet maken om zijn inkomen te verwerven (bij voorbeeld hoge
reiskosten). Bij de berekening van hetgeen de schuldenaar ter dekking
van de hier bedoelde uitgaven behoeft, kan de rechter rekening houden
met een eventueel inkomen van de - ook buiten iedere gemeenschap van
goederen gehuwde - echtgenoot van de schuldenaar, met het oog
waarop ter zake dienende gegevens moeten worden verstrekt (art. 285,
tweede lid, onder f).
Het derde lid stelt geen bovengrens aan het vast te stellen nominale
bedrag, evenmin als dat het geval is bij artikel 2 1 , onder 2 , in het geval
van faillissement. De bepaling is echter niet bedoeld om, zo nodig
telkens, een voorziening te kunnen treffen waardoor de schuldenaar - die
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immers zelfstandig handelingsbevoegd blijft - in staat zal zijn alle
schulden die hij aangaat of die anderszins ontstaan na het van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling te betalen.
Integendeel, de schuldenaar zal zijn uitgavenpatroon juist moeten
afstemmen op het bedrag dat hem op grond van het tweede en
eventueel het derde lid wordt gelaten. Zo zal de rechter in het geval de
schuldenaar een hoge tot zeer hoge huur verschuldigd is, daarmee bij
het vaststellen van een nominaal bedrag niet zonder meer rekening
behoeven te houden, mede gelet op de mogelijkheid de huurovereenkomst te doen beëindigen (art. 305). Voorts zij opgemerkt dat een schuldenaar die alimentatie verschuldigd is, kan verzoeken een rechterlijke
uitspraak of een overeenkomst ter zake te wijzigen of in te trekken. Het
van toepassing zijn van de schuldsaneringsregeling kan in dit verband
worden gezien als een wijziging van omstandigheden als bedoeld in
artikel 401 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De verplichting tot
het betalen van levensonderhoud is geen boedelschuld (vgl. voor faillissement de uitspraak van de Hoge Raad van 14 juni 1991, NJ 1991,
630). Gaat de schuldenaar in verhouding tot het hem gelaten bedrag
bovenmatige schulden aan, dan zal dat in het algemeen aanleiding
kunnen geven tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling (art. 350,
derde lid, onder c) of kunnen leiden tot zijn faillissement op grond van
artikel 312.
Ook in het saneringsplan kan de rechter een nominaal bedrag
vaststellen. In verband daarmee verliest een vóór de vaststelling van het
saneringsplan gegeven beslissing haar kracht, zodra de uitspraak
houdende de vaststelling van het saneringsplan in kracht van gewijsde is
gegaan (art. 343, derde lid, onder a, en vierde lid). Aan de rechtercommissaris komt geen bevoegdheid meer toe een nominaal bedrag vast
te stellen zodra het saneringsplan is vastgesteld.
In het vierde lid wordt een aantal uitzonderingen gemaakt op de hoofdregel van het eerste lid. Voor de eerste daarvan, onder a, gelden drie
voorwaarden: 1) de goederen moeten zijn verkregen uit een overeenkomst die tot stand is gekomen na het tijdstip van het van toepassing
verklaren van de saneringsregeling; goederen die worden verkregen uit
een vóór dat tijdstip tot stand gekomen overeenkomst vallen mitsdien in
de boedel; 2) de goederen moeten zijn verkregen «anders dan om niet»;
zo zullen goederen die bij voorbeeld krachtens schenking worden
verkregen, in de boedel vallen; 3) de met de verkrijging van de goederen
samenhangende prestatie van de schuldenaar mag niet ten laste van de
boedel komen; deze bepaling houdt mede verband met de regeling van
de artikelen 297, 298, 299 en 3 1 1 .
Voor de goede orde zij opgemerkt dat, voor wat betreft de in het
tweede lid bedoelde inkomsten en periodieke uitkeringen, dat lid een
bijzondere regel bevat ten opzichte van het onderhavige, in het vierde lid,
onder a, opgenomen onderdeel. Dit brengt met zich mee dat bij
voorbeeld inkomsten (zijnde «goederen» in de hiervoor aangeduide
betekenis) uit arbeid (zijnde een tegenprestatie) waarop de schuldenaar
aanspraak kan maken uit een arbeidsovereenkomst die is gesloten na de
uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling, niet onder
de werking van het vierde lid, onder a, maar slechts onder de werking
van het tweede en eventueel derde lid vallen.
De onderdelen b en c noemen nog enkele andere goederen die buiten
de boedel vallen. Het gaat daarbij om de inboedel en, kort gezegd,
toekomstige pensioenaanspraken. Er is evenwel geen sprake van het
zonder meer buiten de boedel vallen. Met het begrip «bovenmatig», dat
bij voorbeeld ook voorkomt in artikel 88, onder b, van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, wordt een grens aangegeven die zo nodig door de
rechter kan worden vastgesteld.
Ten aanzien van onderdeel c zij ter verduidelijking opgemerkt dat dit

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 969, nr. 3

42

slechts ziet op nog niet geëffectueerde rechten uit verzekeringen waarbij
afkoop mogelijk is. Wil de bewindvoerder deze aanspraken ten behoeve
van de boedel te gelde maken dan kan hij dit slechts binnen de grenzen
van het onderhavige onderdeel. Daadwerkelijke pensioenbetalingen aan
de schuldenaar vallen onder de hoofdregel van het eerste lid. In het
tweede en derde lid zijn hieromtrent bijzondere bepalingen opgenomen.
In onderdeel c wordt gesproken van kapitaal- of levensverzekeringen of
overeenkomsten onder welke benaming ook die direct of indirect leiden
tot een pensioenuitkering of soortgelijke uitkeringen. Een strakkere
formulering die iedere vorm en benaming van overeenkomsten die men
in de praktijk wel gebruikt, beschrijft, lijkt niet wel denkbaar. Zo zijn er
ook verschillende vormen van lijfrenten en levensverzekeringen. Met de
zinsnede «die direct of indirect leidt tot» wordt gedoeld op bij voorbeeld
een kapitaalverzekering die, als de verzekerde op een bepaald tijdstip in
leven is, tot uitkering leidt en met welke uitkering een lijfrente wordt
gekocht. Dit onderdeel van het vierde lid ziet op deze en vergelijkbare
mogelijkheden die echter alle tot kenmerk moeten hebben dat het gaat
om een «oudedagsvoorziening». Deze moet, voor zover althans niet
bovenmatig, niet ten behoeve van de boedel kunnen worden afgekocht;
de schuldenaar die een redelijke pensioenvoorziening heeft getroffen,
moet die niet worden ontnomen. Hierbij zij aangetekend dat ook pensioenaanspraken van personen die onder een verplichte pensioenregeling
vallen, thans in het geval van faillissement buiten schot blijven. Het is
niet redelijk dat personen die niet onder een verplichte pensioenregeling
vallen (bij voorbeeld personen die een zelfstandig beroep of bedrijf
uitoefen) en die zelf een voorziening hebben getroffen, door de
toepassing van de schuldsaneringsregeling die voorziening zouden
moeten missen. Bij de vraag of er sprake is van een bovenmatige pensioenvoorziening, zou rekening gehouden kunnen worden met de omstandigheid of er al dan niet toekomstige aanspraken zijn die voortvloeien uit
een verplichte pensioenregeling. Een eventueel daarnaast gesloten
aanvullende kapitaal- of levensverzekering zal in een bevestigend geval,
daarbij mede gelet op de pensioenopbouw onder de verplichte regeling,
eerder als bovenmatig kunnen worden aangemerkt dan in het geval de
schuldenaar geen aanspraken kan ontlenen aan een verplichte pensioenregeling. Overigens zij verwezen naar het zesde lid, waarin een regeling
is neergelegd die misbruik beoogt tegen te gaan.
Onderdeel d omvat de goederen zoals bedoeld in artikel 2 1 , onder 1°,
3°, 5° en 6 ° , Fw. Deze goederen vallen ook in faillissement zonder meer
buiten de boedel.
Op grond van onderdeel e ten slotte kan de rechter of de rechtercommissaris een bedrag vaststellen overeenkomstig artikel 2 1 , onder 4 ' ,
dat dan, evenals in faillissement, buiten de boedel valt. Een vóór de
vaststelling van het saneringsplan ter zake gegeven beslissing verliest
haar kracht, zodra de uitspraak houdende de vaststelling van het
saneringsplan in kracht van gewijsde is gegaan (art. 343, vierde lid).
Zoals ook het geval is bij de toepassing van het derde lid, kan de rechtercommissaris een bedrag als hier bedoeld vaststellen totdat het
saneringsplan is vast gesteld.
Het vijfde lid is mede opgenomen om schijnconstructies waardoor de
boedel nadeel zou kunnen lijden, te kunnen passeren.
Artikel 296
Het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling brengt
met zich mee dat de schuldenaar, kort gezegd, geen feitelijke en
beschikkingshandelingen mag verrichten ten aanzien van tot de boedel
behorende goederen. Het beheer over deze goederen, alsmede de
bevoegdheid om daarover in het kader van het beheer en de vereffening
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te beschikken, berust bij de bewindvoerder. De tot de boedel behorende
goederen zullen in beginsel door de bewindvoerder te gelde moeten
worden gemaakt, voor zover de rechter niet anders beslist (art. 343,
derde lid, onder b). De goederen moeten, indien de bewindvoerder
daarom verzoekt, door de schuldenaar aan hem worden afgeleverd.
Indien de schuldenaar handelt in strijd met het eerste of tweede lid, zal
dat, al naar gelang de aard en de ernst daarvan, aanleiding kunnen geven
tot het beëindigen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
(art. 350, derde lid, onder c).
In het derde lid is de mogelijkheid geopend dat de rechter-commissaris beslist dat de schuldenaar over bepaalde goederen het beheer
heeft. In dat geval zal de verplichting tot afgifte aan de bewindvoerder
niet gelden. Als voorbeeld kan worden genoemd dat de rechter-commissaris de schuldenaar zijn personenauto laat gebruiken indien hij die nodig
heeft voor het verwerven van zijn inkomen. De in dit artikellid gegeven
bevoegdheid komt de rechter ook toe in het kader van het vaststellen van
het saneringsplan. Een beslissing ter zake van vóór de vaststelling van
het saneringsplan verliest haar werking door het in kracht van gewijsde
gaan van de uitspraak tot vaststelling van het saneringsplan (art. 343,
derde lid, onder c, en vierde lid).
Artikel 297
In het systeem van de schuldsaneringsregeling blijft de schuldenaar
zelfstandig bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen. Daarop
bestaat echter een aantal uitzonderingen, zoals in het tweede lid
omschreven. De regeling dat de schuldenaar toestemming behoeft van
de bewindvoerder is opgenomen zowel ter bescherming van de schuldenaar als om tegen te gaan dat de schuldsaneringsregeling zou
mislukken indien de schuldenaar door het verrichten van die rechtshandelingen in zodanige financiële problemen zou geraken dat de schuldsaneringsregeling zou moeten worden beëindigd, met een direkt daarop
aansluitend faillissement.
De bevoegdheid een rechtshandeling die zonder de toestemming van
de bewindvoerder is verricht te vernietigen, is, gelet op het te
beschermen belang, voorbehouden aan de bewindvoerder. Aldus wordt
voorkomen dat op grond van artikel 50 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek de gedachte zou kunnen postvatten dat ook een individuele
schuldeiser deze bevoegdheid toekomt.
Artikel 298
De hoofdregel dat de boedel niet aansprakelijk is, geldt voor alle
verbintenissen die ten laste van de schuldenaar zijn ontstaan tijdens de
toepassing van de schuldsaneringsregeling, ongeacht de bron waaruit zij
voortvloeien. Dit artikel ziet uiteraard mede op verbintenissen die
ontstaan als gevolg van de uit artikel 297 voortvloeiende zelfstandige
bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen. Voor het geval de
schuldenaar een rechtshandeling verricht die de boedel raakt, is analoog
aan de regeling voor het faillissement (art. 24 Fw) bepaald, dat de boedel
wel aansprakelijk is, voor zover deze ten gevolge daarvan is gebaat.
Artikel 299
Op het tijdstip van het van toepassing verklaren vindt als het ware een
fixatie plaats van de vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt. Doorgaans zal het daarbij gaan om vorderingen die
op dat moment bestaan (eerste lid, onderdeel a). Voor de goede orde
wordt opgemerkt, dat vorderingen op de schuldenaar onder een
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opschortende voorwaarde of een opschortende tijdsbepaling die op de
dag van de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling
nog niet is vervuld of verschenen, op het tijdstip van die uitspraak
«bestaan». Deze laatste kunnen overeenkomstig de artikelen 130 en 131
Fw worden geverifieerd. Ook een vordering van een borg die tijdens de
toepassing in de rechten van de schuldeiser wordt gesubrogeerd, valt
onder onderdeel a.
In de onderdelen b tot en met e worden enkele vorderingen onder de
werking van de schuldsaneringsregeling gebracht die niet zonder meer
onder onderdeel a vallen. Voor al deze vorderingen geldt evenwel dat zij
voortvloeien uit een ten tijde van het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling reeds bestaande rechtsverhouding. Onderdeel e
is opgenomen omdat bij vorderingen van andere medeschuldenaren dan
borgen geen subrogatie optreedt. Denkbaar is dat de regresvordering
van zo'n medeschuldenaar eerst ontstaat na de uitspraak tot de
toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Uit het tweede lid vloeit voort dat de vorderingen die onder de werking
van de schuldsaneringsregeling vallen, niet anders kunnen worden
ingesteld dan door aanmelding ter verificatie.
Zoals in onder meer paragraaf 23 van het algemeen gedeelte van deze
toelichting werd aangegeven, kunnen de pand- en hypotheekhouder hun
rechten uitoefenen alsof de schuldsaneringsregeling niet van toepassing
is. Ook de retentor verliest zijn recht niet. Een en ander volgt uit de
artikelen 57 tot en met 60 Fw die in het derde lid van overeenkomstige
toepassing zijn verklaard.
Artikel 300
In dit artikel is bepaald dat de schuldsaneringsregeling niet ten
voordele van borgen en andere medeschuldenaren werkt. Verwezen zij
naar paragraaf 24 van het algemeen gedeelte van de toelichting. Zij
kunnen derhalve, aangesproken door schuldeisers, aan het feit dat de
schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard geen rechten of
verweermiddelen ontlenen. Een vergelijkbare bepaling is voor wat betreft
de surséance van betaling te vinden in artikel 241 Fw.
Artikel 301
In verband met de werking van de schuldsaneringsregeling zijn
bepalingen nodig betreffende het beslag. Voorop staat dat op tot de
boedel behorende goederen geen beslag gelegd kan worden voor vorderingen die onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallen. Niet
tot de boedel behorende goederen kunnen daarvoor evenmin worden
beslagen. Deze laatste zijn slechts vatbaar voor beslag betreffende
vorderingen die niet onder de werking van de schuldsaneringsregeling
vallen. Een en ander vloeit voort uit het systeem van de schuldsaneringsregeling (zie o.m. art. 299, tweede lid) en behoeft dan ook niet expliciet
in de wet te worden bepaald. Voor de goede orde zij opgemerkt dat wat
betreft schulden van de boedel wel beslag gelegd kan worden, uiteraard
alleen op tot de boedel behorende goederen.
Wel regeling vergt daarentegen het in het eerste lid opgenomen
verbod tot het doen van een vordering door de ontvanger. De desbetreffende bevoegdheid die in artikel 19 van de Invorderingswet 1990, Stb.
2 2 1 , is opgenomen, kan worden beschouwd als een vereenvoudigde
vorm van derdenbeslag. Ook de bevoorrechte vorderingen van de fiscus
vallen onder de werking van de schuldsaneringsregeling. Zou de
ontvanger de bevoegdheid tot het doen van een vordering tijdens de
toepassing van de schuldsaneringsregeling mogen uitoefenen, dan zou
hij in zijn hoedanigheid van schuldeiser bevoordeeld worden ten opzichte
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van andere schuldeisers van vorderingen die eveneens onder de werking
van de schuldsaneringsregeling vallen.
In het derde lid is het tijdstip waarop beslagen vervallen gekoppeld aan
de uitspraak van de rechter waarbij het saneringsplan is vastgesteld.
Immers daarmee is ook komen vast te staan dat de schuldsaneringsregeling zal worden voortgezet (art. 338, vierde en vijfde lid), terwijl met
het onherroepelijk worden van die uitspraak de boedel tevens in staat
van insolventie verkeert en tot vereffening en tegeldemaking kan worden
overgegaan (art. 347, eerste lid).
De toepassing van de schuldsaneringsregeling kan tussentijds worden
beëindigd op grond van het feit dat de schuldenaar in staat is zijn
betalingen te hervatten. Ten einde die betaling veilig te stellen, is in het
vierde lid bepaald dat in dat geval een vervallen beslag herleeft.
Artikel

302

Voor wat betreft het tijdstip waarop de schuldenaar die zich ten tijde
van het verzoek in gijzeling bevindt, daaruit wordt ontslagen, is aangeknoopt bij de uitspraak tot het definitief van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling. Betrokkene langer in gijzeling houden is
onnodig en ongewenst, omdat hij niet meer rechtstreeks gedwongen kan
worden tot voldoening van schulden die onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallen. Het ontslag reeds te doen ingaan op het tijdstip
waarop de schuldsaneringsregeling voorlopig van toepassing wordt
verklaard, zou oneigenlijk gebruik van de bevoegdheid tot het verzoeken
van het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling kunnen
uitlokken.
Een eventuele gijzeling kan echter worden voortgezet wegens het niet
nakomen van een vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling niet werkt. Hierbij kan bij voorbeeld gedacht worden aan situaties
als bedoeld in artikel 587 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, onder meer betreffende het geval dat gijzeling is toegelaten voor
het verrichten van een handeling, welke uitsluitend van de wil van de
veroordeelde afhangt. Tevens kan gedacht worden aan een gijzeling van
een weigerachtige getuige (art. 199, eerste lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering).
Opgemerkt zij dat de schuldenaar tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling niet in verzekerde bewaring kan worden gesteld, zoals
geregeld in artikel 87 Fw voor faillissement. Aangenomen mag worden
dat, indien zich een grond voor gijzeling zou voordoen, de rechter tot
beëindiging van de schuldsaneringsregeling zal overgaan (art. 350, derde
lid, onder c), met als gevolg dat de schuldenaar van rechtswege in staat
van faillissement komt te verkeren. Alsdan zou eventueel toepassing
gegeven kunnen worden aan artikel 87 Fw.
Niet is voorzien in een regeling analoog aan die van artikel 33, derde
lid, Fw betreffende lijfsdwang voor zaken als bedoeld in artikel 598a van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Omdat ook in die zaken
betreffende, kort gezegd, levensonderhoud de vorderingen die uit dien
hoofde bestaan op het tijdstip van het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling onder de werking daarvan vallen (art. 299,
eerste lid, onder a), valt niet in te zien waarom de schuldenaar daarvoor
wel in gijzeling zou moeten blijven.
Artikel

303

Het bepaalde in het eerste lid houdt verband met het uitgangspunt dat
de vorderingen van schuldeisers door het van toepassing verklaren van
die regeling zoveel mogelijk worden gefixeerd. Deze regeling gaat verder
dan die in faillissement doordat ingevolge het eerste lid de rente niet
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verschuldigd is, terwijl in faillissement de rente op zichzelf wel doorloopt
maar niet kan worden geverifieerd (art. 128 Fw).
Wordt de schuldsaneringsregeling wel voorlopig maar daarna niet
definitief van toepassing verklaard, dan wordt voor wat betreft de
verschuldigdheid van rente gerekend als ware de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de schuldenaar ook niet voorlopig van toepassing
verklaard. Hetzelfde geldt in het geval de schuldenaar, terwijl de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is, in staat van faillissement
wordt verklaard (art. 312) of door beëindiging van de schuldsaneringsregeling in staat van faillissement komt te verkeren (art. 338, zesde lid, en
350, vijfde lid).
Artikel 304
Ook al bevindt een schuldenaar zich in financiële problemen, hij blijft
behoefte houden aan essentiële voorzieningen zoals water, gas en
elektriciteit. De levering daarvan behoort tijdens de schuldsaneringsregeling in beginsel door te gaan. Het in verband daarmee in het eerste lid
bepaalde komt overeen met de strekking van de uitspraak van de Hoge
Raad van 20 maart 1981, NJ 1981, 640.
Het tweede lid geeft in aanvulling op het eerste lid een regeling
waarmee wordt tegengegaan dat een overeenkomst tot het geregeld
leveren van gas, water en dergelijke wegens het vóór de uitspraak tot de
toepassing van de schuldsaneringsregeling onbetaald laten van een
vordering van de wederpartij zou kunnen worden ontbonden met als
gevolg dat er geen leverantieverplichting van de wederpartij meer
bestaat. Door de formulering «levert geen grond op voor ontbinding» is
tot uitdrukking gebracht dat het tweede lid zowel in de weg staat aan
ontbinding op wijze van artikel 267 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek, als aan de werking van een beding waarin tekortkoming tot
ontbindende voorwaarde wordt bestempeld.
Ook het derde lid strekt ertoe de leverantie van energie en dergelijke
tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling voortgang te doen
vinden.
Voor de goede orde zij opgemerkt dat dit artikel slechts betrekking
heeft op de situatie dat de schuldenaar op het tijdstip van de uitspraak
tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling jegens de wederpartij
wegens vóór dat tijdstip geleverde energie en dergelijke een verbintenis
tot het betalen van een geldsom niet was nagekomen. De in dit artikel
vervatte regeling geldt derhalve niet indien de schuldenaar een andere
verplichting dan het betalen van een geldsom niet is nagekomen. Daarbij
kan bij voorbeeld gedacht worden aan een contractuele verplichting tot
het doen van opgave van het energieverbruik. Opschorting of ontbinding
zal alsdan binnen de grenzen van het Burgerlijk Wetboek denkbaar zijn.
Evenmin heeft dit artikel betrekking op de situatie waarin de schuldenaar
na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling tekortschiet in de nakoming van een na die uitspraak ontstane verplichting,
waaronder begrepen de gehoudenheid voor de vanaf die uitspraak
geleverde energie te betalen.
Artikel 305
Dit artikel geeft een bijzondere regeling voor ten tijde van de uitspraak
tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling bestaande huurovereenkomsten, waarbij de schuldenaar huurder is. Het is ten dele ontleend
aan artikel 39 Fw dat geldt voor faillissement. Anders evenwel dan in het
geval van faillissement en in de surséance van betaling (art. 238), is de
huurprijs die in de schuldsaneringsregeling verschuldigd is vanaf de
uitspraak tot de toepassing van die regeling, géén schuld van de boedel.
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De schuldenaar zal die huurpenningen uit de hem gelaten, niet tot de
boedel behorende middelen moeten voldoen. Voor een uitzondering op
deze regeling zij verwezen naar artikel 3 1 1 , derde lid, ten aanzien van de
huurpenningen die zijn toe te rekenen aan de voortzetting van een
beroep of bedrijf.
Het eerste lid geeft een regeling voor tussentijdse beëindiging door de
huurder. Hij kan zodra de schuldsaneringsregeling - eventueel voorlopig
- van toepassing is verklaard, tot beëindiging overgaan. De bevoegdheid
tot tussentijdse beëindiging komt ook de bewindvoerder toe, echter
alleen indien de schuldsaneringsregeling definitief van toepassing is
verklaard. Met deze laatste voorwaarde wordt tegengegaan dat de
bewindvoerder in de fase van de voorlopige toepassing reeds zou
opzeggen tegen de wil van de schuldenaar, terwijl in dat stadium ook
nog niet zeker is of de definitieve toepassing van de regeling zal worden
uitgesproken. De zelfstandige bevoegdheid van de bewindvoerder om tot
tussentijdse beëindiging over te gaan, wordt toegekend met het oog op
gevallen waarin de schuldenaar een verhoudingsgewijs hoge huurprijs
verschuldigd is. Die zou immers door de schuldenaar zelf moeten worden
betaald uit zijn niet tot de boedel behorende goederen. In dit verband zij
herinnerd aan het in de toelichting bij artikel 295, derde lid, gestelde.
Verondersteld mag worden dat de bewindvoerder van de hem toegekende bevoegdheid pas gebruik zal maken indien de schuldenaar zelf
weigerachtig is tot beëindiging over te gaan. De bewindvoerder behoeft
overigens voor het uitoefenen van zijn bevoegdheid machtiging van de
rechtercommissaris (art. 316, tweede lid).
In faillissement komt ook de verhuurder zonder meer de bevoegdheid
toe tot het tussentijds beëindigen van een huurovereenkomst (artikel 39
Fw). In de surséance van betaling mist de verhuurder echter een
zodanige bevoegdheid (artikel 238 Fw). Mede gelet op het uitgangspunt
dat de schuldenaar-huurder via de werking van artikel 295, tweede lid en
eventueel derde lid, in staat geacht moet worden de huurpenningen die
verschuldigd worden vanaf de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling te kunnen voldoen, bestaat er geen reden de
verhuurder de bevoegdheid te geven zonder meer tot tussentijdse
opzegging over te gaan vanwege het enkele feit dat ten aanzien van de
huurder de toepassing van de schuldsaneringsregeling is uitgesproken.
Anders ligt het evenwel indien de schuldenaar een na de uitspraak tot de
toepassing van de schuldsaneringsregeling jegens de verhuurder
ontstane verplichting niet nakomt. In dat geval zal de verhuurder, zo is in
het derde lid bepaald, wel tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst kunnen overgaan.
Ingevolge het derde lid ten slotte zijn de in dit artikel opgenomen
regelen ook van toepassing in het geval de schuldenaar pachter is.
Artikel 306
Met dit artikel wordt een doorbreking van het beginsel van gelijke
behandeling van schuldeisers van vorderingen ten aanzien van waarvan
de schuldsaneringsregeling werkt, tegengegaan. Betaling op onder de
werking van de schuldsaneringsregeling vallende vorderingen behoort,
voor zover er voldoende aktief aanwezig is, uit de boedel te geschieden.
De schuldenaar moet niet een of meer van die schuldeisers in een betere
positie kunnen brengen door op die onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallende vorderingen te betalen uit zijn niet tot de boedel
behorende middelen. Het artikel is overigens beperkt tot betaling door de
schuldenaar zelf. Betaling door een derde blijft derhalve mogelijk.
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Artikel

307

Indien een schuldeiser een vordering die onder de werking van de
schuldsaneringsregeling valt, zou mogen verrekenen met zijn schuld die
is ontstaan na de uitspraak tot de toepassing van die regeling, zou dat
die schuldeiser in een betere positie brengen dan andere schuldeisers
wier vorderingen eveneens onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallen doch die tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling géén vordering op de schuldenaar verkrijgen. In verband daarmee
is in het eerste lid van dit artikel bepaald, dat verrekening slechts is
toegelaten indien zowel de schuld als de vordering zijn ontstaan vóór de
uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Het eerste lid wijkt ten dele af van en komt in de plaats van het eerste
lid van het voor het overige van overeenkomstige toepassing verklaarde
artikel 53 Fw. De bepaling omtrent verrekening in het eerste lid van
artikel 53 Fw ziet mede op de situatie dat schulden en vorderingen
«voortvloeien uit handelingen, vóór de faillietverklaring met de gefailleerde verricht». Laatstgenoemde regeling brengt met zich dat een
vordering die is ontstaan na de uitspraak tot de toepassing van de
schuldsaneringsregeling uit een overeenkomst die vóór die uitspraak is
gesloten, verrekend kan worden met een schuld die ten tijde van die
uitspraak reeds bestaat. Dat verdraagt zich niet met het uitgangspunt dat
door de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling
zoveel mogelijk een fixatie van rechten en verplichtingen wordt aangebracht en met de overige in dit wetsvoorstel opgenomen regelingen.
Artikel

308

Om dezelfde reden als vermeld in de toelichting op de voorafgaande
twee artikelen, is in dit artikel een bijzondere regeling omtrent toerekening van een betaling opgenomen. Ook deze bepaling heeft de
strekking te voorkomen dat een schuldeiser op een vordering die onder
de werking van de schuldsaneringsregeling valt, anders dan ten laste van
de boedel betaling zou ontvangen. Dit artikel heeft betrekking op de
situatie dat de schuldenaar een schuld heeft ten aanzien waarvan de
schuldsaneringsregeling werkt en hij na de uitspraak tot de toepassing
van die regeling jegens dezelfde wederpartij een nieuwe schuld krijgt. De
schuldenaar voldoet die laatste schuld. Zou de schuldeiser deze betaling
- die de schuldenaar derhalve verricht uit de hem toekomende, niet tot
de boedel behorende middelen - mogen toerekenen op zijn vordering die
onder de werking van de schuldsaneringsregeling valt, dan zou dat niet
alleen een bevoorrechting betekenen ten opzichte van andere schuldeisers wier vorderingen eveneens onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallen, maar tevens dat de schuldenaar de niet onder de
werking van de schuldsaneringsregeling vallende vordering alsnog moet
voldoen.
Artikel

309

In aanvulling op hetgeen in paragraaf 23 van het algemeen gedeelte
van de toelichting is gesteld, wordt opgemerkt dat een door de rechtercommissaris vastgestelde termijn in ieder geval eindigt op het tijdstip
waarop de uitspraak tot vaststelling van het saneringsplan in kracht van
gewijsde is gegaan. Door die uitspraak verkeert de boedel van
rechtswege in staat van insolventie (art. 347, eerste lid) en moet, mede
gelet op het saneringsplan, tot vereffening en liquidatie worden
overgegaan. Derden in de zin van dit artikel moeten dan ook hun
bevoegdheden kunnen uitoefenen.
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Artikel 310
Ten einde te voorkomen dat de toepassing van een schuldsaneringsregeling mislukt doordat de schuldenaar moeilijkheden zou hebben met het
zelfstandig beheer van het hem toekomende, buiten de boedel vallende
inkomen of periodieke uitkeringen (art. 295, tweede en derde lid), wordt
met dit artikel de mogelijkheid geopend dat de bewindvoerder bepaalde
betalingen namens en ten behoeve van de schuldenaar verricht. Het gaat
bij de toepassing van dit artikel derhalve om betalingen die niet ten laste
van de boedel komen en die betrekking hebben op vorderingen ten
aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling niet werkt. Daarbij kan
gedacht worden aan de door de schuldenaar verschuldigde huurpenningen, welke vanaf de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling geen schulden van de boedel zijn en derhalve door de
schuldenaar zelf uit de hem gelaten middelen moeten worden voldaan.
De schuldenaren die door de bewindvoerder van de beschikking van de
rechter-commissaris op de hoogte zijn gesteld, zijn gehouden de door
hen verschuldigde gelden aan de bewindvoerder te betalen. De gelden
die de bewindvoerder aldus ontvangt, vallen buiten de boedel. In verband
met een en ander is in het derde lid bepaald dat de bewindvoerder een
afzonderlijke administratie dient te voeren.
Artikel 311
Zoals in het algemeen gedeelte van deze toelichting (de paragrafen 30
en volgende) is aangegeven, moet de schuldsaneringsregeling ook van
toepassing verklaard kunnen worden op een schuldenaar die een
zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent, met dien verstande dat de
goederen van de schuldenaar in beginsel alle moeten worden geliquideerd.
Het zou nadelig voor de boedel kunnen zijn indien de uitoefening van
het zelfstandig beroep of bedrijf direkt na de uitspraak tot de toepassing
van de schuldsaneringsregeling zou moeten worden gestaakt. Zo moeten
bij voorbeeld lopende overeenkomsten kunnen worden afgewikkeld en
andere handelingen worden verricht of voortgezet die eventuele claims
tot schadevergoeding van wederpartijen zouden kunnen voorkomen of
verminderen. Tevens kan een tijdelijke voortzetting van het zelfstandig
beroep of bedrijf dienstig zijn aan een eventueel in het kader van de
liquidatie beoogde verkoop en overdracht van het bedrijf.
In verband hiermee is in het eerste lid de mogelijkheid geopend dat de
rechter-commissaris bepaalt dat gedurende een door hem vast te stellen
periode de uitoefening van het zelfstandig beroep of bedrijf kan worden
voortgezet. De voortzetting zal alsdan geschieden «ten behoeve van de
boedel». De goederen die door de voortzetting worden verkregen, komen
derhalve ten goede aan de boedel. Dit vloeit mede voort uit artikel 295,
eerste lid. Keerzijde daarvan is, zoals in het derde lid bepaald, dat vorderingen die uit die voortzetting voortvloeien schulden van de boedel zijn.
In verband met deze consequentie mag worden aangenomen dat de
rechter-commissaris alleen dan een beschikking als bedoeld in het eerste
lid zal geven, indien verwacht mag worden dat de voortzetting per saldo
in het belang van de boedel is.
Het is de schuldenaar zelf en derhalve niet de bewindvoerder die op
basis van de beschikking van de rechter-commissaris het bedrijf kan
voortzetten (vgl. artikel 98 Fw voor het faillissement: de curator is
bevoegd; in de surséance is er sprake van samenwerking tussen de
bewindvoerder en de schuldenaar). Bij de uitoefening van een zelfstandig
beroep is het ook moeilijk denkbaar dat de bewindvoerder bevoegd zou
zijn. De schuldenaar is echter niet geheel en al vrij. Ingevolge het tweede
lid behoeft de schuldenaar in de eerste plaats toestemming van de
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bewindvoerder. Voorts moet het gaan om handelingen die voor de
normale uitoefening van het beroep of bedrijf nodig zijn. De bevoegdheid
van de schuldenaar tot het verrichten van handelingen zoals die uit dit
artikel voortvloeit, is een bijzondere regeling ten opzichte van de hoofdregel van artikel 296, eerste lid. Overigens zij nog opgemerkt dat, voor
zover de schuldenaar tijdens de voortzetting in het kader van de
uitoefening van het beroep of bedrijf overeenkomsten zou aangaan,
artikel 295, vierde lid, onder a, toepassing mist omdat de ter verkrijging
van goederen door de schuldenaar te leveren prestatie in dit geval op
grond van het derde lid van artikel 311 ten laste van de boedel komt.
Tot de vorderingen die ingevolge de voortzetting van de uitoefening
van het zelfstandig beroep of bedrijf als vorderingen op de boedel
gelden, behoren de verschuldigde huurpenningen, voor zover die aan de
voortzetting zijn toe te rekenen. Deze in het derde lid expliciet
opgenomen regel geldt als uitzondering op de hoofdregel dat de huur,
verschuldigd vanaf de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling geen schuld van de boedel is (art. 305). De regeling van
het derde lid geldt echter alleen voor zover de verschuldigde huurpenningen zijn toe te rekenen aan de voortzetting van de uitoefening van het
zelfstandig beroep of bedrijf. Dit betekent derhalve dat in het voorbeeld
dat de schuldenaar een pand huurt waarin hij niet alleen zijn zelfstandig
beroep uitoefent maar daarin tevens woonachtig is, een splitsing moet
worden aangebracht in de huurprijs. Het gedeelte van de huur dat kan
worden toegerekend aan het privé-gebruik (het «woongedeelte») is dan
geen schuld van de boedel en zal door de schuldenaar zelf uit zijn eigen
middelen moeten worden opgebracht.
Artikel

312

De zelfstandige bevoegdheid van de schuldenaar tot het verrichten van
rechtshandelingen (art. 297), brengt met zich dat te zijnen laste schulden
kunnen ontstaan. Echter ook uit andere hoofde kunnen schulden
ontstaan. Hij zal deze uit zijn niet tot de boedel behorende middelen
moeten voldoen. Daartoe kan zo nodig ook beslag gelegd worden op niet
tot de boedel behorende goederen. Laat de schuldenaar zijn desbetreffende schulden onbetaald, dan kan hij, indien aan de daarvoor geldende
criteria is voldaan (vgl. art. 6, derde lid, Fw), ter zake van die schulden
tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling in staat van faillissement worden verklaard. De faillietverklaring kan evenwel uitsluitend
geschieden indien hij vorderingen onbetaald laat ten aanzien waarvan de
schuldsaneringsregeling niet werkt. Dit betekent ook dat voor de beoordeling van de vraag of blijkt van feiten en omstandigheden welke
aantonen dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft
opgehouden te betalen, buiten beschouwing moeten blijven de vorderingen die onder de werking van de schuldsaneringsregeling vallen.
Van de mogelijkheid de schuldenaar ondanks het feit dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is failliet te verklaren, zal voor deze een
prikkel uitgaan om zijn schulden te voldoen. Ofschoon de schuldsaneringsregeling kan worden beëindigd indien de schuldenaar tijdens de
toepassing bovenmatige schulden doet of laat ontstaan (art. 350, derde
lid, onder d), bestaat behoefte aan de mogelijkheid tot faillietverklaring
als bedoeld in dit artikel. Bij voorbeeld omdat de schuldenaar die op de
voet van artikel 312 het faillissement aanvraagt, geen bevoegdheid heeft
om op grond van artikel 350 tussentijdse beëindiging van de toepassing
van de schuldsaneringsregeling te verzoeken omdat hij in de zin van dat
artikel geen «schuldeiser» is van een of meer vorderingen ten aanzien
waarvan de schuldsaneringsregeling werkt. Voorts moet het mogelijk zijn
dat het faillissement van de schuldenaar wordt uitgesproken, ook al is er
geen sprake van «bovenmatige» schulden als bedoeld in artikel 350,
derde lid, onder d.
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De uitspraak tot faillietverklaring doet de schuldsaneringsregeling van
rechtswege eindigen. Om te voorkomen dat in het geval van vernietiging
van de uitspraak tot faillietverklaring de schuldenaar opnieuw de
toepassing van de schuldsaneringsregeling zou moeten aanvragen, is in
het derde lid bepaald dat die regeling in dat geval van rechtswege
herleeft. Zou de schuldenaar na die vernietiging opnieuw de toepassing
van de schuldsaneringsregeling moeten aanvragen, dan dreigt overigens
het gevaar dat schuldeisers in de periode vanaf de vernietiging van het
faillissement tot aan de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling hun rechten uitoefenen.
Artikel 313
In dit artikel wordt een aantal bepalingen die gelden voor het faillissement van overeenkomstige toepassing verklaard op de schuldsaneringsregeling. Het gaat hierbij onder meer om hetgeen geldt ten aanzien
van procedures die ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van de
schuldsaneringsregeling aanhangig zijn of nadien worden ingesteld, om
regelingen betreffende ten tijde van die uitspraak bestaande overeenkomsten en om regelingen inzake het inroepen van de nietigheid van
rechtshandelingen (actio Pauliana).
Artikelen 314 tot en met 321
Deze artikelen stemmen in grote lijnen overeen met de desbetreffende
bepalingen die gelden in faillissement. Niet is voorzien in de mogelijkheid
dat een commissie uit de schuldeisers wordt benoemd (vgl. artikel 74 en
volgende Fw), omdat daaraan in de schuldsaneringsregeling van een
natuurlijke persoon geen behoefte zal bestaan. Aangenomen mag
worden dat de afwikkeling van de schuldsaneringsregeling doorgaans
eenvoudig en zonder grote problemen kan verlopen.
Artikel 315 heeft betrekking op beschikkingen die de rechter-commissaris in het kader van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
heeft genomen. Een aantal van de in het tweede lid opgesomde artikelen
is op verspreide plaatsen in de voorgestelde titel III van overeenkomstige
toepassing verklaard. In verband daarmee wordt in het tweede lid
gesproken van beschikkingen die genomen zijn «overeenkomstig» die
artikelen.
De in het achtste lid van artikel 320 opgenomen bepaling kent een
vergelijkbare regeling in artikel 16 Fw voor het geval een faillissement
wordt opgeheven wegens de toestand van de boedel De toepassing van
de schuldsaneringsregeling kan echter niet worden beëindigd wegens de
toestand van de boedel. Niettemin zullen de kosten van de door de wet
voor geschreven publicaties moeten worden voldaan.
Artikelen 322 tot en met 327
Deze artikelen zijn, met enkele aanpassingen, grotendeels ontleend
aan overeenkomstige bepalingen die gelden in faillissement (art. 87 e.v.
Fw). Wat betreft artikel 326, tweede lid, zij nog opgemerkt dat daarin
een omgekeerde regeling is opgenomen ten opzichte van de regeling van
artikel 101, tweede lid, juncto 176, eerste lid, Fw. Uitgangspunt in de
toepassing van de schuldsaneringsregeling is dat goederen ondershands
worden verkocht, tenzij de rechtercommissaris bepaalt dat de verkoop
in het openbaar zal geschieden. Ondershandse verkoop zal in de regel
eenvoudiger en minder tijdrovend zijn en tot een hogere prijs leiden,
terwijl de aan een dergelijke verkoop verbonden kosten geringer zullen
zijn zodat ook daardoor de opbrengst ten behoeve van de boedel groter
zal zijn dan in het geval van openbare verkoop.
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Artikel 328
Voor de vaststelling van de dag waarop de scluildvoideringen uiterlijk
bij de bewindvoerder moeten zijn ingediend en het tijdstip waarop de
verificatievergadering zal plaatsvinden, zij verwezen naar artikel 289. In
de verificatievergadering zal tevens het ontwerp vun akkoord worden
behandeld, indien de schuldenaar dat (tijdig) heeft ingediend, en de
schuldeisers de gelegenheid worden geboden hun standpunt kenbaar te
maken over het door de schuldenaar verplicht over te leggen ontwerp
van een saneringsplan Voor wat betreft de verificatie van de schuldvor
deringen zelf, is in het eerste lid een aantal artikelen die ter zake gelden
in faillissement van overeenkomstige toepassing verklaard. Met
betrekking tot het tweede lid zij tevens verwezen naar artikel 303 en de
toelichting daarop.
Artikel 329
Een schuldenaar kan, evenals in faillissement en surséance van
betaling, er belang bij hebben zijn schuldeisers een akkoord aan te
bieden. Homologatie van een akkoord doet de toepassing van de schuld
saneringsregeling eindigen (art. 340, eerste lid) Dat heeft voordelen
zowel voor de schuldenaar zelf die daardoor immers niet langer onder
worpen is aan de regelingen van de schuldsaneringsregeling, als voor de
schuldeisers die ingevolge een akkoord waarschijnlijk eerder bevredigd
worden dan in het geval de toepassing van de schuldsaneringsregeling
zou voortduren.
In het derde lid is de mogelijkheid geopend dat de schuldenaar meer
dan één keer een akkoord aanbiedt. Daaraan behoeft niet in de weg te
staan dat een eerder aangeboden akkoord is verworpen of de homologatie is geweigerd. Er kunnen zich immers gevallen voordoen dat de
schuldenaar na de vaststelling van het saneringsplan in staat is schuldeisers door middel van een akkoord bevrediging aan te bieden, bij
voorbeeld doordat een familielid bereid is hem daartoe financiële
middelen te verschaffen. Ten einde evenwel tegen te gaan dat de schuldenaar bij herhaling een «kansloos» akkoord aanbiedt, is de bevoegdheid
om na de vaststelling van het saneringsplan een akkoord aan te bieden,
beperkt tot één keer. Doordat, zo volgt uit het systeem van de artikelen
329 en volgende, ook vóórdat een saneringsplan is vastgesteld, één keer
een akkoord kan worden aangeboden, kan onder de toepassing van de
schuldsaneringsregeling derhalve in totaal twee keer een akkoord worden
aangeboden.
De verificatievergadering moet uit oogpunt van proceseconomie
worden benut om zoveel mogelijk onderwerpen geconcentreerd af te
handelen. Dat geldt ook voor de behandeling van een aangeboden
akkoord. Omdat de schuldeisers de gelegenheid moeten hebben tijdig
vóór die verificatievergadering van het aangeboden akkoord kennis te
nemen, is in het vierde lid bepaald dat een ontwerp van akkoord in dit
geval uiterlijk op de vijftiende dag vóór de dag waarop die vergadering
plaatsvindt ter griffie moet zijn gedeponeerd. Deze termijn is gelijk aan
de termijn die om dezelfde reden geldt voor het neer te leggen ontwerp
van een saneringsplan (art. 285, tweede lid, aanhef en onder a).
Het vijfde en zesde lid bevatten regelingen die ertoe strekken schuld
eisers van de nederlegging van een ontwerp van akkoord op de hoogte te
stellen.
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Artikel 330
Een aangeboden akkoord vervalt indien de definitieve toepassing niet
wordt uitgesproken, aldus onderdeel a. Hiervan kan sprake zijn zowel in
het geval dat het ontwerp direkt bij het verzoekschrift tot het van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling is nedergelegd en
het desbetreffende verzoek van de schuldenaar wordt afgewezen als in
het geval dat wel de voorlopige toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken maar de definitieve niet. Het ontwerp van
akkoord vervalt voorts in het geval de schuldsaneringsregeling door een
rechterlijke uitspraak wordt beëindigd (art. 350). Deze onder b
opgenomen grond is analoog aan die van artikel 254 Fw voor de
surséance van betaling. Ten slotte vervalt volgens onderdeel c het
ontwerp van akkoord indien de schuldenaar tijdens de toepassing van de
schuldsaneringsregeling in staat van faillissement wordt verklaard. Dit
laatste staat er overigens niet aan in de weg dat de schuldenaar in zijn
faillissement een akkoord aan biedt (vgl. art. 138 e.v. Fw).
Artikel 331
In dit artikel zijn enkele nadere bepalingen opgenomen die verband
houden met de mogelijkheid dat de schuldenaar zowel vóór als na de
vaststelling van een saneringsplan een akkoord aanbiedt.
Artikel 332
Allereerst zij opgemerkt dat dit artikel van toepassing is ongeacht of
het ontwerp van akkoord in behandeling komt in de verificatievergadering dan wel, indien het ontwerp is nedergelegd nadat het
saneringsplan is vastgesteld, in een speciaal daartoe belegde vergadering als bedoeld in artikel 3 3 1 , tweede lid.
In samenhang met het feit dat, zoals uit artikel 340, tweede lid, volgt,
een gehomologeerd akkoord alleen verbindend is voor schuldeisers van
vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, is in
het tweede lid van artikel 332 bepaald dat ook uitsluitend die schuldeisers bevoegd zijn over het akkoord te stemmen. De concurrente
enerzijds en de bevoorrechte schuldeisers anderzijds zullen in een afzonderlijke groep stemmen, deze laatsten ongeacht de onderlinge rangorde
van hun vorderingen.
Tegen de achtergrond dat de wettelijke schuldsaneringsregeling mede
ten doel heeft het tot stand komen van buitengerechtelijke schuldenregelingen en minnelijke akkoorden te bevorderen (zie onder meer paragraaf
10 van het algemeen gedeelte van de toelichting), zijn de in het derde lid
opgenomen voorwaarden voor het aannemen van een akkoord niet te
strak gesteld en gelijk voor de bevoorrechte en concurrente schuldeisers.
Deze voorwaarden gaan minder ver dan die - uitsluitend voor concurrente schuldeisers - gelden in faillissement (art. 145 Fw) en surséance
van betaling (art. 268). Laatstbedoelde voorwaarden worden in de
praktijk ook wel als te stringent ervaren, in het bijzonder doordat soms
een enkele schuldeiser het aannemen van een akkoord kan blokkeren.
Onder omstandigheden kan een zodanig blokkeren van een akkoord als
onredelijk worden aangemerkt (zie Rechtbank Utrecht 25 november
1986, KG 1987, 22, Hof Amsterdam 7 maart 1991, NJ 1992, 77 en
Rechtbank 's-Gravenhage 28 maart 1991, KG 1991, 170)
Mede gelet op die rechtspraak en op het belang van een vlotte en
praktische afwikkeling van een schuldsanering, is in het vierde lid
bepaald dat de rechtercommissaris een akkoord dat is verworpen
niettemin kan vaststellen als ware het aangenomen. Deze bevoegdheid
betreft het ontwerp van akkoord zoals dat door de schuldenaar is voorge-
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steld dan wel op de voet van het eerste lid vóór de stemming is
gewijzigd. De rechtercommissaris mag derhalve niet een akkoord met
een andere inhoud vaststellen. Wil de rechter-commissaris een in de
stemming van de schuldeisers niet aanvaard akkoord vast stellen, dan
moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet een gekwalifi
ceerde meerderheid van zowel de ter vergadering verschenen bevoorrechte als concurrente schuldeisers voor het akkoord hebben gestemd.
Ten tweede moeten de tegenstemmers in redelijkheid niet tot hun
stemgedrag hebben kunnen komen. Bij de beoordeling daarvan dient de
rechter-commissaris in het bijzonder te letten op het percentage dat die
schuldeisers bij voortzetting van de toepassing van de schuldsaneringsregeling naar verwachting op hun vorderingen zullen ontvangen. In deze
voorwaarde ligt derhalve in ieder geval besloten dat met elkaar worden
vergeleken enerzijds het bedrag dat die schuldeisers ingevolge het
akkoord zouden ontvangen en anderzijds het bedrag dat zij, komt er geen
akkoord, bij voortzetting van de toepassing van de schuldsaneringsregeling naar verwachting zouden ontvangen. In verband met het feit dat
het laatste bedrag per definitie ongewis is, zal deze vergelijking noodza
kelijkerwijs een globaal karakter dragen. Het gaat erom te bezien of er
tussen bedoelde bedragen geen onaanvaardbaar grote verschillen te
verwachten zijn. Een aspect waarmee in dit verband tevens rekening
gehouden kan worden is dat de schuldeisers bij aanvaarding van een
akkoord éérder betaling kunnen ontvangen dan in het geval de
toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt voortgezet. Ten slotte
zij opgemerkt, dat ook in het geval dat de rechter-commissaris op de
voet van het vierde lid een akkoord heeft vastgesteld, homologatie moet
plaatsvinden.
Het procesverbaal, bedoeld in het vijfde lid, is, indien het akkoord in de
verificatievergadering aan de orde is geweest, het proces-verbaal van de
verificatievergadering (zie mede de artikelen 334, vierde lid, en 336).
Komt het akkoord op grond van artikel 3 3 1 , tweede lid, in een afzonderlijke vergadering aan de orde, dan zal het proces-verbaal zich tot het
aldaar verhandelde beperken.
Artikel 333
De behandeling van een akkoord in een speciaal daartoe op de voet
van artikel 3 3 1 , tweede lid, belegde vergadering kan zich slechts
voordoen indien eerder een saneringsplan is vastgesteld. In een dergelijke vergadering komt derhalve geen raadpleging van schuldeisers over
een ontwerp van een saneringsplan aan de orde en kan er ook geen
sprake van zijn dat de schuldeisers hun standpunt kenbaar maken
omtrent het al dan niet voortzetten van de toepassing van de schuldsaneringsregeling. In verband daarmee zijn in dit artikel slechts bepalingen
van overeenkomstige toepassing verklaard die verband houden met het
akkoord zelf.
Artikelen 334 tot en met 336
De schuldeisers moeten, zo is in artikel 334, eerste lid, bepaald, in de
verificatievergadering in de gelegenheid gesteld worden hun oordeel te
geven over het al of niet voortzetten van de schuldsaneringsregeling
alsmede over het door de schuldenaar ingediende ontwerp van een
saneringsplan. Een en ander dient ook te geschieden in het geval dat
eerder in diezelfde vergadering een akkoord is aangenomen. Het is
immers denkbaar dat de rechter de homologatie van het akkoord
weigert, in welk geval hij vervolgens moet beslissen over de voortzetting
van de toepassing van de schuldsaneringsregeling en een saneringsplan
moet vaststellen (art. 338, derde tot en met vijfde lid). Het zou niet

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 969, nr. 3

55

praktisch zijn en vertraging in de hand werken indien na de weigering van
de homologatie daartoe een nieuwe vergadering gehouden zou moeten
worden.
Schuldeisers kunnen tegen de voortzetting van de schuldsaneringsregeling bezwaren hebben omdat bij voorbeeld de schuldenaar reeds op
dat moment een of meer van zijn verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling niet of onvoldoende is nagekomen. Die bezwaren moeten
ingevolge het vierde lid van artikel 334 in het proces-verbaal worden
vermeld, zodat de rechter die over de voortzetting of beëindiging van de
toepassing van de schuldsaneringsregeling zal beslissen, deze bij zijn
besluitvorming kan betrekken. De schuldeisers kunnen op de terechtzitting bedoeld in artikel 337 hun bezwaren eventueel nader toelichten.
Hetzelfde geldt voor op- of aanmerkingen die in de verificatievergadering
zijn gemaakt met betrekking tot het ontwerp van een saneringsplan. Dat
plan kan overigens door de schuldenaar, mede gelet op hetgeen daaromtrent naar voren is gebracht, staande die vergadering worden gewijzigd
(art. 334, tweede lid).
De beslissing of de toepassing van de schuldsaneringsregeling zal
worden voortgezet of beëindigd en, in het eerste geval, tot de
vaststelling van het saneringsplan komt bij uitsluiting toe aan de rechter.
Hij is daarbij niet gebonden aan het oordeel van de schuldeisers. In
verband daarmee is in het derde lid van artikel 334 bepaald dat over een
en ander niet door de schuldeisers bij stemming wordt beslist. Er zij op
gewezen dat schuldeisers tegen de beslissing van de rechter rechtsmiddelen kunnen aanwenden (vgl. onder meer art. 342).
Na de verificatievergadering zal de zaak aan de rechtbank ter
beslissing moeten worden voorgelegd. Met het oog daarop schrijft artikel
335, eerste lid, voor dat de rechter-commissaris vóór het sluiten van de
verificatievergadering de desbetreffende terechtzitting vaststelt. Daartoe
zijn in het tweede lid van dat artikel termijnen opgenomen waarbij, in
verband met de overeenkomstige toepassing van de artikelen 149 en
151, rekening is gehouden met het geval dat over een akkoord is
gestemd.
Artikel

337

De rechtbank zal van hetgeen op de verificatievergadering aan de orde
is geweest kennis nemen uit het proces-verbaal van die vergadering. In
aanvulling daarop is in het eerste lid bepaald dat de rechter-commissaris
op de terechtzitting verslag uitbrengt. Het verslag, dat mondeling kan
worden uitgebracht, zal in de meeste gevallen beperkt kunnen zijn.
Daarin kan zo nodig een nadere toelichting gegeven worden op het
proces-verbaal en het verhandelde ter verificatievergadering, alsmede op
een eventuele beschikking als bedoeld in artikel 332, vierde lid. Tevens
kan de rechter-commissaris reageren op eventueel ingediende verzoekschriften als bedoeld in artikel 149 Fw en meer in het algemeen zijn visie
geven op het verloop van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
tot dat moment, de wijze waarop de schuldenaar zijn uit die regeling
voortvloeiende verplichtingen is nagekomen, de inhoud van het ontwerp
van het saneringsplan en dergelijke.
Van de in het tweede lid aan schuldeisers gegeven bevoegdheid kan
gebruik worden gemaakt door iedere schuldeiser van een vordering ten
aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, ook indien hij niet in
de verificatievergadering is verschenen en aldus van die gelegenheid
geen gebruik heeft gemaakt om zijn standpunt kenbaar te maken.
Naast de in het derde lid aan de schuldenaar gegeven bevoegdheid tot
verdediging van zijn belangen op te treden, bestaat uiteraard ook de
mogelijkheid dat de rechter de bewindvoerder hoort.
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Artikel

338

In het tweede en vierde lid van dit artikel is de logische volgorde
aangegeven van de door de rechtbank na de behandeling ter terechtzitting te nemen beslissingen. Voor zover een akkoord aan de orde is, zal
daaromtrent eerst een beslissing genomen worden. Wordt een akkoord
gehomologeerd, dan blijven de leden drie tot en met zes verder buiten
toepassing; de rechtbank komt in dat geval niet toe aan het nemen van
een beslissing omtrent de voortzetting van de toepassing van de schuldsaneringsregeling en de vaststelling van een saneringsplan. In het andere
geval zal, zoals in het vierde lid aangegeven, allereerst beslist moeten
worden of de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt voortgezet. In het bevestigende geval moet altijd een saneringsplan worden
vastgesteld (vijfde lid). Daaraan doet niet af de eventuele mogelijkheid
dat een beslissing de homologatie van een akkoord te weigeren, in
beroep of cassatie wordt vernietigd. In samenhang daarmee is in artikel
339, derde lid, bepaald dat, indien een dergelijke vernietiging aan de
orde is, het saneringsplan van rechtswege zijn kracht verliest. Voor wat
betreft de bepalingen die de rechtbank in het op de voet van het vijfde
lid vast te stellen saneringsplan kan opnemen, wordt verwezen naar
artikel 343.
Een beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling op
grond van het vierde lid kan ambtshalve plaatsvinden. Denkbaar is
evenwel dat er een verzoekschrift als bedoeld in artikel 350, eerste lid,
van een schuldeiser aanhangig is. Ook een ambtshalve beëindiging geldt
hier als een tussentijdse beëindiging; deze kan derhalve slechts plaats
vinden op de gronden die zijn vermeld in artikel 350, derde lid.
Voor wat betreft het zesde lid, eerste volzin, wordt mede verwezen
naar de toelichting op artikel 287, zesde lid. De desbetreffende regeling
in het zesde lid is bij voorbeeld van belang in het geval dat de rechter de
toepassing van de schuldsaneringsregeling ambtshalve beëindigt op
grond dat hij van oordeel is dat de schuldenaar in staat is zijn betalingen
te hervatten (art. 350, derde lid, onder b) en de schuldenaar van die
uitspraak in beroep komt (artikel 341). Geschiedt de tussentijdse beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling op een van de
gronden als aangegeven in artikel 350, derde lid, onder c, d, of e, dan zal
de schuldenaar van rechtswege in staat van faillissement verkeren zodra
de uitspraak tot de beëindiging van de schuldsaneringsregeling in kracht
van gewijsde is gegaan, in verband waarmee in het zesde lid het vijfde
en zesde lid van artikel 350 van toepassing zijn verklaard.
Artikel 339
Dit artikel ziet op de situatie dat de rechtbank op de voet van artikel
338, tweede lid, een uitspraak heeft gegeven. De eerste twee leden van
het onderhavige artikel hebben betrekking op hoger beroep en cassatie
aangaande de uitspraak inzake de homologatie of de weigering daarvan.
De schuldeisers kunnen alleen dan in hoger beroep en cassatie komen
indien zij ten einde voor hun belangen op te komen op de terechtzitting
zijn verschenen.
Het derde lid houdt verband met de omstandigheid dat de rechter, bij
weigering van de homologatie en bij beslissing tot voortzetting van de
toepassing van de schuldsaneringsregeling altijd een saneringsplan moet
vaststellen, zoals in de toelichting bij artikel 338 aangegeven.
Indien de homologatie in eerste aanleg is toegestaan, heeft de
rechtbank dientengevolge geen toepassing meer hoeven geven aan het
vierde en eventueel het vijfde lid van artikel 338. Wordt echter de
homologatie in hoger beroep of cassatie vernietigd, dan moet alsnog een
uitspraak op de voet van het vierde en zo nodig het vijfde lid daarvan
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worden gegeven. Daartoe behoeft niet opnieuw een zitting gehouden te
worden; de zaak is immers aan de orde geweest op de terechtzitting
bedoeld in artikel 337, eerste lid.
Artikel

340

Zodra de uitspraak tot homologatie van het akkoord in kracht van
gewijsde is gegaan, eindigt de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Dit geschiedt, zo is in het eerste lid van dit artikel bepaald, van
rechtswege. Een vergelijkbare regeling is te vinden in artikel 161 Fw voor
het faillissement en artikel 276 Fw voor de surséance van betaling.
Het tweede lid van dit artikel wat betreft het verbindend zijn van een
gehomologeerd akkoord, is analoog aan de regeling van artikel 157 Fw
voor het faillissement. Het tweede lid spreekt van verbindendheid van het
akkoord voor schuldeisers van vorderingen ten aanzien waarvan de
schuldsaneringsregeling werkt. Het spreekt voor zich dat in het geval een
schuldeiser naast die vorderingen tevens vorderingen heeft ten aanzien
waarvan de schuldsaneringsregeling niet werkt, hij voor wat betreft die
laatste vorderingen niet door het akkoord gebonden is in de zin van deze
bepaling.
De ontbinding van een akkoord, waarop het vierde lid betrekking heeft,
kan worden uitgesproken indien de schuldenaar in gebreke blijft aan de
inhoud van het akkoord te voldoen (vgl. het van overeenkomstige
toepassing verklaarde art. 165, eerste lid, Fw). In dit verband zij eraan
herinnerd dat een op deze grond uitgesproken faillissement niet kan
worden omgezet in de toepassing van de schuldsaneringsregeling (art.
15b, derde lid, onder c).
Artikel 341 en 342
Deze artikelen kunnen toepassing vinden indien de rechter een
uitspraak heeft gegeven als bedoeld in artikel 338, vierde en vijfde lid.
Artikel 341 indien de rechter de toepassing van de schuldsaneringsregeling beëindigt, artikel 342 indien hij bepaalt dat deze zal worden voortgezet.
Tegen een uitspraak tot beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling kan door de schuldenaar hoger beroep worden
ingesteld (art. 3 4 1 , eerste lid). De schuldeisers kunnen, indien de schuldenaar in hoger beroep is gegaan, voor hun belangen in de procedure
opkomen. Daartoe strekken het vierde lid en vijfde lid, eerste volzin, van
artikel 3 4 1 .
Wordt een uitspraak tot beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling in beroep of cassatie vernietigd, dan zal alsnog een
saneringsplan moeten worden vastgesteld (art. 338, vijfde lid). Dat dient
te geschieden door het gerechtshof zelf of, na terugverwijzing, door de
rechtbank. Ook na vernietiging van de uitspraak in cassatie, kan de zaak
daartoe worden terugverwezen.
De bevoegdheid tot het instellen van cassatie tegen een arrest komt
ingevolge het zevende lid van artikel 3 4 1 , behalve aan de schuldenaar,
slechts toe aan de schuldeisers die bij de behandeling in hoger beroep
als belanghebbende partijen zijn verschenen.
Artikel 342 voorziet erin dat eveneens tegen een uitspraak tot voortzetting van de toepassing van de schuldsaneringsregeling en het alsdan
tevens vastgestelde saneringsplan, in hoger beroep gekomen kan
worden. De schuldeisers kunnen alleen dan in beroep komen indien zij
ten einde voor hun belangen op te komen op de terechtzitting in eerste
aanleg zijn verschenen. De in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij
kan voorts beroep in cassatie instellen.
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Het beroep of de cassatie kan zich beperken tot de vaststelling van het
saneringsplan. Is het hoger beroep of de cassatie gericht tegen de
uitspraak tot de voortzetting van de schuldsaneringsregeling, dan kan de
toepassing van de schuldsaneringsregeling, met vernietiging van de
lagere uitspraak, alsnog worden beëindigd, waarbij in verbinding met
artikel 338, vierde lid, tweede volzin, de beëindigingsgronden van artikel
350, derde lid, gelden. Aan de hand van artikel 338, zesde lid, zal alsdan
moeten worden bezien wanneer de toepassing van de schuldsaneringsregeling vervalt.
Artikel

343

Dit artikel is van toepassing zowel op het saneringsplan dat wordt
vastgesteld op de voet van artikel 338, vijfde lid, als in het geval een
eerder vastgesteld saneringsplan wordt gewijzigd (art. 345). De opzet
van de regeling is als volgt.
Het uitgangspunt, neergelegd in het eerste lid, is dat de rechter een
grote vrijheid heeft bij de vaststelling van de inhoud van het
saneringsplan. Het plan kan daardoor worden toegesneden op de
omstandigheden van het geval. De rechter is mitsdien ook niet gebonden
aan het door de schuldenaar overgelegde ontwerp van een
saneringsplan, zoals dat in de verificatievergadering aan de orde is
geweest. De rechter zal bij de vaststelling van het saneringsplan
uiteraard acht slaan op hetgeen door schuldeisers omtrent het ontwerp
van het saneringsplan is aangevoerd (art. 334, eerste lid). Tevens zal hij
daarbij betrekken wat door een eventueel benoemde deskundige is
geadviseerd (art. 291), alsmede hetgeen de rechtercommissaris, de
bewindvoerder en de schuldenaar op de zitting bedoeld in artikel 337
naar voren hebben gebracht. Voorts zijn de omvang van de vorderingen
van schuldeisers ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt
alsmede het actief dat naar verwachting in de boedel kan worden
gebracht, factoren waarmee de rechter rekening kan houden.
De discretionaire bevoegdheid van de rechter tot het vaststellen van
de inhoud van het saneringsplan betekent uiteraard niet dat daarbij kan
worden afgeweken van het in titel III bepaalde. De vrijheid van de rechter
waar hier op wordt gedoeld, heeft derhalve vooral betrekking op zaken
als de termijn gedurende welke de schuldsaneringsregeling van
toepassing zal zijn, de hoogte van een eventueel boven de beslagvrije
voet vast te stellen nominaal bedrag en dergelijke. Tevens is denkbaar
dat de rechter in het saneringsplan nadere voorschriften of richtlijnen
opneemt omtrent de verplichting van de schuldenaar al het nodige te
doen om te bereiken dat zoveel mogelijk activa in de boedel zullen vallen.
Daaronder kunnen ook vallen voorschriften of richtlijnen die betrekking
hebben op het verwerven van inkomen door het verrichten van arbeid.
Dit betekent bij voorbeeld ook dat op een schuldenaar die in een
part-time functie werkzaam is een inspanningsverplichting zou kunnen
worden gelegd om werkzaamheden te gaan verrichten op full-time-basis.
Het tweede lid schrijft voor dat de rechter in het saneringsplan een
termijn vaststelt gedurende welke de schuldsaneringsregeling van kracht
zal zijn. De rechter is echter vrij in het vaststellen van de duur daarvan.
Deze kan derhalve van zéér kort tot ten hoogste vijf jaren belopen.
Overigens zij verwezen naar paragraaf 25 van het algemeen gedeelte van
de toelichting.
In het derde lid zijn bij wijze van enuntiatieve opsomming enkele
onderwerpen genoemd waaromtrent de rechter in het saneringsplan een
voorziening kan treffen. Voor wat betreft onderdeel a kan worden
verwezen naar het algemeen gedeelte van de toelichting en naar de
toelichting bij artikel 295, derde lid. Onderdeel b voorziet in de
mogelijkheid te bepalen dat bepaalde goederen van de boedel niet of
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voorlopig niet bij de liquidatie betrokken zullen worden. Zo kunnen bij
voorbeeld goederen die nodig zijn voor de werkzaamheden van de schuldenaar tijdelijk buiten de liquidatie worden gelaten. Uiteindelijk moeten
deze goederen evenwel tijdig vóór het einde van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling worden geliquideerd. Onderdeel b laat evenwel
ook toe te bepalen dat een tot de boedel behorend goed in het geheel
niet bij de liquidatie betrokken zal worden. Een dergelijk goed blijft
echter, zolang de schuldsaneringsregeling van toepassing blijft, wel tot
de boedel behoren en is daardoor bij voorbeeld ook niet vatbaar voor
beslag ter zake van vorderingen waarvoor de schuldsaneringsregeling
niet werkt. De bedoeling van deze regeling is om in bijzondere gevallen
een goed dat op grond van de hoofdregel van artikel 295, eerste lid, tot
de boedel behoort en niet valt onder een uitzondering als bedoeld in het
vierde lid van dat artikel, buiten de liquidatie te kunnen houden. Als
voorbeeld kan genoemd worden een door de schuldenaar, al dan niet
tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling, verkregen erfstuk
dat voor de schuldenaar grote affectieve waarde heeft, doch dat bij liquidatie betrekkelijk weinig zou opbrengen. Aangenomen mag worden dat
de rechter van deze bevoegdheid een terughoudend gebruik zal maken,
omdat het buiten de liquidatie laten van goederen een negatieve invloed
op het te verdelen actief en daarmee op (de mogelijkheid van) een
eventuele bevrediging van schuldeisers zal hebben.
Onderdeel c van het derde lid houdt verband met de regeling van
artikel 296, eerste en tweede lid. De rechter kan aldus bepalen dat de
schuldenaar over boedelgoederen die tijdelijk of in het geheel niet bij de
liquidatie betrokken zullen zijn, het beheer zal voeren.
Op grond van onderdeel d van het derde lid ten slotte, kan in het
saneringsplan een bedrag worden vastgesteld als bedoeld in artikel 2 1 ,
onder 4°.
De bevoegdheid regelingen te treffen als bedoeld in het derde lid, is in
dit stadium voorbehouden aan de rechter die het saneringsplan vaststelt.
Een zodanige bevoegdheid komt de rechtercommissaris nadat het
saneringsplan is vastgesteld, niet meer toe. In samenhang daarmee en
omdat eerdere beslissingen als in het vierde lid aangeduid een voorlopig
karakter hebben, is daarin bepaald dat die beslissingen hun kracht
verliezen zodra de uitspraak tot de vaststelling van het saneringsplan in
kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 344
Zoals dat ook geldt voor een gehomologeerd akkoord (art. 340, tweede
lid), is een door de rechter vastgesteld saneringsplan verbindend voor
alle schuldeisers van vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt. Daarbij is niet van belang of de schuldeisers in de
schuldsaneringsregeling zijn opgekomen door indiening van hun vorderingen ter verificatie. Evenmin is van belang of zij hun standpunt over het
ontwerp van het saneringsplan kenbaar hebben gemaakt en of zij gebruik
hebben gemaakt van rechtsmiddelen die tegen de uitspraak tot
vaststelling van het saneringsplan hebben opengestaan, (vgl. de art. 334,
eerste lid, 337, tweede lid, onder c, en 342). Zoals ook werd opgemerkt
in de toelichting bij artikel 340 voor wat betreft het akkoord, geldt ook
hier dat de verbindendheid van het saneringsplan voor de schuldeiser,
waarvan het artikel spreekt, beperkt is tot het uitoefenen van rechten ter
zake van diens vorderingen waarvoor de schuldsaneringsregeling werkt.
Artikel 345
Het saneringsplan wordt vastgesteld op basis van de op dat tijdstip
voorhanden zijnde gegevens en toekomstverwachtingen betreffende met
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name de boedelactiva en inkomensverloop. Ook de termijn die de rechter
op de voet van artikel 343, tweede lid, moet vaststellen, kan daarmee
verband houden. Er kunnen zich evenwel na de vaststelling van het
saneringsplan ontwikkelingen voordoen die een wijziging daarvan
gewenst of noodzakelijk maken. In het eerste lid is daartoe de
mogelijkheid gegeven. Een wijziging van het saneringsplan kan alle
daarin opgenomen bepalingen betreffen. Zij moet ook een verzwaring
van de verplichtingen van de schuldenaar kunnen inhouden, bij voorbeeld
een verlenging van de eerder vastgestelde termijn of een verlaging van
het door de rechter vastgestelde nominale bedrag als bedoeld in artikel
343, eerste lid, onder a.
Uitgangspunt moet echter zijn dat met de vaststelling van het
saneringsplan in beginsel komt vast te staan welke de rechten en
verplichtingen van betrokkenen zijn. Daarin moet niet zo maar of telkens
weer wijziging worden aangebracht. In verband daarmee is een wijziging
van een saneringsplan slechts mogelijk indien er sprake is van 1°)
onvoorziene omstandigheden, die 2 ) van dien aard zijn dat naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid het plan niet ongewijzigd in
stand kan blijven. Deze voorwaarden sluiten overigens niet uit, dat een
saneringsplan meer dan één keer wordt gewijzigd. Bij een wijziging van
een eerder vastgesteld saneringsplan is artikel 343 van toepassing.
In de procedure tot wijziging van het saneringsplan is de schuldenaar
uiteraard steeds belanghebbende partij. De rechter zal ook de rechtercommissaris en de bewindvoerder kunnen horen. Het derde en vierde lid
waarborgen dat de schuldeisers van vorderingen ten aanzien waarvan de
schuldsaneringsregeling werkt voor hun belangen kunnen opkomen,
terwijl tevens de mogelijkheid is gegeven tegen een uitspraak van de
rechter ter zake rechtsmiddelen in te stellen.
Artikel

346

Indien de schuldsaneringsregeling eindigt, zal ook het saneringsplan
zijn werking moeten verliezen. Een saneringsplan kan niet bestaan los
van de toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Artikelen 347 en 348
Zoals volgt uit artikel 338, vijfde lid, wordt slechts een saneringsplan
vastgesteld indien de rechter beslist dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt voortgezet. Uit het saneringsplan zelf blijkt voorts
of de rechter op de voet van artikel 343, derde lid, beslissingen heeft
genomen. Het saneringsplan bepaalt derhalve mede de grenzen
waarbinnen de vereffening en het tegelde maken van de boedel moeten
plaatsvinden. In het eerste lid van artikel 347 is bepaald dat de boedel
van rechtswege in staat van insolventie verkeert, zodra de uitspraak in
kracht van gewijsde is gegaan. Voor alle duidelijkheid wordt nog
opgemerkt, dat uit het eerste lid voortvloeit dat de bewindvoerder, voor
zover dat nodig is voor de vereffening en tegeldemaking, bevoegd is om
over de tot de boedel behorende goederen te beschikken (zie ook art.
296). Om redenen als eerder genoemd, is in het tweede lid van artikel
347 vooropgesteld, dat de goederen ondershands worden verkocht.
Artikel 348 is vergelijkbaar met de regeling die ter zake geldt in faillissement (art. 1 78 Fw). Op grond van dit artikel kunnen onder meer
nagekomen vorderingen van schuldeisers worden geverifieerd.
Artikel 349
In het eerste lid is bepaald dat de bewindvoerder tussentijds uitkeringen doet. Daaraan bestaat behoefte, zeker indien de rechter een wat
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langere termijn heeft vastgesteld gedurende welke de schuldsaneringsregeling van toepassing is. Verwacht mag worden dat de bewindvoerder
doorgaans op niet al te lange termijn nadat hij met de vereffening en de
tegeldemaking is begonnen, een eerste uitkering zal kunnen doen.
Daarna kunnen al naar gelang de omvang van de activa die tijdens de
verdere uitvoering van het saneringsplan in de boedel vallen, volgende
uitkeringen aan schuldeisers plaatsvinden. Voor het doen van uitdelingen
behoeft de bewindvoerder de machtiging van de rechtercommissaris
(art. 316).
In het tweede lid is de verdeelsleutel opgenomen die bij iedere
uitkering in acht genomen moet worden en waarop werd ingegaan in
paragraaf 26 van het algemeen gedeelte van de toelichting. Deze
verdeelsleutel, krachtens welke de bevoorrechte schuldeisers een drie
keer zo groot percentage op hun vorderingen ontvangen als de concurrente schuldeisers, kan uiteraard slechts worden toegepast zolang de
bevoorrechte vorderingen nog niet volledig zijn voldaan. Zijn de bevoorrechte schuldeisers voldaan, dan zal uitdeling verder nog slechts onder
de concurrente schuldeisers plaatsvinden. Bij het doen van uitkeringen
aan bevoorrechte schuldeisers, blijft hun onderlinge rangorde buiten
beschouwing, maar zullen de uitkeringen wel geschieden naar evenredigheid van de vorderingen. De toepassing van het tweede lid vergt een
berekening van de aan de verschillende schuldeisers uit te keren
bedragen. Deze berekening kan in iedere situatie plaats vinden met
behulp van de volgende formules:
Voor de bevoorrechte vorderingen:

Pb =

3 x P v

xY
3 x Pv + Cv
Voor de concurrente vorderingen:

Cb =

Cv
xY
3 x Pv + Cv
Hierbij hebben de gebruikte symbolen de volgende betekenis:
Pb: het in totaal op bevoorrechte vorderingen uit te keren bedrag;
Cb: het in totaal op concurrente vorderingen uit te keren bedrag;
Pv: het totaal aan bevoorrechte vorderingen;
Cv: het totaal aan concurrente vorderingen, en
Y: het voor verdeling beschikbare bedrag.
Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden kan de werking van deze
formule worden verduidelijkt.
Voorbeeld 1:
- Concurrente vorderingen:

C1 = f
C2 =
C3 =
f
totaal

100
200
400
700

- Bevoorrechte vorderingen:

P1 . f
P2 =
P3 =
totaal
f1

100
400
600
100

Voor verdeling is beschikbaar een bedrag van f 900.
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Toepassing van de formule leidt er in dit geval toe dat voor de bevoorrechte schuldeisers in totaal beschikbaar is een bedrag van:
3 x 1 100
x 900 - 742,50
3 x 1 100 + 700
en voor de concurrente schuldeisers een bedrag van:

Pb =

Cb =

7Q0

x 9 0 0 = 157,50
3 x 1 100 + 700
Verdeling binnen de beide groepen geschiedt vervolgens naar evenredigheid van ieders vordering, dat wil zeggen:

P1 krijgt

P2 krijgt

P3 krijgt
a

10
° x 742,50 = f 6 7 , 5 0
1 100
400

1 100

x 742,50 = f 270

6Q0
. x 742,50 = f 4 0 5
1 100

C1 krijgt

10

C2 krijgt
a

2Q0

C3 krijgt

400

° x 157,50 = f 2 2 , 5 0
700

700

700

x 157,50 = f 4 5

x 157,50 -

f90

Opgeteld vormen de uit te keren bedragen het voor verdeling
beschikbare bedrag, f 900, terwijl op de bevoorrechte vorderingen een
drie keer zo groot percentage wordt betaald als op de concurrente
vorderingen, te weten respectievelijk 67,5% en 22,5%.
Voorbeeld 2.
- Concurrente vorderingen:

C1
C2
C3
C4
totaal

- Bevoorrechte vorderingen:

= f
=
=
=
f 1

100
100
200
800
200

P1 = f 200
P2 =
800
totaal
f 1 000

- Voor verdeling is een bedrag beschikbaar van f 1 800.
Voor de bevoorrechte schuldeisers is dan beschikbaar een bedrag van:

Pb =

3 x 1 0 0

°
x 1 800 = 1 285,71
3 x 1 000 + 1 200
Aangezien dit een hoger bedrag is dan het totaal van de bevoorrechte
vorderingen is duidelijk dat deze in het onderhavige geval, met inachtneming van de verdeelsleutel, integraal kunnen - en dus moeten -
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worden voldaan. Indien dit is geschied, resteert een bedrag van f 800,
dat geheel aan de concurrente schuldeisers ten goede kan komen naar
evenredigheid van hun vorderingen. Hantering van bovenstaande formule
ten aanzien van de concurrente vorderingen is dan niet nodig. Een en
ander resulteert voor het onderhavige geval in de volgende uitkeringen:
P1 krijgt
P2 krijgt

f200
f800

C1 krijgt

10
° x 800 = f 66,67
1 200

C2 krijgt

10
° x 800 = f 66,67
1 200

C3 krijgt

2 0
° x 800 = f 133,33
1 200

C4 krijgt

80
° x 800 = f 533,33
1 200

(integrale uitkering)
(integrale uitkering)

Het spreekt vanzelf dat de bewindvoerder telkens een uitdelingslijst zal
opmaken. Dit in het derde lid opgenomen voorschrift is onder meer van
belang voor de mogelijkheid van schuldeisers tegen een uitdelingslijst in
verzet te komen. Mede daartoe zijn in het vierde lid enkele artikelen die
gelden in faillissement van overeenkomstige toepassing verklaard.
Doordat in het vierde lid artikel 182 van overeenkomstige toepassing is
verklaard, is tevens voorzien in een regeling van de omslag van de
algemene kosten van de toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Artikel

350

Hierboven kwam op een aantal plaatsen de beëindiging van de
toepassing van de schuldsaneringsregeling reeds ter sprake. Herinnerd
zij aan onder meer de artikelen 312, tweede lid, 338, vierde lid, en 340,
eerste lid. Ook buiten die gevallen kan er behoefte bestaan de toepassing
van de schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen. In het derde
lid van artikel 350 zijn daartoe uit het oogpunt van rechtszekerheid
limitatief de gronden vermeld.
De beëindigingsgrond bedoeld onder a ziet op het geval dat vóór het
einde van de termijn gedurende welke de toepassing van de schuldsaneringsregeling ingevolge het saneringsplan geldt, komt vast te staan dat
alle schuldeisers zijn voldaan. Dat kan ook doordat een derde een schuld
heeft voldaan of in een geval dat een vordering van een schuldeiser
tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling anderszins teniet
gaat. In een geval als bedoeld onder a bestaat er geen behoefte aan een
oordeel van de rechter als bedoeld in artikel 354.
Ook wanneer de schuldenaar in staat is zijn betalingen te hervatten,
bestaat er geen aanleiding de toepassing van de schuldsaneringsregeling
langer te doen voortduren. Het onder die regeling van toepassing zijnde
moratorium behoeft in dat geval niet onnodig langer gehandhaafd te
blijven. Bij deze onder b opgenomen grond voor tussentijdse beëindiging
zij herinnerd aan artikel 3 0 1 , vierde lid, waarin een regeling omtrent
herleving van vervallen beslagen is opgenomen.
De gronden voor beëindiging die zijn opgenomen in het derde lid,
onder c, d en e, kunnen worden beschouwd als stok achter de deur voor
de schuldenaar. Een beëindiging op een van deze gronden heeft van
rechtswege het faillissement van de schuldenaar tot gevolg (vijfde lid).
Voor wat betreft het vierde lid, zij mede verwezen naar de toelichting
bij artikel 287, zesde lid.
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Artikel 351
Ook in het geval dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling
tussentijds wordt beëindigd op de voet van artikel 350 zullen rechtsmiddelen moeten kunnen worden ingesteld. Dit artikel voorziet daarin.
Artikelen 352 en 353
In het saneringsplan stelt de rechter een termijn vast gedurende welke
de schuldsaneringsregeling van toepassing zal zijn. Wordt de toepassing
van de schuldsaneringsregeling na de vaststelling van het saneringsplan
niet tussentijds beëindigd, dan zal tegen het einde van de looptijd van
het saneringsplan een terechtzitting gehouden moet worden, zulks in het
bijzonder om de rechter te laten toetsen of de schuldenaar in de
nakoming van een uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende
verplichting toerekenbaar is tekortgeschoten. De beantwoording van die
vraag bepaalt immers of bij de beëindiging van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling de afdwingbaarheid van de alsdan overblijvende
vorderingen komt te vervallen (art. 358).
Met de in het eerste en het tweede lid van artikel 352 opgenomen
termijnen wordt bereikt dat de rechter nog vóór de afloop van de termijn
gedurende welke de schuldsaneringsregeling van toepassing is, uitspraak
kan doen (zie mede art. 354). De bepaling van het derde lid houdt mede
verband met de in artikel 353, tweede lid, neergelegde bevoegdheid van
de schuldeisers om ter zitting het woord te voeren.
Aangenomen mag worden dat de dagbepaling voor de terechtzitting in
de praktijk in de meeste gevallen zal geschieden op verzoek van de
schuldenaar of de bewindvoerder. Ook de rechter-commissaris kan
daartoe een voordracht doen. Daarenboven is de rechtbank daartoe ook
ambtshalve bevoegd. De kans dat verzuimd wordt die dagbepaling tijdig
te doen, is dan ook verwaarloosbaar klein. Zou daarvan toch sprake zijn,
dan blijft de toepassing van de schuldsaneringsregeling van kracht, ook
al heeft dat tot gevolg dat de in het saneringsplan, op de voet van artikel
343, tweede lid, bepaalde termijn wordt overschreden.
Er is vanaf gezien in artikel 352 expliciet te bepalen dat de terechtzitting niet mag plaatsvinden vóór een bepaald tijdstip in de looptijd van
de schuldsaneringsregeling. Verondersteld mag worden dat de terechtzitting steeds ergens tegen het einde van die termijn zal worden gepland
en gehouden. Uit een oogpunt van praktische indeling en planning van
zittingen zou een op dit punt dwingende regeling evenwel problemen
kunnen geven.
Artikelen 354 en 355
Op de dag van de terechtzitting of kort daarna zal de rechtbank
uitspraak moeten doen en daarbij in het vonnis aangeven of de schuldenaar is te kort geschoten in een uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichting. Alleen toerekenbare tekortkomingen zijn hier
relevant. Het niet nakomen van een verplichting als gevolg van bij
voorbeeld een overmachtsituatie, mag derhalve geen rol spelen. Echter
ook een toerekenbare tekortkoming kan de rechter in verband met de
bijzondere aard of de geringe betekenis daarvan buiten beschouwing
laten (art. 354, tweede lid). Op dit laatste punt is aangeknoopt bij artikel
265 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de ontbinding
van overeenkomsten.
In de mogelijkheid tot het instellen van rechtsmiddelen tegen de
rechterlijke uitspraak is voorzien in artikel 355.
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Artikelen 356 en 357
De bewindvoerder kan tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling reeds uitkeringen aan de schuldeisers doen. Onverminderd die
bevoegdheid en daargelaten of er al dan niet tussentijdse uitkeringen
hebben plaatsgevonden, zal de bewindvoerder evenwel altijd een slotuitdelingslijst moeten opmaken zodra de uitspraak bedoeld in artikel 354 in
kracht van gewijsde is gegaan. Het instellen van rechtsmiddelen tegen
die uitspraak kan derhalve betekenen dat de slotuitdelinglijst eerst
geruime tijd later kan worden opgesteld, hetgeen ook gevolgen heeft
voor de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling
(356, tweede lid, eerste volzin). Dat laatste geldt ook indien tegen de
slotuitdelingslijst in verzet wordt gekomen (zie de artikelen 184 e.v. Fw
die in artikel 349 van overeenkomstige toepassing zijn verklaard). Een en
ander kan derhalve tot gevolg hebben dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling langer voortduurt dan de in het saneringsplan
bepaalde termijn, doch dit is onvermijdelijk.
Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat een slotuitdelingslijst ook
moet worden opgesteld in het geval er geen actief ter verdeling
aanwezig is. In plaats van het bedrag voor de uitkeringen zal daarin in dat
geval bij voorbeeld «nihil» kunnen worden vermeld. Hoewel naar de letter
in een dergelijk geval geen sprake is van een «uitdelingslijst», is uit
oogpunt van eenvoud ervan afgezien voor die situatie het desbetreffende
stuk een andere benaming te geven. De op te maken slotuitdelingslijst is
van essentieel belang voor het eindigen van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling (art. 356, tweede lid).
De regeling in artikel 357 betreffende, kort gezegd, in de boedel terugvallende of later bekend geworden baten, is analoog aan die in artikel
194 Fw voor het faillissement.
Artikel

358

Het eerste lid van dit artikel bevat een kernbepaling van de toepassing
van de schuldsaneringsregeling, te weten dat de na de beëindiging van
de toepassing van de schuldsaneringsregeling overblijvende vorderingen
niet langer afdwingbaar zijn. Dit betekent derhalve dat deze vorderingen
zijn aan te merken als natuurlijke verbintenissen in de zin van artikel 3,
tweede lid, onder a, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Voor dit
onderwerp wordt verder verwezen naar het algemeen gedeelte van de
toelichting (paragraaf 29).
Het tweede lid geeft een uitzondering op de regel dat de overblijvende
vorderingen niet langer afdwingbaar zijn. In dat geval kunnen de schuldeisers hun rechten met betrekking tot die vorderingen, nu de toepassing
van de schuldsaneringsregeling is geëindigd, weer op de gewone wijze
uitoefenen.
Artikel 359
Uit de systematiek van de schuldsaneringsregeling vloeit voort dat een
tussentijdse beëindiging van de toepassing van die regeling in een aantal
gevallen (art. 338, zesde lid, en 350, vijfde lid) leidt tot een direkt
aansluitend faillissement van de schuldenaar. Tevens kan de schuldenaar
tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling failliet worden
verklaard (art. 312, tweede lid). Voor al die gevallen geeft dit artikel
enkele bijzondere bepalingen. In dit verband zij mede verwezen naar de
artikelen 1 5d en 247c voor de situatie dat een faillissement onderscheidenlijk een surséance van betaling wordt omgezet in de toepassing van
de schuldsaneringsregeling.
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Artikel

360

In verschillende artikelen van het wetsvoorstel is de mogelijkheid tot
het instellen van rechtsmiddelen opgenomen. Dit artikel maakt duidelijk
dat deze artikelen een gesloten systeem vormen, evenals artikel 282 Fw
dat voor de surséance van betaling doet.
Artikel 361
Dit artikel geeft aan in welke gevallen verzoekschriften door een
procureur moeten zijn ondertekend. Zie artikel 5 Fw voor het faillissement en artikel 283 Fw voor de surséance van betaling.
Onderdeel H (Wijziging artikel 283)
Artikel 283 Fw bepaalt welke verzoeken, de surséance van betaling
betreffende, moeten worden ondertekend door een procureur. In dit
artikel moet worden opgenomen een verwijzing naar artikel 247b,
tweede lid, betreffende een door de schuldenaar in hoger beroep in te
dienen verzoekschrift tegen een afwijzende beslissing de surséance om
te zetten in de toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Onderdeel I (Wijziging artikel 284)
Artikel 284 Fw heeft betrekking op de toepassing van de Algemene
termijnenwet op de termijnen, gesteld in de artikelen 39, 40, 238 en
239. Deze artikelen houden verband met beëindiging van huurovereenkomsten en opzegging van arbeidsovereenkomsten in faillissement en
surséance van betaling. Omdat voor de schuldsaneringsregeling in artikel
305 een zelfstandige regeling is opgenomen voor wat betreft de beëindiging van huurovereenkomsten, moet artikel 284 worden aangepast.
Tevens moet dit artikel worden vernummerd tot artikel 362 als gevolg
van de invoeging van titel III (art. 284 tot en met 361).
Artikel II (Overgangsbepalingen)
Dit artikel geeft enkele regelingen van overgangsrecht voor de gevallen
dat op het tijdstip van het in werking treden van deze wet een natuurlijke
persoon in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van hem de
sursèanceregeling van toepassing is.
Ingevolge artikel 15b van het wetsvoorstel kan een faillissement op
verzoek van de schuldenaar worden beëindigd onder het gelijktijdig van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling. Achtergrond
daarbij is mede dat faillissementen van natuurlijke personen zoveel als
mogelijk moeten worden teruggedrongen. De omzetting van een faillissement in de toepassing van de schuldsaneringsregeling kan ingevolge
het eerste lid van artikel 15b geschieden totdat de verificatievergadering
is gehouden. In de toelichting bij dat artikel is aangegeven waarom
daarbij is aangeknoopt. Dit betekent dat een natuurlijke persoon in het
geval in zijn faillissement op het tijdstip van het in werking treden van
het desbetreffende artikel 1 5b de verificatievergadering reeds is
gehouden, zijn faillissement niet zou kunnen doen omzetten in de
toepassing van de schuldsaneringsregeling. Zijn faillissement zou op de
gewone wijze moeten worden afgewikkeld, terwijl de na de beëindiging
overblijvende schulden weer afdwingbaar zijn. De schuldenaar heeft zijn
faillissement ook niet kunnen voorkomen door de regeling die is
neergelegd in artikel 3 van het wetsvoorstel. Tevens is denkbaar dat het
faillissement is uitgesproken op verzoek van de schuldenaar zelf. Zou de
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schuldsaneringsregeling van titel III toen reeds in werking zijn getreden,
dan zou de schuldenaar wellicht op de voet van artikel 284 een verzoekschrift hebben ingediend tot het uitspreken van de toepassing van die
regeling. Opgemerkt zij nog dat de rechter uiteraard de omstandigheid
dat de wettelijke schuldsaneringsregeling nog niet bestond op het tijdstip
waarop een natuurlijke persoon in staat van faillissement is verklaard en
welk faillissement is geëindigd vóór het tijdstip van het in werking treden
van de nieuwe titel III, kan betrekken bij de beoordeling of aan de weigeringsgrond bedoeld in artikel 288, tweede lid, onder a, toepassing
gegeven moet worden. Omdat die weigeringsgrond evenwel facultatief is
gesteld, is ter zake geen uitdrukkelijke overgangsbepaling nodig.
Ten einde tegen te gaan dat een faillissement van de schuldenaar op
de gewone wijze zou moeten worden afgewikkeld en de schuldenaar
vervolgens alsnog de toepassing van de schuldsaneringsregeling zou
kunnen aanvragen, wordt in het onderhavige artikel II, eerste lid, de
mogelijkheid geopend dat een faillissement van een natuurlijke persoon
ook kan worden opgeheven onder het gelijktijdig van toepassing
verklaren van de schuldsaneringsregeling, indien de verificatievergadering reeds is gehouden. Artikel 15d zal alsdan van toepassing zijn,
hetgeen onder meer betekent dat uitkeringen die de curator in het faillissement aan schuldeisers heeft gedaan, geldend en verbindend blijven en
derhalve niet behoeven te worden teruggedraaid.
Toepassing van dit artikel II, eerste lid, betekent uiteraard tevens dat
de in het eerste lid van artikel 15b gestelde voorwaarde dat redelijkerwijs
niet geoordeeld kan worden dat het de gefailleerde is toe te rekenen dat
hij geen verzoekschrift tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling heeft ingediend, niet aan de orde kan komen. De in het
derde lid van artikel 15b genoemde uitzonderingen op de toepasselijkheid van het eerste lid van dat artikel zullen zich in het hier bedoelde
geval niet voordoen. Wel zal de rechter moeten toetsen aan de gronden
die tot afwijzing van het verzoek kunnen leiden (art. 288) en vinden de
overige relevante bepalingen toepassing, zoals de regeling in artikel 15d
dat bij toewijzing van het verzoek van de gefailleerde de definitieve
toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken.
Mutatis mutandis is in het tweede lid van artikel II een overgangsregeling opgenomen voor wat betreft de intrekking van de surséance van
betaling onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de
schuldsaneringsregeling.
Artikel III (Inwerkingtreding)
De inwerkingtreding van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke
personen, vergt een aanpassing van een groot aantal bepalingen in de
bestaande wetgeving. In vele wetten wordt bij voorbeeld aangehaakt bij
een faillissement of surséance van betaling. Daaraan zal het van
toepassing zijn van de schuldsaneringsregeling moeten worden toegevoegd. Gelet op aanwijzing nr. 133 van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek geef ik er de voorkeur aan dit bij een afzonderlijke invoeringswet te doen geschieden.
De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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