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Voorwoord

Uit CBS-cijfers blijkt dat van de bedrijven die in surséance geraken, uit-
eindelijk 95% failliet gaat. Dat is niet wat de wetgever oorspronkelijk be-
doelde: de surséance moest juist een periode van rust zijn waarin nieuwe
oplossingen worden gevonden. Kennelijk biedt de huidige wet onvol-
doende ruimte om (onderdelen van) insolvabele bedrijven tijdig te reor-
ganiseren en levensvatbaar te maken. Een wetsvoorstel tot wijziging van
de faillissementswet beoogt de overlevingskansen van bedrijven die uit-
stel van betaling hebben aangevraagd te verhogen. Het wetsvoorstel dat
het kabinet binnenkort aan de Tweede Kamer hoopt aan te bieden, wil
de speelruimte voor de bewindvoerder en ondernemer in de surséance-
periode vergroten. De afkoelingsperiode wordt met twee maanden ver-
lengd tot vier maanden. De voorkeurspositie in de boedel van partijen
als de belastingdienst wordt beperkt, leveranciers en financiers krijgen
een verplichting om te blijven leveren en de rechtbank krijgt grotere be-
voegdheden om schuldeiseres tot een akkoord te dwingen dat nodig is
voor een herstart.

Volgens velen gaan de plannen van het kabinet niet ver genoeg. Som-
migen pleiten voor meer bevoegdheden voor de curator. Anderen be-
treuren het dat de rol van de rechter-commissaris niet wordt aangepakt.
Terwijl curatoren steeds meer gespecialiseerd raken, blijven rechter-
commissarissen in kennis en ervaring achter (zie Vriesendorp in dit
nummer). Weer anderen pleiten ervoor om naar Amerikaans voorbeeld
de rol van banken bij het financieren van bedrijven terug te dringen en
de positie van schuldeisers te veranderen in die van eigenaar (omzetten
vorderingen in aandelen). Tegenover deze revisie-voorstellen staat de
behoudende opinie van de banken. De Nederlandse Vereniging van Ban-
ken (NVB) vreest voor een ‘ernstige aantasting’ van de rechten van de
bank (voorkeursrecht als onderpandhouder) en betoogt dat het nieuwe
wet een ‘contraproductief effect’ zal hebben op de financierbaarheid van
bedrijven en economische bedrijvigheid in Nederland.

Dit nummer poogt de problematiek van het faillissement in kaart te
brengen. Bovendien worden tal van hervormingsvoorstellen gepresen-
teerd. Na een lange periode van windstilte – de Faillissementswet stamt
uit 1896 – is het insolventierecht nu volop in beweging. Opmerkelijk is
dat de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) die in 1998
werd geïntroduceerd, door velen als lichtend voorbeeld wordt gezien. De
WSNP kan worden omschreven als een nieuw type sociaal beleid dat
zwakke belangen beoogt te verdedigen. De schuldsaneringsregeling wil
voorkomen dat schuldenaars hun hele leven met schuld blijven zitten en
poogt een nieuwe start aan te moedigen (na een periode van strikte af-
lossing volgt kwijtschelding van het restant van schulden).

In het inleidende artikel wijst A.J. Berends erop dat het faillissements-
recht een balsturig en moeilijk wijzigbaar rechtsgebied is, met name
door de vele uiteenlopende belangen die meespelen. Niettemin is er be-
weging gekomen in faillissementsland. De belangrijkste ontwikkeling is
de MDW-operatie (Markwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit)
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die het eerste Paarse kabinet heeft ingezet. De eerste fase van het MDW-
project is uitgemond in het recente wetsvoorstel waarin weinig contro-
versiële onderdelen van de Faillissementswet worden gewijzigd. Daartoe
behoren enkele regelingen die uit de Wsnp zijn overgenomen, zoals de
doorleveringsplicht voor nutsbedrijven en de mogelijkheden voor een
dwangakkoord. Berends schetst ook nog twee andere ontwikkelingen
waardoor het faillissementsrecht andere vormen heeft aangenomen: de
vernieuwing van de richtlijn overgang ondernemingen en een Europese
vordering betreffende insolventieprocedures.

Na deze juridische uiteenzetting gaat prof. N.J.H. Huls in op de norma-
tieve doelstellingen van het faillissementsrecht. Hij pleit voor een nieuwe
manier van kijken die in Amerika al lang is ingeburgerd en in de WSNP
voor het eerst is toegepast. Het komt er zijns inziens op aan de kwade
kans op mislukking in het economisch verkeer niet langer af te wentelen
op de individuele ondernemer. Het is juist de kunst ondernemers in
nood nieuwe kansen te bieden (niet terug- maar vooruitkijken). Hij pro-
beert deze ‘fresh start gedachte’ op een praktische manier te vertalen
naar Nederlandse ondernemers zodat het moderne insolventie-denken
behalve in de particuliere sfeer (WSNP) ook in de ondernemersfeer kan
worden toegepast. De huidige eenzijdige oriëntatie op de belangen van
crediteuren kan volgens Huls beter worden vervangen door een breder
afwegingskader waarin ook plaats is voor het perspectief van de debiteur
en maatschappelijke perspectieven als behoud van werkgelegenheid en
tegengaan van kapitaalvernietiging.

Vervolgens schetsen E. Niemeijer en N. Jungmann hoe de WSNP (als-
mede de minnelijke regeling die er aan vooraf gaat) in elkaar steekt en
wat de eerste ervaringen ermee zijn. Volgens de auteurs is het ontbreken
van een minnelijk traject voor (ex)ondernemers (veelal kleine zelfstandi-
gen) het grootste gemis bij de uitvoering van de WSNP. In bepaalde ge-
vallen wordt onnodig een wettelijke sanering aangevraagd terwijl deze
bedrijven nog een doorstart hadden kunnen maken. De reacties van de
schuldeisers zijn volgens de auteurs heel divers. Sommigen werken goed
mee, anderen stellen zich harder op. Tot die laatste groep behoren de
zogenaamde dwangcrediteuren die door de WSNP een minder sterke
positie hebben gekregen. Zo lijken woningbouwverenigingen sneller tot
uithuiszettingen over te gaan, met alle negatieve gevolgen voor het op-
lossen van de schuldsituatie. Ook het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) blijkt een lastige schuldeiser te blijven. Tenslotte blijkt de vergoe-
ding van bewindvoerders een probleem te zijn. In het verlengde daarvan
schiet de begeleiding van schuldenaars en het oplossen van de onderlig-
gende duurzame schuldproblematiek tekort.

R.M. Beltzer en R. Knegt van het Hugo Sinzheimerinstituut gaan in
hun artikel na in hoeverre faillissementen gebruikt kunnen worden, en
feitelijk gebruikt worden, om het aantal werknemers van een onderne-
ming te reduceren. Soms vragen ondernemers het eigen faillissement
aan om van personeel af te komen en vervolgens de onderneming voort
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te zetten (‘door te starten’). Dit oneigenlijk gebruik van de faillissements-
aanvraag is echter lastig te bewijzen. Niettemin blijkt uit onderzoek dat
in tenminste één op de vijf gevallen van doorstart het achterlaten van
personeel een prominente overweging is geweest om het faillissement
aan te vragen. De Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat aan belangen
van werknemers niet minder waarde moet worden toegekend dan aan de
belangen van crediteuren. Volgens de auteurs staat het dan ook vast dat
het aanvragen van faillissement met als enkel doel personeel te lozen als
misbruik van de wet moet worden beschouwd.

Prof. R.D. Vriesendorp wijst er op dat bij de aangekondigde reorganisa-
tie van de rechterlijke macht de positie van de rechter-commissaris (RC)
over het hoofd is gezien. De RC houdt het toezicht op het beheer en de
vereffening van de failliete boedel. Tevens geldt hij als procesbewaker
(machtigen, adviseren) en treedt zonodig op als beslechter van geschil-
len met de curator. In de optiek van de wetgever dient de RC zich dus
intensief te bemoeien met de afwikkeling van het faillissement. Maar de
praktijk is volgens Vriesendorp anders. De RC blijkt niet goed toegerust
te zijn voor zijn taken. In tegenstelling tot de curator mist hij een ade-
quate, gespecialiseerde opleiding en blijft hij slechts twee tot drie jaar in
functie. Vriesendorp pleit er daarom voor de zittingstermijnen voor RC’s
te verlengen tot vijf jaar, de deskundigheid te vergroten en het toezicht
door RC’s onder te brengen bij één rechtbank per hofressort. Bovendien
pleit hij ervoor de onpartijdige rechterlijke taak van geschillenbeslechter
aan de RC te onttrekken. De RC is namelijk allereerst toezichthouder die
als gesprekspartner en klankbord van de curator opereert; in feite is hij
een bij het faillissement betrokken commissaris.

Vervolgens brengt R.J. van Galen een zevental revisies van het
faillissementsrecht onder de aandacht. Daarbij heeft hij inspiratie opge-
daan uit buitenlandse stelsels, met name het Duitse en Amerikaanse
insolventierecht. Tot zijn voorstellen behoren: afschaffen van de
pluraliteitseis (aanwezigheid van meerdere schuldeisers) bij de aanvraag
van een faillissement, voorkomen dat de surséance- en faillisementsaan-
vraag samen kunnen vallen, een beter geregelde bezoldiging van curato-
ren en bewindvoerders, voorkomen dat natuurlijke personen die ‘frau-
duleuze’ schulden hebben in aanmerking kunnen komen voor de
restschuldbevrijding (kwijtschelden schulden na beëindiging van de
schuldsaneringsregeling), en uitgebreidere regels voor een dwang-
akkoord.

Het nummer sluit af met een macro-economische bechouwing. B.J. ter
Weel wijst erop dat de hoge economische groei in de jaren negentig ge-
paard is gegaan met een toenemend aantal faillissementen. Dit op het
eerste gezicht verrassende verband wordt door de auteur nader uitge-
werkt aan de hand van evolutionaire economische theorie. Terwijl veel
startende ondernemers, met name in ICT-sectoren, snel failliet gaan,
opereren gerenommeerde en grote bedrijven min of meer onafhankelijk
van de conjunctuur. De auteur concludeert dat ‘creatieve destructie’ van
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kleine (startende) ondernemingen tot een marktdynamiek leidt die zo-
wel verantwoordelijk is voor hoge economische groei als een hoger aan-
tal faillissementen.

Voor geı̈nteresseerden zijn twee bijlagen aan het nummer toegevoegd.
De eerste bevat langetermijngegevens over het aantal faillissementen,
uitgesplitst naar rechtsvorm en bedrijfstak. De tweede biedt een be-
knopte omschrijving van faillissementsfraude.
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Faillissementsrecht
Een balsturig onderdeel van het recht

mr. drs. A.J. Berends*

In de tijd dat de Nederlandse politiek nog was verdeeld in de drie hoofd-
stromingen liberaal, socialistisch en confessioneel, zei een politicus
eens: ‘Het mooiste dat je in de politiek kan overkomen is dat maar twee
derde van de mensen de pest aan je heeft.’ Het aantal opvattingen over
hoe het verder moet met het faillissementsrecht is een veelvoud van drie.
Wie een voorstel doet tot wijziging – het maakt bijna niet uit wat voor
voorstel - lijkt bij voorbaat blij te moeten zijn als zijn voorstel door
slechts 66% van de deskundigen wordt weggehoond. In faillissements-
land lijkt nog sterker dan elders te gelden: zo veel hoofden, zo veel zin-
nen.

Is de Faillissementswet een vitale eminence grise of een strompelend
zwak oudje? De Faillissementswet is in werking getreden op 20 januari
1896. Alleen al om die reden was het te verwachten dat er een eeuw later
publicaties zouden komen waarin de werking van de Faillissementswet
aan de orde wordt gesteld (zie bijvoorbeeld Vriesendorp, 1996; Van Hees,
1997; Couwenberg, 1998; Kortmann en Faber, 1998). De een vindt de
Faillissementswet ‘een voorbeeld van inconsistente wetgeving’, de ander
‘een mooie wet die het toch al honderd jaar heeft uitgehouden’ (Borgers
en Scheffers, 1998, p. 573). Diezelfde meent dat de wetgever het lang niet
slecht doet (Borgers en Scheffers, 1998, p. 573), weer een ander wil toch
niet onvermeld laten dat het insolventierecht een te belangrijk onder-
werp is en te gecompliceerd onderdeel van het recht om het aan de wet-
gever over te laten zelfstandig ideeën hierover te ontwikkelen (Van Hees,
1997, pp. 102 e.v.). Een belangrijk punt in de discussie is de continuïteit
van de onderneming in financiële moeilijkheden. In de ene publicatie
wordt zo zeer de nadruk op de continuïteit van de onderneming gelegd
dat het de wel erg joyeuze titel Rescue required heeft meegekregen1, ter-
wijl weer een ander spreekt van een ‘continuïteitsmanie’ (Ophof, 1997,
pp. 199 e.v.).

Dit heeft het faillissementsrecht wel het imago bezorgd van een
balsturig en moeilijk wijzigbaar rechtsgebied. Onlangs lijkt er dan toch
enige beweging te komen in het faillissementsrecht. In deze bijdrage zal
ik drie recente ontwikkelingen bespreken. De belangrijkste motor achter
de veranderingen van het faillissementsrecht lijkt het zogeheten ‘MDW-
project’ te zijn. Daarnaast wordt het Nederlandse faillissementsrecht ook

* De auteur is werkzaam bij de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie. Het artikel
is op persoonlijke titel geschreven.
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beïnvloed door regels van de Europese Unie. Ik bespreek hier de Euro-
pese richtlijn ‘overgang ondernemingen’ en de Verordening betreffende
insolventieprocedures. Uit de bespreking van deze ontwikkelingen zal
blijken dat ook in het faillissementsrecht langzaam maar zeker wijzigin-
gen mogelijk zijn

Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen is een derde titel toe-
gevoegd aan de Faillissementswet. Dit acht ik een zeer belangrijke en toe
te juichen ontwikkeling. Voor de grote jongens van het faillissements-
recht lijkt evenwel toch te gelden dat het allemaal draait om de corporate
insolvency (in het Engels klinkt het al snel interessanter). In dat kader is
het belangrijk te vermelden dat de eerste fase van het MDW-project
faillissementsrecht heeft geleid tot een wetsvoorstel.2 De tweede fase van
het MDW-project is momenteel in volle gang. Een Europese richtlijn ver-
plicht lidstaten maatregelen te nemen tegen faillissementen die worden
aangevraagd met het doel de arbeidsrechtelijke bescherming van de
werknemer te ontduiken. Tot slot: het internationale faillissementsrecht
is ook volop in beweging. Deze bijdrage zal ingaan op de recente ontwik-
kelingen in het faillissementsrecht en de achtergronden van die ontwik-
kelingen.

Afweging van belangen

De wetgever moet op het terrein van het faillissementsrecht meer dan op
vele andere rechtsgebieden een veelvoud aan belangen afwegen. In de
eerste plaats moeten de belangen worden afgewogen tussen enerzijds de
debiteuren en anderzijds de crediteuren. Heeft het insolventierecht tot
doel dat de crediteuren een zo hoog mogelijk percentage ontvangen op
hun vorderingen, of heeft het mede tot doel de behartiging van de belan-
gen van de debiteur? Overigens lopen niet alle belangen van de debiteur
parallel. Zowel de werknemers als de eigenaren of het bestuur van de
onderneming hebben belang bij de continuïteit van de onderneming,
maar dat wil niet zeggen dat elk van hun belangen identiek zijn. Dat er
een belangentegenstelling is tussen de debiteur enerzijds en de crediteu-
ren anderzijds, is evident. Hoe groter de stap is die de crediteuren terug
moeten doen, hoe meer ruimte er is voor de debiteur om te saneren.

Voorts is het duidelijk dat er een belangentegenstelling is tussen de
crediteuren onderling: hoe meer de ene ontvangt, hoe minder er over-
blijft voor de ander. De fiscus, het Landelijk instituut sociale verzekerin-
gen (LISV), de banken, werknemers, leveranciers, energiebedrijven, on-
dernemers, lease-maatschappijen, strijden om een stukje van de taart.
Daarnaast zijn er nog de curatoren en de rechterlijke macht. Ieder van de

1 Rescue required, een uitgave van Moret Ernst & Young, 1996.
2 Voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van

de effectiviteit van surséance van betaling en faillissement. Op dit moment is het
wetsvoorstel nog niet openbaar.
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betrokken partijen heeft een eigen mening over hoe de wet gewijzigd zou
moeten worden, en binnen een en dezelfde groep betrokkenen zijn soms
de meningen ook nog verdeeld.

Drie voorbeelden van buitenlandse rechtstelsels

Elk rechtstelsel maakt de belangenafweging op zijn eigen manier. Het
Franse recht is meer debiteur-vriendelijk, en noemt expliciet het behoud
van de activiteiten en de werkgelegenheid van de onderneming (zie bij-
voorbeeld Saint-Alary-Houin, 1996, pp. 30 e.v.). Artikel 1 van de loi 85-99
relative au redressement et à la liquidation judiciaires van 25 januari
1985 bepaalt: ‘Il est institué une procédure tendant au redressement ju-
diciaire de l’entreprise, au maintien de l’activité et de l’emploi et à
l’apurement du passif’.

Een ander voorbeeld van een procedure die is gericht op reorganisatie
is de zogeheten Chapter-11-procedure in de Verenigde Staten. Ook daar
is het echter een probleem om te bereiken dat alleen die bedrijven die
overlevingskansen hebben een beroep doen op deze procedure, en dat
bedrijven zonder overlevingskansen een beroep doen op Chapter 7, de
liquidatieprocedure (zie bijvoorbeeld White, 1994, pp. 1319 e.v.). Het
Duitse recht kiest een andere benadering, en gaat uit van de ‘Autonomie
der Gläubiger’: het is aan de schuldeisers om te bepalen of er een
liquidatieprocedure komt of een saneringsprocedure (zie bijvoorbeeld
Stürner en Schumacher, 1996, pp. 73 e.v.). Paragraaf 1 van de Duitse In-
solvenzordnung bepaalt: ‘Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubi-
ger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Vermö-
gen des Schuldners verwertet und Erlös verteilt oder in einem
Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des
Unmternehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird
Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu
befreien’.

Nederland

De Nederlandse Faillissementswet bevat geen bepaling waarin het doel
van surséance of faillissement duidelijk wordt omschreven. Zoals gezegd,
stond de wetgever destijds voor ogen dat het faillissement een liquidatie-
procedure zou zijn, en de surséance van betaling een sanerings-
procedure. Afgezien van de kwestie dat een faillissement vaak voor een
doorstart wordt gebruikt, kan de vraag worden gesteld of het faillisse-
ment de bevrediging van schuldeisers als enig doel heeft. In zijn arrest
van 28 september 1990 overwoog de Hoge Raad nog dat de
faillissementsprocedure strekt tot het leggen van beslag op het gehele
vermogen van de schuldenaar met het doel dit vermogen te gelde te ma-
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ken ten voordele van alle crediteuren gezamenlijk.3 In latere arresten
overweegt de Hoge Raad evenwel dat de curator ook rekening heeft te
houden met belangen van maatschappelijke aard4, zoals de continuïteit
van de onderneming en de werkgelegenheid voor de werknemers die in
het bedrijf van de gefailleerde werkzaam waren.5 Deze arresten zijn niet
onomstreden (zie bijvoorbeeld De Ranitz, 1996, pp. 187 e.v.).

Werking van de Faillissementswet

De vraag of de Faillissementswet naar behoren werkt, kan vanuit ten
minste twee invalshoeken worden beantwoord: een economische invals-
hoek en een juridische invalshoek.

Economische invalshoek

Vanuit de macro-economische invalshoek kan de Faillissementswet wor-
den beoordeeld op de invloed die deze wet heeft op de concurrentieposi-
tie van Nederlandse ondernemingen ten opzichte van het buitenland.
Daarbij speelt mee de vraag of de Faillissementswet niet afschrikkend
werkt voor beginnende ondernemers, al is die vraag na de invoering van
de Wet schuldsanering natuurlijke personen voor beginnende eenmans-
zaken beduidend eenvoudiger te beantwoorden: zij komen er nu veel
beter van af dan vroeger.

Een andere vraag is of de Faillissementswet leidt tot onnodige
kapitaalsvernietiging. Niet elke onderneming die financiële problemen
heeft, is ten dode opgeschreven. Het is zeer wel mogelijk dat er reële
overlevingskansen bestaan. Zouden door toedoen van de Faillissements-
wet deze kansen onvoldoende worden benut, dan kan er aanleiding zijn
de Faillissementswet aan te passen. Bij een dergelijke aanpassing zal
evenwel scherp in de gaten moeten worden gehouden of het voortzetten
van de door de debiteur gedreven onderneming niet te zeer ten koste
gaat van andere betrokkenen. In dit verband zij gewezen op de algemene
conclusie die Couwenberg in zijn proefschrift trekt: ‘Als algemene con-
clusie kan op basis van het onderhavige onderzoek worden gesteld dat
geen ondersteuning kon worden gevonden voor de stelling dat de Neder-
landse faillissementssysteem inefficiënt zou zijn’ (Couwenberg, 1997, p.
259). Het betrof hier een economisch onderzoek. Couwenberg pleit niet
voor een rigoureuze herziening van de Faillissementswet (Couwenberg,
1998, p. 91), maar komt wel met een aantal aanbevelingen die de effi-
ciëntie van de Faillissementswet verhogen.

De conclusie is dat voor het antwoord op de vraag of de Faillissements-
wet, macro-economisch gezien, onvoldoende reorganiserend werkt, na-

3 HR 28 september 1990, NJ 1991, 247 (inzake het faillissement van de Staat Zaïre).
4 HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Saint Maclou).
5 HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II).
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der onderzoek nodig is. Dat geldt ook voor de vraag of de Faillissements-
wet de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven positief
dan wel negatief beïnvloedt.

Juridische invalshoek

Bij de totstandkoming van de Faillissementswet zijn twee procedures
geregeld: de surséance van betaling en het faillissement. In de ogen van
de wetgever is de surséance van betaling bedoeld als sanerings-
procedure. Aan de schuldenaar moet een adempauze worden gegeven
waarin de concurrente schuldeisers hun rechten niet kunnen uitoefenen,
en waarin de schuldenaar kan proberen orde op zaken te stellen. Het
faillissement is bedoeld als liquidatieprocedure. De boedel wordt veref-
fend en de opbrengsten worden verdeeld onder de schuldeisers. De
praktijk is nogal eens anders. De surséance van betaling wordt wel gezien
als het ‘voorportaal van het faillissement’. Van de voorlopig verleende
surséances eindigt 63% in een faillissement, en van alle surséances –
voorlopig verleende en definitief verleende - eindigt 73% in een faillisse-
ment. Vaak staat op het moment dat surséance van betaling wordt aan-
gevraagd al vast dat omzetting in faillissement zal moeten volgen (De
Liagre Böhl, 1991, p. 269).

Een oorzaak daarvan is weer van economische aard: de surséance
wordt vaak te laat aangevraagd, namelijk op een moment dat de finan-
ciële situatie zo hopeloos is, dat sanering geen zin meer heeft. Hier is in-
derdaad sprake van een onnodige kapitaalvernietiging: was de surséance
eerder aangevraagd, dan had de onderneming wellicht kunnen voortbe-
staan. Een ander nadeel van het te late aanvragen is dat de debiteur te
lang doormoddert op kosten van de crediteuren. Zij hebben gehandeld
met een onderneming die de vorderingen niet meer kan betalen; dat
zouden zij wellicht niet hebben gedaan, of op andere voorwaarden, als
zij op de hoogte waren van de slechte financiële situatie.

Een andere oorzaak van het feit dat de surséance van betaling uitein-
delijk vaak eindigt in een liquidatie is dat de surséance wordt gebruikt als
voorbereiding van een doorstart uit het faillissement (Joosen, 1998, pp. 8
e.v.). Aldus wordt faillissement gebruikt als saneringsprocedure, en leidt
de surséance van betaling vaak uiteindelijk tot liquidatie. Vanuit juri-
disch oogpunt moet dus worden geconstateerd dat de Faillissementswet
niet werkt zoals de wetgever destijds voor ogen heeft gestaan.

Terzijde: er kan nog een ander onderscheid worden gemaakt tussen de
economische invalshoek en de juridische invalshoek. In faillissement
wordt de rechtspersoon ontbonden, de activa verkocht en de opbrengst
onder de schuldeisers verdeeld. Vanuit juridisch oogpunt heeft dan een
liquidatie plaatsgevonden. Vaak echter zal er verkoop van activa hieruit
bestaan, dat de curator de door de rechtspersoon gedreven onderneming
‘going concern’ verkoopt, al dan niet in afgeslankte vorm. Vanuit econo-
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misch perspectief vindt er voortzetting plaats van de onderneming en is
van liquidatie geen sprake.

MDW-project

Zowel de vraag wat de werking is van de Faillissementswet vanuit econo-
misch oogpunt, als de constatering dat de Faillissementswet vanuit juri-
disch oogpunt niet werkt op de manier die de wetgever destijds voor
ogen had, heeft ertoe geleid dat het kabinet het faillissementsrecht tot
onderwerp van een zogeheten MDW-project hebben gemaakt. Deze ont-
wikkeling is nog aangewakkerd door de discussie over wat nu de doel-
stellingen van de Faillissementswet zijn en welke belangen de curator
dient te behartigen. ‘MDW’ staat voor Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit ( zie hierover bijvoorbeeld Geelhoed en Oskam,
1998, p. D 18 e.v.; Van den Bosch, 1996, pp. 49 e.v.). Gewerkt wordt in een
werkgroep waarin belanghebbenden van buiten de rijksoverheid niet
zijn vertegenwoordigd, maar waaraan externe deskundigen wel kunnen
meedoen. De werkgroep rapporteert aan een ambtelijke commissie, die
op haar beurt weer het voorportaal is van een ministeriële commissie.
Als gevolg van de projectmatige opzet en de multidisciplinaire benade-
ring is deze organisatorische opzet slagvaardiger dan veel andere werk-
wijzen.

MDW-project modernisering Faillissementswet

Op 24 maart 1999 hebben de minister van Justitie en de minister van
Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin
wordt opgemerkt dat in ieder geval de volgende drie vragen aan de orde
zullen komen6:
– Hoe kan worden bereikt dat de surséance van betaling tijdig wordt
aangevraagd?
– Hoe kunnen de bewindvoerder en de ondernemer beter in staat wor-
den gesteld tijdens surséance van betaling over te gaan tot sanering en
voortzetting van de levensvatbare onderneming of onderdelen daarvan?
– Hoe kan worden bereikt dat geen misbruik wordt gemaakt van het fail-
lissement ten koste van schuldeisers en werknemers?

Het project bestaat uit twee fasen. De eerste fase is uitgemond in een
wetsvoorstel waarin onderdelen van de Faillissementswet worden gewij-
zigd die weinig of niet controversieel zijn en waarvoor geen nader econo-
misch onderzoek is vereist. Een aantal regelingen uit de Wet schuld-
sanering natuurlijke personen wordt overgenomen voor faillissement en

6 Brief d.d. 24 maart 1999 van de ministers van Economische Zaken en Justitie aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, kamerstukken II 1998/99, 24 036, nr.
126, pp. 30 e.v.

Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 2, 2000 14



surséance, zoals de regeling met betrekking tot doorleveringsplicht voor
nutsbedrijven, de stemverhoudingen voor het aannemen van een ak-
koord, en de mogelijkheid van een dwangakkoord. Dit wetsvoorstel is in
november 1999 door de ministerraad aanvaard. De tweede fase is van
start gegaan in januari 2000. In deze fase zullen onderwerpen aan de
orde komen waarvoor nader economisch onderzoek nodig is, en die ver-
der gaan dan de onderwerpen uit de eerste fase. Het ligt evenwel niet in
de lijn der verwachting dat de tweede fase zal leiden tot een groot-
scheepse herziening van de Faillissementswet. Voor deze twee-fasen-
aanpak is gekozen omdat daarmee de onderwerpen die weinig of niet
controversieel zijn, al op betrekkelijk korte termijn kunnen worden gere-
geld. Deze regeling wordt niet opgehouden door de verderstrekkende
voorstellen waarmee de werkgroep mogelijkerwijs in de tweede fase naar
voren komt.

Eerste fase

Het wetsvoorstel waarmee de ministerraad akkoord is gegaan, bevat de
volgende elementen:
– Het surséance-verzoek wordt niet langer automatisch toegewezen,
maar de rechtbank dient het verzoek summier te toetsen. Het verzoek
dient vergezeld te gaan van een ontwerp van een saneringsplan. Hiermee
wordt eraan bijgedragen dat surséance slechts in die gevallen wordt ver-
leend waarvoor de surséance is bedoeld, en niet in gevallen waarin de
financiële situatie zo hopeloos is, dat er geen redden meer aan is.
– Definitieve surséance zal niet kunnen worden verleend als onvol-
doende vooruitzicht bestaat dat de door de schuldenaar gedreven onder-
neming zal kunnen voortbestaan.
– De surséance van betaling gaat ook werken ten aanzien van preferente
vorderingen, in die zin dat ook schuldeisers met een preferente vorde-
ring kunnen meestemmen over de verlening van de surséance, en dat zij
niet tot executie kunnen overgaan.
– De afkoelingsperiode als bedoeld in de artikelen 63a en 241a Fw, wordt
nader geregeld. Zowel de curator in faillissement als de bewindvoerder in
surséance krijgen de bevoegdheid goederen, waarop de afkoelingspe-
riode betrekking heeft, te gebruiken, te verbruiken en te vervreemden in
het kader van de voortzetting van de onderneming, indien de schulde-
naar vóór de surséance of het faillissement die bevoegdheid ook al had.
Aan degene die hierdoor schade lijdt, kent de rechter-commissaris een
redelijke vergoeding toe.
– De bewindvoerder in surséance krijgt de bevoegdheid aanwijzingen te
geven aan de schuldenaar.
– De stemverhoudingen voor het aannemen van een akkoord worden
zodanig gewijzigd dat een akkoord sneller wordt aangenomen.
– De rechter-commissaris kan in bepaalde omstandigheden een ak-
koord vaststellen als ware het aangenomen (‘dwangakkoord’).
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– De leverancier van energie is niet bevoegd de levering stop te zetten
om betaling af te dwingen van een vordering die is ontstaan vóór de sur-
séance of het faillissement, indien die energie nodig is voor het voortzet-
ten van de onderneming.
– Er komt een centraal openbaar faillissementsregister waarin alle gege-
vens van de registers bij de rechtbanken over uitgesproken faillissemen-
ten en verleende surséances bijeengebracht worden.

Tweede fase

Vanaf januari 2000 komt de MDW-werkgroep weer regelmatig bijeen,
deze maal in het kader van de tweede fase. Men hoeft geen helderziende
te zijn om zich een voorstelling te kunnen maken van de onderwerpen
die daar aan de orde zullen komen. Men leze daarvoor de uitgebreide
literatuur die de afgelopen tijd is verschenen. Het lijkt evenwel minder
juist om op deze plek in extenso de onderwerpen te behandelen die in de
MDW-werkgroep zullen worden besproken.

Richtlijn overgang ondernemingen

Een andere recente ontwikkeling op het gebied van het faillissements-
recht betreft de implementatie van de wijzigingsrichtlijn overgang on-
dernemingen van 1998.7 Deze richtlijn wijzigt de eerdere richtlijn over-
gang ondernemingen van 1977.8 Een enkel aspect van deze richtlijn raakt
het faillissementsrecht.9 Deze richtlijn beoogt, kort gezegd, te bewerk-
stelligen dat de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder van
een onderneming voortvloeien uit de op het tijdstip van overgang be-
staande arbeidsovereenkomst, overgaan op de verkrijger van de onder-
neming (zie bijvoorbeeld Luttmer-Kat, 1994, pp. 1 e.v.). Noch de richtlijn,
noch de voorheen geldende artikelen 1639aa tot en met 1639 dd BW be-
vatten de regel dat de richtlijn niet van toepassing is in de situatie waarin
de vervreemder in staat van faillissement is verklaard. Sommigen meen-
den dat een dergelijke uitzondering wel op haar plaats was, omdat er
anders niemand geïnteresseerd zou zijn om de onderneming van de cu-
rator te kopen, met als gevolg dat het voltallige personeel zijn baan zou

7 Richtlijn 98/50/EG van de Raad van 29 juni 1998 (PbEG L 201) tot wijziging van de Richtlijn
77/187EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende
het behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen van ondernemingen of vestigingen.

8 Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 (PbEG) inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van
de werknemers bij overgang.

9 EG-richtlijn 77/187 van 14 februari 1977, inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van rechten van werknemers bij
overgang van ondernemingen, vestigingen en onderdelen daarvan, PbEG 1977, L/61 26, 5
maart 1977.
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kwijt raken (zie bijvoorbeeld De Liagre Böhl, 1982, pp. 1005 e.v.; Advies-
commissie, 1982, pp. 479 e.v.). Anderen meenden dat de werknemer al-
leen dan zou worden beschermd in geval van faillissement van de werk-
gever, indien de richtlijn ook in die situatie onverkort van toepassing is.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen oordeelde dat de
richtlijn niet van toepassing is in een situatie waarin de vervreemder in
staat van faillissement is verklaard, althans de betrokken onderneming
in de faillissementsboedel valt.10 Dat laat evenwel, volgens het Hof, on-
verlet de bevoegdheid van de lidstaten om naar eigen keuze de beginse-
len van de richtlijn op een dergelijke overgang toe te passen.

In Nederland geldt dat de richtlijn buiten toepassing blijft in het geval
de curator in faillissement een onderneming overdraagt, aanvankelijk als
gevolg van een arrest van de Hoge Raad11, nu omdat artikel 666 lid 1 van
Boek 7 BW zulks bepaalt. Artikel 4 bis lid 4 van de richtlijn van 1998 die
de richtlijn van 1977 wijzigt, draagt de lidstaten op de nodige maatrege-
len te treffen om frauduleuze insolventieprocedures te voorkomen die
het doel hebben de werknemers van de in de richtlijn bedoelde rechten
te ontnemen. Op 11 februari 2000 heeft het kabinet het wetsvoorstel aan-
vaard waarmee de richtlijn wordt geïmplementeerd. De belangrijkste
bepaling in dit opzicht betreft de consequenties van artikel 13. Dit artikel
bepaalt dat de handelingen van de curator, dus ook een opzegging van
een arbeidsovereenkomst, in stand blijven, ook als het faillissement
wordt vernietigd. Met andere woorden: onder het huidige recht blijft een
opzegging door de curator van de arbeidsovereenkomst in stand, ook als
het faillissement later wordt vernietigd. In het wetsvoorstel is bepaald
dat, indien een faillissement wordt vernietigd op de grond dat het faillis-
sement is aangevraagd met het oogmerk afbreuk te doen aan de arbeids-
rechtelijke bescherming van de werknemer, alsnog het gewone ontslag-
recht op de opzegging van toepassing wordt.

Grensoverschrijdend faillissementsrecht

Op 23 november 1995 is na jarenlang onderhandelen door een speciale
ad-hoc-groep, een ontwerp-Verdrag betreffende insolventieprocedures
voor ondertekening opengesteld (zie Berends, 1999). Het is een Verdrag
in het kader van de Europese Unie. Veertien lidstaten hebben het onder-
tekend.12 Ondertekend kon worden tot en met 23 mei 1996. Het Verenigd
Koninkrijk had op die datum nog steeds niet ondertekend, en heeft dat
nog steeds niet gedaan (Fletcher, 1999, pp. 298 e.v.). In 1999 hebben zo-
wel het Duitse als het Finse voorzitterschap van de Europese Unie een
voorstel gedaan om het ontwerp-Verdrag om te zetten in een Verorde-

10 HvJEG 7 februari 1985, NJ 1985, 900 (‘Abels-arrest’) en HvJEG 7 februari 1985, NJ 1985, 902
(‘Botzen-arrest’).

11 HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 191 (Happé–Scheepstra).
12 Voor de ondertekening door Nederland, zie Maandbericht Trb., april 1996, blz. 8.
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ning, op basis van de artikelen 61, onderdeel c, en artikel 67, lid 1 van het
Verdrag van Amsterdam. De besprekingen in de ad-hoc-groep zijn afge-
rond. De verwachting is dat de Verordening snel tot stand zal komen.

In een notendop kan de inhoud van de Verordening als volgt worden
weergegeven. Een procedure die is geopend in één van de Verdrag-
sluitende Staten wordt automatisch erkend in alle andere Verdrag-
sluitende Staten, en heeft daar ook alle gevolgen die de procedure heeft
in het land van opening. De procedure die wordt geopend in het land
waar de schuldenaar het centrum van zijn voornaamste belangen heeft
wordt ‘hoofdprocedure’ genoemd; de procedure die wordt geopend in
een land waar de schuldenaar een vestiging heeft wordt ‘territoriale pro-
cedure’ genoemd. Wanneer in een land een territoriale procedure wordt
geopend, heeft de hoofdprocedure daar geen gevolgen. De gevolgen van
een territoriale procedure zijn beperkt tot het land van opening. Zowel
voor de hoofdprocedure als voor de territoriale procedure geldt, dat zij in
beginsel worden beheerst door het recht van het land waar de
insolventieprocedure is geopend (ook wel lex concursus genoemd). Op
die regel wordt echter met betrekking tot een aantal onderwerpen een
uitzondering gemaakt.

Conclusie

Lange tijd heeft het faillissementsrecht het imago gehad van een moeilijk
wijzigbaar rechtsgebied. Aan het faillissementsrecht kan daarom een ze-
ker balsturig karakter niet worden ontzegd. Toch is het faillissements-
recht dit balsturige karakter aan het verliezen. De belangrijkste oorzaak
daarvoor is het MDW-project, waardoor nu dan toch daadwerkelijk tot
wijzigingen van de Faillissementswet lijkt te worden overgegaan. Dit
MDW-project is voorafgegaan door de invoering van de Wet schuld-
sanering natuurlijke personen. Twee bijkomende ontwikkelingen zijn de
wijziging van de richtlijn overgang ondernemingen en de Verordening
betreffende insolventieprocedures.

Een voorname reden voor het odium van balsturigheid dat tot voor
kort aan het faillissementsrecht kleefde, is dat bij een faillissement, an-
ders dan een twee-partijen-overeenkomst, vele partijen zijn betrokken.
Elk van die partijen zijn vertegenwoordigd in beroepsorganisaties die
ieder een eigen mening hebben over hoe het verder moet met het
faillissementsrecht. Het gevolg hiervan is dat weinig voorstellen tot wijzi-
ging van de Faillissementswet op brede, laat staan unanieme steun kun-
nen rekenen. In het faillissementsrecht geldt zeer sterk: ‘You can’t always
get what you want’. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het
faillissementrecht. Dat wisten zelfs de Rolling Stones al.
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Naar een economische
faillissementsfilosofie
Niet terug- maar vooruitkijken

prof. mr. N.J.H. Huls*

In dit artikel pleit ik voor een nieuwe beleidsfilosofie voor het
faillissements- en insolventierecht. In de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (WSNP) is voor het eerst een nieuwe manier van kijken toege-
past (Huls, 1999a). In het kader van de thans voorbereide herziening van
de Faillissementswet (verder: Fw) ten behoeve van ondernemers bestaat
er eveneens behoefte aan een nieuwe aanpak. Op basis van het conclu-
derend hoofdstuk van een rapport dat ik voor Economische Zaken ge-
schreven heb (Huls, 1999b) probeer ik de Amerikaanse ‘fresh start ge-
dachte’ op een praktische manier te vertalen naar Nederlandse
ondernemers.

Nieuwe kansen in plaats van schuldgevoel

De Amerikaanse benadering van het faillissement is toekomstgericht. De
aandacht gaat niet zozeer uit naar het verleden, met de overheersende
belangstelling voor de vraag wiens schuld het is dat de financiële positie
van de debiteur in het ongerede is geraakt, maar meer naar de toekomst,
waarin iemand weer zelfstandig kan deelnemen aan het economisch le-
ven in plaats van afhankelijk te zijn van zijn crediteuren of de sociale
zorg.

In Amerika staat de ondernemer centraal in het faillissementsrecht.
Men is daar eerder geneigd financiële moeilijkheden toe te schrijven aan
een externe oorzaak, dan aan een verwijtbare fout van de ondernemings-
leiding. De positie van banken is in de Verenigde Staten vanwege het ge-
fragmenteerde bankensysteem over het algemeen veel minder dominant
dan in Nederland. In Amerika wordt de bankier bovendien meer als een
contractpartner gezien die primair zijn eigen belang dient. Daar worden
ook geen vrijwillige inspanningen van banken verwacht om een bedrijf
te redden.

De Amerikaanse financieel-economische praktijk biedt een vernieu-
wende kijk op kredietverlening. Het risico dat een (krediet)transactie fout
loopt in een bepaald percentage van de gevallen kan actuarieel worden
vastgesteld en verdisconteerd in de prijs van het product en het krediet.

* De auteur is hoogleraar recht aan de Technische Universiteit Delft en rechtssociologie aan
de Universiteit Leiden.
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Moderne grootschalige kredietverlening is in hoge mate onpersoonlijk
geworden en vindt plaats op bedrijfseconomische en actuariële princi-
pes. Afschrijvingen zijn aanvaardbaar mits de kosten beheersbaar en
(her)verzekerbaar zijn. Omdat de professionele kredietgever de risico’s
kent, houdt hij er bij zijn acceptatiebeleid rekening mee; krediet verlenen
is het accepteren van risico’s. Van tevoren zijn reeds voorzieningen ge-
troffen voor ‘dubieuze debiteuren’. Voor de fiscus zijn deze een geaccep-
teerd onderdeel van de bedrijfskosten.

Bij het op grote schaal aanbieden van commerciële diensten kan dus
beter collectief in plaats van individualistisch gedacht worden. Risico’s
worden gespreid en als kosten geabsorbeerd. Ze worden gedragen door
de groep debiteuren als geheel en door de belastingbetalers. Dit is wat
Kagan (1984) ‘systemic stabilization’ noemt: grote professionele organi-
saties, die het geheel overzien, verliezen zich niet in morele verontwaar-
diging over vermeend verwijtbaar gedrag en kostenverslindende proce-
dures, maar berekenen de risico’s en spreiden deze over de collectiviteit
van kredietnemers.

Deze visie is zowel realistischer als aantrekkelijker. In Nederland daar-
entegen wordt het meerduidige begrip schuld nog altijd met verwijtbaar-
heid geassocieerd. Een uitvloeisel daarvan is dat debiteuren levenslang
aansprakelijk kunnen worden gehouden. Het (juridisch) denken dient
zich mijns inziens te bevrijden van de gedachte dat de in financiële
moeilijkheden geraakte debiteur gestraft dan wel gebrandmerkt behoort
te worden. Dat is in zowel economisch als maatschappelijk opzicht niet
te rechtvaardigen (Huls en Peters, 1995).

Tegengaan van levenslange aansprakelijkheid

De vrees voor levenslange aansprakelijkheid voor resterende schulden
uit de onderneming is voor startende ondernemers een groot probleem.
Niet zelden zijn deze zakelijke schulden aanzienlijk groter dan die van
een consument. Dat betekent dat crediteuren alerter zullen zijn op toe-
komstige verhaalsmogelijkheden. Vooral in overzichtelijke branches,
waar debiteuren en crediteuren elkaar goed kennen, is het gevaar reëel
dat een niet voldane crediteur uit een eerder faillissement, later alsnog
probeert verhaal te zoeken op het vermogen van de nieuwe onderne-
ming, als die weer op de(zelfde) markt opereert.

Deze kwade kans bestaat ook indien de ondernemer zich in persoon
heeft verbonden voor de schulden uit zijn onderneming. Een bank die
niet volledig is voldaan in een faillissement, kan gedurende twintig jaar
opnieuw beslag leggen op bijvoorbeeld het huis van de debiteur of op
een nieuwe onderneming die hij inmiddels heeft opgezet. In hoeverre
een dergelijke dreiging in de praktijk daadwerkelijk leidt tot executie en
beslag, is niet zonder nader empirisch onderzoek vast te stellen, maar
dat hiervan geen positieve prikkel uitgaat om opnieuw een zaak te begin-
nen, is wel duidelijk.
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Het stimuleren van risico nemen

Een ander aspect dat het juist voor deze categorie personen wenselijk
maakt om de levenslange aansprakelijkheid te beperken, is de positie-
vere appreciatie van het nemen van ondernemersrisico. Van overheids-
wege wordt het starten van ondernemingen gefaciliteerd, zowel fiscaal
als anderszins. Dit beleid wordt gevoed door het idee dat het vooral on-
dernemers zijn die nieuwe werkgelegenheid en economische groei gene-
reren. Er is met andere woorden een algemeen economisch belang ge-
moeid met het stimuleren van ondernemers om risico’s te nemen.

Uiteraard is het overheidsbeleid primair gericht op het stimuleren van
succesvolle ondernemingen, maar de aard van risico-neming brengt met
zich mee dat niet op safe kan worden gespeeld. Natuurlijk spreken de
spectaculaire succesverhalen het meest tot de verbeelding van het grote
publiek, maar falen is een even wezenlijk onderdeel van het marktproces
als succes. De ervaring leert dat er ook tal van vernieuwende onderne-
mingen zijn die het uiteindelijk niet redden (zie Ter Weel in dit nummer).

Juist bij startende ondernemingen moet rekening worden gehouden
met een behoorlijk groot percentage mislukkingen. Er wagen zich perso-
nen op de markt die niet gewend zijn aan de harde economische wetma-
tigheden die daar gelden. Het opzetten van een onderneming is niet zel-
den een kwestie van ‘trial and error’, en zeker in de beginperiode zijn de
onzekerheden en risico’s groot.

Het is belangrijk dat de wetgever erkent dat een dergelijke mislukking
niet automatisch is toe te schrijven aan een persoonlijke fout of verwijt-
baar handelen van de ondernemer, maar onlosmakelijk verbonden is
met een marktvorm die gebaseerd is op winst, verlies en concurrentie. In
een markteconomie zegevieren sommige ondernemers over andere, en
het is daarom onvermijdelijk dat niet iedere onderneming de concurren-
tiestrijd overleeft. De wetgever moet het faillissement daarom meer gaan
beschouwen als een hoofdstuk in iemands leven, als een proces waarin
geleerd kan worden van eventuele fouten. Niet zelden vormt een derge-
lijke ervaring een goede basis om het een volgende keer beter te doen.

Om al deze redenen hoort een gefailleerde niet levenslang aansprake-
lijk te zijn voor zijn zakelijke schulden. Het is belangrijk dat iemand die
te goeder trouw een onderneming heeft opgezet, maar er niet in geslaagd
is deze voort te zetten, een tweede kans krijgt en niet gestraft wordt. Als
de maatschappij ondernemerschap wil stimuleren om redenen van alge-
meen belang, dan gaat het niet aan om de hieraan inherente kwade kans
op mislukking alleen op die ondernemer af te wentelen.

Betekenis van de WSNP voor (startende) ondernemers

In beginsel geldt het pleidooi voor een nieuwe faillissementsfilosofie
evenzeer voor (doorstartende) ondernemers. De wetgever heeft dit in de
WSNP expliciet erkend door de schuldsanering niet alleen voor particu-
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lieren open te stellen maar ook voor ondernemers die niet in de juridi-
sche vorm van een rechtspersoon opereren. Dit betekent dat de bescher-
ming van de WSNP ook voor sommige ondernemers geldt, want lang
niet alle ondernemingen worden als een rechtspersoon gedreven. Fiscaal
gezien loont het pas bij een zekere omvang om de onderneming in de
vorm van een BV te drijven. Tal van ondernemingen kennen daarom de
vorm van een eenmansbedrijf, een maatschap of een CV.

Met name aan deze ondernemers biedt de WSNP de kans om hun zaak
te beëindigen zonder aansprakelijk te blijven voor de resterende schul-
denlast. Zij kunnen zich, als er geen perspectief meer in hun zaak zit, tot
de rechter wenden en verzoeken om een schone lei. Als zij voldoen aan
de eisen van de wet, zullen de schulden na beëindiging van de regeling
worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit betekent dat er geen
juridische verplichting meer bestaat tot betaling van het restant van de
schuld. Voor deze categorie maakt de WSNP een einde aan de levens-
lange aansprakelijkheid voor schulden. Dit past volledig in het door Eco-
nomische Zaken voorgestane startersbeleid. Doordat ook de
ondernemer-niet rechtspersoon de mogelijkheid heeft van beperkte aan-
sprakelijkheid voor schulden, wordt het nemen van risico’s gefaciliteerd.

De eerste ervaringen leren dat er nogal wat ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf zijn die gebruik maken van de WSNP. Zij trach-
ten om met behulp van een saneringsplan orde op zaken te stellen. Het
feit dat in de WSNP de quora voor een akkoord versoepeld zijn (50% van
de crediteuren, 50% van de schulden vertegenwoordigend) kan daarbij
helpen.

Verder zullen er vermoedelijk ondernemers zijn die baat vinden bij een
door de rechter vastgesteld plan dat gedurende drie tot vijf jaar de prefe-
rente en concurrente crediteuren bindt. Aan ondernemers die geen of
weinig crediteuren met zakelijke zekerheid hebben, kan de WSNP moge-
lijk soms een schone lei bieden. Naar verwachting zullen vooral kleine
zelfstandigen, eenmansbedrijven en zelfstandige beroepsbeoefenaren
zoeken naar de mogelijkheden voor doorstart, waar de WSNP voor hen
te prefereren is boven surséance of faillissement.

Het moet echter betwijfeld worden of de WSNP voor het overige vol-
doende is toegesneden op de behoeften van (de wat grotere) onderne-
mers. Vermoedelijk zullen vooral de bepalingen over liquidatie van ver-
mogen tot problemen leiden als een doorstartende ondernemer
bescherming zoekt onder de WSNP. Bij een bedrijf zijn de aanwezige
bedrijfsgebouwen, voorraden, apparatuur, transportmiddelen en derge-
lijke doorgaans van levensbelang om de onderneming draaiend te hou-
den. Als die geliquideerd (moeten) worden, dan betekent dat doorgaans
het einde van de onderneming.

Ook is onzeker wat de gedragslijn van handelscrediteuren in de prak-
tijk zal zijn. Zullen zij (blijven) leveren als een deel van hun bestaande
vorderingen wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis? In hoeverre
zijn andere crediteuren wel bereid om te leveren (tegen contante beta-
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ling)? Wat zijn de mogelijkheden binnen de WSNP om (dwang-) credi-
teuren contant te betalen?

Bezien vanuit het perspectief van de (door)starters is het daarom niet
waarschijnlijk dat inwerkingtreding van de WSNP alle problemen zal op-
lossen. Ik verwacht niet dat het wat grotere bedrijf met doorstart-
problemen veel baat zal vinden bij de WSNP. Op de problemen die ik (zie
Huls, 1999b, hoofdstuk 4) voor ondernemers signaleerde, is deze wet niet
specifiek toegesneden. Toch is het gewenst dat de Faillissements-
wetgever serieus aandacht besteedt aan de problemen van deze catego-
rie ondernemers.

Tekortkomingen huidige faillissementswet

Net als in Amerika zouden behoud van werkgelegenheid en de mogelijk-
heid van partiële doorstart ook in ons land meer als doeleinden van de
faillissementswetgeving moeten worden erkend. Het is gewenst dat het
moderne insolventie-denken behalve in de particuliere sfeer (de WSNP)
ook in de ondernemerssfeer toepassing vindt. Voorts is het belangrijk dat
de wetgever de doeleinden van het faillissement duidelijk tot uitdrukking
brengt in de wet, zodat de Fw een heldere leidraad kan zijn voor de
rechtspraktijk.

De gewoonte om een ondernemer van een bedrijf in moeilijkheden
uitsluitend te benaderen als een mislukkeling die zijn crediteuren heeft
benadeeld, volstaat niet meer. Soms heeft hij slechts tijdelijk een adem-
pauze en hulp nodig, om orde op zaken te stellen, bij voorbeeld als de
moeilijkheden ontstaan zijn door een nog te herstellen verkeerde
ondernemersbeslissing, of door een tijdelijke nadelige markt-
ontwikkeling.

Natuurlijk moet de wetgever onder ogen zien dat er tal van onderne-
mingen zijn, die in economisch opzicht niet levensvatbaar meer zijn.
Deze ondernemingen moeten zo spoedig mogelijk uit het reorganisatie-
traject worden gelicht en geliquideerd worden. De wet dient echter een
bredere afweging mogelijk te maken dan die van de huisbankier die het
krediet heeft opgezegd. Er dient bij reorganisatie met álle crediteuren in
overleg te worden getreden om te bezien of een doorstart mogelijk is.
Misschien zijn er alternatieve financieringsmogelijkheden voor de aan-
deelhouders voorhanden, misschien is het management te interesseren
voor een ‘buy out’, of heeft een concurrent belangstelling voor (delen
van) de onderneming. Het huidige probleem van de te late aanvrage kan
worden ondervangen door de procedure voor de debiteur aantrekkelijker
te maken.

De huidige eenzijdige oriëntatie op de belangen van crediteuren moet
worden geïntegreerd in een breder afwegingskader waarin ook ruimte is
voor het perspectief van de debiteur en de algemene maatschappelijke
invalshoek, zoals behoud van werkgelegenheid en het tegengaan van
kapitaalvernietiging. Thans voeren de banken de regie, en ondervinden
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in de praktijk nauwelijks hinder van de bepalingen van de Fw, bij voor-
beeld bij sterfhuisconstructies van grote ondernemingen. Deze bevoor-
rechte positie van de banken is met name bezwaarlijk in geval van
belangenconflicten tussen de ondernemer en de bank en indien de bank
zelf geen belang heeft bij opbrengstmaximalisatie omdat de eigen zeker-
heden toereikend zijn. Het huidige wettelijk kader schiet in die gevallen
tekort.

Naast deze algemene tekortkomingen van de huidige Faillissements-
wet, heeft Joossen (1998) de volgende concrete problemen bij het door-
starten van ondernemingen vastgesteld:
– het voortzetten van de onderneming door de curator in relatie tot po-
tentiële benadeling van crediteuren;
– de passieve rol van de rechter bij het beoordelen van de kansrijkheid
van doorstart;
– de onduidelijke rol van de curator;
– onvoldoende onderscheid tussen voortzetting van de onderneming en
de overdracht aan een ander;
– een onvoldoende uitgewerkt moratorium, vooral ten aanzien van
duurovereenkomsten;
– de korte termijnen van de afkoelingsperiode bevoordelen insiders; een
open biedingsproces krijgt geen kans (zie Van het Kaar en Knegt, 1996).

Aandachtspunten voor nieuwe wetgeving

In de praktijk bestaat daarom behoefte aan een wettelijk instrumenta-
rium om het doorstarten van ondernemingen makkelijker te maken. De
in 1992 geïntroduceerde afkoelingsartikelen zijn een eerste stap in de
goede richting, maar zij bieden in de praktijk niet steeds voldoende soe-
laas. De periode van bevriezing van crediteurenrechten (maximaal twee
maanden) is vaak te kort om met een weloverwogen herstelplan te ko-
men. De Amerikaanse regeling van de ‘automatic stay’ uit de Bankruptcy
Code is een veel omvattender moratorium dan onze afkoelingsperiode
en kan zich uitstrekken over een langere periode. Deze ‘stay’ kan met de
nodige aanpassingen worden vertaald naar de Nederlandse verhoudin-
gen.

De doorleveringsverplichting van nutsbedrijven en de betrokkenheid
van crediteuren met zekerheid bij het herstelplan worden thans node
gemist. Het verdient bovendien aanbeveling de totstandkoming van
(dwang)akkoorden gemakkelijker te maken, door net als in de WSNP de
vereiste quora te verlagen. Het Amerikaanse Chapter 11 (reorganisatie
van ondernemingen) fungeert in feite als een kader waarbinnen alle be-
langhebbenden gestimuleerd worden om een akkoord te sluiten. De
rechterlijke ‘cram down’ (opleggen van een plan bij onvoldoende steun
van crediteuren) is een stok achter de deur (vergelijk de WSNP).

De verplichting tot doorfinanciering van banken die in 1989 werd
voorgesteld door de Commissie Mijnssen – ingesteld om de Fw te her-
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zien – blijkt te radicaal voor de Nederlandse verhoudingen. Het valt ook
niet goed in te zien waarom alleen banken zouden worden verplicht om
te blijven presteren bij insolventie. Er zijn tal van andere crediteuren
(nutsbedrijven, leveranciers) wier prestaties evenzeer van vitaal belang
zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Ook zij zouden betrok-
ken moeten worden bij het bijstaan van een onderneming die tijdelijk in
financiële moeilijkheden verkeert.

De wetgever kan er echter niet omheen om de preponderante
(zekerheids)positie van banken, en de daarmee gepaard gaande over-
bedeling van rechten in de faillissementssituatie, enigszins te relativeren.
Het is immers voor derden bijzonder onaantrekkelijk om te investeren in
een onderneming waar alle nieuwe (kapitaal)injecties onder de zekerhe-
den van de huisbankier vallen. De grenzen van die zekerheden moeten
nauwer worden getrokken, zodat een bredere afweging van belangen
mogelijk is.

Ook de rol van de curator moet opnieuw worden doordacht. In het
spoor van de jurisprudentie van de Hoge Raad zou de wetgever een bre-
dere rolomschrijving moeten geven dan het maximaliseren van de op-
brengst voor crediteuren. Het verdient verder aanbeveling om de curator
meer mogelijkheden te geven om zekerheden in te zetten om nieuw kre-
diet te verwerven, eventueel van een andere bank of van een andere be-
langhebbende.

Daarmee dient zich tevens de vraag aan of er niet op grotere schaal
anderen dan juristen bij de reorganisatie van ondernemingen moeten
worden betrokken. Te denken valt aan accountants, fiscalisten en
(interim)managers. Bij reorganisatie en doorstart komt er een bredere
verantwoordelijkheid te rusten op de schouders van de curator voor het
managen van de onderneming en het is maar zeer de vraag of de juri-
disch geschoolde curator ook voor die rol de meest aangewezen figuur is.
In andere landen worden ook andere disciplines toegelaten tot de be-
windvoering.

De rol van de R-C ten slotte, kan in dezen niet onbesproken blijven.
Thans wacht hij voornamelijk af, en beoordeelt achteraf het optreden
van de curator. De rechter krijgt een veel actievere rol als de Fw een bre-
dere doelstelling kent. Dit raakt het verschijnsel van rechterlijke speciali-
satie in faillissementen in het algemeen, en concentratie van rechtspraak
bij een gespecialiseerd Hof, bijvoorbeeld de Ondernemingskamer, in het
bijzonder. Op den duur zal de rechterlijke macht niet achter kunnen blij-
ven bij de specialisatie in de advocatuur (Insolad).

Multi-disciplinair onderzoek

In de voorstellen van de Commissie Mijnssen ontbraken de bedrijfseco-
nomische aspecten, de accountancy en de economische waardering van
ondernemingen. Het initiatief van de Commissie Maas – het rapport van
de Vereniging Handelsrecht uit 1985, waarmee de discussie in Nederland
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begon – lag weliswaar bij het bedrijfsleven, maar de juristen van het mi-
nisterie van Justitie namen de herziening van de Fw over. Juristen zijn
onmisbaar, want het faillissement betreft de vaststelling van burgerlijke
rechten. Maar toch moet er een solide band worden gesmeed met die
andere disciplines. Zo kon de Amerikaanse Review Commission, die eind
1997 adviseerde over wijziging van de wet, veelvuldig gebruik maken van
empirisch materiaal.

Er is betrekkelijk weinig bekend over de maatschappelijke werkelijk-
heid achter het faillissement van startende ondernemingen in Neder-
land. In tegenstelling tot de consumentensfeer en het armoede-
onderzoek, waar veel empirisch onderzoek is verricht is er weinig
concreet materiaal voorhanden over ondernemers-faillissementen. De
dissertatie van Couwenberg (1997) is slechts gebaseerd op een viertal
case-studies. Het door hem gehanteerde model moet verder empirisch
getoetst worden door middel van dossier-onderzoek bij afgesloten faillis-
sementen.

Thans verzamelt het CBS gegevens op basis van de dossiers die op de
rechtbanken worden aangelegd. De gegevens die de rechtbank en de cu-
rator interesseren, zijn lang niet altijd beleidsmatig van belang. Regelma-
tig worden faillissementsstatistieken gepubliceerd, maar die bevatten
slechts een beperkt aantal beleidsrelevante gegevens (bijvoorbeeld over
fraude). De volgende gegevens zouden interessant zijn voor het beleid:
– welke crediteuren zijn de grote verliezers;
– wat is de economische situatie van (voormalige) faillieten na bij voor-
beeld drie jaar;
– wat zijn hun kredietmogelijkheden?;
– meer kennis over eenmanszaken en bedrijven/niet-rechtspersonen;
– verschillen tussen rechtbanken;
– effectiviteit optreden curatoren;
– maatschappelijke kosten van faillissement.

Onafhankelijk sociaal wetenschappelijk onderzoek vormt een cruciale
basis voor verantwoorde publieke besluitvorming. Als solide empirisch
materiaal ontbreekt, kunnen belangengroepen gemakkelijk een eenzij-
dige voorstelling van zaken geven, uitsluitend gebaseerd op hun eigen
ervaringen en data.

Ook in de Verenigde Staten hebben de gegevens die rechtbanken ver-
zamelen, maar een beperkte beleidsrelevantie, zodat aanvullende sociaal
wetenschappelijk onderzoek nodig is. Sullivan e.a. (1989) zullen binnen-
kort een groot vervolgonderzoek publiceren dat ook betrekking heeft op
ondernemingen. De ruwe data van de rechtbanken worden aangevuld
met telefonische enquêtes met debiteuren en hun advocaten en met
grondige analyses van representatief getrokken dossiers.

Van de Verenigde Staten kunnen we leren dat de aanwezigheid van
empirisch materiaal ook bij faillissementen van ondernemingen van cru-
ciaal belang is. Er was een aanzienlijke hoeveelheid rechtseconomische
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literatuur voorhanden waarin het bestaande faillissementssysteem fun-
damenteel werd bekritiseerd (Franken, 1997). Met name werd de stelling
verdedigd dat het zittend management te veel bescherming geniet, ten
koste van crediteuren met zekerheid. Ook werd gesteld dat markt-
krachten tot efficiëntere oplossingen leiden dan de Bankruptcy Code.

Besluit

In de juridische wereld bestaat er thans - anders dan ten tijde van het
Mijnssen-rapport - een zekere consensus over de noodzaak van een her-
ziening van de Fw (Vriesendorp, 1996, 1997). In de jurisprudentie van de
Hoge Raad tekent zich langzamerhand een lijn af die tendeert naar een
bredere, maatschappelijker rolopvatting van de curator. Deze behoeft
zich niet meer te beperken tot het realiseren van een maximaal resultaat
ten behoeve van de crediteuren, maar hij moet zich ook rekenschap ge-
ven van aspecten als werkgelegenheid en doorstart. De vooraanstaande
beoefenaren van het faillissementsrecht zijn het er over eens dat de glans
van de Fw er na een eeuw wel af is. In het Tijdschrift voor insolventierecht
is een serie over algehele herziening van de Fw gestart.

Er ligt nu de kans om de Fw een flinke opknapbeurt te geven en ge-
schikt te maken voor de komende eeuw, met name voor ondernemingen.
In de plaats van overheidssteun en de huidige, onbevredigende
faillissementspraktijk dient er een gemoderniseerd en marktconform
wettelijk insolventie-instrumentarium te komen.

Met de WSNP is een deel van de problematiek van starters opgelost,
namelijk de onbeperkte persoonlijke aansprakelijkheid, maar er zijn ver-
schillende concrete problemen blijven liggen die door middel van een
ingrijpende wetswijziging moeten worden aangepakt. Met name moet
een ondernemer gestimuleerd worden om tijdig een beroep op de wet te
doen, dat wil zeggen op een moment dat er nog alternatieven voor liqui-
datie zijn.

Wetswijziging heeft – samenvattend – betrekking op de volgende on-
derwerpen:
– verbreding van de doelstelling van de Fw. Behoud van werkgelegen-
heid en mogelijkheden tot doorstart dienen expliciet als doelstellingen
van insolventierecht te worden erkend. Uit deze verbrede doelstelling
vloeien andere rollen voort voor de curator en de rechter;
– de curator krijgt mede tot taak het vinden van mogelijkheden van
doorstart, het tegengaan van kapitaalvernietiging en het behoud van
werkgelegenheid. De wet dient helder aan te geven waar deze doelstel-
lingen prevaleren boven het crediteurenbelang;
– de rechter dient zich te ontwikkelen tot een actieve toezichthouder op
de curator;
– er moet bedrijfskundige, fiscale en managerial expertise worden toe-
gevoegd aan de juridische benadering van de curatoren en de rechter-
lijke macht;
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– de bestaande artikelen over afkoeling dienen te worden uitgebouwd
tot een volwaardig kader waarbinnen naar alternatieven voor liquidatie
wordt gezocht;
– aan de overbedeling van rechten van separatisten (lees: banken) dient
paal en perk te worden gesteld; de betrokkenheid van de fiscus (en an-
dere preferente crediteuren) verdient eveneens een evenwichtiger rege-
ling. De behandeling van Wetsontwerp 22 942 (bodemrecht fiscus) dient
ter hand te worden genomen;
– in dat kader is het zinvol de mogelijkheden van dwangakkoorden
(waaraan ook separatisten en preferente crediteuren gebonden zijn) uit
te breiden; een vorm van rechterlijke ‘cram down’ moet daarbij worden
overwogen;
– er dient empirisch multi-disciplinair onderzoek te worden gestart op
basis van afgesloten faillissements-dossiers van bedrijven.
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Problematische
schuldsituaties
Van faillissement naar schuldsanering van natuurlijke personen

mr. dr. E. Niemeijer en drs. N. Jungmann*

Ongeveer een half miljoen huishoudens in Nederland bevinden zich in
een risicovolle schuldsituatie.1 Deze huishoudens hebben een aanzien-
lijke betalingsachterstand bij een of meerdere eisers of is er sprake van
een schuldregeling of beslag (Jansen, Kersten e.a., 1999, p. 81). Ongeveer
de helft van deze huishoudens bevindt zich in een problematische
schuldsituatie. Dit wil zeggen dat zij door hun schulden niet meer in
staat zijn om zaken zoals de huur, energie of ziekenfonds te betalen. In
de praktijk komt dit er dikwijls op neer dat men bang is als de telefoon
gaat, want dat kan een incassobureau zijn. Als de postbode komt, ope-
nen sommigen hun post niet meer omdat er nog meer rekeningen bij
kunnen zitten en als de deurbel gaat, kan dit een deurwaarder zijn!
Schulden kunnen zo leiden tot sociale isolatie. Zonder professionele
hulpverlening kunnen deze huishoudens hun schulden meestal niet
meer oplossen.

De oorzaken waardoor natuurlijke personen in een problematische
schuldsituatie terecht komen, zijn heel divers (zie ook Tijdink, 1998, pp.
20-23). Er zijn schuldenaren die als natuurlijke persoon een eigen onder-
neming hebben (gehad). Meer dan de helft van de eenmanszaken overle-
ven de eerste vijf jaar van hun bestaan niet. Zij laten soms een aanzien-
lijke schuld achter. Bij natuurlijke personen zonder eigen zaak zijn er
uiteenlopende oorzaken aan te wijzen. Er zijn schuldenaren die door
pech in het leven zoals arbeidsongeschiktheid, een scheiding of bijvoor-
beeld werkloosheid enorm achteruitgaan in inkomen. Het lukt niet altijd
om de uitgaven direct aan de gedaalde inkomsten aan te passen. Daar-
naast zijn er schuldenaren die door psychosociale problemen niet in
staat zijn hun financiële huishouding op orde te houden. Hierbij kan ge-
dacht worden aan bijvoorbeeld een verslaving of een geestesziekte. Ten
derde is er natuurlijk ook een groep waarbij sprake is van overkredite-
ring. In onze consumptiemaatschappij wordt het steeds makkelijker om
grotere verplichtingen aan te gaan dan opgebracht kunnen worden. Ge-
zien de hoge hypotheken en persoonlijke leningen die de afgelopen jaren
zijn verstrekt, is het niet ondenkbaar dat deze groep fors zal groeien als
het economische klimaat in de komende jaren zou verslechteren.

* De auteurs zijn respectievelijk als programmacoördinator verbonden aan het WODC en als
aio verbonden aan het dr. Meijersinstituut van de Universiteit Leiden.
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Het aantal huishoudens dat om schuldhulpverlening vroeg is de afge-
lopen jaren enorm toegenomen.2 De succesgraad is de afgelopen jaren
daarentegen juist afgenomen.3 Voor de meerderheid van de huishoudens
wordt er geen regeling getroffen (NVvK, 1997). Om natuurlijke personen
in een problematische schuldsituatie toch een schone lei en daarmee
perspectief uit een uitzichtloze situatie te bieden is op 1 december 1998
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) inwerking getre-
den.4 Deze wet is in de vorm van een derde titel aan de bestaande
Faillissementswet toegevoegd, en biedt schuldenaren die er niet in sla-
gen om een minnelijke regeling te treffen met hun schuldeisers de moge-
lijkheid om via de rechter alsnog een wettelijke schuldsanering te krij-
gen. Met de invoering van de WSNP heeft de wetgever niet alleen de
eindigheid van schulden bij natuurlijke personen beoogd. Uit de memo-
rie van toelichting5 is op te maken dat het ook de bedoeling is het aantal
faillissementen van natuurlijke personen te verminderen. Ten derde
wordt een vergroting van de bereidheid van schuldeisers om mee te wer-
ken aan een minnelijke regeling beoogd. Dit zal het geval kunnen zijn
omdat zij bij een wettelijke sanering slechter af zijn dan bij een minne-
lijke regeling.

Het oplossen van een problematische schuld is eigenlijk alleen zinvol
wanneer de onderliggende oorzaak van de schuld ook wordt weggeno-
men. In de Memorie van toelichting wordt dan ook terecht gehamerd op
het belang van een integrale benadering van de schuldenproblematiek
van de schuldenaar. In een dergelijke integrale benadering werken ver-
schillende soorten hulpverleners (zoals het maatschappelijk werk, ar-
beidsbureaus, schuldhulpverlening) nauw samen. De WSNP houdt dan
ook tevens een opgave in om deze integrale hulpverlening van de grond
te laten komen.

Door de invoering van de WSNP is de positie van crediteuren binnen
het privaatrecht enorm veranderd. Voorheen konden zij door beslag te
leggen op het inkomen een schuldenaar jarenlang blijven achtervolgen.
Een schuldenaar met een hoge schuldenlast in verhouding tot zijn inko-
men had hierdoor nagenoeg geen toekomstperspectief. Schuldenaren
die weten dat zij nog wel tien of vijftien jaar hun hele inkomen boven de
voor hen geldende beslagvrije voet moeten afstaan, zullen weinig initia-
tief nemen om door arbeid en/of opleiding hun inkomen te vergroten.
Elke gulden die extra wordt verdiend moet immers aan de crediteuren
worden afgedragen. Zij zijn zo gedoemd tot een uitzichtloos bestaan.
Schuldenaren hebben door de inwerkingtreding van de WSNP veel meer

1 Dit aantal geldt voor 1997 en komt overeen met 7,6% van de Nederlandse huishoudens.
2 In 1992 vroegen ongeveer 19.000 huishoudens bij een (gemeentelijke) kredietbank om

schuldhulpverlening, in 1999 was dit aantal verdubbelt tot bijna 40.000.
3 Mede doordat huishoudens onvoorzichtig krediet opnemen.
4 Wetten van 25 juni en 1 juli 1998, Stb. 1998, 445 t/m 448.
5 Kamerstukken 1992-1993, 22 969
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rechten gekregen. Volgens Huls is er sprake van een principiële kanteling
in het faillissement (Huls, 1999). Door natuurlijke personen met een pro-
blematische schuld weer een perspectief te bieden is er naar zijn mening
sprake van sociaal beleid binnen het privaatrecht.

In het volgende zetten we eerst uiteen hoe de WSNP in elkaar steekt.
Vervolgens beschrijven we de eerste ervaringen ermee en de knelpunten
die zich daarbij voordoen.

Minnelijke schuldhulpverlening

Voordat een schuldenaar aanspraak kan maken op de WSNP, moet hij
geprobeerd hebben om tot een schuldregeling te zijn gekomen. De min-
nelijke schuldhulpverlening wordt door een veelheid aan organisaties
aangeboden en betaald. Er bestaan op dit punt geen wettelijke voor-
schriften of kwaliteitseisen. Het doel van deze hulpverlening is om de
problematische schuldensituatie door middel van een schuldsanering of
-bemiddeling op te lossen.6 De mate waarin er aan de onderliggende
problematiek wordt gewerkt verschilt per gemeente.

De belangrijkste organisaties die schuldhulpverlening aanbieden zijn
de (gemeentelijke) kredietbanken, gemeentelijke sociale diensten en di-
vers maatschappelijk werk. In sommige gemeenten wordt er ook door
commerciële organisaties schuldhulpverlening aangeboden. De wijze
waarop de diverse organisaties samenwerken verschilt enorm (zie ook
Tijdink, 1998, pp. 31-34). Er zijn gemeenten waar de bovenstaande orga-
nisaties samenwerken in een project terwijl zij in andere gemeenten au-
tonoom naast elkaar werken (Commissie Boorsma, 1994).

Behalve grote verschillen in de samenwerkingsvorm van de betrokken
organisaties zijn er ook grote verschillen in de instrumenten die gemeen-
ten inzetten (Van Andel, Den Heeten e.a., 1997). Gemeenten kunnen
noodfondsen7 instellen of de bijzondere bijstand8 in bepaalde gevallen
aanspreken voor schuldhulpverlening. Zij kunnen saneringsfondsen9

6 Bij een schuldsanering wordt de totale schuld opgelost door middel van het verstrekken
van een saneringskrediet. Bij een bemiddeling wordt er een afbetalingsregeling getroffen
zonder dat hier een krediet voor wordt verschaft. Bij beide regelingen kan het om een
volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de schuld gaan.

7 Deze fondsen verstrekken kredieten om schulden af te kopen. Deze kredieten worden
soms als gift verstrekt en soms als lening. Er zijn fondsen waarbij slechts een gedeelte van
de schuld wordt afgekocht en soms de gehele schuld. Er zijn ook gemeenten die
voorwaarden stellen ten aanzien van het soort schulden waar kredieten voor verstrekt
worden.

8 Als gemeenten de bijzondere bijstand inzetten, kan dit zowel in de vorm van een gift als in
een lening gebeuren. Het verschil met schuldenfondsen is dat er bij de bijzondere bijstand
een inkomenstoets plaatsvindt en bij schuldenfondsen niet. Zelfstandigen kunnen een
beroep op het Bijstandsbesluit zelfstandigen doen.

9 Een dergelijke garantstelling is geen vergoeding voor de schuldenaar, maar een garantie
voor een kredietbank dat zij haar lening voor een sanering afbetaalt krijgt.
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instellen die de garantstelling voor kredietbanken verzorgen en zij kun-
nen budgetbeheer aanbieden. Schuldenaren worden dan geholpen in
het budgetteren van hun inkomen. Gemeenten proberen zo de slagings-
kans en de duurzaamheid van de schuldhulpverlening te vergroten. Er
zijn ook gemeenten die combinaties van de bovenstaande instrumenten
inzetten.

De afgelopen jaren hebben steeds meer gemeenten een vorm van inte-
grale schuldhulpverlening opgezet. Dit houdt in dat schuldhulp-
verlenende organisaties zoals het maatschappelijk werk, kredietbanken
en sociale diensten nauw met elkaar samenwerken. Deze samenwerking
kan op verschillende manieren vorm worden gegeven. In sommige ge-
meenten verzorgt het maatschappelijk werk de immateriële hulp, zoals
budgetbegeleiding, terwijl de kredietbank juist de materiële hulp, het
treffen van afbetalingsregelingen, voor haar rekening neemt. Integrale
schuldhulpverlening kan ook betekenen dat er een loket is waar alle
schuldenaren om hulp kunnen vragen. Aan dit loket wordt dan de intake
gedaan en afhankelijk van de aard van de schulden wordt de schulde-
naar dan naar de sociale dienst, maatschappelijk werk of kredietbank
doorgestuurd. Doordat de wijze waarop gemeenten hun schuld-
hulpverlening inrichten en de instrumenten die zij daarvoor inzetten
sterk variëren, verschilt ook de kwaliteit van de hulpverlening.

De WSNP

Wanneer er geen minnelijke regeling tot stand komt kan een schuldenaar
een beroep doen op de WSNP. Als een schuldenaar tot de wettelijke sane-
ring wordt toegelaten, dan moet hij gedurende een periode van drie tot
maximaal vijf jaar zijn gehele inkomen boven een door de rechter vastge-
stelde beslagvrije voet aanwenden om zijn schuldeisers af te betalen. Een
eventueel aanwezig bovenmatig vermogen moet worden verkocht en
ook eventueel vermogen moet worden aangewend om de schuldeisers af
te betalen. De rechter wijst een bewindvoerder aan. Een bewindvoerder
is te vergelijken met de curator in een faillissement. In ongeveer de helft
van de saneringszaken is de bewindvoerder een advocaat. In de andere
helft van de gevallen is de bewindvoerder afkomstig van bijvoorbeeld
een kredietbank, maatschappelijk werk of een bureau voor rechtshulp.
Wanneer de bewindvoerder geen advocaat is, dan heeft hij een examen
moeten afleggen om aangesteld te kunnen worden.

De bewindvoerder controleert de gang van zaken bij een wettelijke
sanering. Hij beheert de boedelrekening, schrijft verslagen over de voort-
gang van de sanering voor de rechter, controleert de post van de schul-
denaar gedurende de regeling en zou volgens de Memorie van Toelich-
ting zich ook bezig dienen te houden met het zoeken naar oplossingen
voor de oorzaken van de ontstane schulden. Indien een schuldenaar zich
tijdens de sanering aan zijn verplichtingen heeft gehouden, dan zet de
rechter de schulden na afloop van de sanering om in natuurlijke verbin-
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tenissen, waardoor deze niet meer in rechte kunnen worden opgeëist.10

De schuldenaar heeft dan een ‘schone lei’ gekregen. Doordat de bewind-
voerder gedeeltelijk uit de boedel wordt betaald, krijgen schuldeisers bij
een wettelijke sanering minder uitbetaald dan bij een minnelijke rege-
ling. Deze constructie heeft als doel om de WSNP als een ‘stok achter de
deur’ te laten werken, teneinde minnelijke regelingen te bevorderen.

Om een beroep te doen op de WSNP moet er een modelverklaring
worden ingevuld door het college van B&W11 van de woonplaats van de
schuldenaar.12 Deze verklaring moet informatie geven over de reden
waardoor het niet mogelijk was om een minnelijke schuldregeling te tref-
fen.13 De WSNP moet als ‘stok achter de deur’ werken en kan daarmee
als sluitstuk op de lokale schuldhulpverlening worden beschouwd. In dit
licht is het opmerkelijk dat nergens is vastgelegd hoe er met deze over-
gang van het minnelijke naar het wettelijke traject moet worden omge-
gaan. Bij wie het initiatief ligt om bij het mislukken van een minnelijke
regeling een wettelijke sanering aan te vragen, verschilt mede daardoor
per gemeente. Er zijn gemeenten waar de schuldhulpverlening bij het
mislukken van een minnelijke regeling slechts een folder met informatie
over de WSNP opstuurt naar de schuldenaar en er zijn gemeenten die
een schuldenaar na het mislukken van een regeling blijven begeleiden
naar een aanvraag voor een wettelijke sanering. Er zijn signalen dat de
drempel om een wettelijke sanering aan te vragen voor veel schuldena-
ren te hoog is. Behalve een postblokkade gedurende de sanering, wordt
ook de naam van de schuldenaar in de regionale- en landelijke dagbla-
den gepubliceerd en komt de schuldenaar in een openbaar register op
internet te staan.14 Hoeveel schuldenaren geen wettelijke sanering aan-
vragen omdat zij de drempel te hoog vinden, is niet bekend.

Voordat de rechter-commissaris een schuldenaar toelaat tot de rege-
ling moet hij mede op basis van de ingediende verklaring nagaan of de
schulden wel te goeder trouw zijn ontstaan.15 Als een schuldenaar bij-
voorbeeld fraude heeft gepleegd en daardoor in een problematische
schuldsituatie terecht komt, wordt dit als kwade trouw aangemerkt. Ver-
volgens wordt een bewindvoerder aangewezen. Dit kan zowel een advo-
caat zijn als een medewerker van bijvoorbeeld een kredietbank of het
maatschappelijk werk. In de laatste gevallen hebben zij een
bewindvoerdersexamen moeten afleggen.

10 Art. 358 Fw.
11 In de praktijk is deze taak meestal gemandateerd aan een kredietbank of een andere

schuldhulpverleningsorganisatie.
12 Art. 285 Fw.
13 De verplichting om dit buitengerechtelijke voortraject te volgen is pas in de zogenaamde

‘novelle’ ingebouwd. Stb. 1998, 447. Zie over de inhoud van deze novelle G.H. Lankhorst,
wetgevingsrubrieken NTBR 1998/7, pp. 254-256.

14 http://www.wsnp.rvr.org/lrs.htm
15 Art. 288 Fw.
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De bewindvoerder moet een saneringsplan opstellen16 en een keer per
half jaar verslag uitbrengen aan de rechter-commissaris over de voort-
gang in de sanering. In het saneringsplan kunnen voorwaarden worden
opgenomen waar een schuldenaar aan moet voldoen om na afloop van
de vastgestelde periode een ‘schone lei’ te krijgen. Er kan bijvoorbeeld
van een schuldenaar worden verwacht dat deze goedkopere woonruimte
zoekt of dat deze zich intensief inzet voor het verwerven van een inko-
men uit arbeid. Het is nog niet duidelijk in welke mate dit soort zaken
daadwerkelijk in saneringsplannen worden vastgelegd. Eventuele besla-
gen worden in het vonnis, waarin de wettelijke sanering wordt uitgespro-
ken, meteen opgeheven.

Een jaar WSNP

De wet is eind 1998 in werking getreden. Hierdoor is het nog niet goed
mogelijk om te beoordelen welke effecten zij heeft. Maar het is wel mo-
gelijk om een aantal opmerkingen te maken over de gang van zaken tot
nu toe.17 In het volgende worden enkele gevolgen, knelpunten en discus-
siepunten in het minnelijke en het wettelijke traject aangestipt.

Omvang

Het totaal aantal faillissementen loopt sinds 1994 gestaag terug. In 1999
telde het CBS in totaal 3840 faillissementen. Dat is een kwart minder dan
een jaar daarvoor. Onder particulieren is het aantal faillissementen zelfs
met 40% gedaald tot iets minder dan 600. Wellicht kan dit tenminste
voor een deel worden toegeschreven aan de inwerkingtreding van de
WSNP.

Blijkens de Memorie van Toelichting ging de minister van justitie er
vanuit dat er ongeveer twaalfduizend wettelijke saneringen per jaar zou-
den worden uitgesproken, waarvan 25% (ex-)ondernemers zouden zijn.
Over 1999 zijn er in het totaal ongeveer zesduizend wettelijke saneringen
uitgesproken. Daarbij valt op dat er grote verschillen in aantallen zijn
tussen de verschillende arrondissementen. Het percentage (ex)onderne-
mers bedroeg conform de verwachting in de Memorie van Toelichting
ongeveer een kwart. De bewindvoerders waren in iets minder dan de
helft van de gevallen advocaten. Een derde van de zaken is door bewind-
voerders afkomstig van kredietbanken afgehandeld.

16 Art 343 Fw.
17 Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op een in bewerking zijnd proefschrift over de gevolgen

van de inwerkingtreding van de WSNP voor de minnelijke schuldhulpverlening door drs. N.
Jungmann, E.M. Meijers Instituut, Universiteit Leiden. In het kader van dit onderzoek zijn
onder meer interviews afgenomen met vertegenwoordigers van schuldhulpverleningsorga-
nisaties en dossiers onderzocht.
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Het ontbreken van een minnelijk traject voor (ex)ondernemers

De belangrijkste constatering na een jaar WSNP is dat er geen minnelijk
traject voor (ex-)ondernemers bestaat. In het licht van de aantallen waar
het hierbij om gaat is dit een belangrijk gemis. Bij de lokale schuld-
hulpverlening worden dergelijke zaken in het algemeen niet in behande-
ling genomen omdat men dergelijke vaak technisch ingewikkelde zaken
niet aankan. Het gevolg is onder meer dat er in bepaalde gevallen onno-
dig wettelijke sanering wordt aangevraagd. Bedrijfsvoeringen worden
opgeheven terwijl zij met een beroep op het Bijstandsbesluit zelfstandi-
gen (Bbz) nog een doorstart hadden kunnen maken. Het is niet bekend
hoe vaak dit gebeurt. De indruk bestaat dat de kleine zelfstandige onder-
nemer op dit punt onvoldoende wordt geholpen. Het lijkt erop dat, in
tegenstelling tot het startersbeleid, waarmee de rijksoverheid begin-
nende ondernemers stimuleert en ondersteunt bij het opzetten van een
eigen zaak, een ‘stoppersbeleid’ mank gaat aan gebrekkige coördinatie
tussen de verschillende instanties die hier een rol zouden kunnen spelen
(Zuidweg, 1999, pp. 1-2).

Het minnelijke traject

Voor natuurlijke personen die geen (ex-)ondernemers zijn geweest, zijn
de gevolgen divers. Een van de doelstellingen van de WSNP is om de be-
reidheid van schuldeisers te bevorderen om akkoord te gaan met een
minnelijke regeling. Dit moet als gevolg hebben dat het aantal minne-
lijke regelingen stijgt. Het is nog niet bekend of dit inderdaad het geval is.
Er zijn signalen dat het aantal minnelijke regelingen in sommige ge-
meenten het afgelopen jaar zelfs is gedaald of gelijk is gebleven. De oor-
zaak hiervan is momenteel niet duidelijk en het is ook niet bekend of dit
eenmalig is of dat hier sprake is van een blijvende ontwikkeling.

De instrumenten van gemeenten

Op lokaal niveau zijn er grote verschillen in de instrumenten die ge-
meenten inzetten en in de manier waarop betrokken organisaties sa-
menwerken. Er zijn gemeenten die door de inwerkingtreding van de
WSNP de inzet van hun instrumenten hebben gewijzigd. Het gebruik van
de bijzondere bijstand of bijvoorbeeld een noodfonds is in sommige ge-
meenten stopgezet. De reden die hiervoor wordt aangegeven is dat er
voor de schuldenaren die vroeger alleen door middel van een bijdrage
een geslaagde schuldregeling kon worden geboden, nu de weg naar de
wettelijke sanering open staat. Met name schuldenaren waarbij er
fraudeschulden in het pakket zitten, komen hierdoor in een meer nade-
lige positie. Voor de inwerkingtreding van de WSNP kwamen zij in het
algemeen wel in aanmerking voor een gift of lening uit de bijzondere bij-
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stand of een noodfonds, maar voor hen staat de WSNP in principe niet
open, aangezien zij niet te goeder trouw hebben gehandeld.18

De opstelling van schuldeisers

De reactie van schuldeisers is heel divers. Er zijn schuldeisers die sinds
de inwerkingtreding van de WSNP aanzienlijk beter meewerken aan
schuldregelingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de be-
lastingdienst, die voorheen heel moeilijk akkoord ging met voorstellen.
Veel kleinere schuldeisers lijken ook eerder akkoord te gaan. In het afge-
lopen jaar waren er echter ook schuldeisers die voorstellen weigerden
om eens in de praktijk te zien wat een wettelijke sanering precies in-
houdt. Of zij in de toekomst eerder akkoord zullen gaan met een minne-
lijke regeling of het aan laten komen op een wettelijke sanering zal de
komende jaren duidelijk worden. De mate waarin door schuldeisers aan
minnelijke regelingen wordt meegewerkt zal ook afhangen van de mate
waarin schuldenaren bij een mislukte minnelijke regeling een beroep
doen op de WSNP. Er zijn signalen dat de drempel van de postblokkade,
melding in de krant en de vermelding van de naam van de betrokkene op
internet als zo hoog wordt ervaren, dat velen afhaken. Dit kan reden zijn
voor calculerende schuldeisers om een minnelijke regeling te laten mis-
lukken en er op te gokken dat schuldenaren geen wettelijke sanering zul-
len aanvragen. Schuldeisers kunnen dan hun incassomaatregelen voort-
zetten en hoeven geen genoegen te nemen met een percentage van de
totale schuld, zoals zij in het algemeen wel moeten bij een minnelijke of
wettelijke sanering.

Met name (voorheen) feitelijk preferente schuldeisers, de zogenaamde
dwangcrediteuren, zoals woningbouwverenigingen en energiebedrij-
ven19 moeten heel erg wennen aan hun nieuwe minder sterke positie.
Voorheen kregen zij dikwijls hun gehele vordering uitbetaald omdat zij
over het machtsmiddel afsluiting beschikten. Binnen de nieuwe gedrags-
code van de Nederlandse Vereniging voor Kredietbanken (NVvK)20 en in
de WSNP moeten zij genoegen nemen met een concurrente positie. De
reactie bij deze feitelijk preferente schuldeisers is heel wisselend. De kre-
dietbanken in Noord- en Oost-Nederland hebben bijvoorbeeld een con-

18 Bij fraude wordt volgens afspraken binnen de rechterlijke macht de termijn uit het wetboek
van strafrecht van vijf jaar aangehouden. Fraudeschulden jonger dan vijf jaar komen in
principe niet voor sanering in aanmerking. Bij uitkeringsfraude is het na de periode van vijf
jaar aan gemeenten om te bepalen of zij de gehele schuld terugvorderen.

19 Dit zijn schuldeisers die in de wet wel als concurrent werden aangemerkt, maar door hun
bijzondere sanctiemogelijkheden in de praktijk toch vaak als preferente eiser werden
behandeld. Het gevolg hiervan was dat zij daarom vaak twee keer zo veel als de andere
eisers of zelfs 100% van de vordering kregen. Voorbeelden van feitelijk preferente eisers
zijn woningbouwverenigingen doordat ze mensen uit hun huis kunnen zetten, energiebe-
drijven omdat zij huishoudens kunnen afsluiten.

20 Deze nieuwe gedragscode is op 1 januari 2000 in werking getreden.
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venant met de energiemaatschappij Nuon afgesloten. Hierin zijn afspra-
ken gemaakt over de wijze waarop er met cliënten met achterstanden
wordt omgegaan. Dit is directe winst als gevolg van de WSNP. Ook met
andere energiemaatschappijen wordt onderhandeld over convenanten.
Ook met de koepelorganisatie van woningbouwverenigingen is een con-
venant gesloten. Dit lijkt echter een papieren tijger te zijn. Sinds de in-
werkingtreding van de WSNP blijken juist woningbouwverenigingen zich
veel moeilijker op te stellen. Zij lijken veel sneller over te gaan tot uit-
huiszettingen, met alle negatieve gevolgen van dien. Ook het Centraal
Justitieel Incassobureau (CJIB) blijkt een hele lastige schuldeiser te blij-
ven. Zij willen de vordering binnen twaalf maanden terugbetaald heb-
ben, in plaats van de gangbare termijn van 36 maanden die bij schuld-
regelingen wordt gehanteerd. Daarnaast gaan zij bij bepaalde boetes bij
wettelijke saneringen over tot inhechtenisneming van de schuldenaren.
Dit beleid is inmiddels tot twee keer toe door de rechter in kortgeding
teruggefloten.21 Kortom het beeld is heel wisselend. Sommige schuld-
eisers werken veel beter mee, terwijl andere zich juist veel harder opstel-
len.

Uniformiteit in het minnelijke traject

Per 1 januari 2000 is de nieuwe gedragscode van de Nederlandse Vereni-
ging voor Volkskrediet (NVvK) in werking getreden.22 De WSNP was een
van de redenen om een nieuwe gedragscode op te stellen. Deze gedrags-
code wordt door nagenoeg alle lokale schuldhulpverlenende organisaties
onderschreven. De nieuwe code bevat strengere regels dan de oude
code. Het lidmaatschap van de NVvK is opengesteld voor andere organi-
saties dan kredietbanken en er worden sancties geïntroduceerd voor or-
ganisaties die sjoemelen met de code. De nieuwe code is niet alleen
strenger, zij sluit ook beter aan op het wettelijke traject. Een voorbeeld
hiervan is het liquideren van eventueel aanwezig vermogen.23 In de oude
code was hierover niets opgenomen. Volgens de nieuwe code moet er in
het minnelijke traject ook worden nagegaan of er vermogen is dat kan
worden geliquideerd.24 Door de striktere inhoud van de nieuwe code zou
er wel eens een grotere mate van uniformiteit in de minnelijke schuld-
hulpverlening kunnen ontstaan.

21 Pres. Rb. Den Haag 15 oktober en 4 november 1999, resp. KG 1999/ 1095 en 139b,
besproken in het Tijdschrift Schuldsanering 1999/3, nrs. 18 en 19.

22 Gedragscode schuldregeling, NVvK, Almere, 1999.
23 Hierbij moet niet alleen aan spaarrekeningen worden gedacht, want die zijn eigenlijk altijd

al wel leeg als de professionele schuldhulpverlening er aan te pas komt, maar ook aan
spaarloonregelingen en levensverzekeringen. In de minnelijke schuldhulpverlening werd
hier zelden aanspraak op gemaakt. Deze informatie komt uit interviews met schuld-
hulpverleners van diverse instellingen in verschillende gemeenten.

24 Zie artt. 9.3 en 9.4.
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Behalve de striktere code kan ook de controlerende functie van de
rechter tot een grotere mate van uniformiteit in het minnelijke traject
leiden. Voordat de WSNP in werking trad was er geen enkele instantie die
zicht had op het werk van de minnelijke schuldhulpverlening. Voor
schuldhulpverleners was de verleiding vaak groot om te ‘smokkelen’ als
men daardoor een schuldregeling voor de cliënt rond kon krijgen. Wan-
neer men dit tegenwoordig doet en er komt onverhoopt geen regeling tot
stand, dan komt dit bij de rechter aan het licht. De rechter kan de hulp-
verlening hier overigens niet voor tot de orde roepen. Maar als schuld-
eisers bij de rechter merken dat er ten gunste van de schuldenaar is
gesjoemeld, dan zullen zij in de toekomst minder geneigd zijn mee te
werken. Dit is uiteindelijk in het nadeel van de minnelijke schuld-
hulpverlening, want deze probeert nu juist zoveel mogelijk minnelijke
regelingen te laten slagen. Anderzijds heeft het voor schuldeisers niet zo
veel zin meer om aan te geven dat zij alleen onder bepaalde buiten de
gedragscode vallende voorwaarden akkoord willen gaan.25 Want dan is
de stap naar de rechter snel gezet. De controlerende functie van de rech-
ter kan dus een uniformerende werking op het minnelijke traject heb-
ben. In welke mate dit ook het geval zal zijn, is nog onduidelijk. Zoals
eerder opgemerkt bestaan er geen wettelijke voorschriften of kwaliteits-
eisen voor het minnelijke traject. Zo lang dit niet het geval is, zal de kwa-
liteit van het minnelijke traject per gemeente blijven verschillen. Nadere
regelgeving op dit punt zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
een optimale aansluiting tussen het minnelijke en een wettelijk traject.

Het wettelijke traject

Voor de inwerkingtreding van de WSNP was er in het minnelijke traject
sprake van een bepaalde status quo in de schuldhulpverlening. De be-
trokken organisaties konden in minder dan de helft van de gevallen maar
tot een oplossing komen en schuldeisers hadden altijd het laatste woord.
Door de inwerkingtreding van de WSNP zijn alle betrokken actoren het
afgelopen jaar op zoek gegaan naar een nieuw evenwicht. Binnen het
wettelijke traject is immers een geheel nieuwe situatie ontstaan. Voor-
heen bestond alleen de mogelijkheid van een faillissement. Dit werd in
het algemeen opgeheven bij een gebrek aan baten. Door de invoering
van de WSNP is er een heel nieuw veld ontstaan, waarin betrokkenen
zoals rechtbanken en bewindvoerders ieder voor zich hun mogelijkhe-
den aftasten.26

25 Bijvoorbeeld geen 36 maanden zoals de gedragscode voorschrijft, maar veertig maanden.
26 Het WODC zal in samenwerking met het ministerie van SZW een wetsevaluatie uitvoeren

die eind 2000 gereed moet zijn. Hierin zal de nadruk op het wettelijke traject liggen, maar
er wordt ook aandacht besteed aan het minnelijke traject.
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Bewindvoerderssubsidie

De bewindvoerdersorganisaties hebben vanaf het begin aangegeven dat
zij van mening zijn dat de vergoeding te laag is voor de hoeveelheid werk
die er moet worden verricht. Deze klacht is in opdracht van de Raad voor
Rechtsbijstand in Den Bosch onderzocht door PriceWaterhouseCoo-
pers.27 Er is een monitor uitgevoerd naar de verhouding tussen de ver-
goeding en de werkdruk van de bewindvoerders. Uit deze monitor blijkt
dat deze vergoeding inderdaad te laag lijkt. Gedeeltelijk omdat wettelijke
saneringen meer tijd kosten dan voorzien en gedeeltelijk omdat er
sprake is van een leercurve waardoor bewindvoerders momenteel door
een gebrek aan ervaring meer uren per zaak nodig hebben. Met name
zaken van (ex)ondernemers blijken in de praktijk veel meer uren in be-
slag te nemen dan de voorgeschreven tijd. De Adviescommissie monito-
ring bewindvoerderssubsidie WSNP heeft daarom voorgesteld om de
vergoeding voor bewindvoerders te verhogen. Voor zaken van (ex)onder-
nemers moet een hogere vergoeding worden gegeven dan voor zaken
van natuurlijke personen zonder eigen bedrijf. Wellicht zal hierover bin-
nenkort een beslissing genomen worden. Vanwege de onvrede met de
huidige vergoeding zijn er momenteel zelfs bewindvoerderorganisaties
die overwegen of zij nog wel verder willen gaan met bewindvoering. Er
zijn bovendien aanwijzingen dat er onvoldoende bewindvoerders be-
schikbaar zijn en er wachtlijsten bestaan. De uitkomst van de besluitvor-
ming over een eventuele verhoging van de subsidie zal naar alle waar-
schijnlijkheid in de overwegingen van bewindvoerdersorganisaties een
belangrijke rol spelen.

Verschil in aflossingscapaciteit

De rechterlijke macht blijkt de aflossingscapaciteit van schuldenaren op
een andere wijze te berekenen dan de minnelijke schuldhulpverlening.
Het gevolg hiervan is dat de hoogte van de aflossingscapaciteit bij een en
dezelfde persoon, met hetzelfde inkomen en dezelfde vaste lasten afhan-
kelijk is van het traject waar hij in zit. Aangezien de WSNP als sluitstuk op
de minnelijke schuldhulpverlening moet fungeren is het van belang dat
in beide trajecten de aflossingscapaciteit op dezelfde wijze wordt bere-
kend. Daarnaast bestaan er ook verschillen tussen de rechtbanken en
gerechtshoven in het hanteren van de ‘goede trouw toets’. Gerechtshoven
blijken aanmerkelijk soepeler te zijn in deze toets dan rechtbanken. Door
de invoering van de WSNP hebben schuldenaren meer rechten en daar-
mee meer perspectief heeft gekregen, maar schuldeisers moeten er wel
op kunnen vertrouwen dat er heel zorgvuldig wordt gekeken naar de
goede trouw van de schuldenaar.

27 Advies commissie monitoring bewindvoerderssubsidie WSNP, 12 januari 2000.
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Integrale hulpverlening

In de Memorie van toelichting van de WSNP is het belang van een inte-
grale benadering van de schuldenproblematiek benadrukt. Het wegne-
men van de onderliggende oorzaak kan alleen worden bereikt als hier
gedurende de sanering aan wordt gewerkt. In de praktijk lijken bewind-
voerders zich nauwelijks bezig te houden met begeleiding van de schul-
denaar om aan de onderliggende problematiek te werken. Daardoor mag
in een aantal gevallen dan ook voor de duurzaamheid van de ‘schone lei’
worden gevreesd. De vraag is dus gewettigd of de integrale schuldhulp
niet (nog) grotendeels een papieren tijger is.

Conclusie

De periode van een jaar WSNP is te kort om harde conclusies te trekken
over eventuele effecten. Daar komt nog bij door het door de diversiteit in
de opzet en de gehanteerde instrumenten het zeer lastig is een betrouw-
baar inzicht te krijgen in de kwaliteit van de minnelijke schuld-
hulpverlening. Ook over de gang van zaken in het wettelijk traject is nog
slechts zeer weinig bekend. Dit neemt niet weg dat enkele eerste gevol-
gen zich beginnen af te tekenen.
– De (ex-)ondernemers lijken een problematische categorie te zijn. Het
ligt voor de hand voor deze groep zo snel mogelijk een minnelijke traject
op te zetten. Zolang dit niet gebeurt, bestaat het risico dat er (ex-) onder-
nemers in de WSNP terecht komen in gevallen waarin dat niet nodig is.
– De invoering van de WSNP lijkt tot grotere uniformiteit te leiden door-
dat er een uniform sluitstuk op de minnelijke schuldhulpverlening is ge-
komen. Elke schuldhulpverleningsorganisatie zal zorg moeten dragen
voor een minnelijk traject dat aansluit op de WSNP. Ook de invoering van
een nieuwe striktere gedragscode kan aan uniformering van de minne-
lijke schuldhulpverlening bijdragen.
– Met name voor woningbouwverenigingen lijkt het verliezen van hun
feitelijk concurrente positie aanleiding om zich harder op te stellen. Ook
gemeenten lijken zich te bezinnen op de nieuwe situatie, met name wat
betreft de aanwending van instrumenten zoals de bijzondere bijstand en
noodfondsen.
– In het wettelijke traject is met name de vergoeding van de bewindvoer-
ders een probleem en in het verlengde hiervan de beschikbaarheid van
voldoende bewindvoerders. Wat betreft de activiteiten van bewindvoer-
ders is niet duidelijk hoe zij hun verantwoordelijkheden interpreteren in
het bereiken van een duurzame ‘schone lei’ voor de schuldenaar. Wan-
neer er geen begeleiding is in het oplossen van de onderliggende proble-
matiek van de problematische schuldsituatie moet hiervoor worden ge-
vreesd.
– Rechters blijken in de praktijk de aflossingscapaciteit anders te bere-
kenen dan de minnelijke schuldhulpverlening. Wat betreft de ‘goede
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trouwtoets’ zijn de gerechtshoven aanzienlijk milder dan de rechtban-
ken.
– Voordat de WSNP in werking trad lag het lot van schuldenaren in de
handen van hun schuldeisers. Wanneer er maar een eiser was die niet
akkoord ging met een regeling, was de kans op een nieuwe start al verke-
ken. De invoering van de WSNP heeft aan deze sterke posititie van
schuldeisers een einde gemaakt. Bovendien hebben schuldeisers hun
rechten om vorderingen tot op de laatste cent te kunnen verhalen sterk
beperkt zien worden. De WSNP moet leiden tot een juiste balans in de
rechten en plichten van zowel schuldeisers als schuldenaren. In hoeverre
hier ook in de praktijk sprake van is, is nog een open vraag.
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Faillissementen en het
afvloeien van personeel
Over misbruik van het faillissementsrecht

mr. drs. R.M. Beltzer en dr. R. Knegt*

In deze bijdrage gaan wij na in hoeverre faillissementen gebruikt kunnen
worden, en feitelijk gebruikt worden om het aantal werknemers van een
onderneming te reduceren. Als een bedrijf in moeilijkheden zijn perso-
neelsbestand wil inkrimpen, dan gelden daarvoor diverse beperkende
regels; een aantal daarvan geldt echter niet bij faillissement. Dit zou on-
dernemers ertoe kunnen brengen het eigen faillissement aan te vragen
om zo eenvoudig van personeel af te komen en vervolgens de onderne-
ming voort te zetten (‘door te starten’). Op deze situatie, en op de vraag
of dit misbruik van bevoegdheid oplevert, gaan wij hieronder in. Ook
zullen wij aandacht besteden aan het door het HSI uitgevoerde onder-
zoek naar ‘oneigenlijk’ gebruik van het faillissementsrecht en zullen wij
bekijken of werknemers voldoende worden beschermd tegen dergelijk
oneigenlijk gebruik.

Bedrijven in moeilijkheden en ontslagrecht

Voor ondernemingen die worden geconfronteerd met teruglopende be-
drijfsresultaten is het terugbrengen van de omvang van het personeels-
bestand veelal een voor de hand liggende optie om inkomsten en uitga-
ven weer in balans te brengen. Aan die mogelijkheid kleven echter voor
de ondernemer enkele nadelen – die overigens de keerzijde vormen van
de onvolprezen ontslagbescherming van werknemers in het Nederlandse
stelsel.1 Een nadeel is dat het doorgaans niet mogelijk is arbeidsverhou-
dingen ‘zo maar’ te beëindigen: meestal moet daartoe eerst een proce-
dure worden doorlopen, hetzij via de Regionaal Directeur voor
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (de RDA, de aanvraag ontslag-
vergunning ex art. 6 BBA) hetzij via de kantonrechter (verzoek tot ont-
binding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7:685 BW). Deze procedures
kosten in ieder geval tijd, en vaak ook geld in de vorm van door de onder-
nemer te betalen compensatie, suppletie (op uitkering of lager loon) en/
of ontslagvergoedingen.

Vooral de hoogte van de ontslagvergoedingen die de kantonrechter in
de ontbindingsprocedure, doorgaans met toepassing van de zoge-

* De auteurs zijn als onderzoekers verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut voor
onderzoek van arbeid en recht, Universiteit van Amsterdam.
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naamde kantonrechtersformule, aan de werkgever oplegt, wordt wel be-
kritiseerd (Hansma, 1996). In vergelijking zowel met de compensatie die
werknemers ontvangen die via de RDA-procedure hun baan verliezen,
als met compensatie die in het buitenland bij ontslag wordt verkregen,
steken de ontbindingsvergoedingen in Nederland voor werknemers gun-
stig af (Boonstra, De Kleermaeker e.a., 1999). Weliswaar is dit bij collec-
tief ontslag niet in zijn volle omvang aan de orde: regelmatig komt dan in
overleg met de vakbonden een sociaal plan tot stand dat een aanzienlijk
gematigder compensatie kent (Beltzer, Knegt e.a., 1999, § 4.2). Maar het
blijft een feit dat een collectieve beëindiging van arbeidsverhoudingen
voor een in financiële moeilijkheden verkerend bedrijf nog aanzienlijke
kosten met zich meebrengt.

Een bijkomend nadeel vanuit het perspectief van de ondernemer die
bedrijfseconomisch redenerend geneigd zal zijn het bedrijf met de meest
productieve werknemers voort te zetten, is dat hij niet geheel vrij is in de
selectie van het voor ontslag voor te dragen personeel (art. 4:2 Ontslag-
besluit). Bij collectief ontslag kan toepassing van het anciënniteitbegin-
sel de bedrijfseconomische rationaliteit doorkruisen en blijft de werkge-
ver zijns ondanks achter met op zijn best een ‘afspiegeling’ van de sterke
en zwakke kanten van zijn personeelsbestand. En ten slotte vergt een
reorganisatie het nodige overleg met vakbonden en/of ondernemings-
raad.

In geval van faillissement van de onderneming echter, en vooral als die
wordt gevolgd door een ‘doorstart’, is die situatie heel anders. De curator
kan werknemers ontslaan zonder ontslagvergunning en met toepassing
van relatief korte opzegtermijnen (art. 6 lid 2 onder c BBA en art. 40 Fw.).
Daarnaast is hij voor het ontslag van een grote groep werknemers niet
gebonden aan de Wet melding collectief ontslag. Ontslagen personeel
kan bij een eventuele voortzetting naar believen al dan niet in dienst
worden genomen: de artikelen met betrekking tot overgang van onder-
neming (en de verplichte overname van de aan de onderneming verbon-
den werknemers) zijn immers niet van toepassing op de overgang van
een failliete onderneming.2 De financiële lasten van de afvloeiing komen
maar in beperkte mate ten laste van de (voortgezette) onderneming en
kunnen voor een groot deel worden afgewenteld op de crediteuren, de
gemeenschap en de ontslagen werknemers. Ten slotte staan vakbonden
en ondernemingsraad, afgezien van enkele formele bevoegdheden, in
het hele gebeuren praktisch buitenspel.

1 Zij levert onder meer een bijdrage aan de relatief niet onaardige prestaties van Nederland
op het gebied van de reïntegratie van werknemers; vergelijk ook Prins en Veerman, 1999.

2 Art. 7:666 BW. Deze artikelen zijn wel van toepassing bij overgang van een onderneming
die in surséance van betaling verkeert.
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Doorstart en misbruik van faillissementsrecht

Aldus redenerend kan een faillissement dus voor een ondernemer een
aantrekkelijke optie worden voor het reduceren van zijn personeelsbe-
stand, mits althans de genoemde voordelen opwegen tegen nadelen als
reputatieverlies en verbroken relaties met leveranciers en geldschieters.
De ondernemer vraagt zijn faillissement aan, dat wordt uitgesproken,
waarna hij van de curator de vermogensbestanddelen uit de failliete boe-
del koopt en de onderneming voortzet met medeneming van de produc-
tieve werknemers.

Of deze handelwijze vanuit juridisch oogpunt door de beugel kan,
hangt af van een ieders perceptie ten aanzien van het doel van het faillis-
sement en de rol van de curator daarbij. In 1985 wees een deel van de Ser
er in een advies al op dat ondernemers zouden kunnen aansturen op een
faillissement om zo, zonder last te hebben van de beschermende wer-
king van de art. 7:662 e.v. BW (toen: art. 1639aa e.v. BW), gemakkelijker
hun onderneming in afgeslankte vorm te kunnen overdragen of te kun-
nen voortzetten (doorstarten) (Ser, 1985, pp. 23-24). Een ander deel van
de Ser achtte dit ‘misbruik’ niet voor de hand te liggen, nu het faillisse-
ment op het functioneren van de onderneming of op onderdelen daar-
van een prohibitief nadelige werking zou hebben (Ser, 1985, pp. 31-32).
De voordelen van een dergelijke aansturing op faillissement zouden
nooit opwegen tegen de nadelen ervan. Dat het wellicht niet voor de
hand ligt, betekent niet dat het ook niet gebeurt. In 1996 wees het Hof
’s-Gravenhage het Ammerlaanarrest3 waarin een uitspraak werd gedaan
over de toelaatbaarheid van het aansturen op faillissement met als doel
gemakkelijker werknemers te kunnen ontslaan. Toen Ammerlaan Dien-
sten B.V. bij het Kantongerecht Delft niet snel genoeg de (goedkope) ont-
bindingen van de arbeidsovereenkomsten van een aantal werknemers
voor elkaar kreeg, vroeg zij kort daarna haar eigen faillissement aan. Het
faillissement werd uitgesproken; de curator ontsloeg de werknemers.
Enkele ontslagen werknemers kwamen tegen de faillietverklaring in ver-
zet. De rechtbank wees dat verzet af, maar het Hof ’s-Gravenhage conclu-
deerde dat Ammerlaan haar eigen faillissement had aangevraagd met het
vooropgezet doel afbreuk te doen aan de arbeidsrechtelijke bescherming
van de werknemers, hetgeen misbruik van bevoegdheid oplevert. Vol-
gens het Hof moest de faillissementsaanvraag alsnog worden afgewezen.

Uit de Ammerlaanzaak (en enkele uitspraken daarvóór4) kan de con-
clusie worden getrokken dat een faillissement vernietigbaar is wegens
misbruik van bevoegdheid en/of strijd met de redelijkheid en billijkheid,
indien het voortzetten van de onderneming in afgeslankte vorm de enige
dan wel de hoofdreden was het faillissement aan te vragen. Dit is lastig te

3 Hof ‘s-Gravenhage 10 januari 1996, JOR 1996/16. Zie over deze uitspraak Van het Kaar,
1996.

4 Zie HR 7 oktober 1983, NJ 1984, 74 en Rb. Utrecht 9 december 1992, JAR 1993/57.
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bewijzen. Voor de bewijslevering zou men kunnen wijzen op de factoren
die het Hugo Sinzheimer Instituut in het hierna te behandelen onder-
zoek noemde als factoren die een rol kunnen spelen bij de bepaling of
‘oneigenlijk gebruik van de faillissementsaanvraag’ door de werkgever is
nagestreefd, zoals het feit dat de verhouding tussen de activa en de pas-
siva op het moment van faillissementsaanvraag onvoldoende aanleiding
geven tot een faillissement en het feit dat er een zeer korte tijdsduur tus-
sen de faillissementsaanvraag en de verkoop van de onderneming zit.

Onderzoek HSI

In juni 1995 spraken de Tweede-Kamerleden Rosenmöller en Vreeman er
hun zorg over uit dat het faillissement door ondernemers in toenemende
mate zou worden gebruikt om op eenvoudige wijze van personeel af te
komen. Aanleiding tot de kamervragen (nr. 2949598450) was een onder-
zoek van de Industriebond FNV die een aantal gevallen had gedocumen-
teerd waaruit geconcludeerd leek te kunnen worden dat het faillissement
vooral ten koste van de werkgelegenheid was gegaan. In het daarop vol-
gende onderzoek van het Hugo Sinzheimer Instituut is in 1995-1996 na-
gegaan in hoeverre ook daadwerkelijk van deze mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt en welke consequenties dat heeft voor de positie van
werknemers.5 Als onderzoeksmateriaal fungeerde een representatieve
steekproef van 286 dossiers van faillissementszaken van vennootschap-
pen met vijf of meer werknemers, aangevuld met informatie uit de regis-
ters van de Kamers van Koophandel, uit het bestand ‘Vennoot’ van het
Ministerie van Justitie en uit de verzekerdenadministratie van de
uitvoeringsinstanties sociale verzekeringen.

Allereerst hebben wij getracht vast te stellen in hoeveel gevallen sprake
is van een doorstart van een onderneming. Van een doorstart spreken we
als de bedrijfsactiviteiten, na verkoop door de curator van een deel van
de boedel van de failliete aan een nieuwe rechtspersoon, ten minste ten
dele worden voortgezet en als er bovendien aantoonbare overeenkom-
sten of banden bestaan tussen de failliete en de nieuwe rechtspersoon,
in de vorm van personele identiteit van, of familiebanden tussen oude
en nieuwe eigaren en/of bedrijfsleiders.

De volgende combinatie van omstandigheden is daarbij heuristisch als
een indicatie voor doorstart beschouwd:
– (het bestuur van) de onderneming vraagt zelf het faillissement aan;6

– de tijdsduur tussen de faillissementsaanvraag en de verkoop van (een
deel van) de onderneming is relatief kort;
– de curator heeft niet of nauwelijks contact gehad met andere gegadig-
den voor de koop.

5 Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie. Vergelijk Knegt, 1996.
6 Op zich is dat niet bijzonder: in 79% van de hier onderzochte faillissementen is dat van

toepassing.
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In drie kwart van de onderzochte faillissementen blijkt de curator con-
tact te hebben met een of meer gegadigden voor koop van (een deel van)
de onderneming. In slechts een op de vijf zaken blijkt uit het dossier dat
hij met meerdere gegadigden contact heeft. In meer dan de helft van de
gevallen waarin de curator contact heeft met een gegadigde, is alleen al
uit het dossier op te maken dat er een poging wordt ondernomen tot een
‘doorstart’ te komen. Hoe groter de onderneming, des te vaker wordt dat
geprobeerd.

In twee derde van de zaken komt het uiteindelijk daadwerkelijk tot ver-
koop van een deel van de onderneming. Nemen we deze gevallen van
verkoop tot uitgangspunt, dan blijkt in niet minder dan 55 procent van
die zaken sprake te zijn van een doorstart. De doorstart blijkt vooral uit
overeenkomsten in de leiding van de failliete en de nieuwe onderneming
(in drie kwart van de zaken dezelfde persoon) en in de eigendom (in
twee derde van de zaken in handen van dezelfde persoon).

Typologie van faillissementen

Nadere analyse van de onderzochte faillissementen leidt tot een typolo-
gie van faillissementen. Op basis van een viertal criteria kunnen zes ver-
schillende typen worden onderscheiden.

In de eerste plaats kan de achtergrond van het faillissement geheel of
hoofdzakelijk in de financiële situatie van de onderneming liggen zonder
dat er enig zicht is op voortzetting van de activiteiten. Soms wordt nog
wel een deel van de bedrijfsinventaris verkocht, maar daar blijft het bij.
Bij het tweede type, de overname, zijn er bovendien kopers, die niet af-
komstig zijn uit de sfeer van de gefailleerde onderneming, en die niet
alleen inventaris overnemen maar ook met behulp daarvan een deel van
de activiteiten voortzetten.

Het derde type is dat van de spontane doorstart: ook hier zijn het fi-
nanciële problemen die aan de aanvraag ten grondslag liggen; kenmer-
kend is dat eerst de problemen hoog oplopen en dat men pas op het mo-
ment dat een faillissement onvermijdelijk is geworden, gaat bekijken of
er in afgeslankte vorm nog iets te redden valt. Bij het vierde type, de
voorbereide doorstart, is het faillissement niet het dreigende culminatie-
punt van de problemen, maar veeleer een middel dat tactisch wordt in-
gezet om tijdig te zorgen dat de ondernemingsactiviteiten, ondanks de
financiële problemen, kunnen worden gecontinueerd.

In de laatste twee typen zijn niet de financiële problemen de drijvende
kracht achter de aanvraag, maar wordt het middel van faillissement ge-
hanteerd om conflicten binnen een onderneming te beëindigen of om
een bepaald deel van het personeel te doen afvloeien.
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Faillissementen en het afvloeien van personeel

Vanuit het perspectief van het personeel van een onderneming bezien is
de betekenis van een faillissement niet eenduidig. Afhankelijk van de
context kan het een ramp of een zegen zijn. In de dossiers troffen wij ge-
vallen aan waarin het faillissement de enige uitweg was om de activitei-
ten juist zo veel mogelijk met het bestaande personeel te kunnen voort-
zetten.

Zo bijvoorbeeld een onderneming die een kostbare machine, vitaal
voor het productieproces, door brand verliest en de financiële conse-
quenties daarvan alleen via faillissement kan oplossen; korte tijd later
start het in nieuwe vorm, met dezelfde eigenaar/directeur, door. Een an-
der voorbeeld betreft een computerbedrijf dat zijn human capital tijdig
de overstap laat maken naar een nieuwe BV van een bevriende onderne-
mer, waarna voor de crediteuren alleen de passiva en de lege inventaris
overblijven.

Al lijken in deze gevallen vooral de crediteuren het nakijken te hebben,
over het algemeen geldt dat de boedel gebaat is bij een maximale over-
name van personeel door de koper, omdat dan minder loondoorbetaling
hoeft plaats te hebben. In die zin lopen belangen van werknemers en
crediteuren veelal parallel.

Aan het andere uiterste van het spectrum komen we gevallen tegen
waarin het in hoge mate de werknemers zijn die onder het faillissement
te lijden hebben. Zo bijvoorbeeld in het geval waarin een reorganisatie-
proces en lopend overleg met de vakbonden abrupt wordt afgebroken
door een faillissementsaanvraag van de directie van de onderneming,
gevolgd door verlies van werk voor tweederde van het personeel. Of ge-
vallen waarin de bescherming die bij overgang van onderneming aan
werknemers toekomt (art. 7:662 e.v. BW) wordt omzeild door het te ver-
kopen bedrijf eerst failliet te laten gaan.

Soms is het faillissement specifiek op één of enkele werknemers ge-
richt. Wij troffen bijvoorbeeld het geval aan van een bakkerij die faillisse-
ment aanvroeg en doorstartte. De bedrijfseconomische prognoses voor
het bedrijf waren volgens de curator niet ongunstig. Alle werknemers
werden weer in dienst genomen op één na: de echtgenote van de eige-
naar die al geruime tijd een Ziektewetuitkering genoot.

Berekeningen op basis van de uitkomsten van het in 1996 gerappor-
teerde onderzoek wezen uit dat toen jaarlijks ruim zevenduizend werk-
nemers na faillissement van hun werkgever hun baan verloren. Voor de
stelling dat het daarbij disproportioneel vaak om oudere of om zieke en
arbeidsongeschikte werknemers zou gaan, hebben we geen bewijs kun-
nen vinden.7

7 Vergelijk Knegt, 1996, pp. 37-44.
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De curator en de positie van werknemers

Het klassieke doel van de faillissementsprocedure is liquidatie van het
vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de gezamenlijke schuld-
eisers. De Hoge Raad heeft echter de laatste jaren het doel van de
faillissementsprocedure een andere inhoud gegeven. In de arresten
Sigmacon II en de Leidsche Wolspinnerij8 heeft de Hoge Raad aangege-
ven dat andere belangen dan dat van een zo hoog mogelijke liquidatie-
opbrengst ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers voor de curator
evenzeer een rol kunnen spelen en zelfs kunnen prevaleren boven de
belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Deze andere belangen waar-
mee de curator ook rekening heeft te houden zijn van maatschappelijke
aard, zoals de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid.

In de literatuur is er discussie over de vraag wat deze uitspraken voor
gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de curator. Daarbij zijn
twee stromingen te ontwaren. In de ‘schuldeisersbenadering’ worden de
arresten beperkt gelezen. Het traditionele doel van de Faillissementswet
blijft in deze opvatting overeind. Dat doel biedt de curator een duidelijk
handvat; hij zou niet toegerust zijn verschillende maatschappelijke be-
langen te wegen. In de ‘forumbenadering’ gaat men ervan uit dat de uit-
spraken van de Hoge Raad aangeven dat het faillissementsrecht een fo-
rum dient te scheppen waarbij alle betrokken belangen worden gehoord
en gewogen. Uitkomst hiervan kan zijn dat de onderneming dient te
worden geliquideerd of dat belanghebbenden dienen mee te werken aan
een reddingsplan (Beltzer, 1999). Naar onze mening komt de forum-
benadering het meest overeen met de rechtspraak van de Hoge Raad. Zij
laat echter de belangrijke vraag open onder welke omstandigheden de
curator aan welke belangen het meeste gewicht moet toekennen.

Wat hier van zij, in de praktijk lijken curatoren over het algemeen wel
met het werkgelegenheidsbelang rekening te houden. Volgens enkele
respondenten in het onderzoek zou dat mede verband houden met het
door de rechter-commissaris uitgeoefende toezicht en met de binnen
rechtbanken fungerende toewijzingsmechanismen; kort gezegd: wie als
curator een faillissement goed en sociaal verantwoord weet af te wikke-
len, maakt de volgende keer meer kans op toewijzing van (ook finan-
cieel) ‘interessantere’ zaken. Dit is een interessante informele normering
van het gedrag van de curator, maar we weten niet in welke mate zij alge-
meen geldig mag worden geacht.

De mogelijkheden van de curator zijn echter beperkt, niet alleen door
het vrijwel alom aanvaarde primaat van het belang van de boedel maar
ook door de feitelijke machtsverhoudingen waarin zij moeten opereren.
Niet zelden klinkt in het verslag van de curator enig defaitisme door. ‘Ge-
constateerd kan worden dat het faillissement een paardenmiddel is ge-
weest om van overtollig personeel (…) af te komen’, meldt een curator,

8 HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130 en HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472.
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en een andere noteert dat ‘de boedel, ook al zou zij dat willen, feitelijk en
juridisch de ex-directeur niet zal kunnen beletten in een andere BV
ondernemingsactiviteiten te ontplooien. Vanwege het daaraan voor de
boedel te ontlenen voordeel ben ik bereid mee te werken aan een door-
start.’

Een andere oplossing dan mee te gaan in de doorstartplannen is er,
gelet op het belang van de boedel, vaak niet. In sommige gevallen is de
doorstart helemaal ‘voorgekookt’ en kan het voorkomen dat de curator
vrijdagmiddag om vier uur een kant en klaar contract en bedrijfsplan
voor de doorstartende onderneming onder zijn neus krijgt, met het drin-
gende verzoek dit onmiddellijk voor akkoord te tekenen opdat de
bedrijfsactiviteiten maandagmorgen gewoon door kunnen gaan; zou de
curator niet op dat verzoek ingaan, aldus wordt hem daarbij te verstaan
gegeven, dan kan hij rekenen op een schadeclaim in verband met het
waardeverlies van de boedel.9

In sommige gevallen heeft de curator echter wat ruimte voor een
keuze tussen gegadigden en kan hij de keuze mede laten afhangen van
het behoud van werkgelegenheid. Daardoor zag de directie van een fail-
liet bouwbedrijf met eenenveertig werknemers haar plannen tot door-
start de mist in gaan toen de curator merkte dat het om een ‘technisch
faillissement’ ging, uitsluitend gericht op afvloeiing van personeel. De
curator verkocht de onderneming vervolgens aan een andere gegadigde
die betere waarborgen bood voor behoud van werkgelegenheid. Het kan
ook voorkomen dat de curator invloed uitoefent op de condities van de
verkoop ten gunste van het personeel. Zo werd in een geval bedongen
dat een deel van het personeel direct door het doorstartend bedrijf in
dienst werd genomen, en dat bij uitbreiding eerst de ex-werknemers in
aanmerking zouden komen; tegelijkertijd echter werden twaalf werkne-
mers met naam en toenaam daarvan uitgezonderd.

In weer andere gevallen is het de curator zelf die initiatief neemt en de
betrokken partijen stimuleert om na te gaan in hoeverre een doorstart
mogelijk zou zijn. Over het geheel genomen kon worden vastgesteld dat
in tenminste een op de vijf gevallen van doorstart het achterlaten van
personeel een prominente overweging is geweest om faillissement aan te
vragen.

Voldoende waarborgen tegen misbruik?

De voormalige minister van Justitie Sorgdrager heeft in het HSI-rapport
geen aanleiding gezien dieper onderzoek in te stellen of maatregelen te
treffen.10 Het lijkt erop dat de minister meende dat de artikelen 10 (ver-

9 Aldus de ervaring van een respondent in het onderzoek, meegedeeld aan de onderzoekers.
10 Kamerstukken II 1995/1996, 24 400 VI, nr. 53. De minister besloot uiteindelijk wel de

Vereniging Insolventie-Advocaten (Insolad) om een reactie op het rapport van het HSI te
vragen. Insolad stelde een commissie in die op 3 februari 1997 verslag deed. Dit verslag is
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zet) en 11 (hoger beroep) Fw. voldoende waarborgen bieden tegen mis-
bruik van de bevoegdheid het faillissement aan te vragen.

In zijn voornoemde advies was de Ser overigens tot de conclusie geko-
men dat van deze artikelen weinig heil te verwachten was voor de werk-
nemers als het er hen om te doen is hun baan terug te krijgen (Ser, 1985,
p. 11). Dit hangt samen met de werking van artikel 13 Fw. Een van de eer-
ste acties die een curator onderneemt is veelal het ontslaan van al het
personeel. Na vernietiging van het faillissement wegens misbruik krijgen
werknemers niet automatisch hun baan terug. Artikel 13 Fw. bepaalt dat
indien de faillietverklaring wordt vernietigd niettemin de handelingen
die de curator vóór of op de dag van publicatie van de vernietiging heeft
verricht voor de schuldenaar geldig en verbindend blijven. Heeft de cu-
rator ten tijde van het faillissement een werknemer volgens de regels van
het ontslagrecht ontslagen, dan blijft dat ontslag dus ondanks de latere
vernietiging van de faillietverklaring geldig. Er rest de betreffende werk-
nemer dan niets anders dan zijn voormalig werkgever tot schadevergoe-
ding aan te spreken. Dit probleem speelde ook in de zaak Ammerlaan.
Het faillissement werd weliswaar wegens misbruik vernietigd, maar de
werknemers restte door de werking van artikel 13 Fw. niets anders dan
genoegen te nemen met een schadevergoeding. Hieruit blijkt duidelijk
dat voor ten onrechte ontslagen werknemers van de artikelen 10 en 11
Fw. (verzet en hoger beroep) niet veel heil kan worden verwacht indien
het hen erom te doen is hun baan terug te krijgen. Artikel 13 Fw. is op dit
punt overigens in strijd met de richtlijn overgang van ondernemingen.11

Artikel 4 van deze richtlijn bepaalt dat werknemers niet alleen vanwege
de overgang van de onderneming mogen worden ontslagen, doch door
de werking van artikel 13 Fw. is dit feitelijk toch mogelijk. Het zou moge-
lijk moeten zijn artikel 13 Fw. in geval van misbruik van faillissements-
recht terzijde te stellen (Lennarts en Van Straalen, 1997). De gedachte-
gang achter artikel 13 Fw. is immers dat de curator niet aansprakelijk kan
worden gehouden voor de door hem verrichte rechtshandelingen, terwijl
men evenmin derden die te goeder trouw met de curator handelden de
schade kan laten dragen wanneer later een vernietiging van het faillisse-
ment volgt. Artikel 13 Fw. beoogt niet het belang van de schuldenaar te
beschermen. Dat belang wordt echter wel beschermd indien tijdens het
faillissement door de curator ontslagen werknemers na het wegens mis-
bruik vernietigde faillissement tegen de werking van artikel 13 Fw. aanlo-
pen: de ondernemer die zijn onderneming zonder of met minder werk-
nemers wilde vervreemden of voortzetten krijgt zo ondanks de

opgenomen in een brief van Insolad aan de minister van Justitie van 4 maart 1997. De
commissie stelde vraagtekens bij de uitkomsten van het rapport en concludeerde dat een
meer diepgaand onderzoek naar oneigenlijk gebruik van het faillissement niet nodig is.

11 Richtlijn van 29 juni 1998 tot wijziging van Richtlijn 77/189/EEG inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van
de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan
(Richtlijn 98/50/EG)
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vernietiging van het faillissement alsnog zijn zin, al kan daar een ver-
plichting tot schadevergoeding jegens de ontslagen werknemers tegen-
over staan.

Conclusie

Aangezien werknemers in geval van faillissement van hun werkgever
grotendeels zijn uitgezonderd van de arbeidsrechtelijke bescherming,
heeft de curator volop mogelijkheden mee te werken aan een doorstart
van de onderneming. Hiermee wordt kapitaalvernietiging en verlies van
know how binnen de failliete onderneming voorkomen. De uitzondering
bevestigt echter de regel: het is in strijd met de achter het arbeidsrecht
liggende gedachte dat tijdens faillissement de belangen van werknemers
worden vergeten. De door de Hoge Raad geformuleerde forumgedachte
bevestigt dat aan deze belangen niet minder (en soms zelfs meer) waarde
moet worden toegekend dan aan de belangen van andere crediteuren.
Hoewel deze gedachte in de toekomst nadere invulling behoeft, staat
vast dat het aanvragen van het faillissement met als enkel doel personeel
te lozen als misbruik van faillissementsrecht moet worden beschouwd.
De richtlijn overgang van ondernemingen verplicht de nationale wetge-
ver dergelijk misbruik te voorkomen en effectief te redresseren. Ons arti-
kel 13 Fw. staat daar echter aan in de weg; werknemers hebben na ver-
nietiging van het faillissement geen waarborg dat zij hun baan terug
krijgen. De wetgever werkt momenteel aan een wetsvoorstel ter imple-
mentatie van voornoemde richtlijn. Wij hopen dat daarbij kritisch naar
artikel 13 Fw. zal worden gekeken.
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De rechter-commissaris bij
insolventies
Onpartijdige rechter of betrokken commissaris?

prof. mr. R.D. Vriesendorp*

De aangekondigde reorganisatie van de rechterlijke macht in de
Contourennota modernisering rechterlijke organisatie1 is gebaseerd op de
gedachte dat de rechtspleging in Nederland niet meer voldoet aan de
eisen die deze tijd en onze huidige samenleving daaraan stellen. In deze
nota wordt echter met geen woord gerept over de rechtspleging bij insol-
venties.2 Dit is opvallend, omdat deze rechtspleging in hoofdzaak steunt
op de inmiddels ruim een eeuw oude Faillissementswet die in 1896 in
werking trad. Was de ontwerper van deze wet, Molengraaff, zijn tijd dan
zo ver vooruit of hebben zich op dit terrein geen grote veranderingen
voorgedaan? Dit lijkt niet waarschijnlijk, omdat de afwikkeling van faillis-
sementen in de praktijk, vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw,
grotendeels anders is geworden dan volgens het systeem van de wet zou
moeten gebeuren. Of is de rechterlijke organisatie zo flexibel dat zij al
deze ontwikkelingen - met behoud van kwaliteit - heeft kunnen bijbe-
nen? Dit is evenmin waarschijnlijk. Uit Tilburgs onderzoek (Vriesendorp,
1995) is namelijk gebleken dat de rechterlijke bemoeienis met faillisse-
menten - vooral door de rechter-commissaris in faillissementen (hierna:
‘R-C’) - beter kan worden georganiseerd. Ik vrees dan ook dat de opsteller
van de Contourennota dit rechtsgebied simpel over het hoofd heeft ge-
zien. Ten onrechte, want er is geen reden waarom dit deel van onze
rechtspleging niet tegen het licht zou moeten worden gehouden.

Een en ander vormt voor mij aanleiding om in deze bijdrage twee as-
pecten met betrekking tot het rechter-commissariaat te behandelen,
waarbij ik voor de goede orde vooropstel dat ik het niet zal hebben over
de persoonlijke inzet en goede bedoelingen van de individuele R-C’s,
want hieraan schort het naar mijn ervaring doorgaans niet. In de eerste
plaats bespreek ik de vraag in hoeverre de R-C in de huidige
faillissementspraktijk op zijn taken is berekend. Dit veronderstelt een
inzicht in die taken, waarbij zal blijken dat de R-C met verschillende pet-
ten getooid is. Dit leidt tot het tweede hier te behandelen aspect: in hoe-
verre is de R-C met al die petten nog in staat een rechterlijke en onpartij-
dige rol te vervullen?

* De auteur is hoogleraar privaatrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant en verbonden
aan het Center for Company Law, onderzoeksgroep Goederen- en Insolventierecht (Togi).
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Taken van de R-C

Wanneer wij de positie van de R-C willen beoordelen, moet eerst duide-
lijk zijn welke taken hij bij de afwikkeling van insolventies heeft. Bij fail-
lissementen komt hij in beeld zodra de rechtbank waarbij het verzoek tot
faillietverklaring aanhangig is, de schuldenaar in staat van faillissement
heeft verklaard. In dit vonnis wordt niet alleen de curator benoemd,
maar tevens de R-C. In beginsel is deze afkomstig uit dezelfde rechtbank
(art. 14 Fw.), maar strikt noodzakelijk is dit niet, nu iedere rechter van
rechtswege tevens rechter-plaatsvervanger in de overige arrondissemen-
ten is (art. 4 lid 4 Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten).
In geval van schuldsanering natuurlijke personen geldt min of meer het-
zelfde (art. 287 lid 3 en 314 Fw.). Bij de surséance van betaling is de be-
trokkenheid van de R-C echter facultatief (art. 223a Fw.), zij het dat in de
praktijk voor zover mij bekend tegenwoordig altijd een R-C wordt be-
noemd. Bij een nadere beschouwing van de taken van de R-C is te onder-
scheiden tussen de taken zoals de wetgever die voor ogen stond ener-
zijds en de rol die de R-C in de praktijk feitelijk vervult anderzijds.

Wat de wettelijke taken betreft, valt te onderscheiden tussen surséance
van betaling enerzijds en faillissement en schuldsanering natuurlijke
personen anderzijds. In surséance van betaling heeft de R-C in de ogen
van de wetgever een beperkte rol: hij fungeert als een adviseur op afroep
voor de bewindvoerder; ongevraagde adviezen worden van hem niet ver-
langd (art. 223a Fw.). In faillissement respectievelijk schuldsanering na-
tuurlijke personen daarentegen heeft de curator respectievelijk bewind-
voerder een veel verdergaande taak.

Mij thans verder beperkend tot het faillissement, lijkt in de opbouw
van de wet de R-C de belangrijkste figuur te zijn. Zo staat in art. 14 lid 1
Fw. diens benoeming voorop, voorafgaand aan die van de curator. Voorts
wordt hij in de derde afdeling van titel I van de Faillissementswet over
het bestuur van de failliete boedel in § 1 vóór de curator behandeld. Met
een ruime formulering stelt art. 64 Fw. hier voorop dat de R-C het toe-
zicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel heeft. Deze
taak is in tal van bepalingen verder uitgewerkt in de zin dat de R-C aan
bepaalde handelingen door de curator goedkeuring, machtiging of in-
stemming moet verlenen. Denk hierbij aan het starten van gerechtelijke
procedures, het gestand doen van overeenkomsten, de beëindiging van
huur- en arbeidsovereenkomsten, de voldoening van schulden waarvoor
zekerheid in de vorm van pand, hypotheek of retentierecht is gesteld (art.
68 lid 2 Fw.), het treffen van schikkingen (art. 104 Fw.) en de onder-
handse verkoop van tot de boedel behorende goederen (art. 176 Fw.).

1 Bijlage Handelingen TK 1998-1999, nr. 26 352, nr. 2.
2 Hierbij omvat het begrip ‘insolventies’ naast faillissement ook de surséance van betaling en

de schuldsanering natuurlijke personen, zij het dat ik mij in deze bijdrage primair richt op
het faillissement.
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Tevens geldt hij als een verplicht adviseur in aangelegenheden waarover
de rechtbank moet beslissen (art. 65 Fw.). Hij kan voorts zelfstandig,
maar in de praktijk meestal ingefluisterd door de curator, getuigen ver-
horen of deskundigenonderzoek gelasten (art. 66 Fw.). Verder fungeert
hij als aanspreekpunt van schuldeisers en/of gefailleerde in alle gevallen
waarin deze met de curator van mening verschillen (art. 69 Fw.). Zo daar-
toe aanleiding is, kan de R-C ten slotte de curator voordragen voor ont-
slag door de rechtbank (art. 73 Fw.). Bij geschillen omtrent de verificatie
van vorderingen heeft de R-C blijkens art. 122 Fw. een bemiddelende rol
en is hij een ‘mediator’. Al met al moet de R-C zich in de optiek van de
wetgever intensief bemoeien met de afwikkeling van het faillissement en
derhalve met de curator.

De praktijk is meestal anders. Feitelijk blijkt de door de wetgever aan
de R-C toegedichte rol vooral te bestaan uit een reactief optreden. Naar
aanleiding van acties door de curator handelt de R-C vooral als een toets-
steen. De curator is immers degene die belast is met het beheer en de
vereffening van de boedel (art. 68 Fw.); hij moet de agenda bepalen en
doet dit in de praktijk ook. De R-C fungeert als procesbewaker die de
voortgang van de faillissementsafwikkeling in de gaten dient te houden.
Verder heeft de R-C in dit verband ook een rol als organisator, vooral in
het kader van de verificatievergadering (Schimmelpenninck, 1999). In
verband met zijn wettelijke goedkeurings- en machtigingsbevoegdheden
is hij echter ook gesprekspartner en daarbij soms tevens adviseur van de
curator. Ten slotte is hij ook nog een scheidsrechter die bepaalde geschil-
len bij de afwikkeling van faillissementen moet beslechten. Kortom, een
functionaris met tal van petten op. Passen deze petten hem wel allemaal?
En is deze uitgebreide garderobe wel wenselijk?

Is de R-C wel op zijn taken berekend?

Als procesbewaker en toezichthouder heeft de R-C tot taak er voor te zor-
gen dat een faillissement ordentelijk wordt afgewikkeld, dat faillissemen-
ten niet onnodig lang blijven voortslepen en dat een adequate (rekening
en) verantwoording wordt afgelegd. Dit zowel tussentijds (via onder
meer het openbare faillissementsverslag ex art. 73a Fw.) als aan het slot
(art. 193 Fw.). Dit zijn tegenwoordig geen loze bepalingen meer. De
noodzaak om de vinger aan de pols te houden valt samen met de ten-
dens dat niet alleen de schuldeiser maar ook de failliet steeds mondiger
wordt en zich minder terughoudend opstelt als de afwikkeling van zijn
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faillissement te wensen overlaat.3 Zolang het faillissement voortduurt,
wordt hij immers in zijn doen en laten beknot.

Bij de rechterlijke begeleiding van faillissementen en het toezicht
daarop vervult de faillissementsgriffie een belangrijke rol; zij treedt
vooral op als een administratieve procesbewaker en tevens als praktische
vraagbaak voor curatoren. Aangezien ieder arrondissement zijn eigen
invulling heeft gegeven aan de werkzaamheden door de griffie, is de ad-
ministratieve aanpak van faillissementen per arrondissement verschil-
lend en niet altijd even logisch. Men heeft wel getracht door middel van
de door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak vastgestelde ‘Richt-
lijnen in faillissementen en surséances van betaling’ tot een zekere vorm
van standaardisering te komen, maar het onafhankelijke (of eigenwijze?)
bloed kruipt waar het niet gaan kan. In dit verband vind ik illustratief dat
bijvoorbeeld de publicatie van een faillissement (ex art. 14 lid 3 Fw.) in
het ene arrondissement wordt verzorgd door de griffie (en nu eens wel en
dan weer niet door de curator uit eigen zak moet worden voorgescho-
ten), terwijl dat elders door de curator zelf moet gebeuren.4 Ik vind het
onbegrijpelijk dat hier geen eenvormigheid te bereiken is. In het kader
van de reorganisatie van de rechterlijke macht valt met betrekking tot
uniformering van de administratieve afwikkeling van faillissementen
door het justitieel apparaat nog wel de nodige winst te boeken.

Als toezichthouder is de R-C voorts de aangewezen instantie om in te
schakelen wanneer een direct betrokkene bij het faillissement (schuld-
eiser of gefailleerde) van mening is dat de curator zijn werk niet goed ver-
richt. De R-C kan dan op grond van art. 69 Fw. snel maatregelen treffen
door op te treden als informele geschillenbeslechter. Er lijkt weinig reden
tot twijfel dat de R-C, die immers rechter is, bij uitstek voor deze taak ge-
schikt zou zijn. Toch is dit niet het geval, zoals hieronder zal blijken.

De inhoudelijke bewaking van de faillissementsafwikkeling door de
R-C gebeurt mede door diens hierboven genoemde goedkeurings- en
machtigingsbevoegdheid met betrekking tot bepaalde handelingen van
de curator. Hiermee kan de R-C niet alleen de rechtmatigheid, maar te-
vens de doelmatigheid toetsen, waardoor hij inhoudelijk vorm kan geven
aan zijn rol als toezichthouder. In dit verband denke men bijvoorbeeld
aan een afwijkende inschatting van procesrisico’s door de R-C wanneer
een curator hem om een machtiging tot procederen verzoekt. Hieruit
blijkt al dat het toezicht door de R-C niet beperkt is tot louter fiatteren
van door de wet aangewezen kwesties. Dit is immers moeilijk voorstel-
baar zonder overleg tussen R-C en curator. Wil een dergelijk overleg zin-

3 Zie bijvoorbeeld de kwestie waarover in de Tweede Kamer vragen zijn gesteld door de
kamerleden Weekers en Niederer (Aanhangsel Handelingen TK 1998-1999, nr 1476);
dergelijke conflicten worden ook aan de rechter voorgelegd; zie bijvoorbeeld de casus die
ten grondslag lagen aan HR 22-9-1995, NJ 1997/339, HR 5-9-1997, NJ 1998/31 en Hof Den
Bosch 15-12-1997, JOR 1998/50. Zie over deze materie tevens Verstijlen, 1998, pp. 269-281.

4 Zie Van Daal, 1998, pp. 2-4.
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vol zijn en de R-C daarom zijn superviserende rol ook inhoudelijk goed
kunnen vervullen, dan is vereist dat hij een daadwerkelijke gesprekspart-
ner van de curator is. Hij moet hiertoe derhalve goed toegerust en voor-
bereid zijn, alsmede de juiste kennis, vaardigheden en inzicht in de
insolventiepraktijk in huis hebben. Als gesprekspartner zal hij dan tevens
als klankbord fungeren en de curator adviezen kunnen verstrekken. In de
praktijk blijken R-C’s echter de rol van gesprekspartner en adviseur
slechts in – mijns inziens te – bescheiden mate op zich te nemen. Uit een
grootschalig opgezette enquête die de Vereniging van Insolventierecht
Advocaten Insolad vorig jaar onder haar (aspirant-)leden (ongeveer 225
respondenten) en R-C’s (22 respondenten) heeft verricht, is wat dit be-
treft een kennelijk terughoudende opstelling door R-C’s gebleken. Waar-
door komt dit?

Oorzaken van de terughoudende opstelling door de R-C

Uit de enquête bleek dat meer dan de helft van de R-C-respondenten in
1998 tussen de 0 en 15 keer ongevraagd - en wettelijk onverplicht - advies
aan curatoren heeft verstrekt en het merendeel van de rest van de R-C’s
tussen de 15 en 100 keren. Dit wekt de suggestie dat de meeste R-C’s lou-
ter reactief optreden. Wellicht wordt dit veroorzaakt door tijdgebrek, ge-
geven het grote aantal faillissementen dat men als R-C behandelt (waar-
bij overigens grote verschillen per R-C zijn waar te nemen; volgens eigen
opgave variërend van een 30-50 (bij pas aangetreden R-C’s) tot 1200 met
een gemiddelde van ongeveer 350 per R-C). De tijdsfactor speelt echter,
naar men mag aannemen, geen beperkende rol voor het aantal ge-
vraagde (maar wettelijk onverplichte) adviezen waarbij het initiatief uit-
gaat van de curator. Toch worden R-C’s hiervoor blijkbaar niet veel bena-
derd, want ook hierbij is het aantal in 1998 uitgebrachte adviezen bij
ongeveer de helft van de R-C-respondenten beperkt tot 15 of minder en
bij de rest van de R-C’s wederom tussen 15 en 100.

Voor zover het kleine aantal gevraagde adviezen een gevolg is van on-
wetendheid van de curator, lijkt mij een actieve voorlichtende taak voor
de R-C en de faillissementsgriffie weggelegd. Of dit soelaas biedt, betwij-
fel ik evenwel. In de wandelgangen van curatoren valt te beluisteren dat
hun beperkte animo om de R-C voor advies te benaderen veeleer ver-
klaard wordt door hun ervaringen dat niet alle R-C’s in voldoende mate
met de materie vertrouwd zijn om hen in specifieke gevallen te helpen.
Hier wreekt zich het achterblijven van specialisatie en opleiding van
R-C’s ten opzichte van curatoren. Waar advocaten via hun specialisatie-
vereniging Insolad zich in het afgelopen decennium meer en meer heb-
ben geschoold en gespecialiseerd in alle facetten van het curatorschap, is
het rechterlijk apparaat blijven steken in de aanpak zoals die in de voor-
vorige eeuw is ontwikkeld. Een positieve uitzondering vormen de paar
enthousiaste R-C’s die vrijwillig aan de Insolad-opleiding hebben meege-
daan. Bovendien is het rechter-commissariaat in de meeste arrondisse-

Rechter commissaris bij insolventies 59



menten een doorgangsfunctie die men maar een paar jaren (meestal 2-3
jaar) als onderdeel van de rechterlijke carrière vervult en dan nog vaak
parttime.

De Insolad-enquête bevestigt het beeld dat hierover uit eerder onder-
zoek (Vriesendorp, 1995) naar voren was gekomen. In nog geen kwart
van de gevallen waren de R-C-respondenten langer dan vier jaar als zo-
danig in functie. Het aantal personele wisselingen van R-C bij de ver-
schillende rechtbanken in de periode 1993-1998 is in dit verband illustra-
tief: gemiddeld heeft er toen drie keer een wisseling van R-C
plaatsgevonden. Naar mijn mening kan men zich terecht afvragen of een
dergelijke R-C een gelijkwaardige gesprekspartner van de gespeciali-
seerde curatoren kan zijn, alsmede of hij ook als zodanig door curatoren
wordt beschouwd. Het is zelfs de vraag of de - zonder meer hard wer-
kende en goedwillende - R-C in deze opzet wel adequaat toezicht op die
gespecialiseerde curator kan uitoefenen en daarmede zijn wettelijke taak
serieus kan vervullen. Hoe kan een R-C bijvoorbeeld met gezag een zoge-
naamde ‘doorstart’ van een failliete onderneming beoordelen en goed-
keuren, waarmee soms een deel van de werkgelegenheid kan worden
behouden, maar waarbij ook een (soms substantieel) deel van het perso-
neel moet afvloeien?

Remedie: specialisatie en concentratie

Het signaleren van een probleem is interessant, maar wat valt er aan te
doen? Zoals ik in 1995 naar aanleiding van mijn onderzoek heb bepleit
en waarvoor inmiddels vanuit de hoek van curatoren en R-C’s steun is
betuigd, is een verdergaande specialisatie van R-C’s dringend gewenst.
Enerzijds door een betere opleiding en - in sommige arrondissementen -
wellicht ook betere overdracht van de lopende dossiers. Anderzijds door
langere zittingstermijnen voor R-C’s om ‘kapitaalvernietiging’ tegen te
gaan. Ik denk hierbij aan een termijn van bijvoorbeeld minimaal vijf ja-
ren, zoals nu in slechts een kwart van de gevallen gebeurt. In dit verband
heeft men mij wel tegengeworpen dat een dergelijke aanpak voor de
grote rechtbanken zijn vruchten kan afwerpen (en dat voor een deel al
doet), maar dat de kleinere rechtbanken onvoldoende insolventies be-
handelen en te weinig menskracht hebben om zich een dergelijke spe-
cialisatie te kunnen permitteren. Tekenend hiervoor is dat bij het over-
grote deel van de R-C’s het daadwerkelijke R-C-werk parttime wordt
verricht, zodat die tegenwerping niet zonder grond is. Het gesignaleerde
probleem is echter oplosbaar en kan naar mijn mening worden onder-
vangen door concentratie van het toezicht door R-C’s en dit onder te
brengen bij bijvoorbeeld één rechtbank per hofressort. Voor deze ge-
dachte is vanuit de kringen van betrokkenen eveneens bijval geuit, ook al
bestaat er bij een enkeling soms wat koudwatervrees.5 Dit is niet onbe-

5 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van de Haagse R-C Unger (Van der Horst, 1999, p. 143).
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grijpelijk, want natuurlijk zal een dergelijke reorganisatie met enige on-
gemakken gepaard gaan, maar op termijn zullen naar verwachting de
voordelen overheersen. Bovendien kennen wij in Nederland al verschil-
lende voorbeelden van concentratie van rechtspraak, soms tot één plaats
(zoals bij de Ondernemingskamer in Amsterdam, de Pachtkamer in Arn-
hem, en de behandeling van octrooizaken en de toetsing van algemene
voorwaarden in Den Haag) of per hofressort (zoals bij belastingzaken),
zodat de ervaringen daarmee tot voorbeeld kunnen dienen. Bij een reor-
ganisatie van de faillissementsrechtspleging zal dit in mijn ogen een be-
langrijke stap in de goede richting kunnen zijn.

De onwenselijkheid van een hybride R-C; soms rechter, soms
commissaris

Zelfs als de R-C voldoende kennis bezit, gespecialiseerd is en gedurende
langere tijd als zodanig is aangesteld, kunnen er problemen rijzen bij zijn
taakuitoefening. Dit heeft te maken met het spanningsveld dat bij de af-
wikkeling van faillissementen bestaat tussen alle betrokken belangen.
Het is primair de curator die zich hiermee bezighoudt: hij moet die be-
langen inventariseren en waar nodig tegen elkaar afwegen. Dit zal in een
faillissement per definitie nooit tot ieders tevredenheid kunnen gebeu-
ren; er is nu eenmaal onvoldoende vermogen om alle schuldeisers tevre-
den te stellen. Voor een deel heeft de curator bij diens afweging de wet
tot richtsnoer, maar voor een deel lijkt hij daarin vrij. Toch is deze vrij-
heid begrensd. Het uiteindelijke doel moet immers zijn om de schade
van het faillissement zo beperkt mogelijk te houden. Dit betekent dat hij
moet streven naar een maximale opbrengst van de boedel en tevens
kapitaalvernietiging zoveel mogelijk moet zien te voorkomen. Daarnaast
spelen sinds enige jaren ook de zogenaamde maatschappelijke belangen
(vooral behoud van werkgelegenheid) een rol, maar de reikwijdte hier-
van is omstreden. Mede gezien de ervaringen elders in Europa moet die
rol niet overschat worden.

Bij dit alles lijkt de R-C op de achtergrond te staan. Omdat in faillisse-
menten - als gezegd per definitie - niet alle belangen tot hun recht kun-
nen komen, moeten betrokkenen in staat zijn om de afwegingen en keu-
zen van de curator te laten toetsen. Dan komt het belang van adequaat
toezicht door de R-C naar de voorgrond. Dit moet er toe leiden dat de
curator de juiste afwegingen maakt. Als het goed is, zal hij daartoe ook
overleg (moeten) voeren met de R-C. Een zich eventueel benadeeld voe-
lende derde (schuldeiser of failliet) verkeert dan in een ongelukkige posi-
tie. Weliswaar kan hij op grond van art. 69 Fw. de R-C verzoeken om de
curator een bevel te geven om iets te doen of na te laten, maar gezien de
betrokkenheid van de R-C bij het voortraject is zijn kans van slagen niet
groot te achten.

Deze betrokkenheid uit zich op twee niveaus: in algemene zin heeft de
R-C met de desbetreffende curator regelmatig contact, waardoor wellicht
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een zekere mate van onbevangenheid verdwenen is. Wanneer de R-C
daarenboven in het concrete geval bij de bestreden afweging betrokken
is geweest, is die onbevangenheid echter geheel en al verdwenen. Aan-
nemende dat de gespecialiseerde R-C een gelijkwaardige ‘sparring part-
ner’ van de curator is, zal immers de uiteindelijk gemaakte afweging door
de curator vermoedelijk ook gedragen worden door de – alsdan margi-
naal toetsende – R-C. Dit leidt tot de paradox dat een beter opgeleide
R-C, die zich intensiever en met meer kennis van zaken met de afwikke-
ling van faillissementen door de curator bemoeit, bij de klagende justi-
tiabele een partijdige indruk zou kunnen achterlaten. Men realisere zich
evenwel dat ook nu al vaak de R-C niet zonder meer als - onpartijdige -
rechterlijke functionaris kan worden gezien, wanneer de curator met
hem overleg heeft gevoerd. Het oordeel van de R-C in een dergelijke ‘art.
69-procedure’ is dan geen onpartijdige toetsing. Laten wij daar dan eer-
lijk in zijn en de justitiabele niet in een (verkeerde) waan laten. In begin-
sel zal er op grond van een dergelijke procedure ook geen andere beslis-
sing uit voortkomen, tenzij de R-C eerder ingrijpen achterwege heeft
gelaten op basis van bijvoorbeeld onjuiste of onvolledige informatie van
de kant van de curator. Is dit echter niet het geval, dan zal een gang naar
de R-C op basis van art. 69 Fw. de derde doorgaans niet baten. Hem rest
dan een verzoek aan de wel onpartijdige rechter, ofwel langs de weg van
hoger beroep tegen de art. 69-beschikking, ofwel door een gewone ci-
viele procedure tegen de curator te entameren. In beide gevallen belandt
hij dan overigens bij de collegae van de R-C bij dezelfde rechtbank.
Kortom, een serieus probleem dat voortkomt uit de hybride positie van
de R-C.

Remedie: concentratie en de ‘art. 69-procedure’ als heroverwe-
ging

Gelukkig is ook voor dit probleem dezelfde oplossing denkbaar die hier-
boven is genoemd voor de creatie van een gespecialiseerde insolventie-
rechter. Door de R-C te concentreren bij één rechtbank per hofressort
ontstaat automatisch een zekere afstand tussen hem en de rechter aan
wie een geschil tussen een betrokkene en de curator ter beslechting
wordt voorgelegd. Om te voorkomen dat de rechtbank waar de ‘ressort-
R-C’s’ zijn aangesteld zich over een geschil moet buigen waarbij een ‘ei-
gen’ R-C betrokken is, dient deze partijen te verwijzen naar een andere
rechtbank in het ressort. Zo wordt ook hier de afstand tussen toezicht-
houdende R-C en toetsende rechter gewaarborgd.

Men zou in theorie een geheel andere richting kunnen inslaan door de
rechterlijke taak van de R-C voorop te stellen. In deze zienswijze zou hij
zich moeten beperken tot de daadwerkelijke procesbewaking en
geschillenbeslechting en niet meer als gesprekspartner en klankbord van
de curator mogen optreden. Dit laatste zou met het oog op de toene-
mende specialisatie en deskundigheid van curatoren niet meer nodig
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zijn, terwijl zo iedere schijn van partijdigheid kan worden voorkomen.
Hoewel een dergelijke taakvervulling meer voor de hand lijkt te liggen nu
een R-C per definitie rechter is, beschouw ik dit echter als een schijnop-
lossing die op termijn niet kan werken. Procesbewaking en serieus toe-
zicht door de R-C zijn niet mogelijk zonder overleg met de curator, maar
zoals ik hierboven reeds aangaf betekent dit wel dat de R-C zijn rechter-
lijke rol prijsgeeft. Aangezien dit op zijn minst tot een schijn van partij-
digheid kan leiden, is de R-C voor een onpartijdige rechterlijke taak-
vervulling niet meer geschikt.

De door mij bepleite onttrekking van de rechterlijke taak van geschil-
lenbeslechter aan de R-C creëert helderheid voor alle betrokkenen: in de
rol van toezichthouder en procesbewaker heeft de R-C een duidelijk her-
kenbare pet op. Dit betekent overigens niet dat de praktische en relatief
eenvoudige procedure van art. 69 Fw. zou moeten verdwijnen. Deze pro-
cedure is dan echter niet meer zozeer een geschillenbeslechting, want
daartoe ontbeert de R-C de noodzakelijke onpartijdigheid. De art. 69-
procedure is veel meer te beschouwen als een heroverweging (vergelijk-
baar aan de bezwaarschriftprocedure in het bestuursrecht) die door de
R-C in het kader van zijn bestuurswerkzaamheden als toezichthouder op
de curator moet worden verricht. Hij opereert dan als een betrokken
commissaris. Voor zover de R-C al met de curator over die kwestie over-
leg gepleegd had, dient deze procedure vooral om misslagen en onjuist-
heden recht te zetten. Dan kan de R-C via deze weg snel tot praktische
oplossingen komen, voordat de standpunten van betrokkenen te zeer
zijn ingegraven. De art. 69-procedure kan immers tamelijk informeel
worden afgewikkeld, zodat iedereen gauw weet hoe de vlag er bij hangt.
Blijft het conflict onopgelost, dan kan het alsnog naar een (hoger) rech-
terlijk niveau worden getild. Hierbij moeten natuurlijk wel de gewone
beginselen van procesrecht worden toegepast, met name dat van hoor
en wederhoor. In dit verband heb ik dan ook met verbazing geconsta-
teerd dat blijkens de Insolad-enquête in 1998 bij ongeveer de helft van de
R-C’s in strijd met dat beginsel (informatie uit) het niet-openbare
faillissementsdossier ter inzage van de toetsende rechter en/of griffier
ligt of wordt verstrekt, waar de wederpartij van de curator naar (het be-
staan van) die informatie moet gissen.

Conclusies

In het voorgaande heb ik geconstateerd dat de wetgever de R-C in faillis-
sementen een belangrijke rol heeft toebedeeld. Als procesbewaker en
toezichthouder moet hij de afwikkeling van het faillissement in de gaten
houden en zo nodig optreden als beslechter van geschillen met de cura-
tor. Als gevraagd en ongevraagd adviseur en gesprekspartner van de cu-
rator behoort hij goed thuis te zijn op alle gebieden van het insolventie-
recht. Kortom, waar de curator wel als octopus wordt gekenschetst, past
voor de R-C de beeldspraak van het befaamde schaap met de vijf poten.
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Aldus bezien is het niet verbazingwekkend dat het in de praktijk nog wel
eens lijkt te schorten aan al die kwaliteiten. Dit komt mede door de korte
periode (2 à 3 jaar) dat men doorgaans R-C is en de beperkte opleiding-
smogelijkheden.

De geconstateerde onvolkomenheden kunnen volgens mij betrekkelijk
eenvoudig worden opgelost. Specialisatie en behoud van opgebouwde
expertise kunnen worden bereikt door concentratie van de
faillissements-R-C’s bij één rechtbank per hofressort. Met aanstellingen
voor langere tijd (ten minste vijf jaren) en zwaardere opleidingen wordt
de deskundigheid van de R-C vergroot en kan hij weer op gelijk niveau
komen met de zich steeds verder specialiserende curator. Slechts zo kan
de R-C diens volwaardige tegenspeler zijn en op hem adequaat toezicht
houden.

Door de concentratie per hofressort wordt tevens de schijn van partij-
digheid van de R-C vermeden bij conflicten tussen de curator en de an-
dere bij het faillissement direct betrokkenen (schuldeisers en gefail-
leerde). Als toezichthouder en gesprekspartner van de curator kan de R-C
immers geen onpartijdig geschillenbeslechter zijn, maar ontwikkelt hij
zich meer en meer tot een bij het faillissement betrokken commissaris.
Diens rol in de art. 69-procedure, die volgens mij wel gehandhaafd moet
blijven, is veeleer te zien als een bestuurlijke heroverweging en het zo
nodig snel uit de wereld helpen van misverstanden. Hiervoor is geen
‘magistratelijke’ pet vereist.

Het zou het departement en de wetgever sieren als zij bij de verdere
behandeling van de Contourennota modernisering rechterlijke organisa-
tie (dan wel de thans eveneens in voorbereiding zijnde modernisering
van de Faillissementswet) aandacht aan de hier geschetste problemen
schenken. Hiertoe dienen zij de verschuiving van de rol van R-C van
rechter tot commissaris te erkennen en over te gaan tot concentratie van
rechterlijke betrokkenheid op het fraaie, maar soms zo lastige terrein van
het insolventierecht.
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Het Nederlandse faillissement
Lessen uit het buitenland

mr. R.J. van Galen*

Hoewel de Nederlandse Faillissementswet van 1893 in sterke mate geïn-
spireerd was door de kort daarvoor inwerking getreden Duitse Konkurs-
ordnung, heeft het Nederlandse faillissementsrecht nadien in hoofdzaak
een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Nu, ruim een eeuw later, is het van
belang voor de oplossing van een aantal problemen onder Nederlands
faillissementsrecht inspiratie op te doen uit buitenlandse stelsels.
Daarom volgt hieronder een korte schets van een aantal onderwerpen
die daarbij aan de orde kunnen komen, te weten het pluraliteitsvereiste
bij de aanvraag van een faillissement, de samenloop tussen surséance-
en faillissementsaanvraag, de koppeling tussen beheersregeling en
insolventieregime, de bezoldiging van curatoren en bewindvoerders, de
restschuldbevrijding bij natuurlijke personen, het dwangakkoord en de
erkenning van buitenlandse faillissementen. Met name wordt gekeken
naar Duits en Amerikaans insolventierecht. Voor zover mij bekend is er
ten aanzien van de eerste vijf onderwerpen geen of nauwelijks rechts-
vergelijkende literatuur.

Pluraliteitseis

Het criterium voor het uitspreken van een Nederlands faillissement is of
de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te beta-
len. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad1 kan slechts sprake
zijn van ‘opgehouden hebben te betalen’ indien de schuldenaar tenmin-
ste twee schuldeisers heeft. Dat betekent dat de schuldeiser die het fail-
lissement van zijn schuldenaar aanvraagt zal moeten aantonen dat die
schuldenaar nog een andere schuldeiser heeft. Informatie over andere
schuldeisers is echter lang niet altijd gemakkelijk te vinden. Bovendien
doet zich nogal eens de situatie voor waarin een schuldenaar al zijn
schuldeisers voldoet behalve één. Juist in die situatie heeft deze ene
schuldeiser er belang bij het faillissement aan te vragen. Voor een curator
is het immers veel gemakkelijker activa van de schuldenaar op te sporen
dan voor de individuele schuldeiser en het is voor de curator aan de
hand van de administratie van de gefailleerde (die hem desgevraagd ter-
stond ter hand dient te worden gesteld) gemakkelijker na te gaan of per-
sonen betrokken bij de gefailleerde onrechtmatig hebben gehandeld en

* De auteur is als advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor Nauta Dutilh te Amsterdam.
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dus vorderingen op zulke personen bestaan.2 Het is in dit verband nuttig
eens te bezien of ook in het buitenland een pluraliteitseis geldt.

In de Verenigde Staten vormen faillissementen op verzoek van een
schuldeiser een kleine minderheid (de meeste faillissementen worden
uitgesproken op eigen aangifte). Het criterium voor faillietverklaring (on-
der chapters 7 en 11) is dat ‘the debtor is generally not paying such
debtor’s debts as such debts become due unless such debts are the sub-
ject of a bona fide dispute’.3 Deze eis lijkt sterk op onze eis dat de schul-
denaar verkeert in de toestand van opgehouden hebben te betalen. Het
Amerikaanse recht verbindt hieraan echter niet een pluraliteitseis.4 In
het Duitse recht geldt als eis dat de schuldenaar ‘zahlungsunfähig’ is (§
17 I InsO.).5 Ook hier geldt geen pluraliteitseis. Onder Frans recht geldt
als eis dat de schuldenaar is ‘en cessation des paiements’ (art. 3-2 Wet
van 25 januari 1985, nr. 85-98). In artikel 3-1 van de Wet van 25 januari
1985 wordt dit begrip gedefinieerd als de toestand waarin de schulde-
naar niet met zijn beschikbare middelen aan de opeisbare schulden kan
voldoen. Ook in het Franse recht wordt geen pluraliteitseis gesteld.

Samenloop surséance- en faillissementsaanvraag

Een tweede probleem dat speelt in het kader van de faillissements-
aanvraag betreft de samenloop met de surséance-aanvraag. Hier gaat het
niet om een probleem van de schuldeiser, maar om een probleem van de
schuldenaar. Wat is namelijk het geval? De schuldenaar-rechtspersoon
die wordt geconfronteerd met een faillissementsaanvraag en niet failliet
wil heeft de keuze tussen twee strategieën: hij kan zich verweren tegen
de faillissementsaanvraag of hij kan surséance van betaling vragen. De
twee strategieën sluiten elkaar echter uit. Artikel 218-6 Fw. bepaalt dat
als een aanvraag tot faillietverklaring en een surséance-aanvraag tegelij-
kertijd aanhangig zijn, de surséance-aanvraag eerst wordt behandeld.
Aangezien voorlopige surséance altijd wordt verleend indien aan de for-

1 Zie voor een opsomming Kluwer Losbladige Faillissementswet, aantekening 4 op artikel 6.
2 De ratio van de pluraliteitseis is dat waar twee schuldeisers zijn, zij niet genoegen hoeven

te nemen met beslag en executie buiten faillissement, hetgeen tot rangregeling-
verwikkelingen kan leiden, en zij dus de mogelijkheid moeten hebben van een faillissement
(Polak, 1972, p. 31; zie ook de noot van Van der Grinten onder HR 22 maart 1985, 548:
Detam/Tekton. Op zich is dat een argument waarom bij pluraliteit de mogelijkheid van
faillissement dient open te staan. Het levert echter geen argument op waarom, indien er
slechts één schuldeiser is, die mogelijkheid niet zou mogen openstaan.

3 Section 303(h)(1) Bankruptcy Code.
4 Volledigheidshalve: wanneer 12 of meer schuldeisers bekend zijn, dient het faillissement wel

door tenminste 3 schuldeisers aangevraagd te worden (Section 303(b)(1) en (2) Bankruptcy
Code).

5 Dit is niet helemaal hetzelfde als onze ‘toestand’, omdat het geval dat de schuldenaar wèl
kan betalen maar niet wil betalen er niet onder valt. Voor de vraag die hier aan de orde is
maakt dat echter niet uit.
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maliteiten is voldaan, betekent dit dat als de schuldenaar hangende een
faillissementsaanvraag surséance verzoekt, de faillissementsaanvraag
van de baan is. Anderzijds geldt dat als het faillissement eenmaal is uit-
gesproken de schuldenaar geen surséance meer kan krijgen, ook niet als
hij hangende zijn hoger beroep tegen de faillietverklaring alsnog voorlo-
pige surséance vraagt.6

Wanneer de vordering van de aanvrager van het faillissement door de
schuldenaar betwist wordt, plaatst die situatie de schuldenaar voor een
dilemma. Moet hij tegen de aanvraag verweer voeren met het risico dat
de rechtbank de vordering van de aanvrager toch summierlijk aange-
toond acht7 en hem toch failliet zal verklaren, maar anderzijds met de
mogelijkheid dat, wanneer de rechtbank de aanvraag afwijst hij buiten
een insolventieprocedure blijft? Of moet hij voorlopige surséance aan-
vragen hetgeen zijn onderneming ongetwijfeld ook schade zal toebren-
gen zij het wellicht minder dan ingeval van faillissement? Ik zie geen
rechtvaardiging voor dit door de wet gecreëerde dilemma.

Eenzelfde dilemma treft de natuurlijke persoon. Wordt zijn faillisse-
ment aangevraagd, dan wordt hem de mogelijkheid geboden deze aan-
vraag te pareren door een verzoek tot toepassing van de schuld-
saneringsregeling te doen (artikel 3-1 Fw.)8 en dient hij zo’n verzoek in
dan komt dat verzoek als eerste aan de orde (artikel 3a-1 Fw.). Maakt de
schuldenaar van deze mogelijkheid geen gebruik, verweert hij zich tegen
de faillissementsaanvraag en wordt toch het faillissement uitgesproken,
dan kan de schuldenaar niet alsnog voor de schuldsaneringsregeling op-
teren.9

In het Amerikaanse recht wordt in deze situatie voorzien doordat de
schuldenaar, nadat een insolventieregime op hem van toepassing is ver-
klaard, éénmaal vrijelijk van insolventieregime mag wisselen, mits hij
voldoet aan de voorwaarden die voor het nieuw gekozen regime gelden
(zie Buchbinder, 1990, p. 83).10 In andere systemen, zoals het Franse, be-
staat in beginsel slechts één ingang en wordt in een later stadium pas
beslist over het toepasselijke insolventieregime.11 Voor het Duitse recht
geldt slechts één procedure12, daar wordt ook in een later stadium niet
een keuze gemaakt tussen een surséancevariant of een faillissements-
variant. Het boven geschetste dilemma doet zich daar evenmin voor.

6 HR 31 augustus 1995, NJ 1996, 18 (Aria/Vishandel Berkvis).
7 Art. 6-3 Fw.
8 Indien hij een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent heeft hij voorts de mogelijkheid

surséance van betaling te vragen (art. 213-2 Fw.).
9 Artikel 15b-1 Fw. geeft voor dit geval die optie namelijk niet.
10 Sections 348, 706, 1112, 1208, 1307.
11 In Frankrijk kan sinds 1994 overigens ook tot onmiddellijke liquidatie besloten worden,

maar dit neemt niet weg dat er geen aanvragen voor verschillende procedures zijn en een
dilemma als het hiervoor geschetste bestaat daar dan ook niet.

12 Met dien verstande dat voor consumenten een vereenvoudigde variant geldt.

Nederlands faillissement en het buitenland 67



Koppeling beheersregeling en insolventieregime

Enigszins met het voorgaande punt verbonden is de constructie in de
Faillissementswet dat het beheer en de beschikking afhangen van het
toepasselijke regime. Zo geldt onder surséance dat schuldenaar en be-
windvoerder tezamen het vermogen van de gesurséëerde beheren en
over dat vermogen beschikken, terwijl in faillissement en onder de
schuldsaneringsregeling die bevoegdheden exclusief toekomen aan de
curator respectievelijk bewindvoerder. In Frankrijk, waar de keuze voor
het regime in beginsel pas in een later stadium plaatsvindt, heeft de
rechtbank meer flexibiliteit en kan zij bij de opening van de insolventie-
procedure kiezen of de schuldenaar tezamen met de curator de onderne-
ming drijft, of dat hetzij de curator alleen hetzij de schuldenaar alleen
(maar onder toezicht van de curator) dat doet (art. 31 Wet van 25 januari
1985) (Guyon, 1995, pp. 247 e.v.). Indien er een ‘procédure simplifiée’ is
(verreweg het grootste deel van de gevallen) hoeft de rechtbank in de
‘période d’observation’ (de eerste fase van het faillissement) in het geheel
geen curator te benoemen (art. 141 Wet van 25 januari 1985). Ook in
Duitsland en de Verenigde Staten kent men dergelijke variaties. Zo be-
staat onder de Amerikaanse reorganisatieprocedure (chapter 11) zowel
de mogelijkheid dat de schuldenaar zelf het beheer blijft voeren over zijn
vermogen (‘debtor in possession’) als dat het beheer wordt opgedragen
aan een trustee.13 De Duitse Insolvenzordnung14 kent ook de mogelijk-
heid dat de schuldenaar zelf, onder toezicht, het beheer blijft voeren (‘Ei-
genverwaltung’). Mijns inziens zou ook de Nederlandse praktijk gediend
kunnen zijn met de mogelijkheid dat de schuldenaar zelf het beheer blijft
voeren èn met het beëindigen van de strikte koppeling tussen
insolventieregime (surséance, faillissement of schuldsaneringsregeling)
en de beheersregeling. Bestudering van de buitenlandse rechtspraktijk
zou hiervoor nuttig kunnen zijn.

Bezoldiging curatoren en bewindvoerders

Ook op het punt van bezoldiging van curatoren en bewindvoerders kan
vergelijking met buitenlands recht nuttig zijn. Voor Nederlandse curato-
ren en bewindvoerders in surséance geldt dat zij hun salaris moeten zien
te halen uit het in de boedel aanwezige actief. Indien er geen actief is be-
tekent dat dat de curator/bewindvoerder geen salaris krijgt. Men zou
kunnen zeggen dat de curator nu eenmaal voor de crediteuren werkt en
dat hij, wanneer hij een faillissement zonder noemenswaardige baten
aantreft, daarin niets te zoeken heeft, de rechter-commissaris moet vra-
gen het faillissement onmiddellijk voor te dragen voor opheffing en aldus
geen tijd aan zo’n faillissement dient te besteden.

13 Section 1104 Bankruptcy Code.
14 §§ 270 t/m 285.
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Die opvatting is mij echter iets te simpel. Ook in lege faillissementen
moeten nu eenmaal werkzaamheden worden gedaan: werknemers moe-
ten ontslagen worden (dit leidt altijd tot veel administratieve romp-
slomp), contracten moeten beëindigd worden en er komt een onvermij-
delijke berg post op het bureau van de curator die veelal beantwoording
behoeft. In zoverre werkt de curator niet zozeer voor de crediteuren maar
vervult hij een maatschappelijke opruimfunctie. Onder de schuld-
saneringsregeling natuurlijke personen is de betaling van de bewind-
voerder iets anders geregeld. Daar krijgt de bewindvoerder een vergoe-
ding van rijkswege indien de boedel niet toereikend is (artikel 320-8 Fw.).
Welke constructies kent men in andere landen?

In Engeland worden kleinere faillissementen vanouds behandeld door
een ambtenaar, de Official Receiver. Zijn bezoldiging is dus niet afhanke-
lijk van de opbrengsten van de boedel. Pas wanneer er voldoende baten
zijn wordt een private practitioner tot curator benoemd. In Duitsland
bestaat in beginsel een andere oplossing: § 26 I InsO bepaalt namelijk
dat een faillissementsaanvraag wordt afgewezen indien het vermogen
van de schuldenaar onvoldoende is om de kosten van de insolventie-
procedure te dragen. Voor natuurlijke personen heeft deze regeling de
wrange consequentie dat zij alleen van hun resterende schulden bevrijd
kunnen worden (‘restschuldbevrijding’), indien zij een suikertante bereid
vinden om de kosten van het faillissement te betalen. Immers: geen fail-
lissement, geen restschuldbevrijding. Door het Duitse ministerie van
justitie is als oplossing voor dit probleem aangedragen dat de schulde-
naar die ‘onvermogend’ is, aanspraak kan maken op gefinancierde
rechtshulp in de zin dat de curator of (bij Eigenverwaltung) de toezicht-
houder, wordt betaald door de overheid (Haarmeyer, Wutzke e.a., p. 704
en Nachtrag, pp. 14-15). Dit geldt alleen voor natuurlijke personen, om-
dat rechtspersonen geen aanspraak hebben op restschuldbevrijding.
Voor rechtspersonen zal dus blijven gelden dat een faillissements-
aanvraag wordt afgewezen als er onvoldoende actief is. Zoals hiervoor al
is vermeld wordt in de Verenigde Staten in een Chapter 11 procedure
veelal geen curator benoemd. In Frankrijk hoeft in een ‘procédure sim-
plifiée’ tijdens de ‘période d’observation’ ook geen curator benoemd te
worden.

Restschuldbevrijding bij natuurlijke personen

Hiervoor kwam al even de restschuldbevrijding aan de orde. Met de per 1
december 1998 in werking getreden schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen is deze figuur in het Nederlandse insolventierecht geïntrodu-
ceerd (artikel 358 Fw.). Wanneer de schuldsaneringsregeling wordt
beëindigd op grond van artikel 352 Fw. en de schuldenaar niet toereken-
baar tekort geschoten is in zijn uit de schuldsaneringsregeling voort-
vloeiende verplichtingen, wordt hij bevrijd van de schulden ten aanzien
waarvan de schuldsaneringsregeling werkte. Crediteuren kunnen nog na
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de beëindiging van de schuldsaneringsregeling tegen de restschuld-
bevrijding opkomen, indien zij van mening zijn dat de schuldenaar tij-
dens de schuldsaneringsregeling heeft getracht zijn schuldeisers te bena-
delen (artikel 358a-1 jo. artikel 350-3 sub e Fw.). Voor de
restschuldbevrijding is dus van belang het gedrag van de schuldenaar
tijdens de schuldsaneringsregeling, niet zijn gedrag vóór de toepasselijk-
heid van de schuldsaneringsregeling. Heeft bijvoorbeeld de schuldenaar
voor de toepassing van de schuldsaneringsregeling schulden laten ont-
staan door bedrog dan is dat voor de vraag van de restschuldbevrijding
niet relevant.15 Wel speelt die vraag bij de toelating tot de schuld-
saneringsregeling. Artikel 288-2 sub b Fw bepaalt namelijk dat de recht-
bank het verzoek tot toelating kan afwijzen indien aannemelijk is dat de
schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schul-
den niet te goeder trouw is geweest. De crediteuren hebben echter geen
formele ingang om zich te laten horen door de rechtbank voordat deze
over de toepassing van de schuldsaneringsregeling beslist (de rechtbank
is niet gehouden de crediteuren te horen – de crediteuren zelf zullen ove-
rigens veelal niet van het verzoek tot toepassing van de regeling weten)
en in veel gevallen zal de rechtbank voorafgaand aan haar beslissing er
ook niet van op de hoogte komen dat de schuldenaar niet te goeder
trouw is geweest. Een bewindvoerder die de rechtbank kan voorlichten is
namelijk veelal nog niet in functie. De crediteuren hebben bovendien
geen appelmogelijkheid tegen de toepasselijkverklaring van de schuld-
saneringsregeling. Is de schuldenaar eenmaal de toegangspoort tot de
schuldsaneringsregeling gepasseerd dan telt zijn verleden niet meer en
bereikt hij de restschuldbevrijding als hij zich gedurende de schuld-
saneringsregeling maar netjes gedraagt. Het gevolg hiervan is dat de
schuldeiser wiens vordering door onoorbaar handelen van de zijde van
de schuldenaar is ontstaan, zich moet laten welgevallen dat hij, wellicht
na uitkering van een geringe percentage, zijn vordering tegen de schul-
denaar verliest, zonder dat hij daar ooit tegen heeft kunnen opkomen.

Ook in Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland kent
men het verschijnsel van de restschuldbevrijding. De wettelijke regelin-
gen van restschuldbevrijding zijn onder Amerikaans, Duits en Engels
recht beperkt tot natuurlijke personen. In de Verenigde Staten, waar het
instituut vandaan komt – zij het dat de Amerikanen op hun beurt hier-
voor graag naar de Bijbel (Oude Testament) verwijzen16 – vindt de rest-
schuldbevrijding in beginsel plaats aan het begin van het faillissement.
Section 523 van de Bankruptcy Code zondert echter vorderingen uit van

15 Anders dan de Nadere memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer (kamerstukken 22
969), p. 8, waarin de minister van oordeel was dat het verzwijgen van zodanig gedrag aan
de rechter misbruik tijdens de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling oplevert.
Mijns inziens is dit nogal een gewrongen constructie. Het gaat hier immers om het
verzwijgen van de ontstaansgrond van de schulden, niet om verzwijging van baten.

16 Leviticus 25:10. Zie Buchbinder t.a.p., blz. 2.
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de restschuldbevrijding. Tot de uitgezonderde vorderingen behoren on-
der meer diverse vorderingen die door onoorbaar handelen van de
schuldenaar zijn ontstaan (Section 523(a)(2),(4) en (6)) (Blum, 1999, pp.
473 e.v.). Hier is het dus niet nodig de schuldeisers te horen, omdat de
betreffende vorderingen van rechtswege zijn uitgezonderd. Voorts ken-
nen Chapters 6, 7 en 11 ieder hun eigen aanvullende gronden waarop
restschuldbevrijding geweigerd dient te worden of van rechtswege niet
werkt.17 Ook hier gaat het onder meer om vele gevallen van ‘niet te goe-
der trouw’ handelen. Waar de uitzondering op de restschuldbevrijding
niet van rechtswege werkt hebben curator en crediteuren vele mogelijk-
heden een rechterlijke beslissing uit te lokken die zo’n uitzondering ves-
tigt.

Onder de Duitse Insolvenzordnung beslist het Insolvenzgericht op ver-
zoek van de schuldenaar over de restschuldbevrijding. De crediteuren en
de curator dienen gehoord te worden.18 Paragraaf 290 InsO Ordnung
noemt de weigeringsgronden waaronder bedrog bij het verstrekken van
krediet, het aangaan van ongepaste schulden, verkwisting en het rekken
van de faillietverklaring zonder uitzicht op verbetering van de situatie.

De Engelse bepalingen lijken weer meer op de Amerikaanse. In de
meeste gevallen vindt de restschuldbevrijding van rechtswege plaats na
twee of drie jaar.19 Er zijn ook gevallen waarin een verzoek moet worden
gedaan (bij recidivisten). Vorderingen ter zake van ‘fraud’ zijn altijd van
rechtswege uitgezonderd.20 Vorderingen ter zake van letselschade (Sec-
tion 281 (5) Insolvency Act) zijn uitgezonderd, tenzij de rechter anders
bepaalt. Onder Frans recht wordt de restschuldbevrijding aldus vorm-
gegeven dat de crediteuren bij beëindiging van het faillissement hun in-
dividuele executierechten niet terugkrijgen. Een van de uitzonderingen
op deze regel betreft het geval waarin de schuldenaar ‘fraude à l’égard
des créanciers’ heeft gepleegd. In dat geval kunnen erkende crediteuren
een executoriale titel van de rechtbankpresident verkrijgen.21 Conclusie
is dat al deze stelsels, anders dan het Nederlandse recht, afdoende waar-
borgen kennen om te bewerkstelligen dat de schuldenaar niet bevrijd
wordt van ‘frauduleuze’ schulden.

Dwangakkoord

In Chapter 11 van de Amerikaanse Bankruptcy Code is de beroemde
Amerikaanse reorganisatieprocedure geregeld. In wezen komt deze pro-
cedure neer op een akkoordprocedure. Enkele belangrijke verschillen

17 Section 727, Section 1141(d)(3)(C) Bankruptcy Code.
18 § 289 I InsO.
19 Section 279 (2) Insolvency Act.
20 Section 282 (3) Insolvency Act.
21 Artikel (92 jo.) 169 van de Wet van 25 januari 1985.

Nederlands faillissement en het buitenland 71



met de regels voor een akkoord in een Nederlands faillissement of een
Nederlandse surséance zijn:
– het Chapter 11 akkoord werkt niet alleen ten aanzien van concurrente
schuldeisers, maar ook ten aanzien van preferente schuldeisers (dit geldt
in Nederland inmiddels ook voor een akkoord onder de schuldsanerings-
regeling);
– omdat het Chapter 11 akkoord verschillende soorten crediteuren
bindt, worden crediteuren in verschillende groepen ingedeeld die ieder
afzonderlijk stemmen (in de Nederlandse schuldsaneringsregeling wor-
den crediteuren in twee groepen ingedeeld. Zie artikel 332-2 Fw);
– indien een crediteurengroep het Chapter 11 akkoord afstemt kan de
rechtbank niettemin bepalen dat deze groep het plan heeft ‘aanvaard’.
Dit is de zogenaamde ‘cramdown’ procedure. In de Nederlandse schuld-
saneringsregeling is ‘cramdown’ alleen mogelijk indien wèl de quota voor
aantallen voorstemmende schuldeisers zijn gehaald, maar niet de quota
voor de voorstemmende bedragen (artikel 332-4 sub a Fw);
– voorwaarde voor homologatie door de rechtbank van een geaccep-
teerd Chapter 11 akkoord is onder meer dat geen crediteur slechter af is
dan indien liquidatie zou plaatsvinden.22 Deze eis is minder streng dan
de eis van het Nederlandse artikel 153-2 sub 1 Fw., inhoudende dat de
baten des boedels de som bij het akkoord bedongen niet aanmerkelijk te
boven mag gaan. Onder het Amerikaanse akkoord mag immers wèl een
substantieel bedrag overblijven, mits de crediteuren maar beter af zijn
dan in geval van executie.

In de Duitse Insolvenzordnung zijn de belangrijkste elementen van de
Amerikaanse Chapter 11 regeling overgenomen.23 De Duitse regeling die
is toegesneden op een continentaal stelsel zou een inspiratiebron kun-
nen en moeten vormen voor een nieuwe Nederlandse regeling. Als bijko-
mende kenmerken (naast de hiervoor genoemde van het Amerikaanse
akkoord) kunnen nog genoemd worden:
– een regeling voor zakenrechtelijke effecten van het akkoord (§ 228
InsO);
– een regeling van de reservering voor betwiste vorderingen (§ 256
InsO). Een dergelijke regeling ontbreekt in de Nederlandse
Faillissementswet;
– een regeling voor het toezicht op de uitvoering van het akkoord (§ 280
InsO e.v.).

Erkenning van buitenlandse faillissementen

Ten aanzien van erkenning van buitenlandse faillissementen bestaat in
Nederland geen wettelijke regeling. De Hoge Raad heeft in een tweetal

22 Section 1129 (a)(7)(A)(ii).
23 §§ 217-269.
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arresten de werking van buitenlandse faillissementen zeer beperkt. In
een arrest van 2 juni 1967, NJ 1968, 16 (Me Hiret/Chiotakis) overwoog de
Hoge Raad ‘dat (…), behoudens voorzover bij een verdrag anders is be-
paald, een op het vermogen van een in een ander land gefailleerde al-
daar rustend faillissementsbeslag niet mede omvat zijn in Nederland
aanwezige baten’. In een arrest van 31 mei 1996, NJ 1998, 18 (De Vleesch-
meesters) overwoog de Hoge Raad dat voorzover niet bij een Nederland
bindend verdrag anders is bepaald, een in een ander land uitgesproken
faillissement geen restschuldbevrijding in Nederland met zich kan bren-
gen. Met name ten aanzien van het laatste arrest is het jammer dat AG en
Hoge Raad geen acht hebben geslagen op de ontwikkelingen in het bui-
tenland van de voorafgaande twintig jaar. In Duitsland was het Bundes-
gerichtshof in 1985 omgegaan24 in die zin dat het zijn eerdere standpunt
dat behoudens verdrag een buitenlands faillissement in Duitsland niet
kon werken, geheel verlaten had. Sinds 1985 geldt in Duitsland dat ook
zonder verdrag buitenlandse faillissementen volledig erkend worden,
mits aan een aantal materiële criteria is voldaan.25 In de Verenigde Staten
werden in sommige gevallen buitenlandse faillissementen al erkend. In
de Bankruptcy Code van 1978 werden echter bepalingen ingevoerd tot
assistentie aan buitenlandse curatoren op voorwaarde dat het buiten-
landse faillissement aan een aantal eisen zou voldoen. Het was uitdruk-
kelijk de bedoeling aldus de werking van buitenlandse faillissementen te
bevorderen. In Frankrijk en Engeland was al vanouds erkenning van bui-
tenlandse faillissementen mogelijk zonder verdrag, maar in Frankrijk
werd de positie van de buitenlandse curator aanzienlijk versterkt doordat
de ‘cour de cassation’ in een arrest van 25 februari 1986 (Kléber/
Hansen)26 aan een exequatur27 op een buitenlands faillissementsvonnis
terugwerkende kracht verleende. Waarom de Nederlandse openbare
orde, anders dan de openbare orde van Frankrijk, Engeland, Duitsland
en de Verenigde Staten, kennelijk een verdrag moest eisen voor de wer-
king van een buitenlands faillissement heeft de Hoge Raad niet duidelijk
weten te maken. Het is wenselijk dat Nederland in dit opzicht het recht
van andere landen volgt en erkenning van buitenlandse faillissementen
in Nederland ook zonder verdrag mogelijk wordt, mits die buitenlandse
faillissementen aan een aantal materiële eisen voldoen (behoorlijke

24 BGH 11 juli 1985, NJW 1985, 2897.
25 Tot aan de invoering van de Insolvenzordnung per 1 januari 1999 gold op die regel nog een

kleine uitzondering op grond van § 237 I KO. Deze uitzondering is door de invoering van de
Insolvenzordnung dus afgeschaft.

26 JCP 1987 II 20776.
27 Anders dan in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten is voor de werking van een

buitenlands faillissementsvonnis in Frankrijk een exequatur vereist.
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belangenbehartiging van zowel schuldenaar als crediteuren en derge-
lijke).28

Conclusie

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn er nog vele andere waarvoor
studie van buitenlands faillissementsrecht nuttig en inspirerend zou
kunnen zijn. Ik noem de mogelijkheid voor de curator onder Engels en
Amerikaans recht om activa met een negatieve waarde te abandonneren,
de vraag welke schulden boedelschulden zijn en welke de rangorde tus-
sen boedelschulden is, de behandeling van lopende rente in faillisse-
menten en de invloed van crediteuren op verificatie, voortzetting van de
onderneming en aanstelling van de curator.

In het voorgaande werd slechts een schets gegeven van een zevental
nogal diverse problemen en de oplossingen of regelingen die in andere
landen gelden. Verdere studie van het buitenlands recht met betrekking
tot deze onderwerpen zou kunnen bijdragen tot verhoging van de effi-
ciency van de insolventieprocedure en tot betere waarborgen voor de
belangen van de schuldenaar en van zijn crediteuren.
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De economie van het
faillissement
‘Creatieve destructie’ onder kleine startende bedrijven

drs. B.J. ter Weel*

Het toenemende belang van de ICT-sector binnen de huidige welvaarts-
verhoging is door sommige economen en beleidsmakers gemarkeerd als
het begin van een nieuwe periode in de economische geschiedenis: ‘de
nieuwe economie’. Vooral in de Verenigde Staten, waar de industrie deze
eeuw zo’n belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het land tot
economisch wereldleider, is deze kentering ongetwijfeld het meest voel-
baar en onderwerp van debat tussen academici, bedrijfs- en beleids-
wereld. Ondanks tegenwind van vele economen, is de meer populaire
bedrijfspers het fenomeen van de nieuwe economie met hand en tand
aan het verdedigen. Zo wijdde Business Week vorig jaar een volledig
nummer aan de opkomst van deze 21ste-eeuw economie. Inderdaad
blijkt uit de meest recente groeicijfers dat de groeicapaciteit van de
nieuwe economie onderschat is en dat de Verenigde Staten (en ook Ne-
derland) als gevolg van de nieuwe mogelijkheden van ICT op een hoger,
ander groeipad is beland.1

Het volume van het Bruto Binnenlands Product (BBP) groeit namelijk
sinds het tweede kwartaal van 1996 met meer dan drie procent. Eind
1997 en begin 1998 is dit percentage zelfs bijna vijf; in 1999 zal de BBP-
groei naar alle waarschijnlijkheid op plusminus drieëneenhalf procent
uitkomen, waarbij moet worden vermeld dat de ‘nieuwe’ sectoren groei-
cijfers van vijf en hoger laten zien.2 Vanuit historisch perspectief zijn
deze groeicijfers - op de jaren van wederopbouw na de Tweede Oorlog na
- ongeëvenaard. Op de linker as van figuur 1 wordt deze relatief hoge
groei van het BBP weergegeven. De hoge groei is voor een groot deel het
gevolg van de snelle opkomst van bedrijven in de informatie en
communicatietechnologie (ICT) sector. Snelgroeiende bedrijven die zich
in deze sector bevinden, zijn onder andere de Landis Group, Unit,
C/TAC, Getronics, CMG en SAP. Deze bedrijven produceren veelal de
content voor het gebruik van ICT en realiseren een hoge productie per
werknemer. Echter, ook bedrijven als Ahold, Brunel International, Liber-
tel en Laurus, die veel gebruik maken van de mogelijkheden van ICT
(denk bijvoorbeeld aan de geheel computergestuurde kassa’s en bonus-

* De auteur is verbonden aan het Maastricht Economic Research Institute on Innovation and
Technology.
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Figuur 1: Economische groei en faillissementen in Nederland, 1990-1999

Bron: CBS

kaarten van Albert Heijn) groeien meer dan gemiddeld en zien hun pro-
ductiviteit per werknemers almaar stijgen.2

Ondanks het hoge niveau en de accelererende groei van de welvaart,
als gevolg van deze nieuwe trend, is het aantal faillissementen in de afge-
lopen jaren echter dramatisch gestegen, zoals kan worden afgelezen van
de rechter as in figuur 1. Lag het aantal faillissementen in de periode
1990-1994 tussen de 280 en 400 per kwartaal, sinds 1995 ligt dit aantal
structureel hoger dan 400 met extremen tot bijna 550 per kwartaal in
1999.3

Dit wellicht niet plausibele causale verband tussen hoge en/of nieuwe
economische groei en welvaart en een dramatisch stijgend aantal faillis-
sementen baart op het eerste gezicht opzien. Immers, intuïtief zou hoge
economische groei gepaard moeten gaan met een gunstig bedrijfs-
klimaat waarin hoge rendementen geen uitzondering zijn en bedrijven
slechts sporadisch hun bedrijfsvoering moeten staken.

1 Nederlandse beleidsmakers zijn nog niet overtuigd van de kracht van de nieuwe economie.
Zo stelde Annemarie Jorritsma in NRC Handelsblad (16 september 1999), dat de huidige
Nederlandse groei niet ‘nieuw’ is, maar juist een gevolg is van het Paarse beleid. Toch
rommelt het in beleidskringen want de waarnemend Secretaris-Generaal van het Ministerie
van Economische Zaken, Bruinsma (2000), stelde in zijn nieuwjaarsartikel in ESB: “Om te
kunnen profiteren van de economie in de 21ste eeuw moeten de Europese lidstaten de
bestaande grenzen voor economische vernieuwing verleggen. Van een free lunch is hier
geen sprake.”

2 Zie Soete en Ter Weel (2000) voor een analyse van de componenten van de groei in deze
nieuwe sectoren.

3 Economische groei in figuur 1 is gedefinieerd als de procentuele kwartaalmutaties in het
volume van het BBP ten opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers gebruikt in figuur 1
zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Heerlen. De waarden voor
het derde en vierde kwartaal zijn schattingen op basis van informatie uit conjunctuur
berichten van het CBS (CBS, 1999).
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Door middel van een evolutionair economische visie beschouwt dit
korte betoog de ontwikkeling van markten en bedrijven. Vanuit zo’n per-
spectief kan worden aangetoond dat dynamische markten met veel toe-
en uittreders de groeimotoren van de economie zijn. Deze dynamiek
vormt een verklaring voor het hoge aantal faillissementen in de sectoren
die het meest bijdragen aan onze huidige welvaart: de ICT gerelateerde
bedrijven. In dit segment van de economie is het immers een komen en
gaan van nieuwe bedrijven, die op korte termijn hoge winsten behalen,
maar dikwijls op lange termijn niet eens meer bestaan. Zo’n proces
wordt gekenmerkt als ‘creatieve destructie’ van ondernemers en ideeën.

In dit betoog wordt gesteld dat creativiteit en nieuwe ideeën leiden tot
marktdynamiek en tot toe- en gedwongen uittreding van ondernemers.
Deze marktdynamiek houdt de markt als het ware in de greep van een
Malthusiaans proces waarbij slechts de sterkste overleeft. Door middel
van zo’n proces ontstaat hogere economische groei en welvaart, die de
kosten van het faillissement van een ‘inferieur’ bedrijf teniet doet.

Dit betoog is gerelateerd aan een aantal bijdragen in de economische
literatuur. Allereerst hebben een aantal recente artikelen en papers het
belang van de nieuwe economie onderschreven (zie onder meer Hollan-
ders, Soete e.a., 1999; Soete, 1999; Van Ark, 2000). Zij beschouwen de
nieuwe economie door nadruk te leggen op productiviteit en economi-
sche groei. Het betoog dat volgt wijkt af van bovenstaande artikelen door
nadruk te leggen op toe- en uittredende ondernemingen en de redenen
hiervoor (zie ook Van Dijk, 1999). Een tweede stroming in de economi-
sche literatuur waaraan dit betoog is gerelateerd is de zogenaamde
nieuwe groeitheorie (Romer, 1986). Deze stroming stelt dat groei wordt
gecreëerd door creatieve individuen met ideeën.

De opbouw van de argumentatie is als volgt. Eerst wordt een overzicht
gegeven van groei door middel van creativiteit en ideeën; tevens worden
enige cijfers ter ondersteuning gepresenteerd. Tenslotte volgen beleids-
conclusies.

Groei als gevolg van creativiteit

Het proces van economische groei en innovatie wordt reeds lang onder-
zocht en pogingen dit proces te doorgronden gaan terug tot tenminste
de zeventiende eeuw (Bacon, 1627). De geschiedenis leert dat creatieve
geesten en individuen met een scherp oog voor de behoefte van consu-
ment en markt op adequate wijze de dynamiek van het proces van inno-
vatie en groei beschrijven.

Vanuit dit perspectief bieden Aghion and Howitt (1992) inzicht in het
proces van innovatie. Zij beschouwen een model waarin ze laten zien dat
hoge en vooral accelererende economische groei een positief causaal
verband vertoont met het aantal faillissementen. De gedachte is dat eco-
nomische groei wordt geïnduceerd door entrepreneurs met innovatieve
ideeën, die andere ondernemers van de markt verdrijven. Deze nieuwe
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ondernemers zijn monopolisten en behalen op korte termijn reeds hoge
winsten.

Een studie van Segerstrom, Anant e.a. (1990) bouwt een theoretisch
model, waarin duurzame (lange termijn) economische groei wordt be-
reikt als gevolg van de introductie van verschillende nieuwe generaties
van producten die oude producten vervangen. Een goed voorbeeld is de
introductie van de CD-speler, die de productie van de platenspeler on-
rendabel heeft gemaakt. Een ander, meer historisch, voorbeeld wordt
door David (1985) beschreven. Hij beschouwt de verschuiving van een
economisch landschap, waarin de landbouw prominent aanwezig is,
naar een landschap van industriële economie als gevolg van de uitvin-
ding van de stoommachine. Een zelfde verschuiving heeft zich in de eco-
nomie voorgedaan op het moment dat de computer zijn intrede deed.
Veel werkzaamheden werden geautomatiseerd en veel ondernemingen
en bedrijven zijn als gevolg van de computer verdwenen (bijvoorbeeld
bedrijven die typemachines maakten en accountants die met veel min-
der mankracht jaarrekeningen kunnen produceren).

Complicatie is echter dat niet alle nieuwe concepties uitgroeien tot
succesvolle producten, zodat vele nieuwe producten (en bedrijven) snel
weer verdwijnen. Het is bijvoorbeeld gebleken dat het videosysteem Be-
tamax superieur is aan VHS en ons toetsenbord veel doelmatiger zou
kunnen worden ingericht dan de huidige Qwerty configuratie. Echter,
door externe omstandigheden en een zekere pad-afhankelijkheid van
innovaties (soms bestaat er een logisch vervolg op een bepaalde inven-
tie) worden niet alle waardevolle ontdekkingen succesvol.4

Ter ondersteuning van het niet zelden mislukken van nieuwe waarde-
volle en goede ideeën blijkt uit cijfers van het CBS dat vooral nieuwe on-
dernemers het al snel weer voor gezien houden. De meeste startende
ondernemers bestaan na vijf jaar zelfs niet meer. Gegeven het huidige
gunstige economische klimaat om een onderneming op te zetten (subsi-
dies in de vorm van zogenaamde startershallen; de relatief lage rente, die
het betrekkelijk eenvoudig mogelijk maakt kapitaal aan te trekken; en de
hoge economische groei, die veel optimisme kweekt en markt-
mogelijkheden opent) en de mogelijkheden die ICT biedt om nieuwe
producten te ontwikkelen, zijn in de afgelopen jaren veel entrepreneurs
in het diepe gesprongen. Zoals tabel 1 aangeeft zijn vooral in de zakelijke
dienstverlening, waarin de ICT-diensten zijn ondergebracht, alsmede de
gerelateerde consultancy, nieuwe bedrijven als paddestoelen uit de
grond geschoten. Deze nieuwe en dienstverlenende bedrijven rapporte-
ren niet zelden extreem hoge winsten in de eerste jaren, waarna andere
ondernemers ook in deze of een marginaal verschillende marktniche
duiken en het Malthusiaans proces van survival of the fittest in werking

4 Zie onder andere David (1985) voor nadere analyse van pad-afhankelijkheid.
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Tabel 1: Aantal nieuwe ondernemingen in Nederland 1993-1997

1993 1994 1995 1996 1997

Delfstoffenwinning/Industrie 2400 2100 2300 2500 2200
Bouwnijverheid 3000 2800 4200 4700 4500
Groothandel en handels-
bemiddeling

4700 3900 4900 4900 4100

Detailhandel 4700 3800 4800 4400 3800
Horeca 1800 1500 1500 1600 1300
Zakelijke dienstverlening 6800 4900 8300 9000 8800
Verhuur roerend goed,
computerservice

1400 1000 1700 1900 1900

Overige dienstverlening 1400 1400 1500 1500 1400
Overige 2400 4200 3300 3100 2600

Totaal 28600 25600 32500 33600 30600

Bron: CBS

treedt. Vooral in het geval van ICT verliest niet zelden de gevestigde on-
derneming de strijd, omdat de nieuwe ondernemer een superieur pro-
duct aanbiedt. Dit nieuwe bedrijf behaalt vervolgens monopoliewinsten,
waarna het gehele spel van toe- en uittreding opnieuw begint.

Een goed voorbeeld is wellicht het softwarebedrijf Baan. Tot voor kort
was dit softwarebedrijf een relatief marginale speler op de markt voor
‘tailormade’ besturingssystemen. Echter, door innovatie en de ontwikke-
ling van het zogenaamde ERP-systeem speelde Baan een steeds grotere
rol in het ontwikkelen van nieuwe besturingssoftware. Dit leidde tot
exorbitant hoge groeicijfers en torenhoge winsten. Door het missen van
bepaalde essentiële ontwikkelingen in de markt, zoals het ontwikkelen
van e-commerce applicaties, is sinds vorig jaar de positie van Baan erg
precair (Elsevier sprak op 14 januari 2000 zelfs over het faillissement van
Baan) en hebben relatief jonge ondernemingen door ‘trial and error’
Baans positie ingenomen. Vele ondernemingen hebben zich stuk gebe-
ten op het ERP-systeem, maar enkele zoals als Getronics en SAP zijn op
dit moment duidelijk in staat de positie van Baan aan te tasten. Het blijkt
namelijk dat de vraag van opdrachtgevers niet meer aansluit bij het aan-
geboden ERP-pakket van Baan. Dit heeft mogelijkheden voor andere en
nieuwe bedrijven geopend, die nu de positie van Baan proberen in te
nemen. Onderdelen van Baan zouden dus door ‘creatieve destructie’ in
een relatief korte succesperiode weer van de markt verdwijnen. Het zo-
genaamde ‘first mover advantage’ leidt in dit geval tot een kortstondig
succes, waarna nieuwe bedrijven in een marginaal andere marktniche
duiken en de ‘incumbent’, in dit geval Baan, verdrijven.
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Creatieve destructie

Begin vorige eeuw werd door Schumpeter (1912 en 1942) reeds aange-
toond dat groei in technologisch roerige en nieuwe sectoren gepaard
gaat met een proces van ‘creatieve destructie’.5 Schumpeter’s initiële con-
ceptie legt nadruk op de innoverende entrepreneur, die mogelijkheden
voor de introductie van een nieuw product waarneemt en de gepercipi-
eerde niche in de markt probeert uit te buiten. Doordat een entrepreneur
toetreedt op een bepaalde markt wordt de technologie en/of het product
van het huidige bedrijf in deze markt bedreigd en ontstaat competitie
tussen de verschillende producenten. Dit proces van kwaliteits-
verbeteringen of verticale innovatie, dat zelf het voortvloeisel is van on-
zekere innovatieve activiteiten wordt door een proces van creatieve des-
tructie gekarakteriseerd.

De notie van ‘creatieve destructie’ heeft per definitie de ‘biologische’
eigenschap dat nieuwe uitvindingen de huidige bestaande technolo-
gieën en/of producten redundant maken, zodat de huidige marktleider
min of meer wordt gedwongen de (verouderde) productie te staken en
zich terug te trekken van de markt. Dit soort markten bestaan vaak uit
vele kleine bedrijven (de nieuwe bedrijven in tabel 1 bestaan gemiddeld
uit slechts 1.7 werknemers), die om te innoveren, gebruik maken van het
algemene niveau van kennis en technologie die op een bepaald moment
beschikbaar is. Ontstaat een nieuw product of wordt een nieuwe techno-
logie ontwikkeld dan is deze kennis vaak vrij snel beschikbaar voor an-
dere bedrijven en ondernemers, i.e. de wet van de remmende voor-
sprong. De snelle verspreiding en relatief eenvoudige wijze van ICT en
ICT-gerelateerde producten en technologie gebruik te maken, wordt ade-
quaat beschreven door Schumpeter’s conceptie van ‘creatieve destructie’.

Tabel 2 geeft enig bewijs voor de turbulentie in de ‘nieuwe’ sectoren
van de Nederlandse economie in de periode 1990-1996. Uit de gegevens
in tabel 2 kan namelijk worden afgelezen dat het aantal faillissementen
in de dienstensector veruit het grootst is. Procentueel (procentuele aan-
delen staan tussen haken achter de absolute getallen) maakt het aandeel
van de dienstensector ruim de helft van alle faillissementen op.6

5 Zie ook Nelson en Winter (1982) en Winter (1984) voor invloedrijke bijdragen met
betrekking tot het modelleren van Schumpeteriaanse ideeën en technologische regimes.
Beide studies houden zich bezig met de basismechanismen van competitie en innovatie en
imitatiestrategieën in het bijzonder.

6 Het feit dat de cijfers in tabel 2 niet overeenkomen met de cijfers in figuur 1 is een
meettechnisch probleem. Het CBS meldt namelijk dat bij faillissementen van vennootschap-
pen onder firma en commanditaire vennootschappen ook de deelnemende vennoten failliet
worden verklaard. Hoewel dit over het algemeen in één vonnis geschiedt, worden deze
deelnemende vennoten afzonderlijk in de desbetreffende rechtsvorm meegeteld. Vandaar
de vertekening. In figuur 1 wordt het aantal bedrijven gemeten, terwijl de cijfers in tabel 2
het aantal failliete personen meeneemt. Het is wellicht beter de procentuele aandelen in
beschouwing te nemen in de analyse van tabel 2.

Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 2, 2000 80



Tabel 2: Aantal faillissementen per sector in Nederland, 1990-1996

Faillisse-
menten

Totaal Landbouw Industrie Diensten Overige

1990 3519 77 784 1906 752
1991 4075 86 942 2305 742
1992 5045 96 1125 2903 921
1993 6428 149 1492 3557 1230
1994 6464 136 1405 3486 1437
1995 5847 118 1111 3264 1354
1996 5577 84 1154 3031 1308

Percentage
1990 100 2.2 22.3 54.2 21.4
1991 100 2.1 23.1 56.6 18.2
1992 100 1.9 22.3 57.5 18.3
1993 100 2.3 23.2 55.3 19.1
1994 100 2.1 21.7 53.9 22.2
1995 100 2.0 19.0 55.8 23.2
1996 100 1.5 20.7 54.3 23.5

Bron: CBS

Creatieve accumulatie

De beschrijving van innoverende en turbulente markten, die worden ge-
karakteriseerd door ‘creatieve destructie’, contrasteert met een tweede
marktregime, waarin fameuze sectoren worden beschouwd als een pro-
ces van ‘creatieve accumulatie’. In dit regime worden innovatieve activi-
teiten ontwikkeld door grote en traditionele bedrijven. Nederlandse ‘reu-
zen’ die aan deze omschrijving voldoen, zijn onder meer Akzo Nobel,
DSM, Philips, Shell en Unilever. Deze bedrijven bezitten grote
onderzoeks- en ontwikkelingscentra, die vaak technologisch hoogwaar-
dige producten ontwikkelen. De voorsprong in kennis en het hoogwaar-
dig technologische karakter maken dat dit soort bedrijven een monopo-
lie in hun afzetmarkt bezitten.

Het proces van innovatie dat deze bedrijven kenmerkt, wordt ‘crea-
tieve accumulatie’ genoemd, omdat grote bedrijven hun nieuwe inven-
ties vaak onmiddellijk pattenteren en zich zo de nieuwe kennis toeëige-
nen. Dit leidt tot een sterke positieve ‘feedback loop’, die het mogelijk
maakt steeds meer onderzoek en ontwikkeling in een bepaalde richting
uit te voeren. Philips ontwikkelde bijvoorbeeld aan de hand van de tech-
nologie die was ontwikkeld voor de CD-speler, de DVD-speler en het Vi-
deo 2000-systeem. Zo’n zichzelf versterkende proces is hoofdzakelijk het
gevolg van de sterke toeëigening van nieuwe kennis, omdat onderne-
mers hun inventie door middel van patenten beschermen tegen imitatie.
Vandaar dat zulke bedrijven vaak onbedreigd kunnen opereren en door-
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groeien tot grote of zeer grote ondernemingen, die lange periodes mono-
polieposities innemen.

Een tweede argument voor een positieve ‘feedback loop’ is de cumula-
tieve aard van de innovaties. Deze cumulatieve aard refereert aan de
hoge graad van seriële correlatie tussen de verschillende innovaties. De
almaar langer wordende rits van waspoeder met ‘geavanceerde’ power-
balls en netjes en al wat dies meer zij, is een goed voorbeeld van deze
trend tot marginale innovatie, waarbij overigens het vorige product (wie
herinnert zich de eerste Ariel-versie nog) wel verdwijnt. Grote bedrijven
innoveren dus vaak stukje bij beetje, zodat eenzelfde product kwalitatief
steeds beter wordt, terwijl in het geval van ‘creatieve destructie’ sprake is
van een geheel nieuw product of technologie. Vandaar dat een relatief
klein bedrijf in een relatief nieuwe en turbulente markt wordt gedwon-
gen terug te treden in het geval van ‘creatieve destructie’, terwijl een
groot bedrijf vaak bouwt op jarenlange ervaring. Tenslotte leidt ‘creatieve
accumulatie’ tot een hoge graad van marktconcentratie en niet zelden
tot monopolievorming, terwijl ‘creatieve destructie’ leidt tot een compe-
titieve markt.7 Gevolg hiervan is uiteraard dat in competitieve markten
veel meer faillissementen voorkomen dan in monopolistische markten.8

Een herhaaldelijk geopperde kritiek op ondernemingen in monopolis-
tische markten is dat zij slechts marginaal innoveren en slechts margi-
naal bijdragen aan de groei van de welvaart (in termen van BBP). Het
blijkt dat het midden- en kleinbedrijf voor meer dan drie kwart verant-
woordelijk is voor de huidige explosieve economische groei. Onderne-
mingen uit het midden- en kleinbedrijf bevinden zich niet zelden in tur-
bulente markten en gaan veel vaker failliet dan grote ondernemingen,
wat overeenstemt met de thesis van ‘creatieve destructie’.

7 In de literatuur wordt onderscheidt gemaakt tussen de twee regimes in termen van vier
factoren: mogelijkheden tot innoveren; toeëigening van nieuwe kennis; de graad van
cumulatie van innovatieve activiteiten; en de eigenschappen van kennis. Gegeven deze vier
factoren blijkt dat industrieën of andere groepen van ondernemingen verschillen met
betrekking tot dynamische en structurele kenmerken (zie Malerba en Orsenigo, 1993). Oltra
(1998) laat zien dat de eigenschappen van kennis en de kenmerken van de technologische
omgeving het pad van innovatie en evolutie van de industriële structuur van een land
bepalen. Van Dijk (1999) test of verschillen in dynamische en structurele kenmerken
daadwerkelijk bestaan in Nederland. Hij observeert dat de vier genoemde factoren sterk
gerelateerd zijn aan het onderliggende regime. Soete en Ter Weel (1999b) onderzoeken en
beschrijven de te volgen strategie voor overheden om tot een gezond innovatiebeleid te
komen.

8 Dat ook grote bedrijven failliet gaan, blijkt uit het faillissement van Fokker. Het missen van
nieuwe ontwikkelingen en een afbrokkelend marktaandeel leiden vaak tot een faillissement.
Eind december 1999 bestempelde ex-Philips topman Roel Pieper, in het programma
Noorderlicht, Philips als de volgende Nederlandse multinational die zal worden gedwongen
de bedrijfsvoering te staken. Pieper baseerde zich hierbij op het steeds marginalere belang
van de apparatuur waarop ICT applicaties worden geïmplementeerd. Niet apparatuur maar
de content is het meest waardevolle. Philips heeft op het gebied van content weinig in de
melk te brokkelen, helemaal na de verkoop van Polygram.
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Een voorbeeld van een markt die tot voor kort zelden aan innovatie en
verandering onderhevig was en nu wordt overspoeld door toetreders met
rigoureuze plannen is de telecommunicatiemarkt. Het staatsmonopolie
van KPN Telecom zorgde uiteraard voor weinig prikkels tot innoveren.
De technologische achterstand in Nederland was begin jaren negentig
dan ook enorm. In landen waar de telecommunicatiesector reeds lang
was geprivatiseerd (Verenigde Staten, Finland en Zweden) was de dicht-
heid van moderne communicatietechnologie, zoals de mobiele telefoon
en Internet, vele malen groter dan in ons land. Echter, sinds de wereld-
wijde privatiseringsgolf in de telecommunicatiemarkt zijn vele onderne-
mingen toegetreden en is dichtheid van het aantal Internetaansluitingen
en het aantal mobiele telefoons per hoofd van de bevolking het hoogst in
Nederland (op de voet gevolgd door Zweden, Duitsland en de Verenigde
Staten). In Nederland zijn het bijvoorbeeld Ben, Dutchtone, Libertel, One-
Tel, Tele2 en Telfort, die de marktmacht van KPN Telecom onder druk
zetten. Internationale concurrentie van AT&T, Bell en enkele Britse,
Duitse en Franse ondernemingen ligt ook te wachten op een kans de Ne-
derlandse markt te penetreren met producten als Internet op de mobiele
telefoon, en chips in koelkasten die de voorraad registreren. Het moge
duidelijk zijn dat van al deze aanbieders van telecommunicatiebedrijven
slechts enkele zullen overleven in het proces dat van ‘creatieve accumu-
latie’ naar ‘creatieve destructie’ is overgegaan.

Conclusies

Het onlangs gelanceerde plan van minister van Economische Zaken, An-
nemarie Jorritsma, het verplichte diploma voor starters af te schaffen om
meer marktdynamiek te creëren, lijkt op het eerste gezicht ondernemend
Nederland te benadelen. Immers, het aantal faillissementen stijgt dra-
matisch, zoals uit figuur 1 naar voor komt. Bovendien is de algemene
perceptie dat ongediplomeerde startende ondernemers geen enkele
kans maken een levensvatbaar bedrijf te exploiteren.

Uit bovenstaand betoog blijkt echter dat Nederlandse bedrijven die
een faillissement moeten aanvragen, vooral kleine en relatief nieuwe be-
drijven zijn. Veel startende ondernemers zijn aanwezig in dynamische
sectoren als de zakelijke dienstverlening en houden zich met name bezig
met ICT-gerelateerde producten. Twee zaken springen hierbij in het oog.
Ten eerste zijn de sterke stijgers op de aandelenbeurs hoofdzakelijk rela-
tief nieuwe en kleine bedrijven die zich met ICT-gerelateerde producten
en diensten bezighouden. Deze bedrijven kenmerken zich door een hoge
creativiteit en flexibiliteit van zowel manager als personeel, die het mo-
gelijk maakt in te springen op de meest prille marktontwikkelingen. Bo-
vendien is de organisatiestructuur in deze bedrijven plat, de groep van
werknemers homogeen en wordt veel in teamverband gewerkt, waarin
ieder z’n eigen verantwoordelijkheden voor het uiteindelijke product
kent. Kortom een bundeling van specialisten die elkaar complemen-
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teren. Daarnaast bezitten deze vooruitstrevende werknemers uitste-
kende communicatieve vaardigheden en omvangrijke netwerken die het
mogelijk maken adequaat op nieuwe mogelijkheden te anticiperen.

Ten tweede is het uiteraard niet geheel toevallig dat deze bedrijven
zich bevinden in sectoren die door het ministerie van Economische Za-
ken zijn bestempeld als sectoren die de (toekomstige) economische wel-
vaart van ons land bepalen. Vanuit dit perspectief is het afschaffen van
het ondernemersdiploma juist een goede maatregel meer marktwerking
te bewerkstelligen, zodat deze bedrijven en sectoren competitief kunnen
opereren. Daarnaast vormt het diploma gaan belemmering meer voor
een entrepreneur met een goed idee.

Volgens onder meer Romer (1993), Weder en Grubel (1993) en Soete en
Ter Weel (1999a) is er een trend waarneembaar waarin bedrijven steeds
minder in risicovol onderzoek en ontwikkeling investeren. Hierdoor zal
de marktdynamiek afnemen en tevens de economische groei dalen. In
een Europese context tonen Soete en Ter Weel (1999a) aan dat binnen de
Europese Unie kennis snel verspreid wordt en dat Nederland sterk profi-
teert van de kenniscreatie als gevolg van ‘creatieve destructie’ in andere
Europese landen. Om zo’n proces in gang te houden en zelf bij te dragen
aan een dynamisch innovatieproces is het noodzakelijk allerlei barrières
tot innovatie te slechten. Het afschaffen van het ondernemersdiploma is
slechts een eerste stap. Het ontmantelen van (staats)monopolies een vol-
gende. Deze ontmanteling heeft in de telecommunicatiesector een groei-
proces in gang gezet, complementair met de ontwikkelingen in ICT,
waarvan nu de vruchten in de vorm van verhoogde welvaart worden ge-
plukt.

Tenslotte passen deze maatregelen uitstekend in de paarse visie van
een terugtrekkende overheid. Kortom, achter de trend van meer faillisse-
menten gaat een proces van creatieve innovaties schuil. Die innovaties
zijn niet alle levensvatbaar, maar zorgen wel voor marktdynamiek en
concurrentie.
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Bijlage 1
Faillissementen: enige kerngegevens*

In 1999 zijn een kwart minder faillissementen uitgesproken dan in 1998.
Vooral bij particulieren is het aantal fors gedaald. Volgens het CBS is dit
grotendeels het gevolg van de ingevoerde Wet Schuldsanering Natuur-
lijke Personen. In alle bedrijfstakken zijn minder bedrijven en instellin-
gen failliet verklaard.

In 1999 zijn 3840 faillissementen uitgesproken, een kwart minder dan
een jaar eerder. Sinds 1994 is sprake van een dalende trend in het aantal
uitgesproken faillissementen (zie tabel 1).

Bij particulieren (natuurlijke personen met of zonder eenmanszaak) is
het aantal faillietverklaringen met 40 procent gedaald. De daling is het
gevolg van de per 1 december 1998 ingevoerde Wet Schuldsanering Na-
tuurlijke Personen. In 1999 is bij 6331 particulieren definitief een schuld-
saneringsregeling van toepassing verklaard.

Het aantal faillissementen bij bedrijven en instellingen is met 19 pro-
cent afgenomen. Dit komt grotendeels door de flinke daling van het aan-
tal gefailleerde eenmanszaken. Wanneer eenmanszaken buiten beschou-
wing worden gelaten, is het aantal gefailleerde bedrijven en instellingen
in 1999 met 6 procent gedaald ten opzichte van 1998. Het CBS heeft in
alle bedrijfstakken een daling van het aantal failliet verklaarde bedrijven
en instellingen geregistreerd.

Per 1.000 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, zijn er in
1999 zeven failliet gegaan. Per bedrijfstak verschillen de cijfers overigens
sterk. In de bedrijfstakken onderwijs, gezondheidszorg, milieu en overige
dienstverlening zijn ongeveer 2 op de 1000 bedrijven failliet verklaard. In
de bedrijfstak financiële instellingen ligt dit aantal aanmerkelijk hoger.
Hier gaat het om 14 op de 1000 bedrijven.

Grafiek 1 en de tabellen 1 en 2 geven een beeld van langetermijn-
ontwikkelingen.

* Tekst en statistische gegevens zijn ontleend aan het CBS.
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Grafiek 1: Uitgesproken faillissementen 1901-1999*
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* Aantallen x 1000 (rechtspersonen + natuurlijke personen)

Tabel 1: Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm

Ondernemingen Natuurlijke
personen

Nalaten-
schappen

Totaal

eenmans-
zaken

vennoot-
schappen
e.d.

totaal totaal w.o.
vennoten

1982 3 253 3 936 7 189 1 442 388 13 8644
1983 3 035 3 306 6 341 1 337 384 15 7693
1984 2 552 2 639 5 191 1 023 295 10 6224
1985 2 142 2 358 4 500 870 290 8 5378
1986 1 815 1 918 3 733 700 219 15 4448
1987 1 562 1 640 3 202 576 195 8 3786
1988 1 628 1 675 3 303 542 183 4 3849
1989 1 543 1 561 3 104 569 200 6 3679
1990 1 434 1 527 2 961 553 167 5 3519
1991 1 581 1 953 3 534 535 209 6 4075
1992 1 868 2 501 4 369 672 245 4 5045
1993 2 148 3 364 5 512 911 398 5 6428
1994 2 173 3 160 5 333 1 127 474 4 6464
1995 2 011 2 772 4 783 1 060 471 4 5847
1996 1 899 2 635 4 534 1 041 443 2 5577
1997 1 728 2 681 4 409 1 131 498 7 5547
1998 1 546 2 469 4 015 1 011 407 5 5031
1999 925 2 313 3 238 596 204 6 3840

Bron: CBS.
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Tabel 2: Uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen
exclusief eenmanszaken naar bedrijfstak

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Landbouw en
visserij 25 37 29 47 43 43 36 41 37 30
Industrie 233 323 364 577 496 364 376 365 332 321
Bouwnijverheid 190 202 254 354 349 282 290 279 279 263
Reparatie van
consumenten-
artikelen en
handel 461 533 763 926 889 824 815 795 700 690
Horeca 41 41 80 95 97 122 103 107 99 89
Vervoer, opslag-
en communica-
tie 105 134 143 223 208 156 188 218 186 164
Financiële
instellingen 142 181 254 328 273 198 158 200 161 141
Verhuur en
zakelijke
dienstverlening 236 392 488 632 628 609 510 518 504 496
Onderwijs,
gezondheids-
zorg, milieu en
overige
dienstverlening 82 97 103 135 156 131 139 127 159 109

Totaal inclusief
onbekend 1527 1953 2501 3364 3160 2772 2635 2681 2469 2313

Bron: CBS
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Bijlage 2
Faillissementsfraude*

Wat is faillissementsfraude?

Faillissementsfraude heeft in de eerste plaats betrekking op frauduleuze
handelingen, die door de failliet worden gepleegd rond het faillissement.
Voorbeelden zijn het onttrekken van geld of goederen aan de boedel, het
benadelen van één of meer schuldeisers, het opvoeren van onverplichte
uitgaven, het jegens de curator niet verantwoorden van inkomsten of het
niet volledig te voorschijn brengen van de administratie.

Faillissementsfraude betreft vooral zogenaamde bankbreukdelicten uit
de artikelen 340 tot en met 344 Sr. Door deze handelingen wordt het de
curator onmogelijk gemaakt te komen tot een accurate vaststelling van
de vermogenspositie van de failliet, waardoor schuldeisers benadeeld
kunnen worden. De artt. 194, 340-345 en 442 Sr. stellen ongeoorloofde
gedragingen van (bestuurders en commissarissen van) schuldenaren en
van derden in het kader van faillissement en surseance van betaling
strafbaar. In een aantal gevallen is het faillissement onderdeel van een
complexe constructie om schuldenaren te benadelen. Er zijn verschil-
lende soorten gedupeerden: de Belastingdienst, andere bedrijven en par-
ticulieren.

Wie pleegt faillissementsfraude?

In onderzoeken van de ECD naar faillissementsfraude komen de vol-
gende soorten daders naar voren:
– Gelegenheidsfraudeurs. De gelegenheidsfraudeur is een ondernemer
die het hoofd niet meer boven water kan houden en, vlak voor het faillis-
sement wordt uitgesproken, activa onttrekt aan de boedel.
– Financiële instellingen. Financiële instellingen (banken) leveren
bedrijfskredieten. Een bank kan in belangrijke mate het tijdstip van het
faillissement bepalen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat een bank kort
voor het faillissement verschillende overboekingen doet om op die wijze
geld veilig te stellen. Andere debiteuren worden daardoor benadeeld.
– Georganiseerde fraudeurs. Onder de georganiseerde fraudeurs bevin-
den zich relatief vaak ‘gewoontefraudeurs’, katvangers en handelaren in
vennootschappen.

* Deze tekst is een lichte bewerking van paragraaf 6.6 uit W. Huisman en E. Niemeijer, Zicht
op organisatiecriminaliteit, Den Haag, SDU 1998.
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Hoe wordt faillissementsfraude gepleegd?

Een eerste wijze van faillissementsfraude is dat men het faillissement als
rechtsfiguur gebruikt om fraude te plegen.

‘Bij bedrijven die in moeilijkheden verkeerden, introduceerde de
hoofdverdachte zich als “trouble-shooter”. De activa werden tegen te
lage prijzen verkocht aan nieuw opgerichte rechtspersonen, waar een
stroman van de hoofdverdachte tot directeur benoemd was. Vervolgens
werden de kaalgeplukte ondernemingen naar een faillissement geleid,
de schuldeisers met grote vorderingen achterlatend. Door middel van
niet-geregistreerde optiecontracten – waarin het recht tot terugkoop van
de aandelen tegen de nominale waarde werd bedongen – kon de hoofd-
verdachte achter de schermen wel beleidsbepaler blijven in de BV’s van
zijn stromannen. .......’ (zie ‘Fraude en witwassen’ in Inzake opsporing,
1996).

Men kan er ook op uit zijn om door middel van een faillissement
belasting- of premiefraude te plegen. Zo heeft het Sociaal Fonds Bouw-
nijverheid gewaarschuwd dat de fiscus en de uitvoeringsorganisaties bij
faillissementen soms bewust buitenspel worden gezet, waardoor zij
soms miljoenen guldens mislopen. Daarbij werd de soms kwalijke rol die
banken, accountants en curatoren bij sommige faillissementen spelen
gehekeld. Zo zetten adviseurs de volgende constructie op:

‘Voordat bedrijf A over de kop gaat, krijgt deze een nieuwe naam, bij
voorbeeld B. B gaat failliet. Ondertussen is al een andere rechtspersoon
in het leven geroepen met een naam die veel op A lijkt. De nieuwe A
neemt de activa en de debiteurenportefeuille over van B. In dat stadium
wordt besloten de schuldenlast grotendeels op de fiscus en de
uitvoeringsorganisatie af te wentelen, terwijl de belangrijkste handels-
crediteuren wel hun geld krijgen. De buitenstaander heeft niet eens in de
gaten dat het moederbedrijf over de kop is gegaan. Het fonds merkt pas
dat er iets mis is als de premiebetalingen gedurende een aantal maanden
uitblijven. Dan is het eigenlijk al te laat. .......De gebruikte constructies
zijn op zichzelf legaal en de financiële adviseurs melden keurig aan de
bestuurders van het bedrijf wat de risico’s van de gekozen route zijn.
Maar als de SFB moedwillig aan de kant wordt geschoven, worden de
bestuurders van het bedrijf via de strafrechtelijke weg vervolgd op grond
van ‘bedrieglijke bankbreuk’ en via de civiele weg op grind van ‘onrecht-
matige daad’.....’ (Telegraaf, 30 januari, 1998).

Ook bij ‘normale’ faillissementen bestaan mogelijkheden om te frau-
deren. Bij een failliet gegaan ‘Health and Beauty Center’ moesten klanten
voor veertig lessen vooruit betalen, in sommige gevallen zelfs terwijl de
bedrijfsleiding wist dat een week later het faillissement zou volgen. Een
paar dagen voor het faillissement verdween de complete inventaris. In
andere gevallen namen werknemers op het laatst nog even een personal
computer mee of haalden bankrekeningen leeg (Trouw, 20 oktober
1996).
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De tweede vorm van faillissementsfraude zouden we het oneigenlijk
faillissement kunnen noemen. Dit betreft faillissementen die worden
aangevraagd om een conflict binnen de onderneming te beëindigen of
om van schuldeisers of van (vooral oudere en ziekelijke) werknemers af
te komen. Het betreft dan veelal een ‘voorgekookte doorstart’. Er is met
name reden voor argwaan indien de periode waarin de doorstart is ge-
maakt kort is en de oude eigenaar tevens de nieuwe eigenaar is. Een der-
gelijke opzet is echter moeilijk te bewijzen. Indien de gegevens in de
stukken juist zijn kan de curator weinig anders dan akkoord gaan.

Hoogewerff Staalkabel in Alblasserdam, onderdeel van Verto, ging fail-
liet ondanks een door financiers gesteund werknemersplan dat voor de
28 van de 40 werknemers werk bood. De koper, het bedrijf Nagron, ging
met slecht 18 werknemers verder. Alle vakbondsleden die hun nek had-
den uitgestoken, eindigden op straat (Elsevier, 7 september 1996).

Omvang en ernst van faillissementsfraude

Uit een onderzoek naar 286 faillissementen blijkt dat in minimaal 8%
van alle faillissementen het faillissement als oneigenlijk middel werd ge-
hanteerd (Knegt, 1996:48). In 29% van de faillissementen maakten de
curatoren melding van mogelijke onregelmatigheden of wanbeleid. Vol-
gens de geënquêteerde curatoren was de oorzaak van het faillissement in
7% van de gevallen te wijten aan opzettelijk misbruik door bestuurders.
In ruim een kwart van de gevallen maakte de curator melding van moge-
lijke onregelmatigheden.

ETB-Vos in Dordrecht, een elektrotechnisch bedrijf met 75 werkne-
mers zou volgens afspraak met de vakbond zonder faillissement worden
gereorganiseerd. Onverwacht werd het bedrijf toch failliet verklaard en
weer overgenomen door de eigenaar. De helft van het personeel, volgens
de Industriebond FNV vooral zwakkeren, stond van de ene op de andere
dag op straat zonder afvloeiingsregeling (Elsevier, 7 september 1996).

De fraude rond faillissementen wordt door de ECD aanzienlijk ge-
noemd. Het aantal faillissementen waarin fraude een duidelijke rol
speelt werd in 1996 geschat op ongeveer 900 per jaar. Daarvan leken vol-
gens de ECD circa 600 gevallen (10% van alle faillissementen) in straf-
rechtelijke zin onderzoekswaardig. In 1996 kon de ECD in 42 gevallen
een berekening maken van het fraudebedrag naar aanleiding van gecon-
stateerde strafbare feiten. Dit kwam gemiddeld neer op 400.000 gulden.
In de meeste gevallen is dit echter maar een deel van alle strafbare feiten.
Het feitelijke bedrag zal dan ook hoger hebben gelegen dan dit door de
ECD genoemde bedrag. De totale schade van alle frauduleuze handelin-
gen rond faillissementen schatte de ECD in 1996 op 500 miljoen gulden
per jaar (Jaarverslag ECD, 1996).
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Aanpak van faillissementsfraude

Faillissementsfraude kan zowel privaatrechtelijk als strafrechtelijk wor-
den aangepakt. Als in een faillissement onregelmatigheden worden ge-
constateerd, overweegt de curator in de meeste gevallen een civiele pro-
cedure aan te spannen, veelal in verband met de bestuursaan-
sprakelijkheid. In een beperkt aantal gevallen acht de curator nader
boekenonderzoek nodig. Overigens blijkt dat in de praktijk lang niet alle
civielrechtelijke bestrijdingsmogelijkheden volledig worden benut. Zo
kan de post van de gefailleerde beter worden gecontroleerd, kan zijn pas-
poort worden ingenomen en kan hij door de rechter-commissaris wor-
den gehoord of gegijzeld (R. Knegt, Faillissementen en selectief ontslag,
HSI, 1996).

Slechts zelden overweegt de curator aangifte bij de politie. Een curator
moet veel werk verrichten om een aangifte goed te onderbouwen. Dat
werk moet betaald worden uit de veelal geringe resterende baten van de
failliete firma. Daardoor loopt een curator het risico dat zijn rekening
onbetaald blijft. Bovendien veronderstellen veel curatoren dat het Open-
baar Ministerie er toch geen werk van maakt.

‘Je kunt bij wijze van spreken de dossiers net zo goed bij de straat zet-
ten als bij ze justitie deponeren. Er is nog geen officier van justitie die
zegt: daar zet ik eens lekker mijn tanden in’ (NRC Handelsblad, 13 juli
1996).

Justitie is zich van deze problematiek bewust. In de arrondissementen
Den Bosch en Middelburg worden curatoren uitgenodigd om, bij ver-
moeden van fraude, zo snel mogelijk contact op te nemen met de ECD.
Een groot deel van het speurwerk, en de kosten, komen dan uiteindelijk
voor rekening van justitie.

De ECD heeft in 1996 circa 70 onderzoeken naar faillissementsfraude
afgerond. Dit aantal ligt aanzienlijk lager dan in 1995 (118). In 1998 is dat
aantal verder gezakt tot 37. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toege-
nomen tijd die per onderzoek nodig blijkt. Men is meer complexe onder-
zoeken met relatief omvangrijke fraudebedragen gaan verrichten. Dit
heeft als consequentie dat de kleinere fraudeur een grotere kans heeft
om buiten schot te blijven.

De ECD heeft voor tientallen, zelfs een paar honderd, fraudeurs die
zich schuldig maken aan oplichting of verduistering via failliete BV’s
geen tijd. Vrijwel alle energie gaat naar grotere en complexe zaken. Di-
recteur C. Schouten van de ECD: ‘Volgens recente schattingen zit aan wel
15 procent van de faillissementen een fraudeluchtje. Je kiest er een paar
honderd uit, maar ook dat is nog te veel voor ons’ (Algemeen Dagblad,
9 augustus 1997).

Sinds 1996 heeft de ECD met elk arrondissement afspraken over het
aantal onderzoeken en de prioriteiten in de te verrichten onderzoeken.
Bovendien heeft men periodiek overleg over de voortgang van de lo-
pende onderzoeken. Daarbij blijken het Openbaar Ministerie en de
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rechters-commissarissen de voorkeur te geven aan complexe onderzoe-
ken met relatief grote fraude-bedragen.

Bij de ECD vindt men dat de reguliere politie meer zou moeten doen
aan fraudebestrijding en dat er criteria zouden moeten worden ontwik-
keld om tot een taakverdeling tussen ECD en politie te komen (Jaarver-
slag ECD, 1995:12). Inmiddels heeft de minister van Justitie, naar aanlei-
ding van het rapport van de Stuurgroep Financieel Rechercheren,
besloten dat de politie meer aandacht moet besteden aan de zoge-
naamde ‘horizontale’ fraude (fraude tussen (rechts)personen onderling).

Ook is het zogenaamde ‘Vennootsysteem’ in het leven geroepen. Dit is
een ‘super-databank’ bij het ministerie van Justitie, waarin ruim 600.000
Nederlandse vennootschappen zijn opgenomen. De informatiebronnen
zijn de Belastingdienst/FIOD, de Kamers van Koophandel, de CRI, be-
drijfsverenigingen, faillissementscuratoren en de ECD. Door de bunde-
ling van deze informatie kan bij het ministerie van Justitie een beter in-
zicht verkregen worden in de werkelijke eigendomsverhoudingen van
vennootschappen, in netwerken tussen vennootschappen en is het mo-
gelijk geworden op naam een overzicht te verkrijgen van alle functies die
een persoon vervult. Zo kan dus gericht worden gezocht naar specifieke
informatie over rechtspersonen en natuurlijke personen. Alleen het
Openbaar Ministerie, politiekorpsen, douane, CRI of FIOD en
faillissementscuratoren (na toestemming van de rechter-commissaris),
mogen gebruik maken van dit systeem.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV.
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of
the internationally most relevant articles of each issue. The central
theme of this issue is (vol. 26, nr. 2, 2000): Bankruptcy.

Bankruptcy law; an obstinate field of law?
A.J. Berends
In this article the author draws attention to the fact that bankruptcy law
is a field of law that is hard to change, due to the many conflicting
interests involved. Nevertheless, some movement has become
discernable in this field of law. The most important development is the
socalled MDW-operation initiated by the first Dutch Purple Cabinet.
The first phase of this MDW-operation has resulted in a recent bill
changing some not too controversial parts of the bankruptcy law. Some
of these changes have been taken out of the new Sanitising law (Wsnp)
like the duty of utility companies to for example keep on providing gas,
electricity and so on or like the possibility of a coerced agreement. The
author also sketches two other developments as a result of which the
bankruptcy law has taken on a different form: the renewal of the
‘guideline transition enterprises’ and a European claim concerning
insolvency procedures.

Towards an economic bankruptcy philosophy; looking at the future
instead of looking back
N.J.H. Huls
In this article the author discusses the normative aims of bankruptcy
law. He favors looking at this issue in a way that has been in vogue in
the United States already for a long time and that has been applied in a
new debt sanitizing law in the Netherlands only recently. In this view
failure in an economic enterprise should not be shifted onto the
individual entrepreneur, but instead these entrepreneurs should be
given a second chance: one should look to the future and one should
not look back. The author tries to apply this idea of a ‘fresh start’ to
entrepreneurs so that the modern way of thinking about insolvency for
private individuals can also be applied to them. The one sided
orientation on the interests of the creditors should make room for a way
of looking at the problematic situation in such a way that the perspec-
tive of the debtor and societal interests as employment are taken into
account as well.
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Problematic debts; from bankruptcy to sanitation
E. Niemeijer and N. Jungmann
This article discusses the working of a new law, aimed at the sanitation
of personal problematic debts. During a period of three to five years
personal debtors pay off a much as they can afford. If they succeed in
doing this, all their debts are sanitised and they can make a fresh start,
without being hunted by their old creditors. This arrangement can be
based either on an agreement with their creditors or on a verdict of a
judge. The authors conclude that their seem to be no great problems
with the law as such. However, in the implementation there are several
problems which stand in the way of succes.

Bankruptcy and the position of employees
R.M. Beltzer and R. Knegt
To what extent is it possible for a company to use bankruptcy as a
tactical means to get rid of part of its personnel without infringing legal
rules, and to what extent is it actually used this way? Empirical research
points out that in the Netherlands in more than half of the cases of
bankruptcy of companies employing five people or more the enterprise
is continued in a new legal skin, usually under practically identical
ownership or leadership. On the basis of an analysis of 286 court files a
typology of bankruptcy cases is presented and illustrated. The article
goes into the position of the official receiver, bound to represent
creditors’ interests but at the same time keen on retaining employment.
Current Dutch bankruptcy law is argued to be unnecessarily lacking in
the legal protection of employees.

The judge-commissioner (official receiver) in insolvencies; impartial
judge or engaged commissioner?
R.D. Vriesendorp
The proposed reorganization of the Dutch judiciary does not affect the
judge-commissioner (official receiver/‘rechter-commissaris’) in the 19
District Courts, acting in bankruptcy cases. Pursuant to the Bankruptcy
Act, the judge-commissioner is supposed to supervise the management
and liquidation of the bankrupt estate by the bankruptcy trustee and to
resolve disputes between the trustee and a creditor or debtor. In
practice, however, it appears that the judge-commissioner is not always
well-equipped for his task. Contrary to his natural counterpart, the
trustee, he misses adequate training and normally stays in office for
only 2-3 years. In this article it is argued that the supervisory task of the
judge-commissioner should be concentrated and limited to one in each
of the five Courts of Appeal-jurisdictions. Such concentration will also
solve the present situation that there might be at least an appearance of
partiality in his judicial role due to his supervisory relationship with the
trustee.
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The Dutch bankruptcy; lessons from abroad
R.J. van Galen
In this article, the author discusses seven problems posed by Dutch
insolvency law and the way in which other jurisdictions deal with the
issues. The main emphasis lies on German and U.S. insolvency law.
Issues discussed are: the Dutch Supreme court interprets the criterion
for bankruptcy (‘the debtor has ceased to pay its debts’) thus that the
debtor should have at least two creditors; the debtor who has been
summoned by a creditor in proceedings for the opening of an
bankruptcy has to choose between defending himself against the
request for bankruptcy or asking for a moratorium of payments; once a
regime has been decided upon (bankruptcy, moratorium of payments
etc.) the court does not have any freedom as to the question whether
the estate should be managed by the trustee or in cooperation between
the trustee and the debtor; in bankruptcies without assets the trustee
does not receive any remuneration; creditors do not have an opportu-
nity to oppose the discharge of a debtor on the ground that the debts
arose because of fraud committed by the debtor; a short discussion is
given of the possibilities under an American Chapter 11 plan and a
German Insolvenzplan; in the absence of a treaty the Dutch Supreme
court is very reluctant in recognizing foreign bankruptcies.

The economics of bankruptcy; ‘creative destruction’ amongst small
starting companies
B.J. ter Weel
The recent high levels of economic growth in the Netherlands have
been gone along with a rising number of bankruptcies. This at first sight
non-plausible relationship between growth and bankruptcies is
explored in this article by considering evolutionary economics. First,
figures on the number of bankruptcies show that particularly starting
entrepreneurs are the ones going bankrupt, whereas established and
large firms operate more or less independently from economic cycles.
The conclusion of this short article is that the concept of creative
destruction among small and/or starting firms leads a kind of dynamic
market environment which is able to explain both a higher level of
economic growth and rising numbers of bankruptcies.
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Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
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Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit

Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie tegen
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat
volgens art. 16b, lid 1 van de
Auteurswet 1912, de kopieën
uitsluitend mogen dienen tot eigen
oefening, studie of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen,
rapporten en jaarverslagen met
betrekking tot bovengenoemde
gebieden toegankelijk gemaakt. De
documenten die vanaf 1987 zijn
verschenen, worden ingevoerd in
een geautomatiseerd systeem. Op
aanvraag kunnen literatuurlijsten
m.b.t. specifieke onderwerpen
worden toegestuurd. Boeken en
rapporten kunnen te leen worden
gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en
toegezonden worden. In beide
gevallen kan men zich wenden tot
de Informatiedesk van het WODC,
Postbus 20301, 2500 EH
’s-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53.

Algemeen

1
DeHart, D.D. e.a.
Predictors of attrition in a treatment
program for battering men
Journal of family violence, 14e jrg., nr.
1, 1999, pp. 19-34
In de Verenigde Staten zijn
behandelingsprogramma’s voor
mannen die hun vrouwen mishandelen
wijdverbreid. Deelname geschiedt op
vrijwillige basis, maar ook op
verwijzing door de rechter. Doorgaans
bestaan deze programma’s uit
wekelijkse groepstherapeutische
sessies die zijn gericht op het
verbeteren van de psychosociale
vaardigheden. Het voltooien van
dergelijke programma’s heeft een sterk
recidive-verminderend effect. Het grote
probleem is echter dat velen de
behandelingsprogramma’s niet
afmaken. De auteurs hebben de
achterliggende factoren van deze
uitval onderzocht bij 61 deelnemers
aan een behandelingsprogramma in
South Carolina. De verklarende
variabelen die in het onderzoek zijn
betrokken, waren demografische
factoren, houdings- en
persoonlijkheidskenmerken en
voorwaarden waaronder aan het
programma werd deelgenomen. Uit
multivariate analyses bleek dat slechts
twee factoren waren gerelateerd aan
programma-uitval. Werd door derden
toezicht gehouden op deelname, dan
was de succeskans groter. Hetzelfde
gold als een grote afstand moest
worden afgelegd om aan het
programma deel te nemen. De auteurs
zien hierin aanwijzingen dat externe
motiverende factoren van groot belang
zijn om behandelingsprogramma’s voor
vrouwenmishandeling af te ronden. Zij
gaan uitvoerig in op de vraag waarom
zoveel andere factoren niet van invloed
bleken te zijn op het wel of niet
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voortzetten van deelname aan het
programma.
Met literatuuropgave.

2
Fox, D.R.
Psycholegal scholarship’s contribution
to false consiousness about injustice
Law and human behavior, 23e jrg., nr.
1, 1999, pp. 9-30
In dit artikel gaat de auteur in op de
thema’s die binnen het psychologisch-
juridische onderzoeksveld een rol
spelen. Dergelijk onderzoek richtte
zich aanvankelijk voornamelijk op het
thema van de sociale rechtvaardigheid.
De laatste jaren richt dit type
onderzoek zich echter meer op het
(valse) bewustzijn over de mate waarin
het recht een bijdrage zou leveren aan
het verminderen van onrechtvaardig-
heid en het stimuleren van sociale
verandering. Een onderdeel van dit
bewustzijn vormt het idee dat
procedurele rechtvaardigheid
belangrijker is dan substantiële
rechtvaardigheid. Een ander thema
betreft de vraag of juridische principes
die vormen van ‘corporate capitalism’
zouden ondersteunen geaccepteerd
zijn. Verder wordt binnen het
psychologisch-juridische onderzoeks-
veld onderzoek gedaan naar de vraag
of een stricte toepassing van de wet
prevaleert boven individuele gelijkheid
en algemene ideeën over rechtvaar-
digheid. De auteur breekt ten slotte
een lans voor psychologisch-juridisch
onderzoek dat bestaande interpretaties
van de maatschappelijke werkelijkheid
tegen het licht houdt en mogelijke
alternatieve zienswijzen over het
voetlicht brengt.

Strafrecht en strafrechtspleging

3
Aertsen, I., T. Peters
Mediation and restorative justice in
Belgium
European journal on criminal policy
and research, 6e jrg., nr. 4, 1998, pp.
507-525
In dit artikel bespreken de auteurs
enkele recent in België geïntrodu-
ceerde initiatieven gericht op het
vinden van nieuwe oplossingen voor
het criminaliteitsprobleem, initiatieven
waarin geen gebruik meer wordt
gemaakt van traditionele gevangenis-
straffen. Op 1 oktober 1991 werd in
Gent gestart met een pilot-project
gericht op bemiddeling. Bij bemidde-
ling ligt het accent op een dialoog
tussen slachtoffer en dader die tot
stand komt via een bemiddelaar. In
1065 van de 1497 gevallen, dat wil
zeggen 71%, was er sprake van succes
gemeten naar de reacties van
autoriteiten, daders en slachtoffers. Op
1 november 1994 kwam een
wetswijziging tot stand die bemidde-
ling overal in België mogelijk maakte.
In de eerste drie jaren hierna ging het
vooral om kleine eigendomsmisdrijven
en geweldsmisdrijven die voor
bemiddeling in aanmerking kwamen.
Daders waren meestal partners,
familie, vrienden of buren. Gemeten
naar kwantitatieve criteria was de
wetswijziging een succes te noemen,
veel rechters maakten gebruik van
bemiddeling. Maar er zijn ook
kanttekeningen te plaatsen. Zo mist de
nieuwe wetgeving duidelijke
doelstellingen en bemiddeling blijkt in
hoge mate de nadruk te leggen op
vergelding en bestraffing. In een in
1993 in Leuven gestart project koos
men voor een niet-punitieve
benadering. In Leuven resulteert
bemiddeling in de meeste gevallen in
een geschreven overeenkomst waarin
partijen reflecteren over wat
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acceptabel is en wat niet meer in de
omgang tussen mensen. De verklaring
komt in het dossier van de verdachte
en gaat naar de rechter. Inmiddels zijn
er in België in acht steden
bemiddelingsprogramma’s van start
gegaan en is men in zes gevangenis-
sen begonnen met een onderzoeks-
project.
Met literatuuropgave.

4
Albonetti, C.A.
Direct and indirect effects of case
complexity, guilty pleas, and offender
characteristics on sentencing for
offenders convicted of a white-collar
offense prior to sentencing guidelines
Journal of quantative criminology, 14e
jrg., nr. 4, 1998, pp. 353-378
De meeste studies over veroordeelde
witte-boorden criminelen beperken
zich slechts tot bestudering van de
invloed van de socio-economische
status van de regelovertreder op de
hoogte van de straf. De auteur gaat
verder en maakt maakt gebruik van de
organisatorische beslissingstheorie van
March en Simon en statistische
structurele vergelijkingsmodellen en
probeert daarmee de effecten na te
gaan van schuldbekentenis en de
complexiteit van het misdrijf op de
vonniswijzing. Een belangrijke
hypothese van de auteur is dat hoog
opgeleide verdachten die op complexe
en ingenieuze wijze hun misdrijven
hebben begaan, snel schuld zullen
bekennen in de hoop om op zo’n
manier een lagere straf te krijgen. Bij
het onderzoek ging het om 510
wegens verschillende misdrijven
veroordeelde witte-boorden criminelen.
De hypothese van de auteur bleek te
kloppen: de invloed van de variabele
‘hoge opleiding’ op de variabele
‘hoogte van de straf’ is indirect en
verloopt via de variabelen complexiteit
van het misdrijf en ‘schuldbekentenis’.
Het onderzoek laat ook zien dat

Afro-Amerikaanse verdachten
substantieel hogere straffen krijgen
dan blanke verdachten, hetgeen te
verklaren is door de zwaardere
misdrijven die zij hebben begaan.
Verder vond de auteur verschillen in
bestraffing bij mannen en vrouwen.
Alleen mannelijke verdachten die
werden verdacht van een ingewikkeld
misdrijf en die schuld bekennen,
blijken een lagere straf te krijgen. Over
het algemeen blijken mannen een
lagere straf te krijgen dan vrouwen.
Met literatuuropgave.

5
Dignan, J.
The Crime and Disorder Act and the
prospects of restorative justice
Criminal law review, 1999, pp. 48-60
De term ‘restorative justice’ wordt over
het algemeen gebruikt voor een
veelheid van praktijken die trachten op
een meer constructieve manier dan
door middel van straffen op
criminaliteit te reageren. Simpel
gezegd is de filosofie gebaseerd op de
drie ‘R’s: responsibility, restoration and
reintegration. Een van de primaire
doelstellingen is daders de conse-
quenties van hun acties en de
gevolgen hiervan voor de slachtoffers
bij te brengen. Een tweede doel is de
daders aan te moedigen om middelen
te zoeken waarmee de voor het
slachtoffer (vooropgesteld dat deze
hiervoor openstaat) of in breder
verband de gemeenschap ontstane
schade kan worden vergoed. Als derde
doel wordt tenslotte gesteld waar
mogelijk verzoening tussen slachtoffer
en dader en, waar dit niet mogelijk is,
om zowel slachtoffers als daders te
reïntegreren in de gemeenschap. Om
deze doelstellingen te bereiken zijn
vele toepassingen ontwikkeld. Een van
de bekendste technieken is de
slachtoffer-dader bemiddeling, die
onder andere een dialoog tussen de
betrokkenen beoogt. De auteur gaat
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tenslotte in op de politieke veranderin-
gen in Engeland sinds de laatste
algemene verkiezingen. De vooruit-
zichten voor ‘restorative justice’ op de
korte termijn zijn hierdoor aanmerke-
lijk verbeterd. Ook op de lange termijn
zijn de vooruitzichten volgens de
auteur sinds het laatste jaar beter
geworden, doch de details op dit
gebied vallen niet binnen de reikwijdte
van dit artikel.

6
Corbett jr, R.P., M.K. Harris
Exploring the implications of four
sanctioning orientations for community
corrections
Federal probation, 62e jrg., nr. 2, 1998,
pp. 81-94
De auteur bespreekt de implicaties
van vier verschillende benaderingen
die ten grondslag liggen aan het
straffen van delinquenten. De eerste
van deze benaderingen, het ‘risico
management’, stelt dat de kans dat
een dader recidiveert kenbaar is en
dat de sanctie die wordt opgelegd
daarop moet worden aangepast. De
tweede, het ‘correctief ingrijpen’, gaat
er van uit dat als de interventie die
wordt gepleegd gericht wordt op de
individuele omstandigheden van de
delinquent, er sprake kan zijn van een
succesvolle resocialisatie. De derde
benadering, de ‘restauratieve of
gemeenschapsbenadering’, dicteert dat
de belangen van het slachtoffer
leidend moeten zijn bij het oplossen
van het maatschappelijk conflict dat
door het plegen van een misdrijf is
ontstaan. De vierde aanpak, het
‘systematisch straffen’, streeft
rechtsgelijkheid na bij het opleggen
van sancties; in gelijke gevallen moet
eenzelfde interventie volgen. De auteur
geeft aan dat elke benadering zo zijn
eigen consequenties heeft voor de
manier waarop het sanctiestesel moet
worden ingericht. De rol die de
rechter, het O.M. en de advocatuur,

het gevangeniswezen en de
reclassering spelen is bij elke
benadering weer anders. De manier
waarop de doelstellingen worden
nagestreefd verschilt en de wijze
waarop men meet in hoeverre men
daar in slaagt evenzo. De eisen die
gesteld worden aan hen die voor
uitvoering van de sancties moeten
zorgen variëren ten slotte ook. Bij
projecten in lijn met ‘risico manage-
ment’ ligt de nadruk bijvoorbeeld op
het uitoefenen van toezicht en
controle, terwijl in de ‘restauratieve
benadering’ geheel andere communi-
catieve vaardigheden worden vereist.
Met literatuuropgave.

7
Power, H.
The Crime and Disorder Act 1998; (1)
sex offenders, privacy and the police
Criminal law review, 1999, pp. 3-16
In 1997 werd in Groot-Brittanië de Sex
Offenders Act I van kracht. Hiermee
zouden meer effectieve maatregelen
tegen pedofielen genomen kunnen
worden. Maar bij twee aspecten van
dit deel van de wet worden door de
onderzoekster vraagtekens geplaatst.
Ten eerste beperkt men zich er tot
registratie van daders die werden
opgesloten, berispt of veroordeeld op
of na 1 september 1997 (de datum
waarop de wet in werking trad) en zij
die al een vrijheidsstraf uitzaten op die
datum. Zo werden ongeveer
honderdduizend daders van een
seksueel misdrijf, gepleegd vóór deze
datum, niet geregistreerd. Ten tweede
wordt erin niet bepaald aan welke
wettelijke voorwaarden de politie moet
voldoen wil het persoonlijke informatie
over daders kunnen verstrekken aan
derden. In dit artikel wil de onderzoek-
ster laten zien hoe beide negatieve
aspecten aangepast zijn in de Crime
and Disorder Act van 1998. De
relevante bepalingen van beide wetten
worden op hoofdpunten beschreven,
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waarna de auteur de aandacht richt op
het punt van de openbaarmaking van
gegevens. Het blijkt dat een aantal
problemen, waarmee de politie kan
worden geconfronteerd bij de
openbaarmaking van persoonlijke
gegevens, in de wet van 1998 kunnen
worden omzeild. De onderzoekster
toont aan dat de Rechten van de
Mens in het geding kunnen komen
door deze wettelijke ontwikkelingen.

8
Schmidt, A.K.
Electronic monitoring; what does the
literature tell us?
Federal probation, 62e jrg., nr. 2, 1998,
pp. 10-19
Elektronische controle-apparatuur is in
de Verenigde Staten al bijna twintig
jaar beschikbaar voor strafrechtelijk
gebruik. Literatuur die gedurende die
periode over dit onderwerp verschenen
is, kan in drie verschillende groepen
ingedeeld worden. De eerste groep
beschrijft de werking van de
elektronische apparatuur en besteedt
aandacht aan speciale programma’s.
Elektronische controle-apparatuur
wordt gebruikt om na te gaan of de
overtreder zich houdt aan de
voorwaarde om gedurende vastge-
stelde tijdstippen op een gecontro-
leerde locatie, meestal het huisadres,
aanwezig te zijn. Er zijn twee
verschillende basistypen controle-
apparatuur. Continu seinende
apparatuur registreert voortdurend of
de overtreder op de locatie aanwezig
is. Geprogrammeerde contact-
apparatuur controleert periodiek
telefonisch of de overtreder nog
aanwezig is. Ook combinaties van
beide systemen komen voor. De
nieuwste apparatuur beschikt
bovendien over opsporingscapaciteit
waarmee de locatie van de overtreder
vastgesteld kan worden. Studies naar
het aantal overtreders dat elektronisch
gecontroleerd wordt zijn ofwel

gedateerd, of onvolledig en niet
onderling vergelijkbaar, waardoor het
exacte aantal overtreders dat onder
elektronische controle staat niet te
achterhalen is. Wel kan geconcludeerd
worden dat de omvang van elektroni-
sche controle achterblijft bij de
aanvankelijke verwachtingen. De
tweede groep literatuur gaat in op de
theoretische kanten en bespreekt
argumenten voor en tegen het
opzetten van programma’s. Er bestaan
verschillende programma’s voor
specifieke groepen overtreders. De
belangrijkste resultaten van een groot
aantal verschillende programma’s
worden besproken, waarbij met name
de kosteneffectiviteit, uitval en
doeltreffendheid van de diverse
programma’s aan de orde komt.
Implementatie van programma’s buiten
de VS wordt bemoeilijkt door
verschillen in cultuur, rechtspraak en
proeftijd. Algemene discussies over het
gebruik van elektronische controle-
middelen richten zich ondermeer op
het verschaffen van een juridische
context, de politieke overwegingen die
een rol spelen kunnen spelen bij de
keuze voor elektronische controle en
de sociale implicaties van de techniek.
Elektronische controle wordt
verschillend gedefinieerd en toegepast
in de diverse staten. De Maryland
Commission on Correctional Standards
(MCCS) ontwikkelt momenteel normen
voor particuliere ondernemingen die
elektronische controle verzorgen.
Vooruitlopend op de ontwikkeling van
wetgeving heeft ook een inventarisatie
van de activiteiten van de verschil-
lende staten op het gebied van
elektronische controle plaatsgevonden,
waarvan de belangrijkste resultaten
per staat genoemd worden. De derde
groep literatuur omvat tekstboeken en
krantenartikelen waarin elektronische
controleprogramma’s vanuit diverse
invalshoeken worden besproken om
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studenten en het publiek te
informeren.

9
Swart, B.
The European Convention as an
invigorator of domestic law in the
Netherlands
Journal of law and society, 26e jrg., nr.
1, 1999, pp. 38-53
In tegenstelling tot de aanvankelijke
verwachtingen heeft de Europese
Conventie diepgaande invloed op de
Nederlandse rechtspraak. Met name
op het gebied van strafrechtelijke
procedures hebben zich grote
veranderingen voorgedaan. De in de
Nederlandse Grondwet opgenomen
individuele rechten zijn minder
uitgebreid dan de mensenrechten in
de Europese Conventie. Omdat
constitutionele rechten niet door een
rechtbank herzien kunnen worden,
terwijl bepalingen van internationale
verdragen wel toegepast mogen
worden en gebruikt mogen worden om
nationale wetten te toetsen, leidde dit
tot een onvoorzien grote invloed van
de Europese Conventie op de
Nederlandse rechtspraak. Het
Nederlandse strafrechtsysteem is een
inquisitoir systeem, dat in aanleg
kwetsbaar is voor kritiek op het gebied
van mensenrechten. Traditioneel
speelden bovendien culturele
karakteristieken zoals de neiging tot
conflictvermijding, paternalisme en
mildheid, een rol in het Nederlandse
strafrechtsysteem. Nu de invloed van
deze factoren onder invloed van
sociale veranderingen de laatste
decennia gestaag afneemt, groeit de
invloed van mensenrechtenverdragen
op de strafrechtelijke procedure in
Nederland. De Europese Conventie
heeft in Nederland met name op de
volgende gebieden invloed op de
rechtspraak gehad. Op de eerste
plaats bij rechtzaken met afwezige
verdachten. Hoewel advocaten sinds

1994 ook niet-aanwezige verdachten
mogen verdedigen en steeds meer
moeite gedaan wordt om contact
tussen verdachte en advocaat tot
stand te brengen en te onderhouden,
komen rechtzaken waarbij de
verdachte niet persoonlijk aanwezig is
nog steeds regelmatig voor. Het
tweede gebied omvat het oproepen en
verhoren van getuigen door de
verdediging tijdens het proces. In
vroeger jaren was dit zeer ongebruike-
lijk, terwijl het tegenwoordig eerder
regel dan uitzondering is. Op gebieden
waar de belangen van verdachte en
getuige tegen elkaar afgewogen
moeten worden, zoals bij anonieme
getuigenissen en kwetsbare getuigen,
bestaan echter nog steeds onduidelijk-
heden. Op de derde plaats het recht
op een snel proces. Nederland is
herhaaldelijk door het Europese Hof
bekritiseerd voor het niet naleven van
de maximale termijn. Het laatste
gebied betreft politieverhoren. In
tegenstelling tot de bepalingen van de
Europese Conventie hebben
verdachten volgens het Nederlandse
rechtssysteem geen recht op een
advocaat tijdens een politieverhoor.
Wel worden stappen ondernomen om
in de toekomst verhoren van
verdachten van zware misdrijven op
video vast te leggen. De Europese
Conventie heeft bijgedragen aan het
verhogen van de betrouwbaarheids-
normen voor bewijs in de Nederlandse
rechtspraak en heeft het belang van
controle op opsporings- en verhoor-
methoden van politie en andere
autoriteiten aangetoond. Wellicht kan
het feit dat onder invloed van de
Europese Conventie de rechtzaken
ingewikkelder, langduriger en
kostbaarder worden, indirect tot een
totale hervorming van het Nederlandse
inquisitoire systeem leiden.
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Criminologie

10
Gondolf, E.W.
MCMI-III results for batterer program
participants in four cities; less
‘pathological’ than expected
Journal of family violence, 14e jrg., nr.
1, 1999, pp. 1-17
De laatste jaren is het nodige
onderzoek gedaan naar de psychopa-
thologische kenmerken van mannen
die vrouwen mishandelen. Daarbij
wordt doorgaans gebruik gemaakt van
de zogenaamde Millon Clinical
Multiaxial Inventory (MCMI). De
eerdere studies toonden doorgaans
aan dat de meeste mishandelaars
psychopathologische kenmerken
hebben en op grond van
persoonlijkheidskenmerken en
-afwijkingen kunnen worden
geïdentificeerd. Deze eerdere studies
zijn door de auteur gerepliceerd,
waarbij gebruik werd gemaakt van de
meest recente versie van de MCMI.
840 deelnemers aan behandelings-
programma’s in Pittsburgh, Houston,
Dallas en Denver werd gevraagd de
MCMI-III bij het begin van het
programma in te vullen. De uitkomsten
laten zien dat de meeste programma-
deelnemers weliswaar verhoogde
scores hebben op de subschalen van
de MCMI, maar dat deze doorgaans
geen klinische niveaus bereiken.
Slechts minder dan de helft heeft een
zodanige score dat van een
persoonlijkheidsstoornis kan worden
gesproken. Dit is veel minder dan in
eerdere studies naar voren is
gekomen. De meest voorkomende
tendensen in de onderzoekgroep zijn
narcistisch en antisociaal. De schrijver
concludeert op basis van zijn
onderzoek dat er niet zoiets bestaat
als een ‘mishandelende persoonlijk-
heid’. Ten onrechte worden mishandel-
aars als pathologisch gekwalificeerd.
Met literatuuropgave.

11
Kesner, J.E., P.C. McKenry
The role of childhood attachment
factors in predicting male violence
toward female intimates
Journal of family violence, 13e jrg., nr.
4, 1998, pp. 417-432
Er is veel bekend over de mate waarin
geweld tussen mannelijke en
vrouwelijke levenspartners voorkomt,
maar weinig over de oorzaken ervan.
Bowlby veronderstelt dat de manier
waarop kinderen aan hun ouders zijn
gehecht in belangrijke mate voorspelt
hoe zij zich later hechten aan hun
levenspartner. Kinderen zonder veilige
band met hun ouders, zullen later
eerder agressief reageren als zij door
de partner worden afgewezen. De
auteurs hebben geprobeerd door
middel van onderzoek vast te stellen in
hoeverre deze theorie van Bowlby
geldig is. Daartoe hebben zij 149
Amerikaanse heteroseksuele paren
een aantal vragenlijsten afgenomen
waarin werd geïnformeerd naar de
vroegere relatie met de ouders, naar
de manier waarop zij als volwassene
aan elkaar waren gehecht en naar de
manier waarop zij conflicten oplossen.
De antwoorden werden onderworpen
aan multivariate analyses. Deze
toonden aan dat de wijze van sociale
hechting een duidelijke predictor is
van gewelddadig gedrag van de man
ten opzichte van zijn vrouwelijke
partner. Daar komt bij dat de
vrouwelijke wederhelft in dergelijke
gewelddadige relaties als kind vaker
een onveilige ouderlijke relatie had.
Deze en andere bevindingen
onderstrepen het belang van
ervaringen in het ouderlijk gezin als
determinanten van de wijze waarop
later als volwassene relaties worden
gevormd met de levenspartner.
Met literatuuropgave.

Literatuuroverzicht 103



12
Langhinrichsen-Rohling, J., C.M.
Monson
Marital rape; is the crime taken
seriously without co-occurring physical
abuse?
Journal of family violence, 13e jrg., nr.
4, 1998, pp. 433-443
In deze studie proberen de onderzoe-
kers te bepalen hoe de beoordeling
van verkrachtingszaken door derden
verandert door de wetenschap dat er
in het verleden wel of niet fysiek
geweld door de man tegen de vrouw
werd gebruikt. Deelnemers aan het
onderzoek (N=50 mannelijke
studenten) kregen drie verschillende
situatieschetsen voorgelegd, waarin
sprake was van verkrachting binnen
het huwelijk. In de eerste beschrijving
werd er geen melding gemaakt van
gewelddadig optreden in het verleden.
In het tweede verhaal werd gezegd dat
de man voorafgaand aan het incident
al geweld had gebruikt tegen zijn
vrouw. En in de derde situatieschets
werd geschreven dat de man nog
nooit eerder geweld tegen zijn vrouw
had gebruikt. De deelnemers aan het
onderzoek beantwoordden vervolgens
een aantal vragen, aan de hand
waarvan kon worden vastgesteld hoe
zij de verschillende situaties
beoordeelden. Zoals verwacht legden
de onderzoeksdeelnemers de schuld
voor de verkrachting vooral bij de
slachtoffers en zwakten zij de ernst
van de zaak af als zij de derde
beschrijving beoordeelden. Deze
resultaten duiden erop dat beoorde-
laars zich laten leiden door het feit of
er in het verleden wel of geen geweld
door de man tegen zijn vrouw was
gebruikt bij de bepaling of er sprake
was van dwang tijdens het onge-
wenste seksuele contact. En
vervolgens of er hierbij inderdaad
sprake was van verkrachting.
Met literatuuropgave.

13
Link, B.G., J. Monahan e.a.
Real in their consequences; a
sociological approach to understanding
the association between psychotic
symptoms and violence
American sociological review, 64e jrg.,
nr. 2, 1999, pp. 316-332
Diverse studies hebben een verband
aangetoond tussen mentale
stoornissen en gewelddadig gedrag.
De Thomas Theorie, die stelt dat de
consequenties van situaties echt zijn
als situaties als echt worden
gedefinieerd, wordt opgevoerd als een
sociologisch geïnspireerde, mogelijke
verklaring voor dit verband. Definities
beïnvloeden de motivatie tot handelen
en hebben zodoende gedragsmatige
consequenties. Als psychotische
symptomen als echt worden ervaren,
kunnen zij leiden tot gewelddadig
gedrag. De kans hierop is met name
aanwezig als psychotische symptomen
ervoor zorgen dat iemand zich
bedreigd voelt door anderen, of
wanneer zij interne controle-
mechanismen die de expressie van
geweld tegengaan uitschakelen.
Eerder Amerikaans onderzoek
bevestigt deze veronderstelling. Het
huidige onderzoek maakt gebruik van
psychiatrische diagnostische
interviewgegevens van 2.678 in Israël
geboren mannen van 24 tot 33 jaar die
in een epidemiologische studie zijn
verzameld. Vergelijking van selfreport
gegevens over vechten en wapen-
gebruik in de afgelopen vijf jaar en
psychiatrische diagnoses laat zien dat
mannen met gediagnosticeerde
psychotische en bipolaire stoornissen
significant gewelddadiger zijn, zelfs als
gecontroleerd wordt voor comorbiditeit
en andere mogelijk verstorende
invloeden. Gewelddadige personen
scoren bovendien significant hoger op
de aanwezigheid van bedreigende en
controle overname symptomen (BCO),
ook bij controle van de invloed van
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andere psychotische symptomen,
achtergrondvariabelen, antisociale
persoonlijkheid en drank- en
drugsgebruik. Controle voor BCO
symptomen verkleint het verband
tussen psychiatrische diagnose en
gewelddadig gedrag. BCO symptomen
staan boven diagnostische criteria bij
het verklaren van gewelddadig gedrag.
Als BCO symptomen constant
gehouden worden vermindert het
effect van diagnose substantieel,
terwijl BCO symptomen belangrijke
voorspellers van gewelddadigheid
blijven als voor diagnose wordt
gecontroleerd. Deze kennis over de
invloed van BCO symptomen zou
aanleiding moeten geven tot een
nuancering van het stereotype beeld
dat mensen met mentale stoornissen
gevaarlijk zijn.
Met literatuuropgave.

14
Palermo, G.B., L.E. Ross
Mass murder, suicide, and moral
development; can we separate the
adults from the juveniles?
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 1, 1999, pp. 8-20
Massamoord is het, gewoonlijk door
één persoon, plotseling opzettelijk
vermoorden van meerdere mensen op
dezelfde locatie en op hetzelfde
tijdstip. Massamoordenaars onder-
scheiden zich van andere soorten
meervoudige moordenaars doordat zij
zich beperken tot eenmalige acties in
overwegend drukbezochte publieke
plaatsen, waarbij zij zich niet druk
maken om mogelijke bewijsstukken of
arrestatie en niet van de plaats van
het misdrijf vluchten. Zowel gezins-
factoren, als sociale en economische
factoren en persoonlijke emotionele
conflicten kunnen een aanleiding tot
massamoord vormen. Volwassen
massamoordenaars hebben een
gemiddelde leeftijd van 25 tot 40 jaar

en zijn afkomstig uit diverse
bevolkingsgroepen. Recentelijk lijkt het
aandeel van jonge blanke mannen
tussen de 11 en 17 jaar te stijgen. Veel
volwassen moordenaars plegen
zelfmoord na hun daad, terwijl
zelfmoord onder de jongere daders
niet voorkomt. Zowel bij volwassen als
bij jeugdige daders spelen gevoelens
van woede, wraak en behoefte aan
zelfbevestiging een rol bij het
totstandkomen van het moorddadige
gedrag. Jeugdige daders zijn
daarnaast emotioneel onvolwassen en
vaak geobsedeerd door gewelddadige
muziek, films en video’s. Verklaringen
voor het feit dat jeugdige massamoor-
denaars geen zelfmoord plegen na
hun misdaad moeten niet alleen in de
persoonlijkheid van de dader worden
gezocht, maar ook in hun sociale en
morele bewustzijn. Omdat het geweten
van jeugdige massamoordenaars (nog)
niet volledig is ontwikkeld, richten zij
hun vijandigheid alleen naar buiten en
niet op zichzelf. Naast de belangrijke
rol van ouders op de ontwikkeling van
het geweten, is controle op het gedrag
essentieel om jongeren met een
verhoogde kans op vijandig gedrag
jegens anderen te identificeren. Verder
onderzoek met behulp van factorana-
lyse naar de psychosociale ontwikke-
ling van volwassen en jeugdige
massamoordenaars is noodzakelijk om
de vele nog openstaande vragen te
kunnen beantwoorden.
Met literatuuropgave.

15
Ryan, K.M.
The relation between courtship violence
and sexual aggression in college
students
Journal of family violence, 13e jrg., nr.
4, 1998, pp. 377-394
Met de term, ‘courtship violence’
bedoelt de auteur verschillende
niet-sexueel agressieve handelingen,
zoals duwen en slaan (fysieke
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agressie), die al in het begin van
relatievorming kunnen optreden.
‘Sexual aggression’ heeft betrekking
op het gebruik van fysieke dwang,
alcohol of drugs om sexuele
handelingen af te dwingen. Het doel
van het onderzoek is om na te gaan in
hoeverre de beide vormen van
agressie samengaan bij studenten. Er
waren 245 mannen en 411 vrouwen bij
betrokken. De auteur hanteert drie
vragenlijsten en schaaltechnieken:
‘Signs to look for in a battering
personality’ (jaloezie, afhankelijkheid,
woede, schaamte, alcohol, drugs, als
kind mishandeld zijn) , de ‘Conflict
Tactics Scale’ (fysieke agressie) en de
‘Sexual Experience Survey’ (sexuele
agressie) . De resultaten van het
onderzoek wijzen op een significant
samengaan van fysieke en sexuele
agressie, zowel bij vrouwen als bij
mannen. Een zeer hoog percentage
mannen (92%) en vrouwen (95%)
gedroeg zich verbaal agressief. Voor
fysieke agressie en sexuele agressie
bedroegen de daderpercentages bij de
mannen 23% respectievelijk 10%, en
bij de vrouwen 43% en 2%. De
z-scores van de Mann-Whitney
U-statistieken maakten duidelijk dat
agressieve respondenten hun partner
vaak verantwoordelijk stellen voor hun
boosheid, hun partner uitschelden, last
hebben van plotselinge stemmings-
wisselingen en alcohol of drugs
gebruiken. Volgens de auteur
onderstrepen de resultaten van haar
onderzoek dat de variabele ‘geslacht’
zeer relevant is bij studies over fysieke
en sexuele agressie.
Met literatuuropgave.

Reclassering

16
Lea, S., T. Auburn e.a.
Working with sex offenders; the
perceptions and experiences of
professionals and paraprofessionals

International jounal of offender therapy
and comparative criminology, 43e jrg.,
nr. 1, 1999, pp. 103-119
Nog niet veel onderzoek is gedaan
naar de ervaringen en houdingen van
politie- en justitiemensen die in hun
werk te maken hebben met sexuele
delinquenten. Gelet op de aard van het
delict is het niet ondenkbaar dat een
en ander invloed heeft op het
professionele handelen van de
betrokkenen. In Engeland is in de loop
van de jaren negentig een veelvoud
aan programma’s ingevoerd van
behandeling van sexuele delinquenten
binnen de gevangenismuren. Wat zijn
de persoonlijke ervaringen van de
behandelaars en andere betrokkenen?
Eerdere studies wijzen er op dat het
vooral specifieke trainingen voor het
personeel zijn die de houding
tegenover de delinquent doet
verbeteren, het vertrouwen van de
betrokkenen in hun eigen kennis en
vaardigheden vergroot, en tevens het
geloof in de effectiviteit van de
behandeling. Mensen met weinig of
geen specifieke training bleken er
eerder juist vooroordelen op na te
houden over de sexuele delinquent, en
weinig geloof te hechten aan het nut
van de behandeling. De auteurs deden
een beperkt kwalitatief onderzoek, aan
de hand van interviews met ruim
twintig betrokkenen. Hieruit tekent
zich vooral een professionele/
persoonlijke dichotomie af: politie en
justitie-medewerkers worden geacht
ook met deze groep delinquenten
professioneel om te gaan, terwijl
anderzijds persoonlijke gevoelens van
afkeer, woede en onbegrip dit nogal
eens bemoeilijken. Aan de ene kant
moet je een (professionele) relatie
opbouwen, aan de andere kant verzet
zich iets in jou daar heftig tegen. De
verkrachter wordt vooral gezien als
gewelddadig en agressief, de pedofiel
in de eerste plaats als gedreven door
een abnormaal soort behoefte aan
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medeleven en affectie. Het beeld
overheerst dat deze delinquenten niet
in staat zijn tot het aangaan van
normale relaties, waarbij het bij deze
daders overigens wel primair om sex
gaat en bijvoorbeeld niet in de eerste
plaats om macht of overheersings-
drang. De meest stereotype beelden
van de sexuele delinquent, in het
algemeen, komen voor bij de politie.
Het besef dat de recidive onder
sexuele delinquenten hoog is is nogal
eens frusterend. Vooral degenen die
uitsluitend met sexuele delinquenten
werken en die minder of geen
specifieke training hebben gehad,
lijken vatbaar voor burn out
verschijnselen. De auteurs onderstre-
pen het belang van specifiek
toegesneden trainingen en regelmatige
ondersteunings-programma’s. En
overtuiging. Zoals een respondent het
verwoordt: een slachtoffer minder is al
een succes.
Met literatuuropgave.

17
Soferr, S.
The freedom from violence program; an
untraditional approach to violence
management
The international journal of offender
therapy, 43e jrg., nr. 1, 1999, pp. 49-60
In dit artikel gaat de auteur in op het
programma ‘vrij van geweld’. Dit
programma is bedoeld voor gedeti-
neerden die zijn veroordeeld voor een
geweldsdelict en is er op gericht om
hen handelingsalternatieven te leren
voor gewelddadig gedrag. De auteur
heeft in twee verschillende landen
gewerkt met gedetineerden die
participeerden in dit programma. Op
basis van zijn ervaringen komt de
auteur tot de conclusie dat het
programma ‘vrij van geweld’ nut heeft.
Het voorzag in een sterke behoefte
van gedetineerden om te leren over
hun eigen gedrag en hun wil om dit
gedrag te veranderen. Deze sterke wil

om te veranderen bleek in beide
landen op te treden nadat men het
programma had gevolgd. Dit gegeven
nuanceert volgens de auteur de
veelgehoorde publieke opvatting dat
gedetineerden niet gemotiveerd
zouden zijn om hun gedrag te willen
veranderen. De auteur spreekt de
hoop uit dat de bemoedigende
resultaten die tot nu toe met dit
programma zijn gerealiseerd bijdragen
aan een positiever publiek oordeel
over het nut en de noodzaak van
programma’s binnen gevangenissen.

Jeugdbescherming en
-delinquentie

18
Darby, P.J., W.D. Allen e.a.
Analysis of 112 juveniles who
committed homicide; characteristics
and a closer look at family abuse
Journal of family violence, 13e jrg., nr.
4, 1998, pp. 365-375
Dertien procent van de moorden in de
Verenigde Staten wordt gepleegd door
jeugdigen. Het aantal jeugdigen dat
wordt veroordeeld wegens moord of
doodslag is sinds de jaren tachtig
verdubbeld. Uit onderzoek is gebleken
dat jeugdige moordenaars vaak zelf
werden mishandeld door familieleden.
In de onderhavige studie beschrijven
de auteurs de kenmerken van 112
adolescenten die wegens moord
volgens het volwassenenrecht werden
vervolgd. De groep bevatte zes
vrouwelijke daders, 35 procent was
blank. Veel respondenten vertoonden
psychische problemen. Dertien procent
rapporteerde zelfmoordgedachten te
hebben gekoesterd, 10% had
daadwerkelijk een of meer zelfmoord-
pogingen ondernomen. Drieëntwintig
procent van de jeugdige moordenaars
gaf aan zelf te zijn mishandeld door
een familielid. Binnen deze subgroep
werden vaker zelfmoordgedachten en
zelfmoordpogingen gemeld.
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Vrouwelijke, jongere en blanke
moordenaars rapporteerden vaker te
zijn mishandeld dan mannelijke,
oudere en zwarte daders. Er lijkt al
met al inderdaad een relatie te
bestaan tussen het ondergaan van
mishandeling en het plegen van
moord.
Met literatuuropgave.

19
Kerig, P.K.
Gender and appraisals as mediators of
adjustment in children exposed to
interparental violence
Journal of family violence, 13e jrg., nr.
4, 1998, pp. 345-363
Hoewel er een duidelijk verband
bestaat tussen enerzijds gewelddadig-
heid en conflicten tussen ouders en
anderzijds aanpassingsproblemen van
kinderen, is er nog weinig bekend over
het achterliggende mechanisme.
Behalve 106 gewelddadige ouders -
Canadese middenklasse gezinnen -
waren ook het oudste kind (48 meisjes
en 58 jongens tussen 8 en 11 jaar) bij
het onderzoek betrokken. De auteurs
maakten gebruik van een aantal
schaaltechnieken voor het meten van
variabelen. In de aan de kinderen
voorgelegde vragenlijsten stonden
bijvoorbeeld uitspraken betreffende de
gevoelens die zij ervaren wanneer hun
ouders ruzie maken en hoe zij omgaan
met conflicten. Multivariate regressie
toonde aan dat jongens met meer en
ook met andere problemen worstelen
dan meisjes. Jongens ervaren
bijvoorbeeld ouderlijke conflicten meer
als bedreigend en gaan eerder over tot
het externaliseren van hun problemen.
Meisjes hebben vooral last van
schuldgevoelens, dus van internalise-
ring, met als gevolg depressie en
angstgevoelens. Ook bleek dat ouders
met een zoon in tegenstelling tot
ouders met een dochter zich bij een
ruzie vaker verbaal-agressief uiten. Uit
het onderzoek kwam niet naar voren

dat jongens vaker bij het conflict
betrokken raken dan meisjes.
Met literatuuropgave.

20
Leschied, A.W., A. Cunningham
Alternatives to custody for high-risk
young offenders; the multisystemic
therapy approach
European journal on criminal policy
and research, 6e jrg., nr. 4, 1998, pp.
545-560
Mede onder druk van de publieke
opinie, die een harde aanpak wenst
van jeugdcriminaliteit, worden in
Canada veel meer minderjarigen tot
een vrijheidsstraf veroordeeld dan
bijvoorbeeld in Europese landen. De
Canadese federale overheid wil het
aantal intramurale jeugdstraffen
terugdringen met als belangrijk
argument de hoge kosten daarvan. De
veronderstelling is dat behandeling
van jeugdige misdrijfplegers in de
samenleving goedkoper is zonder de
maatschappelijke veiligheid te
verminderen. Integendeel, de
verwachting is dat dergelijke
behandelingsstrategieën een gunstig
effect hebben op de latere recidive en
daardoor zelfs de maatschappelijke
veiligheid op de langere termijn
bevorderen. De auteurs beschrijven de
multisystemic therapy approach (MST)
die in Ontario is geïntroduceerd,
alsmede de opzet van de evaluatie van
deze behandelingsaanpak die in 2001
zal worden afgerond. MST is
gebaseerd op de veronderstelling dat
de jeugdige deel uitmaakt van
verschillende sociale systemen met
factoren die het probleemgedrag
bevorderen en in stand houden. Deze
factoren worden geïdentificeerd,
waarna met inschakeling van met
name het gezin een geïndividuali-
seerde behandeling wordt uitgestip-
peld. In de onderzoeksopzet is
voorzien dat zo’n vierhonderd
jeugdigen worden onderworpen aan
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MST en een controlegroep van
eveneens vierhonderd jongeren niet.
De toewijzing geschiedt willekeurig.
De jeugdigen in beide groepen
ondergaan zowel voorafgaand aan de
behandeling als na afloop daarvan een
batterij psychologische tests. Ook de
recidive gedurende een follow-up
periode van drie jaar wordt onder-
zocht.
Met literatuuropgave.

21
Maker, A.H., M. Kemmelmeier e.a.
Parental sociopathy as a predictor of
childhood sexual abuse
Journal of family violence, 14e jrg., nr.
1, 1999, pp. 47-59
Onderzoek naar risicofactoren voor
seksueel misbruik van kinderen is al
veelvuldig gedaan. Risicofactoren als
alcoholmisbruik door ouders,
huwelijksproblemen resulterend in het
gebruik van geweld, aanwezigheid van
een stiefvader, emotionele afwezigheid
van de moeder, disfunctionele
familie-omstandigheden, laag
opleidingsniveau van de ouders, laag
gezinsinkomen en sociale isolatie,
werden vaak afzonderlijk van elkaar
bestudeerd. Accurate specificatie van
de voorspellende factoren is op deze
wijze niet mogelijk. In eerdere studies
naar seksuele trauma’s wordt
bovendien sociale zwakte van de
ouders (resulterend in asociaal
gedrag) als risicofactor vaak buiten
beschouwing gelaten. In dit onderzoek
wordt deze samenhang tussen
asociale gedragskenmerken, de andere
bovengenoemde risicofactoren en
seksueel misbruik van kinderen wél
onderzocht. Aan 130 vrouwelijke
studenten werd een zestal vragenlijs-
ten voorgelegd. Uit de resultaten blijkt
dat de conclusie van eerdere studies
inzake het gebruik van alcohol en/of
drugs door de ouders als voorspel-
lende factor voor seksuele kindermis-
handeling beaamd kan worden, indien

deze factor afzonderlijk wordt
onderzocht. Maar wanneer asociale
gedragsaspecten van de ouders
samen met de overige risicofactoren
worden meegenomen in een
regressiemodel, blijkt de sociale
zwakte van de ouders de enige
significante voorspeller. Dit geldt voor
asociale gedragskenmerken van de
moeder en vader afzonderlijk, maar
ook wanneer de gegevens van de
ouders werden samengenomen.
Met literatuuropgave.

Politie

22
Yagil, D.
I’m OK - you’re not OK; drivers’
attitudes toward police officers
enforcing traffic laws
Policing, 21e jrg., nr. 2, 1998, pp.
339-353
In dit onderzoek wordt nagegaan hoe
automobilisten aankijken tegen de
verkeerspolitie en wordt de samen-
hang van hun opvatting over het
belang van verkeerswethandhaving
door de politie met de algemene
standpunten ten aanzien van
politieautoriteit bekeken. Ook hun
mening over het optreden van
verkeerspolitie als middel tot
afschrikking wordt bepaald. Met name
opvattingen van bestuurders over
persoonlijkheidskenmerken van de
agenten belast met verkeerscontrole,
het oordeel van de autorijders over het
gedrag van deze politiemensen en de
emoties die optreden bij de bestuur-
ders bij aanhouding na een verkeers-
overtreding, komen in deze studie aan
de orde. Het onderzoek werd
uitgevoerd binnen het Israëlische leger
en maakte deel uit van een uitgebreid
onderzoeksprogramma met betrekking
tot verschillende aspecten van
rijgedrag. Door middel van vragenlijs-
ten werd aan 693 mannelijke soldaten
gevraagd een oordeel te geven over
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het functioneren van de militaire
politie bij de behandeling van
verkeersovertredingen. Het blijkt dat
aanhouding na een verkeerovertreding
onplezierige emoties oproept, zoals
stress, kwaadheid (met name bij
jongeren) en schaamte (met name bij
oudere rijders). Daarnaast wordt
ongunstig geoordeeld over politie-
ambtenaren die zijn belast met het
handhaven van de verkeersregels. Aan
hen worden allerlei slechte
persoonlijkheidskenmerken toege-
schreven (bijvoorbeeld streng,
arrogant, agressief, kleingeestig).
Jongere automobilisten denken hier
nog negatiever over dan oudere.
Met literatuuropgave.

23
Boekhout van Solinge, T.
La politique de drogue aux Pays-Bas;
un essai de changement
Déviance et société, 22e jrg., nr. 1,
1998, pp. 69-75
De Nederlandse politiek op het gebied
van drugs is sedert enige decennia
een politiek geworden die zich
grotendeels onderscheidt van de
politiek op dit gebied in de landen van
de Europese Unie. Het centrale
element van de Nederlandse
drugspolitiek is de schade die het
gebruik van drugs kan veroorzaken te
beperken. Dit gezichtspunt impliceert
dat men het feit dat er mensen zijn die
drugs gebruiken accepteert en dat
deze niet om die reden worden
gestraft. In veel landen wordt gesteld
dat de drugspolitiek een evenwicht
tracht te vinden tussen repressieve en
sanitaire maatregelen en dat
gebruikers niet moeten worden
beschouwd als delinquenten. In de
praktijk blijkt echter de nadruk te
liggen op repressie. De auteur gaat
nader in op het ontstaan van het in
september 1995 door de regering
uitgebrachte rapport over drugs, mede
geschreven om het sinds 1970

gevoerde beleid op het gebied van
drugs te evalueren. Het sleutelwoord
om de drugspolitiek te begrijpen is
normalisatie, aldus de auteur. Dit
betekent niet dat druggebruik als
volkomen normaal moet worden
beschouwd, maar dat de ermee
gepaard gaande problemen moeten
worden beschouwd als normale
sociale problemen. Een ander kenmerk
van de Nederlandse politiek op gebied
van drugs is dat publieke
gezondheidsaspecten prioriteit hebben.
Het rapport heeft de Nederlandse
politiek niet wezenlijk veranderd.
Hoewel het rapport vaak wordt
gepresenteerd als een antwoord op
buitenlandse kritiek (hetgeen
gedeeltelijk juist is) heeft het ook
gediend ter bescherming van de
principes van de Nederlandse
drugspolitiek.
Met literatuuropgave.

24
Derks, J.T.M., A.M. van Kalmthout
Facteurs déterminants de la politique
néerlandaise en matière de drogues
Déviance et société, 22e jrg., nr. 1,
1998, pp. 89-101
De auteurs gaan nader in op de vele
facetten die hebben geleid tot het
ontstaan en de ontwikkeling van de
actuele Nederlandse drugspolitiek. Het
betreft een inleidende recapitulatie
omdat nog niet geı̈dentificeerde
factoren en ontwikkelingen na een
diepgaander en grootschaliger
onderzoek toch belangrijk kunnen
blijken te zijn. Bovendien is het in dit
stadium onmogelijk het relatieve
gewicht van de diverse factoren te
bepalen. De factoren die van invloed
kunnen zijn op het Nederlandse
antwoord op het gebied van drugs
spelen een rol op verschillende
niveaus van de samenleving. Er
kunnen vier niveaus van zeer
algemeen tot zeer specifiek worden
onderscheiden: maatschappelijk,
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politiek, politiek op het gebied van
gezondheid en bestuurlijk-
administratief op het gebied van de
ontwikkeling van de drugspolitiek.
Hoewel enkele aspecten van de
Nederlandse drugspolitiek andere
landen tot voorbeeld kunnen dienen
achten de auteurs het onproduktief om
te proclameren dat andere landen op
het gebied van drugs dezelfde
methoden moeten gebruiken als de
Nederlandse. Om dit te kunnen
pretenderen is het noodzakelijk dat in
Europa comparatieve multidisciplinaire
studies worden verricht.
Met literatuuropgave.

25
Torres, S.
A continuum of sanctions for
substance-abusing offenders
Federal probation, 62e jrg., nr. 2, 1998,
pp. 36-45
Drugsverslaafde justitiabelen in de VS
worden vaak opgenomen in
nazorg-programma’s ‘on parole’, met
verplichte reclasseringsbegeleiding als
voorwaarde bij de voorwaardelijke
invrijheidsstelling. De reclassering ziet
er op toe dat de verslaafde zich aan
de regels houdt: geen gebruik van
drugs en/of alcohol (verplichte
urinetest), het niet tijdig verschijnen bij
de test, het inleveren van met andere
middelen verdunde urine, en
bijvoorbeeld ook het plegen van een
nieuw delict. In de praktijk van de
reclasserings-begeleiding is inmiddels
een wijd spectrum aan sancties
ontwikkeld die in dit soort gevallen
kunnen worden getroffen. De auteur
komt zelf ook uit de praktijk. Hij
benadrukt dat een combinatie van
strafelementen en behandeling/zorg
doorgaans het meest effectief is. Dat
wil zeggen: het punitieve element mag
nooit ontbreken, al was het maar
omdat de verslaafde cliënt zelf heeft
besloten om weer eens in zijn oude
gedrag terug te vallen. In de gegeven

omstandigheden van het nazorg-
programma is dit immers zijn eigen
rationele keuze, veeleer dan dat het uit
een ziekte of onvermogen voortkomt.
Echter, de bestraffing verdient
aanvulling in termen van behandeling.
De auteur inventariseert een veelvoud
aan sancties, zonder dat deze verder
bijvoorbeeld naar mate van effectiviteit
worden gerangschikt. Naast een kort
hernieuwd verblijf in detentie of
bijvoorbeeld weekend-detentie, kan
het gaan om een informele of formele
waarschuwing door de reclasserings-
ambtenaar, door de officier van justitie
of door de rechter; het kan ook een
verlenging zijn van de verplichte duur
van het programma, meer of langer
toezicht, het zich vaker verplicht
moeten melden, verplichte deelname
aan groepssessies van de Anonieme
Alcoholisten of de Anonieme Narcotici,
verplichte deelname aan een vrij nieuw
fenomeen in Californië: het sober-
living program in een half-residentiële
voorziening, enzovoort. Ook kan
creatief gebruik worden gemaakt, als
hoofdsanctie dan wel aanvullend, van
electronisch huisarrest in de vorm van
huisarrest, electronische controle op
aanwezigheid op het werk of bij
verplichte weekend-activiteiten. Bij
herhaalde regelovertreding kan een
langdurig verblijf in een therapeutische
gemeenschap in beeld komen. Alleen
de dreiging hiermee lijkt zijn
uitwerking vaak al niet te missen.
Combinaties van deze sanctie-
modaliteiten maken het mogelijk een
op de persoon toegesneden en,
verhoopt, meer effectieve justitiële
reactie te geven.
Met literatuuropgave.

26
Vervaele, J.A.E.
La politique en matière de drogue;
continuité et changement aux Pays Bas
Déviance et société, 22e jrg., nr. 1,
1998, pp. 51-61
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Het in september 1995 door de
regering uitgebrachte rapport over de
Nederlandse politiek op het gebied
van drugs werd in maart 1996 in het
parlement besproken. Het rapport was
niet alleen bedoeld om een antwoord
te geven op de veranderende sociale
omstandigheden op gebied van het
gebruik en de handel in drugs maar
vooral op de nationale en internatio-
nale kritiek van de laatste jaren. De
reacties van woedende burgers
hebben al geleid tot het sluiten van
coffee-shops en zelfs van het fameuze
perron nul. Het rapport omvat drie
aspecten: de gevoerde politiek op het
gebied van de drugs en de resultaten
hiervan; een analyse van de
probleemgebieden en nieuwe politieke
opties voor de toekomst. De auteur
gaat in dit artikel in op de hoofdpun-
ten van het rapport. Het rapport geeft
aanleiding tot vele vragen. De schrijver
zou het debat vooralsnog willen
beperken tot een aantal nader door
hem geformuleerde vragen, zoals ’wat
is de relatie tussen het fenomeen
druggebruik en handel in drugs wat
de ontologische aspecten betreft en de
politiek op het gebied van gezondheid
en justitie?’ en ’wat is het belang van
grensoverschrijdende maatregelen op
het gebied van drugs?’.
Met literatuuropgave.

27
Walsh, T.C.
Psychopathic and nonpsychopathic
violence among alcohol offenders
The international journal of offender
therapy and comparative criminology,
43e jrg., nr. 1, 1999, pp. 34-48
In dit artikel bespreekt de auteur de
relatie tussen alcoholmisbruik en
geweld, waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen psychopa-
thische en niet-psychopathische
geweldplegers. In een onderzoek
onder 128 gedetineerde geweldplegers
werden beide typen geweldplegers

met elkaar vergeleken op de
kenmerken alcoholgebruik, geweld-
gebruik en de relatie tussen deze
kenmerken. Op basis van een
kwalitatieve analyse bleek dat
psychopathische geweldplegers onder
invloed van alcohol in vergelijking met
niet-psychopathische geweldplegers
onder invloed sneller agressief
reageren op provocaties, minder
gebukt gaan onder schuldgevoelens
en het gebruik van alcohol minder
vaak als excuus gebruiken om hun
gewelddadige gedrag te verklaren. Op
basis van een kwantitatieve analyse
kon worden vastgesteld dat hoewel
psychopatische geweldplegers meer
geweldsdelicten pleegden en sterker
afhankelijk waren van alcohol, ze
tijdens het plegen van gewelds-
delicten, waarbij men het slachtoffer
serieuze letselschade toebrengt,
daarentegen minder vaak onder
invloed zijn van alcohol in vergelijking
met niet-psychopatische geweld-
plegers. De auteur besluit met een
pleidooi voor verder onderzoek naar
methoden om psychopathologie bij
probleemdrinkers te kunnen bepalen
in relatie tot gewelddadig gedrag en
specifieke interventies te ontwikkelen
die recidive van gewelddadig gedrag
kunnen voorkomen.

Slachtofferstudies

28
Weisz, A.N., R.M. Tolman e.a.
An ecological study of nonresidential
services for battered women within a
comprehensive community protocol for
domestic violence
Journal of family violence, 13e jrg., nr.
4, 1998, pp. 395-415
De auteurs onderzoeken de kwaliteit
van de dienstverlening die aan door
hun partner mishandelde vrouwen is
gegeven door een hulpverlenings-
instantie in DuPage County, Illinois. De
term ecosystemen verwijst naar
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situaties waarin individuen niet actief
participeren, maar die wel grote
invloed hebben op wat er met hen
gebeurd. Naast de onderzochte
instantie - de FSS, Family Shelter
Service - richten de auteurs zich ook
op de reacties van politieagenten en
advocaten. De gegevens werden
verzameld met vragenlijsten en
persoonlijke interviews met vrouwen,
hulpverleners en advocaten. Met name
gingen de auteurs na wat de invloed
was van ’protective orders’, een
juridische maatregel t.b.v. vrouwen die
niet willen dat hun partner in de
gevangenis komt, maar wel dat die
stopt met geweldpleging. Het bleek
dat vrouwen die door de FSS werden
ondersteund en die een ’protective
order’ kregen eerder kans hadden op
een succesvolle rechtszaak. Ook bleek
dat de partners van die vrouwen dan
een grotere kans hadden gearresteerd
te worden. Als rechtszaken zich lang
voortslepen, is het gevolg daarvan dat
vrouwen de gebeurtenissen gaan
verdringen of bagatelliseren. Juist dan
doet de steun van de FSS zich gelden:
voortdurende begeleiding van de
hulpverleners helpt de slachtoffers zich
de ernst van het leed dat hen is
aangedaan weer te herinneren.
Met literatuuropgave.
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Journaal

Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschap-
pelijk bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:

1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);

2. Producten en diensten;
– overzicht en uitgebreide samenvat-
tingen van de nieuwste rapporten;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift Justitiële verkenningen;
– inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het Engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
– jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
– elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);

In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (literatuur-
bestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestel-
mogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficiënt leveren van
statistische en literatuur-informatie
kunt u terecht bij de WODC
informatiedesk (e-mail:
infodesk@wodc.minjust.nl).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
Ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel. 070-3706919
fax. 070-3707948
e-mail:
cnetburg@best-dep.minjus.nl

WODC-Thesaurus ‘Het criminaliteitsvraagstuk’ (geheel herziene uitgave)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het Ministerie van Justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangenis-

wezen en reclassering.
Na het uitkomen van de eerste uitgave
van de WODC-thesaurus in 1993 is
deze met succes toegepast als
instrument bij het toegankelijk maken
van publicaties op het gebied van het
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij
de Afdeling Documentaire Informatie-
voorziening van het WODC maar ook
op andere afdelingen binnen het
Ministerie van Justitie wordt de
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast
maken andere organisaties waaronder
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politiebibliotheken, het openbaar
ministerie, gevangenisbibliotheken en
de rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie
en politie sterk toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rond de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taakstraf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt.
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het Ministerie
van Justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven

officiële lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel. 070-3706919
Email:
cnetburg@best-dep.minjus.nl
Bestelwijze:
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,-
per ex.
Tel. 070-3706554 (mw. Eind)
Fax. 070-3707948
Email: infodesk@wodc.minjust.nl

Themanummers Justitiële
verkenningen

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiële
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema’s die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.
JV3, 2000, april: Biopsychologische
factoren
JV4, 2000, mei: Het schaduwgebied
van straffen (congres)
JV5, 2000, juni: Criminalisering
JV6, 2000, juli/augustus: Zeden
JV7, 2000, september: Onderzoeks-
nummer

Congressen

Migrantencultuur en Nederlands
recht
Twee proefschriften staan tijdens deze
studiemiddag centraal: Wibo van
Rossum: Verschijnen voor de rechter;
hoe het hoort en het ritueel van Turkse
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verdachten in de rechtszaal (Uitgeverij
Duizend & Een, Amsterdam); Sarah
van Walsum, De schaduw van de
grens; het Nederlandse vreemdelingen-
recht en de sociale zekerheid van
Javaanse Surinamers (Gouda Quint,
Arnhem). Op de studiemiddag zullen
o.a. de volgende vragen aan de orde
worden gesteld: Welke rol speelt
‘migrantencultuur’ in onderzoeken?
Welke relaties bestaan er tussen ‘eigen
recht’ en ’Nederlands recht? Moet het
Nederlandse rechtssysteem rekening
houden met normen en waarden uit
andere culturen? En zo ja, op welke
wijze?
Datum: 7 april 2000, 13.30u.
Plaats: Zaal A-009 van de Oudeman-
huispoort te Amsterdam Inlichtingen/
aanmelding: Peter de Jong (SISWO/
Instituut voor Maatschappijweten-
schappen, Plantage Muidergracht 4,
1018 TV Amsterdam), fax: 020-
6229430,
e-mail: Jong@siswo.uva.nl

Verjaring
Praktijkdag over de juridische
begrippen ‘bevrijdende’ en ‘verkrij-
gende’ verjaring. Beide soorten
kunnen ingrijpende gevolgen hebben
voor het rechtsverkeer. Een ieder die
de rechtspraktijk beoefent, moet de
regels inzake verjaring dan ook op het
netvlies blijven houden. Inleiders zijn:
W.M. Kleijn (em. Hoogleraar burgerlijk
en notarieel recht RUL; dagvoorzitter);
C.G. Breedveld-de Voogd (bijzonder
griffier voor de vaste commissie voor
Justitie van de 2e Kamer). Workshops:
Verjaring in het arbeidsrecht: Th.
Veling en M.H. Rochat, beiden
verbonden aan het advocatenkantoor
Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn,
Den Haag; Verjaring en verval bij
(publiekrechtelijke) (geld)vorderingen:
M.W. Scheltema, verbonden aan het
advocatenkantoor Pels Rijcken &
Drooglever Fortuijn, Den Haag;
Verjaring: overheidsgronden en

kadaster: W.M. Kleijn; Wetsvoorstel
verjaring personenschade, E. Bauw,
raadadviseur DW Ministerie van
Justitie; Verval en verjaring bij koop:
C.G. Breedveld-De Voogd.
Datum: 13 april 2000
Plaats: Hotel-congrescentrum
Breukelen
Informatie/inschrijving: Studiecentrum
Kerckebosch, Postbus 122, 3700 AC
Zeist, tel.: 030-6984222, fax:
030-6984223,
email: info@kerckebosch.nl.

Universal jurisdiction for crimes
against humanity
The much publicized Pinochet case
has drawn attention to the issue of
universal jurisdiction for crimes against
humanity. Atrocities committed in
Rwanda, Siera Leone and Chad, to cite
only a few, demonstrate that the
subject is also of importance for
Africa. The seminar will address issues
relating to the prosecution of persons
accused of having committed crimes
against humanity in Africa. Should
persons accused of such crimes only
be tried by United Nations Tribunals
and National Courts of the countries
where those crimes were committed?
Datum: 18 april 2000
Plaats: Universiteit Maastricht, Faculteit
rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 3,
Maastricht
Informatie: Evelyn A. Ankumah,
Postbus 616, 6200 MD Maastricht, tel.:
043-3882532/043-3882523, fax:
043-3262250.

Risk assessment and psychopathy
Een-daags symposium ‘assessing risk
for violence’ (inclusief een halve dag
HCR-20 workshop) en drie-daagse
‘Basic and advanced Workshop in
Psychopathy and the PCL-R’. De
voertaal is Engels. Presentaties van
Robert D. Hare (Canada), Stephen D.
Hart (Canada), Christopher D. Webster
(Canada), Mats Dernevik (Zweden).
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Datum: 18-21 april 2000
Plaats: University Auditorium and
Conference Centre, Nijmegen
Inlichtingen: Martien Philipse, Willem
Pompe Stichting, Postbus 31435, 6503
CK Nijmegen, tel.: 024-3527600, fax:
024-3541392,
email: stafbureau@pompestichting.nl

Nationale beveiligingsdag
Tijdens deze informatieve bijeenkomst
komen alle actuele onderwerpen uit
het beveiligingsvak ter sprake. De dag
start met twee plenaire lezingen. In de
middag zijn er zeven workshops,
waarvan elke deelnemer er drie kan
bijwonen.
Datum: 19 april 2000
Plaats: Congrescentrum de Eenhoorn
te Amersfoort
Informatie: Meeting Point Communica-
tion, tel.: 026-3702100, fax: 026-
4439137.

AIO/OIO-dag
Deze dag wordt georganiseerd door
de AIO’s en OIO’s van de afdeling
Strafrecht en Criminologie van de VU.
’s Ochtends houden drie van hen een
presentatie over hun promotie-
onderzoek. De onderwerpen zullen
zijn: Rijksrecherche, straftoemeting en
het tuchtrecht van de politie. Het
middagprogramma heeft als thema ‘De
aanpak van voetbalvandalisme tijdens
Euro 2000’. Dit gedeelte speelt zich af
in de Amsterdam Arena. Er zijn drie
sprekers uitgenodigd: mr. P.P.A.M.
Notenboom (officier van Justitie te
Rotterdam), dr. H.B. Ferwerda
(senior-onderzoeker en algemeen
directeur van de Advies- en
Onderzoeksgroep Beke te Arnhem en
Middelburg) en prof. T.M. Schalken
(hoogleraar strafrecht aan de VU).
Datum: 27 april 2000, 09.30
Plaats: VU, Amsterdam
Inschrijving en inlichtingen: Marius
Duker (020-4446216 of
email: m.j.a.duker@rechten.vu.nl

Informatie:
www.rechten.vu.nl/~strafrecht/aio

WODC Jaarcongres: Het schemer-
gebied van het straffen; over de
ondoorzichtigheid van het
sanctiesysteem
Aanmelding: Door inzending van de
aanmeldingskaart, eventueel door
faxen van de aanmeldingskaart (fax:
0320-233158), per email:
vermande.studiedagen@sdu.nl. Direct
na aanmelding ontvangen de
deelnemers een bevestiging van
inschrijving en een factuur. Circa tien
dagen voor het congres wordt een
deelnemerskaart en een routebeschrij-
ving toegezonden.
Datum: 18 mei 2000
Plaats: De Reehorst te Ede
Inhoudelijke informatie: B.S.J. Wartna
(WODC), tel.: 070-3707604; mw. J.W.
Plaisier (WODC), tel.: 070-3706510.
Organisatorische informatie: Carla
Blanket, Vermande Studiedagen,
tel.: 0320-237727.

Criminaliteit en rechtshandhaving
Datum: 21 september 2000
Plaats: Stadsgehoorzaal, Leiden
Informatie: mw. H.C. Albers, secreta-
riaat Nederlands Studiecentrum voor
Criminaliteit en Rechtshandhaving,
email: albers@niscale.leidenuniv.nl

Master in European Criminology
(M.A.)
De Afdeling strafrecht en Criminologie
van de Faculteit Rechten aan de K.U.
Leuven (België) is in september 1999
van start gegaan met een nieuw
post-graduaat programma, het Master
in European Criminology. Het
programma wordt uitgevoerd in
samenwerking met een aantal
prominente universiteiten en
onderzoeksinstituten in Europa: het
wetenschappelijk Onderzoek- en
documentatiecentrum (WODC) te Den
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Haag; het Max-Planck-Institüt für
Ausländisches und Internationales
Strafrecht in Freiburg, het Criminolo-
gisch Instituut van de Universiteit in
Sheffield en het Criminologisch
Instituut van de Eberhard-Karls-
Universiteit in Tübingen. Het M.A. in
European Criminology staat open voor
studenten en ‘professionals’ die zich
willen verdiepen in de relevantie van
recent ontwikkelde criminologische
theorieën en deze willen toetsen aan
het beleid op nationaal, Europees en
internationaal niveau. Het M.A.
Programma loopt over één academie-
jaar. Het is een volledig Engelstalig
programma dat op een evenwichtige
manier onderwijs met onderzoek
combineert. Voor meer informatie:
Centre for advanced academic studies,
Hilde van Lindt, Hooverplein 10,
B-3000 Leuven (tel.: 00/32/16/325268
of 325300;
email:
hilde.vanlindt@law.kuleuven.ac.be
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Boeken en rapporten

Onderstaande publicaties kunnen te
leen worden aangevraagd bij het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, Schedeldoeks-
haven 100, Den Haag, tel.: 070-
3706554[5]3.

Bie, E. de
Lokaal jeugdgeweld in kaart; een
onderzoek naar spreiding van
jeugdgeweld in de stad Groningen
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen,
Vakgroep Strafrecht en Criminologie,
1999
Bochmann, C., K.-U. Griesheim
Compensation practices of States of the
European Union connected to crimes
against women
Helsinki, HEUNI, 1999
Bruin, B., C.A. Egten e.a.
Banqueroute; risico-analyse van
misbruik van financiële diensten door
criminele organisaties
Utrecht, Ernst & Young Consulting,
1999
Europa Instituut
Eindadvies MDW Kansspelen; Europese
regelgeving
Leiden, Europa Instituut, 1999
Faber, W., B.W.M. van der Lugt
Inpoldering van het fraudelandschap;
tussen-evaluatie interregionale
fraude-teams en het landelijk loket
horizontale fraude
Oss, Faber organisatievernieuwing,
1999
Koekkoek, A., P. Zoontjens e.a.
Bescherming van grondrechten in het
digitale tijdperk; een rechtsvergelijkend
onderzoek naar informatie- en
communicatievrijheid en privacy in
Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, de
Verenigde Staten en Canada;
interimrapport
Tilburg, Katholieke Universiteit
Brabant, 1999
Kooten, J.M. van
Effectief leidinggeven bij de politie;
achtergronden en evaluatiemethode
Houten, In-pact, 1999

KPMG Forensic Accounting
Complianceprogramma’s; een brug
tussen preventieve en repressieve
rechtshandhaving
Amstelveen, KPMG, 1999
Leppä, S.
Anticipating instead of preventing; using
the potential of crime risk assessment
in order to minimize the risks of
organized and other types of crime
Helsinki, HEUNI, 1999
Norris, C., J. Moran e.a. (red.)
Surveillance, closed circuit television
and social control
Aldershot, Ashgate, 1999
Painter, K., N. Tilley (red.)
Surveillance of public space; CCTV,
street lighting and crime prevention
Monsey, Criminal Justice Press, 1999
Peper, B., F. Spierings e.a.
Bemiddelen bij conflicten tussen buren;
een sociaal-wetenschappelijke evaluatie
van experimenten met Buurt-
bemiddeling in Nederland
Delft, Eburon, 1999
Ruimschotel, D., H. Borgers
Gericht handhaven en monitoren; op
zoek naar doelgroepen, non-
compliance, risicofactoren en het
zwarte circuit
Amsterdam, Compliance Methodology
Consultants, 1999
Schaapman, M.H., M.V.C. Aalders
e.a.
Van ‘boeven vangen’ naar preventie van
milieudelicten; het rendement van een
alternatief traject in het milieu-
strafrechtelijk onderzoek
Amsterdam, Universiteit van
Amsterdam, Centrum voor Milieurecht,
1999
Steenbergen, J.D.M., T.P. Spijker-
boer e.a.
Internationaal immigratierecht;
verdragen, besluiten van internationale
organisaties en internationale
jurisprudentie van belang voor het
Nederlands immigratierecht
Den Haag, Sdu, 1999

119



Torre, E.J. van der, U. Rosenthal e.a.
Voetbal en geweld; onderzoek naar
aanleiding van rellen en plunderingen bij
een huldiging in Rotterdam (25 april
1999)
Alphen aan den Rijn, Samsom, 1999
Voss, S., J. Sadri-Herzog e.a. (red.)
Berliner Forum Gewaltprävention
Berlin, Landeskommission Berlin
gegen Gewalt, 1999

De WODC-rapporten

Om zo veel mogelijk belanghebbenden
te informeren over de onderzoeksre-
sultaten van het WODC wordt een
beperkte oplage van de rapporten
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het Ministerie van
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van
een verzendlijst die afhankelijk van het
onderwerp van het rapport opgesteld
wordt.
De rapporten in de reeks Onderzoek
en Beleid (O&B) zijn tot en met nr. 161
uitgegeven door Gouda Quint BV en
zijn voor belangstellenden, die niet
voor een kosteloos rapport in
aanmerking komen, te bestellen bij
Gouda Quint BV, postbus 23, 7400 GA
Deventer, telefoon: 0570-633155. Een
complete lijst van de WODC-rapporten
is te verkrijgen bij het WODC (tel.:
070-3706554) en te vinden op de
WODC-Internetsite (www.minjust.nl/
wodc). Daar zijn ook de uitgebreide
samenvattingen te vinden van alle
vanaf 1997 verschenen WODC-
rapporten. Hieronder volgen de
titelbeschrijvingen van de in 1998,
1999 en 2000 verschenen rapporten.

Onderzoek en Beleid

Boendermaker, L.
Eind goed, al goed? De leefsituatie van
jongeren een jaar na hun vertrek uit
een justitiële behandelinrichting
1998, O&B nr. 167

Leuw, Ed.
Instroom en capaciteit in de tbs-sector;
geregistreerde gegevens en izichten van
deskundigen
1998, O&B nr. 168
Mertens, N.M., M. Grapendaal en
B.J.W. Docter-Schamhardt
Meisjescriminaliteit in Nederland
1998, O&B nr. 169
Nelen, J.M., V. Sabee
Het vermogen te ontnemen; evaluatie
van de ontnemingswetgeving -
eindrapport
1998, O&B nr. 170
Eshuis, R.J.J.
Een kwestie van tijd; onderzoek naar de
doorlooptijden in handelszaken
1998, O&B nr. 171
Wetten, J.W., N. Dijkhoff en F. Heide
De positie van vrouwen in de
asielprocedure
1999, O&B nr. 172
Kleemans, E.R., E.A.I.M. van den
Berg, H.G. van de Bunt m.m.v. M.
Brouwers, R.F. Kouwenberg, G.
Paulides
Georganiseerde criminaliteit in
Nederland; rapportage op basis van de
WODC-monitor
1999, O&B nr. 173
Bol, M.W., G.J. Terlouw, L. Blees en
C. Verwers
Jong en gewelddadig; ontwikkeling en
achtergronden van de gewelds-
criminaliteit onder jeugdigen
1999, O&B nr. 174
Klijn, A., J. van der Schaaf, G.
Paulides
De rechtsbijstandsubsidie herzien; een
evaluatie van de toegangsregeling in de
Wet op de rechtsbijstand
1999, O&B nr. 175
Tak, Peter J.P.
The Dutch criminal Justice System;
Organisation and Operation
1999, O&B nr. 176
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Kruissink, M., A.M. van Hoorn,
J.L.M. Boek m.m.v. E.M.Th.
Beenakkers, M.G.J. Kockelkoren,
P.A.M. Verrest, G. Paulides
Infiltratie in het recht en in de praktijk
1999, O&B nr. 177
Vinne, H. van der
Geweld in vermogensdelicten; een
dieptestudie op basis van de
WODC-Strafrechtsmonitor
1999, O&B nr. 178
Gilhuis, P.C. , E.F. ten Heuvelhof,
H.G. van de Bunt, W. Huisman, M.
Lokin, J.W. Reintjes, R.J.M. van den
Bogert, A. de Lange en C.C.J.H.
Bijleveld
De effecten van klassieke en
alternatieve reguleringsinstrumenten in
milieuhandhaving
1999, O&B nr. 179
Schreuders, M.M., F.W.M. Huls,
W.M. Garnier en K.E. Swierstra
(red.); C.C.J.H. Bijleveld (WODC),
P.P.J. Groen (WODC), F. Heide
(WODC), W. van der Heide
(WODC), R.F. Meijer (WODC), P.R.
Smit (WODC), H.W.J.M. Huys
(CBS) en C.S. Wang (CBS)
Criminaliteit en rechtshandhaving 1999;
ontwikkelingen en samenhangen
1999, O&B nr. 180
Steinmann, P.L.M., F.P. van Tulder
en W. van der Heide
Prognose van de sanctiecapaciteit
1999-2003
1999, O&B nr. 181
Leuw, Ed. m.m.v. M. Brouwers en J.
Smit
Recidive na de tbs; patronen, trends en
processen en de inschatting van gevaar
1999, O&B nr. 182

Onderzoeksnotities

Baas, N.J.
Stalking; slachtoffers, daders en
maatregelen tegen deze vorm van
belagen
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 1, 1998

Kruissink, M., C. Verwers, N.
Dijkhoff
Organisatie van de recherchefunctie;
een inventarisatie in de 25 politie-
korpsen
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 2, 1998
Beijers, W.M.E.H., A. Klijn, J. van
der Schaaf, G. Paulides
Twee halen, ...; over de prijs van
meervoudig beroep op gesubsidieerde
rechtsbijstand
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 3, 1998
Baas, N.J.
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
(SOV); een literatuurverkenning naar
voor de SOV relevante ervaringen met
onvrijwillig geplaatste justitiabele
verslaafden in binnen- en buitenland
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 4, 1998
Laan, P.H. van der, A.A.M. Essers,
G.L.A.M. Huijbregts en E.C. Spaans
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit:
periode 1980-1996; een tussentijds
verslag
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 5, 1998
Beenakkers, E.M.Th.
Bijzondere verhoormethoden; een
literatuurverkenning
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 6, 1998
Luykx, F., M. Grapendaal
Justitie in de buurt; een evaluatie van
vier experimenten
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 1, 1999
Wartna, B.S.J.
Recidive-onderzoek in Nederland; een
overzicht van Nederlands onderzoek
naar hernieuwd crimineel gedrag
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 2, 1999
Baas, N.J. en E. Niemeijer
Kwaliteitssystemen voor de rechtspre-
kende macht; een internationale
verkenning
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 3, 1999
Passas, N.
Informal value transfer systems and
criminal organizations; a study into
so-called underground banking
networks
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 4, 1999
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Wartna, B.J.S., W.M.E.H. Beijers en
A.A.M. Essers
Ontkennende en bekennende
verdachten; over de proceshouding van
verdachten van strafzaken tijdens het
politieverhoor
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 5, 1999
Aron, U., F. Heide
Bandopname van het nader gehoor
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 6, 1999
Etman, O., J. Korpel
Eén jaar ‘Koppelingswet’ in de praktijk;
tussenrapportage over de implementatie
en het eerste uitvoeringsjaar
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 7, 1999
Beenakkers, E.Th.M.
Effectiviteit van sanctieprogramma’s:
bouwstenen voor een toesingskader;
een literatuurstudie
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 1, 2000

Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 2, 2000 122



Auteursrecht voorbehouden.
Behoudens uitzondering door de
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht
c.q. de uitgever van deze uitgave,
door de rechthebbende(n)
gemachtigd namens hem (hen) op
te treden, niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm of
anderzins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen
van toestemming tot publikatie in
dit tijdschrift houdt in:
1. dat de auteur de uitgever
machtigt om de door derden
verschuldigde vergoeding voor
kopiëren conform artikel 17, lid 2,
Auteurswet 1912 en het KB van
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex
artikel 16B 1912 te doen geldend
maken door en overeenkomstig
de statuten en reglementen van de
Stichting Reprorecht te
Amsterdam.
2. dat de auteur de Uitgever
machtigt om zijn rechten ex
artikel 16 sub A ten vierde
Auteurswet 1912 (bloemlezingen)
geldend te maken volgens
dezelfde beginselen als die van de
Stichting Reprorecht. Een en
ander behoudens uitdrukkelijk
voorbehoud zijdens de auteur.


