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Voorwoord
De Faillissementswet is inmiddels van kracht geweest in twee millennia, drie eeu-
wen en twaalf decennia. 120 jaar na inwerkingtreding is zij echter nog onvermin-
derd van belang.

Uiteraard zijn gedurende die 120 jaar wel wijzigingen en uitbreidingen doorgevoerd, 
maar het fundament staat nog stevig. Uit de opbouw van het huidige wetgevings-
programma Herijking Faillissementsrecht blijkt wel dat de Faillissementswet ook de 
komende jaren nog leidend zal blijven. 

Met de voortdurende werking van de Faillissementswet blijft ook de oorspronkelijke 
Parlementaire Geschiedenis van deze wet van belang voor praktijk en wetenschap. 
Tegelijkertijd blijkt deze Parlementaire Geschiedenis niet altijd even makkelijk 
beschikbaar te zijn. Daarom hebben wij gemeend dat een heruitgave van de twee 
door G.W. Baron Van der Feltz samengestelde delen van de ‘Geschiedenis van de Wet 
op het Faillissement en de Surséance van Betaling’ gerechtvaardigd is. Niet alleen 
als fysieke editie, maar ook als doorzoekbare digitale editie, zodat de Parlementaire 
Geschiedenis van deze wet 120 jaar na dato beter doorzoekbaar is dan ooit te voren.

Tips voor gebruik digitale editie

Deze digitale editie is doorzoekbaar gemaakt. Bedenk bij het doorzoeken dat de 
Parlementaire Geschiedenis van 1893 is opgesteld in oud-Nederlands. Sommige 
woorden hebben mogelijk een andere spelling dan nu, bijvoorbeeld “waardeering” 
in plaats van “waardering”. Zoeken op delen van woorden in plaats van volledige 
woorden levert vaak het beste resultaat op, bijvoorbeeld “onderh” als men zoekt naar 
het woord “onderhandse” met als spelling “onderhandsche” in oud-Nederlands.

Daarnaast is speciaal voor deze digitale editie een interactieve inhoudsopgave 
gemaakt. Door te klikken op een paginanummer in de inhoudsopgave springt het 
bestand direct naar de desbetreffende pagina. Iedere pagina heeft daarnaast een 
homebutton ( ). Door hier op te klikken springt het bestand weer terug naar de 
inhoudsopgave.

Amsterdam, mei 2016

J.M. Hummelen
www.dutchbankruptcy.com

M.S. Breeman
www.linkedin.com/in/martijnbreeman
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VO ORBERIOHT. 

Een enkel woord omtrent de inrichting van het boek moge het 
bij zijne verschijning ten geleide strekken. 

Ik heb gemeend · niet beter te kunnen doen, dan zoo veel moge-
lijk te werken naar het voorbeeld, bij het Wetboek van Strafrecht 
gegeven door den heer Mr. H. J. Smidt, wiens werk bij uitste!r 
praktisch en bruikbaar is gebleken. 

Waar ik kon heb ik wat er bij de schriftelijke en mondelinge 
gedachtenwisseling over het ontwerp is voorgevallen geplaatst op 
de verscl:tillende artikelen. '['wee uitzonderingen maakte ik in dat 
opzicht. In de eerste plaats wat betreft de schriftelijke gedachten-
wisseling over de gelijkstelling door het ontwerp van kooplieden 
en niet-kooplieden; aan hetgeen daarover werd geschreven gaf ik 
plaats in een afzonderlijk hoofdstuk. Wat mij daartoe leidde was 
de overweging, dat wat bij artikel 1 moest worden geplaatst reeds 
een zóó enorm en omvang had gekregen, dat het voor een gemak-
kelijker overzicht wenschelijk was, om, waar zulks eenigszins met 
grond geschieden kon, althans aan een gedeelte er van elders plaats 
in te ruimen. Op grond ef'ner dergelijke overweging voegde ik 
wat geschreven was over de opdracht der faillissementsbemoeiingen 
aan de rechtbanken liever samen in een afzonderlijk hoofdstuk, 
dan dat ik het plaatste bij artikel 2. 

Daar meerdere malen in een of meel' der stukken wordt verwe-
zen naar het voorstel der Staatscommissie, zal dit in zijn geheel 
worden opgenomen achter in het werk. Ten einde het naslaan 
gemakkelijk te maken wordt achter het nummer del' artikelen van 
het Regeeringsontwerp tusschen ( ) geplaatst het correspondeerende 
artikel uit het ontwerp der Staatscommissie. Enkele bepalingen uit 
laatstgenoemd ontwerp werden door de Regeering niet overgeno-
men; bij de desbetreffende artikelen zal de daarbij door de Staats-
commissie gegeven toelichting worden vermeld, hetgeen niet geschiedt 
bij de overige artikelen, daar de toelichting der Oommissie in den 
regel ongewijzigd door de Regeering bij haar ontwerp werd gevoegd. 

1 



II VOORBERICHT. 

Bij het verslag, uitgebracht door de Commissie van V oorberei-
ding uit de Tweede K;:tmer, is gevolgd de wijze van inriehting 
van het Verslag zelf (vergel. hierna bI. 10), met deze wijziging, 
dat het tusschen de Commissie en den Minister van Justitie ge-
houden mondeling overleg telkens is vermeld met halve regels. 

Waar artikelen werden aangehaald in de memorie van toelich-
ting, het advies van den Raad van State, het rapport aan :H. M. 
de Koningin-Regentes en het verslag van de Tweede Kamer, daar 
plaatste ik telkens, om het vinden gemakkelijk te maken Van de 
plaats waar die artikeleu gezocht moeten worden, -met dikke cijfers 
tusschen [] er achter het nummer van het wetsartikel: gelijk in 
het algemeen overal in het werk de artikelen der wet met dikke 
cijfers zijn gedrukt. 

De artikelen, waarbij de uitslag van de stemming in de Tweede 
Kamer. niet staat vermeld , werden zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 
- Door de Commissie van Voorbereiding werden, nadat de beraad-

slagingen in de Tweede Kamer reeds waren afgeloopen, in overleg 
met de Regeering den 27 April 1893, dus den dag vóór dien, 
waarop de eindstemming werd gehouden ,nog enkele wijzigingen 
aangebracht. De meeste dier wijzigingen betroffen verbeteringen 
op het gebied van taal of punctuatie, of wel vernummering der 
artikelen, noodzakelijk geworden door aanneming van voorgestelde 
amendementen. Die wijzigingen heb ik niet vermeld; enkele anderen 
echtel' zal men op de betrekkelijke artikelen aangeteekend vinden. 

Ten aanzien der gebezigde verkortingen diene het volgende: 
met O. R. 0; wordt aangeduid het Oorspronkelijk Regeerings-
Ontwerp; 
met G. O. wordt aangeduid het Ontwerp, zöoals het luidt na 
de daarin door de Regeering gebrachte wijzigingen; 
met M. B. 23 Maart 1893 de Brief, door den Minister van 
Justitie op gemelden datum gezonden aan den Voorzitter van 
de Tweede Kamer, waarin kennis werd gegeven van nog enkele 
andere wijzigingen in het oorspronkelijk ontwerp, als blijkens 
het Verslag dier Kamer waren vastgesteld. 

Eindelijk nog deze opmerking : waar ik meende ter wille van de 
duidelijkheid een of ander te moeten invoegen, heb ik dit steeds 
tusschen [ ] geplaatst. 

En hiermede ga het boek de wereld in, vergezeld van mijne 
beste wenschen dat het zijn weg moge vinden. 

HEERENVEEN, 
September 1895. G. W. v. D. F. 



HOOFDPUNTEN UIT DE GESCHIEDENIS DER WET. 

I. Bij Koninklijk besluit van 22 November 1879 nO . 26 werd, op 
een door den Minister van Justitie Mr. A. E. J. Modderman den 
18den November te voren uitgebracht rapport, eene Staatscommissie 
ingesteld tot herziening van het Wetboek van Koophandel. 

2. Bij rapport van 28 Februari 1887 werd den Koning door de 
Commissie aangeboden een ontwerp van wet op het faillissement en 
de surséance van betaling , vergezeld van eene toelichtende memorie. 

3. Bij schrijven van 1 Maart 1890 maakte krachtens Koninklijke 
machtiging de Minister van Justitie Jhr. Mr. G. L. M. H . Ruys 
van Beerenbroek het wetsontwerp bij den Raad van State aanhangig. 

4. Den 24 Juni 1890 werd door den Raad van State advies aan 
den Koning uitgebracht, welk advies vergezeld ging van 4-afzonder-
lijke adviezen van 's Raads leden Jhr. Mr. W. A. C. de Jonge en 
Mr. G. de Vries ; Mr. A. J. Swart; Jhr. Mr. W. F. Rochussenen 
Jhr. Mr. 1. F. van Humalda van Eysinga; en Jhr. Mr. 1. F . van 
Humalda van Eysinga en Mr. J . Heemskerk Az. 

5. Den 20 November 1890 werd over die adviezen door den Mi-
nister van Justitie Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys van Beerenbroek 
aan de Koningin-Regentes rapport uitgebracht. 

6. Bij Koninklijke boodschap van 9 December 1890 werd het 
ontwerp met memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal. 

7. Den 30 Januari 1891 werd uit de leden van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal benoemd eene Commissie ter voorbereiding 
van het onderzoek der wetsvoordracht. 

8. Bij brief van den Minister van Justitie Mr. H. J. Smidt d. d. 
9 September 1891 werd het ontwerp ingetrokken , doch bij Konink-
lijke boodschap van 22 September 1891 onveranderd weder ingediend. 

9. Den 2 October 1891 werd uit de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal opnieuw benoemd eene Commissie van Voor-
bereiding. 

10. Den 22 Februari 1893 werd door de Commissie het verslag, 



IV' HOOFDPUNTEN UIT DE G:ESCHlEDENIS DER WET. 

houdende de uitkomsten van het onderzoek, aan de Kamer over-
gelegd. 

11. Bij brief van 23 Maart 1893 werd door den Minister van Jus-
titie Mr. H. J. Smidt bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ingezonden het gewijzigd ontwerp van wet. 

12. Van 18-26 April 1893 werden in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal de openbare beraadslagingen gehouden. 

13. Den 28 April 1893 had in de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal de eindstemming over het wetsontwerp plaats. 

14. Den 21 Juli 1893 werd door de Oommissie van Rapporteurs uit 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, bestaande uit de heeren Mrs. 
Jhr. A. F. de Savornin Lohrnan; E. N. Rahusen, A. E. J. Nijsingh, 
M. J. Pijnappel en B. M. Vlielander Hein, verslag uitgebracht, en 
den 9 September 1893 uitgebracht het eindverslag, waarin tevens was 
opgenomen het antwoord der Regeering op het voorloopig verslag. 

15. Van 25-27 September 1893 werden in de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal de openbare beraadslagingen gehouden. 

16. Den 30 September 1893 is de wet op het faillissement en de 
surséance van betaling bekrachtigd door Hare Majesteit de Koningin-
Weduwe, Regentes, en onder nO. 140 in het Staatsblad opgenomen. 

11. Bij brief van 24 September 1894 zond het lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, de heer Mr. M. J. Pijnappel, bij die 
Kamer in een wetsvoorstel tot wijziging van de wet op het faillis-
sement en de surséance van betaling, welk voorstel vergezeld ging 
van eene toelichtende memorie. 

18. De Oommissie van Voorbereiding, benoemd uit de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en bestaande uit de heeren 
Mr. J. A. N. Travaglino, tevens voorzitter, Mr. A. F. K. Hartogh, 
G. H. Hintzen , Mr. O. Lupasse en Mr. H. L. Drucker, bracht 
ve1'slag uit den 13 Juni 1895. 

19. Den 27 en 28 Juni 1895 werden in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal de openbare beraadslagingen gehouden. 

20. De Oommissie van Rapporteurs uit de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, bestaande uit ' de heeren Mr. E. Fokker, Mr. 
A. E. J. Nijsingh, Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort , A. O. Wert-
heim en Jhr. Mr. L. O. O. O. M. van Nispen, bracht den 12 Juli 
1895 haar verslag uit. 

21. Den 18 Juli 1895 werden in de Eerste Kamer der Staten-
Generaal de openbare beraadslagingen gehouden. 

22. Den 6 September 1895 werd de wet bekrachtigd door H. M. 
de Koningin-Weduwe, Regentes, en onder nO. 155 in het Staatsblad 
opgenomen. 



WENSCHELIJKHEID VAN HERZIENING DER OUDE 
WETGEVING. 

Memorie van Toelichting. 
Bij Koninklijk besluit van 22 November 1879 n°. 26 werd eene Stàats-

commissie ingesteld tot " herziening van het Wetboek van Koophandel. 
Door die commissie') werd bij haar rapport van 28 Februari 1887 aan 
den Koning aangeboden het ontwerp ' een er wet op het faillissement en 
de s.urséance van betaling, met toelichting. Nadat deze stukken ingevolge 
's Konings machtiging door den druk waren openbaar gemaakt, hebben 
verschillende deskundigen hun oordeel daarover geuit, terwijl een groot 
aantal kamers van koophand el en fabrieken, het meerendeel daartoe 
uitgenoodigd door den ondergeteekende , enkele uit eigen beweging, hare 
ter zake betrekkelijke adviezen aan de Regeering hebben medegedeeld. 
De commissie met die adviezen en met de beschouwingen waartoe het 
ontwerp den Ondérgeteekende aanleiding gaf in kennis gesteld, heeft toen 
hare krachtige en door de Regeering hooggewaardeerde medewerking 
verleend om het ontwerp te brengen in den staat , waarin het thans aan 
de Vertegenwoordiging wordt aangeboden. Aan deze wetsvoordracht en 
de memorie van toelichting liggen niet slechts de voorstellen der Com-
missie ten grondslag, maar deze zijn daarbij zelfs, zoo veel mogelijk, 
woordelijk gevolgd. 

Algemeene Beschouwingen. 
Sedert de invoering van het Wetboek van Koophandel in 1838 is .het 

derde' boek daarvan, houdende ((voorzieningen in geval van onvermo-
gen van kooplieden" , onveranderd gebleven; er is zelfs geen enkel ar-

') Aanvankelijk bes60nd zij uit de heeren Mrs. J. G. Kist, tevens voorzitter, H. C. 
Verniers van der Loeff , J. A. Fruin, T. M. C. Asser. M. J. Pijnappel en Jhr. G. J. 
Th. Beelaerts van Blokland , tevens secretaris, terwijl aan de commissie als adjunct-
secretaris was toegevoegd J hr. Mr. R. K. W. Y. Diert van Melissant. Te midden vau 
haren arbeid t roffen der commissie zware verliezen. Bij Kon. besluit van 5 Oct. 1883 
nO. 27 . werd laatstgenoemde, op zijn verzoek, eervol ontheven van gemelde betrekking, 
onder .dankbetuiging voor de bewezen diensten , terwijl aan Mr. Verniers van der 
Loeff , mede .oP. zij n verzoek , onder da.nkbetuiging, ontslag werd verleend. als 
hd der commiSSie, en Mr. J . A. Fruin , door een vroegtl.1dlgen dood, aan de commissie 
en aan zijnen verderen hoogst gewichtigen en omvangrijken werkkring werd ontrukt. 
Krachtigen steun bij haren arbeid daarentegen vond de commissie in Mr. W. L. P. A. 
Molengraaff, die achtereenvolgens bij Kon. besluiten van 5 Oct. 1883 nO. 27 en 24 
Febr. 1885 nO. 8, tot adjunct· secretaris en lid der commissie werd benoemd. De wij-
zigingen die de commissie daarna heeft ondergaan, hebben eerst na de aanbieding aan 
den Koning van het wetsontwerp op het faillissement en de surséance van betaling 
plaats gehad. 
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tikel dat, in den loop dus van bijna een hal.ve o?!, maar de 
geringste wijziging heeft ondergaan: Toch hierUIt de schIJnbaar voor 
de hand liggende gevolgtrekkIng met afgeleid wo:den, da.t de bestaande 
regeling van het faillissement voldoet aan de elschen eener goede 
wetgeving mogen worden· gesteld. Integendeel toepassIng heeft reeds 
sedert jaren tot tal van klachten, vooral van de zlJde van de meest be-
langhebbende personen, van den handelsstand, aanleiding gegeven I.); zij 
bracht al spoedig aan het licht dat het werk van wetgever van 
1838 talrijke gebreken aankleven; ZlJ deed eene memgte controversen 
ontstaan, ' voor alles door de onvolledigheid der wet, haar zwijgen waar 
zij behoorde te spreken, in het leven geroepen '). 

Bezat Nederland in 1838 eene faillietenwet , die in vele opzichten de 
meeste buitenlandsche wetten op dit stuk overtrof, thans zou die lof-
spraak te eenenmale .zijn. geen wonder.Y.ijftig jaren van 
voortschrijdende rechtsontwlkkelIng aan haar yoorbiJgegaan; de re-
sultaten vlm eene even zoolange erval'lng en toetsmg aan de behoeften 
der praktijk, door dagelijksche toepassing verkregen, liggen nog onge-
bruikt. Bovendien is dit tijdperk van stilstand ten onzent juist samenge-
vallen met een tijdperk van levendige ontwikkeling en vooruitgang in 
onze nabuurstaten. Zoo ontving Pruissen eene lhÎeuwe wet op het faillis-
sement in 1885, Oostenrijk in 1869 (9 Januari), Hongarije in 1881, het 
Duitsche Rijk in 1877 (10 Februari, in werking getreden 1 October 
1879), Denemarken in 1872 (25 Maart,.in werking getreden 1 October 
1872) 3), België in 1851 (Hl April), Italië in 1882 (2 April-31 October, 
in werking getreden 1 Jar\Uari 1883), Spanje in 1885 (in werking ge-
treden 1 Januari 1886). In Engeland werd het faillietrecht voor het eerst 
in zijn geheelen omvang gecodificeerd in 1849 (Bankrupt Consolidation 
Act), welke wet sedert driemaal werd herzien, in 1861, 1869 en 1883 
(in werking sedert 1 Januari 1884) 4). 

Het derde boek van den Code de Commerce werd in Frankrijk reeds 
in 1838 (wet van 28 Mei) herzien en heeft toen belangrijke verbeterin-
gen ondergaan. Sedert 1879 zijn opnieuw verschillende voorstellen tot 
herziening van de geheele materie van het faillissement bij de Kamer 
van Afgev'lardigden aanhangig. Inmiddels kwam eene vrij ingrijpende 
wijziging tot stand bij de wet van 4 Maart 1889 «portant modjfication à 
la législation des faillites". Ook mag worden gewezen op de den 11den 
April 1889 door den Zwitserschen Bondsraad vastgestelde en bij de op 
17 November d. a. v. gehouden volksstemming aangenomen wet »Deber 

I) Dit bewijzen o. a. de vele adressen ter zake van het faillietenrecht door Kamers 
van Koophandel bij de regeering ingediend. 

') Verg. Mr. HINGST, iets over de werking onzer faillietwet , in Maga?ijn van Han· 
delsre.qt, dl. lIl, B., bI. 55 vlg.; Mr. GODEFROI in Magazijn van Handelsregt , dl. IV, 
B., bI. 67; Mr. G. J. M. v. VOORTHUYSEN , over de meest wenschelijke wijzigingen in onze 
faillietwet, in Themis, 1875. bI. 85 vlg. ; Jbr. Mr. O.Q. VAN SWINDEREN, eenige wen· 
schelijke wijzigingen in het Ned. faillietenregt , in Tijdschrift v. h. Ned. Regt, dl. V, 
bI. ll3 vlg. en 210 vlg . . Mr. J. O. DE MAREZ OVENS, de beginselen van het hedendaag-
sehe failhetenrecht, naar aanleiding der .Konkursordnung f. d. Deutsche Reich", 1883. Verg. 
verder de Handelingen van de Nederlandsche J uristen- Vereeniging over het onderwerp: 
welke hoofd verbeteringen zijn in het faillietrecht wenschelijk , bepaaldelijk met het oog op 

a. onderscheiding tusschen grootere en kleinere boedels; 
b. de mogelijkheid van gerechtelijke bekrachtiging van een onderhandsch akkoord 

bniten faillissement; 
c. eene vereenvoudiging der proceduren, waartoe het faillissement aanleiding geeft. 
PraeadYlezen van Mrs. J. POLS en F . S. VAN NIEROP in Handelingen enz., 1871, dl. 

I, bL 34-80. Beraadslaging en stemming over de vraagpunten in Handelingen 1871 , 
dl. H, bL 94-177. 

3) Deze wet heeft in 1887 (wet van 15 April) eenige veranderingen ondergaan. 
4) Partieelewijzigingen zijn ingevoerd in 1887 en 1888. 
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Schuldbetreibung , und KonkurR", Ten slotte verdient nog vermelding dat 
de «Act to estabhsh a umform system of bankruptcy throughout the United 
States" van '2 Maart 18ö7, welke eene codificatie van het faillietenrecht 
bevatte voor het geheele gebied der Vereenigde Staten van Noord-Ame-
rika, sedert weder is afgeschaft bij de wet van 7 Juni 1878, zonder 
vooralsnog dool' eene nieuwe regeling vervange'n te zijn , 

Dat de Nederlandsche wet l!?g de zoude staan in 1838 
het geval was, kan dus redellJkerwlJze met meer verwacht worden, De 
behoefte aan herziening deed zich dan ook reeds lang gevoelen, De 
klachten, die van kamers van koo phandel en van anderen het meest 
gehoorrl worden, betreffen de opdrij ving der faillissementskosten . ten ge-
volge del' vele en hooge griffi e-, zegel- en registratierechten; de talrijk-
heid del' voorgeschreven formalil eiten; den langen duur der faillissements-
afwikkeling , vooral bij insolventie; den geringen invloed den schuldeischers 
op den loop del' zaken toegekend; de waarmede akkoor-
den tot stand komen enz. Vooral echter heeft de jurisprudentie het be-
staan van groote leemten in de wet aan den dag gebracht. Zoo hebben 
het gemis van hepali ngen omtrent den inv.loeu van de faillietverklaring 
op bestaande rechtsbet.rekkingen , het ontbreken van elke regeling bij 
niet-nakoming door den schuldenaar van het gehomologeerde akkoord 
en de onzekerheid van den toestand del' schuldeischers en van den ge-
failleerde na het feitelijk eindigen van den faillissementstoestand door 
goedkeuring van de rekening en verantwoording des curators, talrijke 
nog steeds onopgeloste twistvragen in het leven geroepen, 

Scheen het wenschelijk , waar de grieven zoo talrijk en zoo ernstig zijn) 
zich niet te bepalen tot het amendeeren del' bestaande wet, maar veeleer 
eene geheel nieuwe wet te on twerpen , and erzijds was er geen voldoende 
reden om de herziening tot iets and ers of meer te doen strekken dan 
tot verbetering, verduidelijking en aanvu lling van het bestaande recht, 
telkens waar de ervaring had aangetoond dat zulks noodig was. 

Daarmede is de richting aangewezen waarin de wetgever heeft Ie ar-
beiden. Het Ontwerp schept geen nieuw recht, is geen uitvloeisel van 
nieuwe theorieën) maar beoo)!;t niet anders .dan ee n loutering van het 
geldend recht, door verwerking van de resultaten eener ruim vijftigjarige 
er varin g, Alleen waar een critisch onderzoek van de werking del' be-
staande wet) eene gestrenge toe tsin g daarvan aan de behoeften van het 
verkeer, eene nauwkeurige raadpleg'ing der rechtspraak en van de lite-
ratuur wijziging \'an het bestaande als wenschelijk deden kennen) is daartoe 
in het Ontwerp overgegaan, Vandaar ook dat. geen der nieuwere buitenland-
sehe wetten tot model kon diene n, Niettemin is de hu lp der rechtsvergelijking 
geenszins versmaad, veeleer zorgvuldig nagegaan hoe elk punt in vreemde 
wetgevingen is geregeld. Vooral is dit geschied ten aanzien van de «Kon-
kursordnung für das Deutsche Reich" en de «Loi SUl' la faillite Beige," 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Het Ontwerp gaat uit van het beginsel dat het faillisse ment is een gerech-

telijk beslag op het geheele vermogen des schuldenaars ten behoe ve zijnet' 
g'ezamenlijke schuldeisc hers, Deze opvatting' beheerscht alle voorgestelde 
bepalingen en verdient derhalve eenige nadere ontwikkeling. 

Zij leidt tot de volgende slotso mmen: 
1e Het faillissement betreft uitsluitend de goederen van den schuldenaar, 

niet ook diens persoon Lzie op art. 20]. .. 
2e De schuldenaar blijft eigenaar van het vermogen, bhJft de gerech-

tigde en verplichte persoon [zie op art 25]. 
3e Het beslag 'omvat het geheele vermogen [zie op art. 201-
4e Het failli ssement vindt zijn grens in de realisatie van het vermogen 

Lzie op art. 193]. . , . 
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Hiermede zijn in breede trekken de grondbeginselen aangewezen waarop 
het Ontwerp rust, en tot leiddraad hebben gestrekt bij 
zijner verschillende bepalmgen. eene toepassmg dier be-
ginselen aanleidino- gaf tot belangrIjke af WIJ km gen van de begtaande wet, 
kan geen verwondering wekken, wanneer men in het h?udt dat de 
voorschriften van het Wetboek van Koophandel de dUIdehJke sporen 
dragen dat de wetgever van 1838 geen helder inzicht had in de natuur 
van het faillissement, dat hij althans de kunst niet voldoende verstond 
zijne gedachten op on.?ubbelzinn!ge drukken. 

Evenals bij den wissel gevoelde hiJ dat de m zijnen tiJd gangbare 
voorstelling niet aan de behoeften van het verkeer voldeed, maar wist 
hij zich daarvan toch niet geheel los te maken. Vandaar eene tweeslach-
tigheid in de wet, die bij hare uitlegging en toepassing tot allerlei moeie-
lijkheden en twistvragen aanleiding heeft gegeven. Terwijl de wetgever 
het eene oogenblik bepalingen neerschreef, die zoovele concessies waren 
aan de behoeften van het verkeer, uitvloeisels van een rationeelel' op-
vatting van het behandelde rechtsinstituut, maar ook even zoovele in-
breuken op bestaande t.heorieën, bleken deze hem een oogenblik later 
weer te machtig en maakte hij, naast de eerste, bepalingen die alleen 
in die theorieën passen. Zoo ontnam hij den schuldenaar bij faillissement 
slechts het beheer en de beschikking over zijn vermogen, begrijpende 
dat het door de behoefte van het verkeer niet gevorderd wordt, ja daar-
mede strijdig is, in elk geval geen noodzakelijk gevolg van het faillisse-
ment mag heeten. dat de schuldenaar zijne bekwaamheid om te handelen 
verliest. Toch bleèf hem de leer van den burgerlijken dood, van de ca-
pitis deminutio, uitingen van het harde schuldrecht van vroeger eeuwen, 
aoor het hoofd spelen, en bracht deze er hem toe den faillissementstoe-
stand ook nog na de vereffening des boedels onbeperkt te laten voort-
bestaan, zoodat de schuldenaar) bij eene letterlijke toepassing der wet, 
feitelijk al even hulpeloos, even onbekwaam zou achterblijven als wan-
neer de burgerlijke dood met zoovele woorden in de wet opgenomen ware. 
Dit redeneeren van den wetgever "an uit twee verschillende elkander 
uitsluitende standpunten, legt ook aan eene juiste uitlegging der wet 
eigenaardige ' moeilijkheden in den weg. Het is de oorzaar van den be-
staanden strijd over den invloed van het faillissement op de handelings-
bevoegdheid van den schuldenaar, over den rechtstoestand des schulde-
naars bij insolventie nit de rekening en verantwoording van den curator, 
en over de hiermede in verband staande vragen omtrent de rechten der 
oude schuldeischers, de rechten der nieuwe schuldeischers. de mogelijk-
heid van een nieuw faillissement en de verhouding van de oude en nieuwe 
schuldeischers tot elkander. Naarmate men het eene of het andere der 
door den wetgever toegepast.e beginselen meer in het oog houdt, 
komt men noodzakehJkerw\lze tot eene verschillende beantwoordino- dier 
vragen. Vandaar dat doctrine en jurisprudentie nog steeds de ngodige 
va.stheid missen .. beschouwen sommigen van den ge-
failleerde over zijne goederen als absoluut. metig (Mr. GREGORY, eenige 
beschouwingen over de artt. 769 en 770 W. v. K., in N. Bedr. v. Recht-
gel. en Wetg., 1873, bI. 578 vlg.; DIEPHUIS , Handboek voor het Neder-
landsche Handelsregt , 2de druk, dl. lIl, bI. 239; DE MAREZ OYENS, t. 
a. p') bI: 42 vlg.); nietig, in dier voege dat slechts de 
schuldelschers Zich op , die mehgheld kunnen beroepen (v. RIEMSDIJK , t. 
a. p.; Hfdst. 111, bI: 84 vlg.). Volgens sommigen krijgt de o-efailleerde 
na van deIl:. curator overeenkomstig art. 885 W. v. beheer en 
beschiklong over zIJn vermogen terug (HINGST, Entwurf einer Konkurs-
ordnung für das deutsche Reich, Nieuwe Bfjdr., 1877, bI. 500 vlg.; 
OYENS, t. a. p'., bI. 238 vlg.; KIST, t. a. p., bI. 207; Redactie N. Bfj-
dragen en BVbl., 1885, D, bI. 282-287); anderen ontkennen dit (DIEP-
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HUIS, t. a. p., bI. 356; HOLTlus, het Nederlandsche Faillietenregt, 2de 
uitgaaf, bI. 520, vlg., en DE GEER, aldaar, noot 2 op bI. 521; V. RIEMS-
DIJK, t. a. p., Hfrlst. VI, bI. 166 vlg.; DE BEI1SET, diss. over de vereffe-
ning van den boedel bij taill., bI. 89 vlg.). In verband hiermede wor-
den omtrent rle rechten der oude en nieuwe schuld eischers de meest 
verschillende meeningen verkondigd (zie de aangehaalde t. z. p. 
en F. L. TONCKENS, Acad. Prft. de rechten der schuldeischers van een 
insolvent verklaarden koopman na ontslag des curators, 1887). 

De jurisprudentie is evenzeer verdeeld: de rb. te Amsterdam besliste 
17 Mei 1865, M. v. H., dl. 7, bI. 199 vlg., dat de gefailleerde ook na 
het ontslag des curators - zoolang h\i niet is gerehabiliteerd - on-
bevoegd is verbin tenissen aan te gaan; 28 Nov. 1855, W. nO. 1719 , had 
z\i het omgekeerde aangenomen, waarb\i ook te vergelijken 27 Mei 1867 , 
W. n° 2956; 25 Maart 1884, W. nO, 5098, oordeelde zij dat de gefail-
leerde ook na ontslag des curators geen inschuld kan invorderen, die 
deel uitmaakte van zijn indertijd insolvent verklaarden boedel; de rb. te 
's-Hertogenbosch was 10 Juli 1884, R. Bfidr. en Bijb!', 1885., D, bI. 
279, van eene tegenovergestelde meen ing. In de praktijk wordt thans 
een tweede faillissement ten verzoeke van nieuwe schuldeischers vrij al-
gemeen toegelaten (Hof den Haag 4 Mei 1885, W. n°. 5153; Hof Amster-
dam 26 November 1886, R. B. en B., deel II,D.,bI.213,waarbijechter 
te verg. Hof den Haag, 29 Juli 1889, vern. Rb. te Rotterdam, 8 Juni 
1889, W. n° 5762); daarbij worden de oude schuldeischers echter op 
de meest verschillende wijze behandelrl. 

Dat het met het oog op de rechtszekerheid absoluut noodzakelijk is, 
dat de wetgever een vast stelsel kieze en de wet in al hare bepalingen 
eene consequente uitdrukking van dit stelsel zij, kan niet beter worden 
aangetoond dan door te wijzen op deze feiten. In het Ontwerp zijn in 
dit opzicht de lessen der ervaring ter harte genomen. Men heeft er naar 
gestreefrl, de verscliillenrle artikelen zoo te redigeeren, dat twijfel om-
trent rle opvatting des wetgevers over den aard en het wezen van het 
faillissement zooveel mogelijk wordt uitgesloten. Bij de toelichting der 
afzonderlijke artikelen zal nader gelegenheid z\in het verband tusschen 
rle enkele bepaling en de hier voorop gesteld e algemeene beginsels nader 
aan te wijzen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
I. Opmej'kingen van algemeenen aard betreffende het 

geheele ontwerp. 
Bij Koninklijke boodschap van 9 December 1890 werd aan de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal aangeboden een ontwerp van wet op het fail-
lissement en de surséance van hetaling, welk ontwerp, nadat in de ver-
gadering van den 30sten Januari 1891 eene Commissie tot. voorbereiding 
was benoemd '), den 15den en 16den April daaraanvolgende in'de afdeelingen 
der Kamer werd onderzocht. Door rle seJert opgetrerlen Regeering werd 
het ontwerp, bij brief van den Minister van Justitie, rlateerende 9 Sep-
tember 1891, ingetrokken, doch hij Koninklijke boodschap van 22 Sep-
tember 1891 onveranderd weder ingediend en vergadering v.al! 2 
October 1891 opnieuw in handen eener CommIssie van VoorbereIdIng 
gesteld '), waarop, den 12den en 17den November daaraanvolgende, een 

') Bestaande uit de heeren Smidt, tevens voorzitter, TravagEno, Heemskerk, Har-
togh en Bevers. 

' ) Bestaande uit de heeren TravagEno, tevens voorzitter , Hartogh, Bevers, Hnber 
en Hintzen. De heer Smidt was bij Koninklijk besluit van 20 Augustus 1891 nO. 3 



10 WENSCHELIJKHEID VAN HEH.ZIENING 

hernieuwd onderzoek in de plaats had. De Commissie van 
Voorbereiding legt in onderstaanu Verslag de uitkomsten van het onder-
zoek in de afdeelingen en van haar eig'en arbeid aan de Kamer over. 
Daaronder is telkens, met kortere regels, het .antwoord del' Regeering 

terwijl daarnaast vermeld worden de resultaten van het mon-
deling tusschen de Commissie en de Regeering, voor zoo ver dit 
heeft plaats gehad '). 

Het bovengenoemd ontwerp van wet werd in de afdeelingen oer Ka-
mer algemeen met belangstelling ontvangen. Het groote gewicht der zaak 
werd niet ontveinsd, maar juist wegens den onmiskenbaren invloerl, 
dien eene nieuwe regeling op onze toestanden kan uit-
oefenen, werd betreurd, dat de Staatscommissie, welke de bewerking 
van het ontwerp op zich had genomen, uitsluitend had bestaan uit rechts-
geleerden. Met het oog op het groote belang, dat de handel bij eene 
goede regeling der daarin vervatte onderwerpen heeft, ware het wen-
schelijk geweest, dat iu bedoelde commissie ook van 
den handel waren opgenomen. Overigens bracht men hulde aan de groote 
zorg, door de Staatscommissie aan hare taak besteed, vooral ook aan de 
duidelijkheid en degelijkheid van de bij het ontwerp gevoegde Memorie 
van TO.elichting. 

Het onderzoek van deze voordracht zoude, zoo werd voorts 
gemakkelijker gemaakt zijn, wanneer aan de Kamer waren medegedeeld 
de verschilpunten, welke tusschen den arbeid der Staatscommissie en 
dit wetsontwerp bestaan. De Commissie van Voorbereiding heeft het van 
gewicht geacht, a lthans de verschilpunten tusschen de beide ontwerpen 
duidelijk aan te wijzen en legt, als bijlage A van haar Verslag, een 
overzicht in bedoelden zin aan de Kamer over. Tevens heeft de Com-
missie gemeend, in aansluiting met hetgeen daaromtrent door Staats-
commissie en Regeering is gedaan, zoo veel mogelijk de jurisprudentie 
en literatuur over het onderwerp, zooals die tot op de vaststelling van 
het Verslag, 22 April 1892, zijn verschenen, in genoemd stuk te moeten 
opnemen. 

werd door eenige leden aangevoerd, dat, indien daartegen bij de 
Regeering geen bezwaar bestaat, zij prijs zouden stell en op overlegging 
van het advies van den Raad van State aangaande deze wetsvoordracht 
en van het antwoord, door de Regeering- op dat ad vies gegeven. \iV aar 
het een onderwerp betreft, aan de gezegde staatkunde vreemd, 
konden, meende men, tegen eene dergelijke overlegging geene overwe-
gende redenen worden aangevoerd 

Terw\il men voorts erkende, dat behoefte aan herziening der wetgeving 
op het faillissement en de surséance van betaling niet te loochenen valt, 
werd evenwel de meenillg uitgesproken, dat, zal die herziening op deug-
delijke wijze kunnen geschieden, de betere regeling van andere onder-
werpen vooraf had behooren te gaan . Als onderwerpen van materieel 
recht, die hier daarvoor in aanmerking komen, werden genoemd de 
rechten der geh uwd e vrouw in betrekking tot haar eigen goed, maar 
hovenal de vennootschappen, op eene betere regeling van welke materie 
reeds zoo vaak werd aandrongen. Buitendien had, naar velen meenden, 

benoemd tot Minister van Justitie , ter vervanging van den heer Ruys van Beeren-
broek ; de heer Heemskerk had intusschen opgehouilen lid der Kamer te zijn. 

') De resultaten van het mondeling overleg volgen in deze 'Bijlagen achter het ant-
woord der Regeering tusschen haakjes [in dit werk vervangen door halve regels J. 

Aan dit verlangen is door de Regeering, op verzoek der Commissie van Voorbe-
reiding, voldaan. (De beide stukken, met de daarbij behoorende vier nota's , worden 
als Bijlage B achter dit Verslag gevoegd.) 
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dit ontwerp behooren te zijn voorafgegaan door eene herzieninO' van de 
bepalingen op of wel door afschaffing van den lijfsdwang. " 

Om bovenstaande redenen meenden sommigen de tijdiO'heid der in-
diening van het wetsontwerp in twijfel te moeten trekken."'Wel is waar 
heeft de bestaande wetgeving op het faillissement tal van vragen doen 
ontstaan., doch deze zijn door eene langdurige praktijk en jurisprudentie 
beantwoord ·en beslist, zoodat ook uit dien hoofde er geene overwegende 
redenen bestaan, om dit onderwerp vóórop te schuiven. Daarenboven 
kan toch niemand ernstig meenen, dat eene nieuwe regeling van het 
onderwerp uit den aard der zaak niet tot nieuwe geschilpunten aanleiding 
zal geven. 

Indien ettelijke onderwerpen van materieel recht voor eene herzie-
ning of nieuwe regeling in aanmerking komen, zal er altijd verschil 
van . gevoelen zijn omtrent. de voorkeur, die het eene onderwerp 
boven een ander moet gegeven worden. W elhcht had r1e tegenwoor-
r1ige Minister van Justitie niet in de eerste plaats het faillissement en 
de surséance van betaling aangevat. Maar hij vonrl het ingediende 
ontwerp, waaraan reeds in de Kamer een belangrijke arbeid was ge-

Geplaatst voor de vraag, of die arbeid nutteloos zou z\in be-
steed, heeft hij haar niet. toestemmend kunnen beantwoorden. Welke 
andere keuze ook werd gedaan, altijd blijven er bedenkingen tegen 
de prioriteit van het gekozene. De meest practische weg schijnt, om 
er naar te streven, datgene tot afdoening te brengen, wat het meest 
is voorbereid, er overwegende bezwaren mochten bestaan tegen 
eene nieuwe regeling, indien niet een ander onderwerp voorafging. 
Dit laatste nu is in deze niet het geval. Hoe nuttig of noodig ook 
moge zijn eene herziening van de bepalingen betrekkelijk de rechten 
der gehuwde vrouw, de vennootschappen of den lijfsdwang, het ver-
band is niet van dien aard, dat, afgescheiden daarvan, eene nieuwe 
regeling van het faillissement en de surséance van betaling niet met 
goerl gevolg zou kunnen worden onrlernomen. De invloed van het 
faillissement op de tenuitvoerlegging van den lijfsdwang is in het ont-
werp behoorlijk voorzien. 

Dat de vele vragen, onder de bestaande wetgeving op het faillis-
sement gerezen, thans (,door een langdurige praktijk en jurisprudentie 
beantwoord en beslist" zouden zijn, wordt vooralsnog riOOl' rle ervaring 
niet bevestigd. Maal' bovendien: niet alleen tot het oplossen, zoo veel 
mogelijk, van die vragen, maar ook tot het scheppen van nieuw recht 
op tal van punten , waar de behoefte daaraan zich deed gevoelen, 
strekt de voorgestelde nieuwe regeling van het onderwerp. Dat deze 
tot nieuwe geschilpunten aanleiding zal geven, kan gereedelijk worden 
toegestemd. Dit is echter hier niet speciaal, maar voor elk onderwerp 
toepasselij k. Mag die bedenking d us wel gelden, waar het, gelijk hier, 
eene aangelegenheid betreft, waaromtrent twijfel, of eene herziening 
noodig kan geacht worden, schier ondenkbaar is 'I De sedert jaren 
herhaalde aandranO', zOlJwel in den boezem der Vertegenwoordiging, 
als door kamers v:n koophandel en fabrieken, om van anderen niet 
te gewag-en, uitgeoefend, om tot eene nieuwe wettelijke. regeling van 
het faillIssement te geraken, bewijst, dat. daaraan allel'wege behoefte 
gevoeld wordt, rlie er toe moge leiden , dat door gemeen overleg 
daaraan op bevredigende wijze worde voldaan. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(19 April 1893). 

De heer DE KANTER: Aan mijne collega's juristen kan ik zeker omtrent 
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deze zaak niets nieuws vertellen en ik geloof ook niet, dat zij dit van zullen 
verwachteu, maar het komt mij wel eens voor dat bij niet-juristen de angst voor 
de juristerij er zoo in zit, dat zij zeggen: ik laat de zaak eerst eens door de 
heeren onder elkander uitvechten en bij slot van rekening zal ik wel eene decisie 
nemen, maar qedul·ende den strijd absenteer ik mij liever. 

De niet-juridische leden zullen echter over deze zaak toch ook eene beslissing 
hebben te nemen, en nu wensch ik aan hen voor te houden de praktijk van de 
bestaande wet, in de hoop dat deze hen gunstig zal stemmen voor het Regeerings-
ontwerp. 

Ik wensch er op te wijzen dat de bestaande wet zulke groote en ernstige ge-
breken heeft, dat iedere poging tot verbetering met graagte moet worden aangevat; 
tevens wensch ik er op te wijzen, dat hetgeen door de Regeering gegeven wordt 
in tal van opzichten beter is, zood at . zij met gerustheid hunne stem aan dit 
wetsontwerp kunnen geven. 

De bestaande wet is slecht. Doch in hoevele opzichten kan eene wet wel niet 
blijken slecht te zijn? Eene wet kan blijken slecht te zijn omdat men ze niet uitvoert, 
of omdat bij de nitvoering zoo tal van gebreken blijken, dat men voelt, dat men 
haar moet wijzigen. 

Eene wet die men niet uitvoert ondermijnt het gezag van de wet. En dat kan 
toch niemand goedkeuren. Wanneer ik dUR aan die leden laat zien, hoe in tal 
van opzichten van bepalingen, thans in het Wetboek van Koophandel voorge-
schreven, door de tegenwogrdige practijk wordt afgeweken, en hoe in andere 
opzichten het vasthouden aan die bepalingen aanleiding geeft tot bepaalde d waas-
heden, dan geloof ik dat zij het met mij in alle opzichten eens zullen zijn, om de 
bestaande wet te veroordeel en. 

Ik begin met een van de eerste artikelen, die men, als men het instituut volgens 
de bestaande wet voor zich neemt, tegen komt, namelijk art. 770 van het Wet-
boek van Koophandel, daar straks ook door den Minister, in verband met het 
80ste grondwetsartikel, dat daarop betrekking heeft, gememoreerd. Het faillisse-
ment - zoo zegt dit artikel - heeft het gevolg, dat de schuldenaar van rechts-
wege de beschikking en het beheer over zijne goederen verliest; dat is een civiel 
gevolg, waaraan zich vastknoopt een politiek gevolg, namelijk, dat de failliet 
zijn kiesrecht verliest. Is dit nu in de practijk inderdaad waar? 

Ik geloof wel, dat misschien, als het gemeentebestuur op dit punt zeer accuraat 
is, er op gelet zal worden, wanneer er eene nieuwe kiezerslijst wordt vastgesteld; 
maar of een failliet, die eenmaal op een kiezerslijst staat, bij eene tusschentijd-
sche verkiezing, dns vóór dat de nieuwe lijst wordt vastgesteld, zal kunnen wor-
den geweerd, komt mij minstens twijfelachtig voor. Ik geloof niet, dat men de 
bevoegdheid heeft hem van de lijst te schrappen. Ik zou wel eens willen zien of, 
wanneer een. failliet zich aanbood bij de stembus, hij geweigerd zou kunnen wor-
den op grond, dat hij in staat van faillissement verkeert. Art. 770 blijft dus in 
tal van gevallen buiten gevolg. 

Een volgend artikel dat toegepast wordt is art. 792 Wetboek van Koophandel. 
De naleving daarvan zou inderdaad belachelijk zijn, wanneer de zaak zelve voor 
hen die er aan hechten, niet zoo ernstig ware. 

Art. 792 Wetboek van Koophandel luidt: "De curators moeten, dadelijk na 
hunne benoeming, in handen van den rechter-commissaris den eed afleggen van 
den hun opgedragen last getrouwelijk te zullen waarnemen". 

De eedsaflegging is dus in ieder faillissement hoe klein, hoe nietig ook, ver-
plichtend; maar men moet zien hoe dat gaat. Na afloop van de terechtzitting 
waarin het faillissement is uitgesproken, ziet men de benoemde curatoren even 
loopen naar de tafel waar de rechtbank zit; men ziet een paar maal de twee 
voorste vingers van de rechterhand opsteken en hoort even dikwijls het formulier 
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aframmelen; ja, wanneer éen curator toevallig in twee of drie kleine faillissemen-
ten is benoemd, hoort men denzelfden persoon voor elk faillissement eens zweren. 
Dit is eene toepassing van het artikel, die mij altij d tegen de borst heeft gestuit, 
en zij die met mij hechten aan het uitspreken van die sacramenteele woorden om 
hnnne diepe beteekenis , zullen met mij wenschen, dat deze parodie op den eed 
verdwijne. 

Art. 807 van het Wetboek van Koophandel - ik wijs daar met te meer ge-
noegen op, omdat de heer van Houten en de Minister er reeds over hebben ge-
sproken - schrijft voor, dat de curators de brieven openen aan den gefailleerde 
gericht. Dit is eene dringend noodzakelijke bepaling, maar die pas in het nien we 
ontwerp is geregeld .zooals het behoort, door namelijk voor te schrijven, dat de 
directenren van post- en telegraafkantoren woruen gewaarschuwd bij elk faillis-
sement in de stad hunner inwoning. Maar hoe wordt art. 807 Wetboek van 
Koophandel thans nageleefd? Ik geloof dat bijna geen enkele curator er. aan denkt 
het toe te passen. Mijne ondervinding althans is, dat toen ik onlangs als curator, 
om voor mij geldende redenen, het artikel eens toepaste en aan het postkantoor 
daarvan verklaring had gedaan, mij dit door mijne confrères zeer kwalijk werd 
genomen en mij gezegd werd, dat niemand dit artikel meer naleefde. Wanneer 
nn het ontwerp wet zal zijn geworden 1 is het zeker mogelijk dat de curator eens 
brieven in handen krijgt waarmede hij niet noodig heeft; wie weet wanneer een 
student failliet is verklaard, ik ben dit met den heer Hartogh eens 1 welke zon-
derlinge stukken den curator zullen bereiken; maar is dit bezwaar nu zoo groot? 

Ik ben ook wel eens curator geweest in faillissementen van kooplieden, die 
failliet waren gegaan in den tijd dat zij ook verliefd waren; en zoo zijn mij ook 
wel briefjes in handen gekomen, die niet by mli thuis behoorden, maar in der· 
gelijke gevallen verried de aanhef al heel spoedig den verderen inhoud, zoodat 
ik niet verder las. Men kan hierin gerust op de discretie van den curator rekenen 
en zooveel interessants staat in den regel niet in die billets doux, althans niet 
voor derden. 

Art. 810 Wetboek van Koophandel bepaalt, dat de opbrengst van de verkoo-
pingen 1 na aftrek van de kosten, en alle andere gereede penningen, bewaard 
worden in eene kast van twee ongelijk werkende sloten voorzien, terwijl de 
rechter-commissaris bepaalt onder welke verschillende personen de sleutels daarvan 
moeten worden bewaard. Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 25 jaren in de praktijk, 
maar ik heb nog nooit zoo'n brandkast behoeven aan te schaffen en op geen enkele 
griffie is er mij ooit een vertoond. In den regel zou de aanschaffing dan ook nut-
teloos en noodeloos zijn, want er valt niets te bewaren, maar wordt het uan ook 
niet hoog tijd dat de wet" zoo iets niet langer voorschrijft? 

Art. 811 schrijft voor dat elke maand den rechter-commissaris een staat van 
de kas moet worden aangeboden. De handhaving van dit artikel is eveneens in 
de praktijk onbekend. 

Nu volgt de afwikkeling van het faillissement. 
Het groote kwaad dat op dit punt aan de tegenwoordige wet kleeft is, dat die 

afwikkeling veel te omslachtig en veel te duur is. En juist daaraan komt dit 
ontwerp in zoo tal van opzichten te gemoet, dat ik inderdaad reeds daarom aan-
neming van het ontwerp wenschelijk zou achten. De vereenvoudiging van het 
faillissements-proces door dit ontwerp op zoo uitstekende wijze geregeld, zal naar 
mijne bescheiden meening ten goede komen aan de crediteuren die volgen s de 
tegenwoordige wet meestal de slachtoffers zijn van de enorme kosten. 

Nog een enkel woord over het slot van het faillissement. Een slot dat eigenlijk 
geen slot is, omdat het den gefailleerde en diens rechtstoestand geheel in de lucht 
laat hangen. Art. 887 heeft aanleiding gegeven tot heel wat jurisprudentie,. en 
het resultaat daarvan is dat de praktijk op het oogenblik den spot drijft met de 
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duidelijke bedoeling der wetgevers. Dat artikel gaat uit van de onderstelling dat 
wie eens failliet is, ook failliet blijft, dat aan het faillissement geen einde komt, 
tenzij door homologatie van het akkoord of door rehabilitatie. 

Wanneer dit waar was, zoude het geval zich toch niet kunnen voordoen dat 
iemaud vier of vijfmaal failliet werd verklaard. En dan wordt niet telkens het 
bestaande faillissement weder heropend, doch in de praktijk wordt een faillissement 
na ontslag van den curator als geëindigd beschouwd, in strijd dus met de wet. 
In dit ontwerp wordt deze zaak op zoo uitnemende wijze geregeld, dat, mijns 
inziens, verschil van meening over de vraag wan neer een faillissement eindigt 
en wat dan de rechtstoestand van den gefailleerde is, niet mogelijk is. 

In enkele grepen heb ik de Kamer laten zien, hoe slecht de bestaande toe-
stand is .... 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(26 September 1893). 

De heer VLIELANDER HEIN: Wanneer men een materie voor zich heeft 
zoo rijk aan verscheidenheid als de regeling van het faillissement, dan kan men 
er zich niet over verwonderen, dat op deze of gene onderdeelen min of meer 
gewichtige aanmerkingen gevallen zijn van den kant van deze Kamer, en uit den 
aard van de zaak valt natuurlijk in het Verslag van de Kamer het licht veel 
meer op de aanmerkingen dan op die gedeelten, die goedkeuring en instemming 
wegdragen. Het zou intusschen geheel verkeerd zijn, indien de Regeering daaruit 
den indruk wegdroeg, dat men het werk als zoodanig niet hoog waardeerde. De 
Minister van Justitie heeft reeds de ervaring kunnen opdoen dat het tegendeel 
waar is, vermits alle sprekers die gisteren het woord hebben gevoerd als om strtjd 
hebben verzekerd, dat het werk, dat thans is afgeleverd, zeer op prijs werd 
gesteld. Ik voor mij voeg er gaarne bij, dat ik mij daarbij ten volle aansluit. 
Inderdaad, het werk dat hier achter dit ontwerp schuilt, de Memorie van Toe-
lichting van de Staatscommissie, de Memorie van Toelichting van den Minister, 
het Verslag van de Commissie van Voorbereiding in de andere Kamer, zijn werk-
stukken van groote waarde, die, ik ben er zeker van, standaardwerken zullen 
blijven voor ons faillietenrecht en een plaats zullen innemen onder het beste. Maar 
niet alleen zijn die werken in hun soort meesterwerken , maar het ontwerp, zooals 
het daar ligt , is ook rijk aan zeel' groote practische en theoretische verbetering 
in ons faillietrecht. Wij hebben, om enkele te noemen, den nitstekenden maat-
regel, dat de rechter, hangende het onderzoek, eene voorloopige verzegeling van 
den boedel kan bevelen, een maatregel die uitstekend conservatoir werkt. 

De leer van betaling van opeischbare schulden is ook op eene zeer goede wijze 
geregeld. Hetzelfde kan gezegd worden van de vernietiging van bedriegelijke han-
delingen, waarbij het oude stelsel is teruggekeerd, volgens hetwelk zulke vernie-
tiging niet werkt tegen den derden verkrijger te goeder trouw. De leer van de 
compensatie is ook zeer goed geregeld. Er wordt aan de schuldeischers meer in-
vloed toegekend op den loop der zaken. Het verifieeren van schnlden is zeer veel 
vereenvoudigd en verbeterd door de invoering van het vooronderzoek des curators. 

En wat ook een uitstekende maatregel is, geheel nieuw, maar die in de praktijk 
onschatbare diensten zal bewijzen, en slechte praktijken die tot nu toe veelvuldig 
voorkwamen, in het vervolg zal weren, is de mogelijkheid der voorloopige veri-
ficatie van vorderingen ofschoon zij worden betwist. 

Eveneens draagt mijne sympathie weg de instelling dat het proces-verbaal van 
verificatie ook tegen den failliet voor het vervolg res judicata zal worden ten 
opzichte van die vorderingen welke hij erkent, al vind ik dat men den failliet 
aldaar tegenover de schuldeischers wat royaler had kunnen behandelen. 
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Eindelijk is het ook eene groote verbetering dat er een einde van het faillis-
sement is te zien, waarbij de crediteuren hunne rechten herkrijgen, zoodat het in 
het vervolg niet meer mogelijk zal zijn, dat de failliet voor zijn geheel volgend 
leven zijne faillietverklaring als een schild in zijne kas kan leggen, om daarachter 
verdere aanspraken in rechten af te weren. Waar zooveel goed is te vindeu is er 
een sterk tegenwicht tegen gewichtige bedenkingen die ook ik heb, en ruime 
aanleiding om den regel in toepassing te brengen dat men niet de scha voor de 
baat moet nemen ..... . 



VORM DER VOORDRAOHT. 

Memorie van Toelichting. 
Als een noodzakelijk gevolg van de[ ze 1 uitbreiding van het faillissement 

ook tot niet-kooplieden, kan de regeling daarvan niet langer een plaats 
vinden in een derde boek van het Wetboek van Koophandel. Vandaar 
dat het Ontwerp besteuHI is eene afzonderlijke wet op het faillissement 
en de surséance van betaling te vormen. lndeeling er van in het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, in plaats van den in te trekken titel 
« Van den staat van kennelijk onvermogen", welke als afzonderlijke in-
stelling komt te vervallen, schijnt niet wenschelijle Daardool' toch zoude 
de economie van dat wetboek te zeer verstoord worden. Het faillieten-
recht bevat te vele en bepalingen van 
aard, dan dat het geacht kan worden op zijn plaats te zijn in een Wet-
boek, meer eigenaardig gewijd aan het formeele procesrecht. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
II. Is eene afzonderlijke wet op faillissement en surséancê van beta-

ling raadzaam, dan wel de opneming der desbetreffende bepalingen in 
een of meer onzer wetboeken meer gewenscht ? 

Hieromtrent bestond in de afdeelingen verschil van gevoelen. Er waren 
leden, die er op wezen , hoe tegen de opneming van het faillieten recht 
in eene afzonderlijke wet wel is waar geen grond wettig bezwaar bestaat, 
maal' dat het toch bij de wijziging van art. 146 (thans art. 150) der 
Grondwet niet in de bedoeling gelegen heeft met het stelsel van codificatie 
te breken, of anders dan gebleken noodzakelijkheid daarvan af te 
wijken. Zij zouden derhalve aan opneming in een bestaand wetboek de 
voorkeur geven. Als zoodanig zoude in aanmerking komen, nu het fail-
lissement tot niet-kooplie.den wordt uitgebreid, hetzij het Wetboek 
van BurgerltJke Rechtsvordertng, waar het ontwerp den in te trekken 
titel «Van den staat van kennelijk onvermogen" zou behooren te vervan-
gen, hetzij het Burgerlijk Wetboek, indien de meening gedeeld wordt, 
dat het faillielenrecht te veel bepalingen van aard 
bevat, dan dat het zou kunnen worden opgenomen in een wetboek, aan 
het formeele procesrecht gewijd. 

Een ander gevoelen was dat van hen, die. op de gronden in de Me-
morie van Toelichting uiteengezet, tegen opneming in eene afzonderlijke 
wet geen overwegend bezwaar zagen. De aandacht werd er evenwel op 
gevestigd, dat, mocht het ontwerp in dien vorm tot wet verheven wor-
den, er in vele gevallen twijfel zal ontstaan, of het voor zaken van 
koophandel geldend materieel en processueel recht van toepassing zal 
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zijn. Eene bepaling als die van art. 1, eerste lid, van het "Wetboek van 
Koophandel, luidende: « Het Wetboek is voor zoo verre daar-
van .. dit "niet bijzonder is. ook op zal\en van 
koophandel toepassel\Jk , behoorde mutatis mutandis alsnog aan het ont-
werp te worden toegevoegd. Er waren echter ook leden die meenden 
dat alléén in geval faillissement eens koopmans de regelen 
procedure en bewiJs, lD zal,en van koophandel toepasselijk, moesten 
gelden .. 

Zooals de regeling in dit ontwerp wordt . voorgedragen , is in geen 
der bestaande wetboeken daarvoor eene eigenaardige plaats aan te 
wijzen. In deze omstandigheden is eene afzonderlijke wet te verkiezen 
en bestaat er juist aanleirling, gebruik te maken van de in art. 150 
der Grondwet verleenrle bevoegdheid, om van het stelsel van codificatie 
af te wijken. 

Dat er tw\ifel zou ontstaan, of het voor zaken van koophandel gel-
dend materieel en processueel recht wel van toepassing zal zijn en 
daarom eene bepaling, als die van art. 1, eerste lid Wetboek van 
Koophandel, aan hel ontwerp zou dienen te worden toegevoegd, 
schijnt niet juist. In de toepasselijkheid van de bijzondere bepaling.en 
voor handelszaken wordt niel de minste wijziging gebracht door het 
feit, dat de schuldenaar in staat van faillissement verkeert. Van die 
toepasselijkheid kan alleen sprake zijn bij verificatie-geschillen en bij 
procedures, waarin de boedel mocht worden gewikkeld, en de oplos-
sing zal dan gevonden worden in de artt. 3-5 Wetboek van Koop-
handel, die steeds beslissen, of eene zaak van koophandel aanwezig 
is. Nimmer is dan ook in eenige speciale wet gebleken van de behoefte 
aan eene bepaling, als nu in deze schijnt te zijn verlangd. 

De meening, dat alléén hij faillissement eens koopmans de regelen 
voor procedure en bew\is, in zake koophandel, moeten gelden, wordt 
niet gedeeld. Die regelen zullen, ook in geval van faillissement van 
een niet-koopman, blijven gelden, wanneer er een geschil is bijv. 
over eene wisselrechtelijke vordering. Omgekeerd zullen ze, zelfs bij 
faillissement van een koopman niet toepasselijk zijn, waar het geschil 
loopt over een onderwerp van zuiver burgerrechtelijken , niet com-
mercieelen aard . 

2 



INDEELING NAAR DEN GANG DER FAILLISSEMENTS-
AFWIKKELING. 

Memorie van Toelichting. 
In boofdzaak bee ft het ontwerp de indeeling van den bestaanden titel 

over faillissement behouden, althans beider indeeling berust op denzelfden 
gedachtengäng. Zij verdient de voorkeur poyen eene systematische indee-
ling, als in de Oostenrijllsche en Duitsclle Konkursordnungen is aange-
nomen. Materieel en formeel recht werken in het faillissement zoo op 
elkander in, dat eene consequente scheiding daarvan noodwendig den 
samenhang der verschillende webbe palingen in meerdere en mindere 
mate doet te 1001' gaan. Eene systematische indeeling behoort eerder thuis 
in een leerboek dan in eene wet, bij welker samenstelling voor alles 
naar practische bruikbaarheid moet gestreefd worden en welke gemak-
kelijk te raadplegen moet zijn. Aan die vereischten beantwoordt de in -
deeling der bestaand e wet ruimschoots. volgt den natuurlijken gang 
der faiJlissementsafwikkeJing op den voet. Zoo ook het Ontwerp. Naar 
gelang dat een nieuw stadium van het faillissement.sproces wordt behall-
deld, zijn de bepalingen van processueelen aard, die daarop betrekking 
hebben, telkens in eene afzonderlijke afdeeling bij elkander gebracht, 
maar ook tevens die door het faillissement veroorzaakte wijûgingen van 
bestaande rechtsbetrekkingen en rechtsverhoudinge n en in 't algemeen 
die bepalingen van materieelrechtelijken aard aangewezen, welke meer 
eigenaardig met dat stadium samenhangen. 

Verslag van de Tweede Kamer. 
111. Wat is verkieslijk: eene systematische indeeling, waarbij mate-

rieel en formeel recht uit elkander worden gehouden, dan wel eene 
meer practische, in het ontwerp aangenomen, waarbij de gang van hel 

in verschillende stadiën wordt gevolgd? 
Mocht ook al uit een wetenschappelijk oogpunt de eerstgenoemde in-

deeling meer aanbeveling verdienen, aan die, in het ontwerp aangeno-
men, meende men algemeen uit een practisch oogpunt de voorkeur te 
moeten geven. 



GELIJKE F AILLISSEMENTSBEREOHTING VOOR 
ALLE BOEDELS. 

Memorie van Toelichting. 
Herhaaldelijk is er op aangedrongen eene bijzondere, eenvoudige fail-

lissements-procedure in te voeren voor de afwikkeling van kleine boedels. 
De Engelsche Bankruptcy Act van 1883 geeft daarvan een voorbeeld 
(Part. VU, Sect. 121, 122). Na zorgvuldige overweging is echter in het 
Ontwerp aan dit verlangen geen gevolg gegeven In elk faillissement, 
hetzij groot of klein, is een zeker stel van formaliteiten noodig tot waar-
borg voor de richtige behartiging van de rechten van alle belanghebbende 
partijen. Die formaliteiten tot een minimum terug te brengen, voor zoo-
verre dit met rechtszekerheid samen kan gaan, is bij de samenstelling 
van het Ontwerp overal het streven geweest. Waar dit eenigszins mogelijk 
was, zijn bovendien verscheidene bepalingen facultatief gesteld. Daardoor 
is eene regeling verkregen, die zeer eenvoudig is, zoodat in geen fail-
lissement formaliteiten vervuld behoeven te worden, die niet geacht kun-
nen worden strikt noodzakelijk te zijn, en tevens elastiek genoeg om 
met den meer .of minder ingewikkelden aard van elk concreet faillisse-
ment rekening te houden. Daarnaast is voor eene afzonderlijke faillisse-
ments-procedure voor kleine boedels geen plaats; zij zou niet anders 
verkregen kunnen worden dan door opoffering van bepalingen, onmis-
baar geacht ter verkrijging van rechtszekerheid en waarborging van aller 
belangen. Inderdaad mag verklaard worden, dat faillissementen van wei-
nig aanbehng, die wel steeds de meerderheid zullen vormen, volgens 
he! Ontwerp op de meest eenvoudige wijze behandeld kunnen worden. 
Men lette er bijv. op, dat met toestemming van den gefailleerde reeds 
daags na de faillietverklaring alle goederen verkocht kunnen worden, 
met machtiging van den rechter-commissaris zelfs onderhands (artikel 
101, jO 174, [101, jo. 174]), zoodat dan reeds dadelijk niets dan contan-
ten te verdeel en zijn. Wat de faillissements-procedure zelve betreft, zij 
komt in he! kort hierop neder: binnen veertien dagen na de failliet ver-
klaring worden de schuldeischers aangemaand hunne vorderingen bij den 
curator in te dienen (artikelen 108 en 109 [108 en 1091) en hun tevens 
bekend gemaakt wanneer de verificatie-vergadering zal p'laats hebben. 
Zijn alle vorderingen van eenvoudigen aard en geven zIj den curator 
geen aanleiding tot betwisting, hetgeen blijken kan uit de lijsten, die 
door den curator zeven dagen vóór de vergadering ter griffie nedergelegd 
worden, dan zal geen der schuldeischers zich de moeite behoeven te 
geven in persoon of bij gemachtigde naar die vergadering te en 
deze slechts ten doel hebben om den gefailleerde de gelegenheid te ge-
ven, zoo hij dit niet reeds eerder gedaan heeft, een akkoord aan te 
bieden of anders te constateeren dat zonder verwijl kan worden overge-
gaan tot de pondspondsgewijze uitbetaling. De curator maald de uitbe-

op, die na goedkeuring door den rechter-commissaris (artikel 
180 Ll801) gedurende tien dagen ter inzage der schuldeischel's ligt, waar-
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van ieder van hen mededeeling ontvangt, met vermelding van het voor 
hem uitgetrokk en bedrag (artikel 18;3 l183 J). Na verloop dier tien dagen 
is de lijst (indien daartegen geen verzet gedaan wordt) verbindend (ar-
tikel 188 [187]), kunnen de schuldeischers terstond over het hun toeko-
mend bedrag beschikken (artikel 192 L 192]) en is het fai llissement ge-
eindigd (artikel 193 L 193]). 

Het ware geheel overbodig maar ook onuitvoerbaar naast deze regeling 
nog eene andere voor kleine boedels in het leven te roepen. Furmaliteiten 
als het opmaken eener boedelbesc,hr\iving, die onderhandsch kan zijn met 
waardeering door den curator (artikel94 L 94 j) en van een staat der baten 
en schulden (artikel 96 196]), het indienen der schuld vorderingen bij den 
curator en het opmaken eenel' uitdeelingsl\ist , zullen wel in geen geva l 
gemist kunnen worden. Een enkele blik in de vijfde afdeeling kan over-
tuigen, dat ook de formaliteiten, bij de verificatie in acht te nemen, 
inderdaad geen allll ere zijn dan de strikt noodzakelijke. Bovendien opent 
artikel 1G r161 de mogelijkheid tot kostelooze hehandeling of opheffing 
van het fail1issement bij gebrek aan actief i). 

Advies van den Raad) van State. I Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Krachtens Uwer Majesteits mach- Het beliaao-de Zijne Majesteit den 

liging heeft de Minister van Justitie, Koning, bij Kabinetsbeschikking van 
met een schrijven van 1 Maart 18UO, 18 Juli 11. n°. 8, aan den onderge-
1ste afd., n°. 117, bij den Raad van teekeIlde om consideratiën en advies 
State de overweging aanhangig ge- toe te zenden het advies van den 
rnaaid van een ontwerp van wet Raad van State, benevens viel' af-
op het faillissement en de surséance zonderl\ike adviezen van leden van 
van betaling. dien Raad, over het ontwerp van 

De Raad van State heeft dit be- wet op het faillü'sement en de sur-
langrijk wetsontwerp met de ver- séance van betaling met bijbehoo-
eischte aandacht onderzocht, en hij rende Memorie van Toelichting, het-
heeft als vrucht van dat onderzoek welk krachtens Zijner Majesteils 
de eer de volgende beschouwingen machtiging door den onderget.ee-
aan het oordeel van Uwe Majesteit kende bij missive van 1 Maárt 11 . 
te onderwerpen. aan de overwegingen van den Raad 

De Raad van State vereenigt zich was onderworpen. 
met hel gevoelen van de Regee- De ondergeteekende heeft met 
ring dat in de wet geen onder- groote belangstelling van die arlvie-
scheid behoort te worden gemaakt zen kennis genumen en is daarover, 
tusschen groote en kleine boedels, krachtens Zijner Majesteits machti-
en dat mitsdien het invoeren van ging, in over leg getreden met de bij 
eene bijzondere, eenvoudige failJis- Zijner Majesteits besluit d.d. 22 No-
sementsprocedure voor de afwikke- vember 1879 nO. 26 benoemde Staats-
ling van kleine boedels geene aan- commissie tot herzien ing van hel 
beveling verdient. Wetboek van Koophande l. 
. " . . Van de hooggewaardeerde voor-

hchtmg m dat opZicht den ondel'geteekende door de Staatscommissie op 

i) De Nederlandsche Jllristen-Vereeniging nam in hare vergadering van 25 Augustus 
1871 o. a. de volgende besluiten: 

In het failJietrecht is eene :vaste en doorgaande onderscheiding van behandeling met 
het oog op de meerdere of mmdere belangflJKheid des boedels niet wenscbelijk (zonder 
hoofdelijke stemming). 

is het wenschelijk '. dat de wet., voor. alle boedds naar eene eenvoudige be-
handehng strevende, bonndIen m sommIge opZichten vrijheid late om de vormen naar 
de omstandigheden van lederen boedel te regelen (zonder hoofdelijke slemmin.g). 

Eene afzonderhJke regelmg voor de behandeling van boedels waarin geen of naae-
noeg geen actief is, is wenschelijk (73 tegen 32 stemmen). '0 
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de meest wel willende w\ize verleend is bij de samenstelling van dit rap-
port dankbaar gebruikgema.akt. 

De lh houd van gemelde adviezen van den Raad van State en van 
sommige legen. getuigt van den ernst en de nauwgezetheid, 
waarmede dit gewlchlige onderwerp door den Raad is onderzocht en 
overwogen. 

De ondergeteekende heeft alsnu de eer Uwe Majesteit hierbij eerbie-
dig den uitslag mede te deelen waartoe de overweg'ing van gemelde ad-
viezen, omtrent de vele daarin besproken onderwerpen, hem heeft geleid. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Titel I. § 1 ... .. VermindeTing mn fo rmaliteiten en dtmr. Hierin wOl'CH 

door de voorwaardelijke toelating van sch u ld vorderingen wel eenigszins 
voorzien. Het werd echter betwijfeld , of elit afdoende zou bl\iken te zijn: 
Tegenwoordig zijn vele maanden, soms jaren , met de behandeling van 
een faillieten boedel gemoeid . De cred it euren moeten lijdelijk toezien en 
zich geheel op den curator verlaten. Door de bevoegdheid, in art. 69[691 
o. a. aan de schuldeischers toegekend, zullen deze voortaan in den 
commissaris een krachtigen steun ontmoeten; maar meer waarborg voor 
minder omslachtige procedure biedt het ontwerp niet aan. 

Hiertegen werd opgemerkt, dat processen, die uit de betwisting van 
rec.hten voortvloeien, in geen ontwerp, hoe dan ook ingericht, vermeden 
kunnen worden. Voor zoo ver eene snelle afwikkeling van de werkzaam-
heid van den curator afhangt, achtte men de daartoe strekkende bepa-
lingen in dit ontwerp voldoende. 

Aan de in het Verslag opgenomen bestrijding van den geuiten twijfel, 
als zou het ontwerp niet voldoende strekken tot voorkoming van on-
noodige formaliteiten en tot bekorting zooveel mogelijk van den duur 
van de faillissementen, kan de Regeering zich aansluiten. Voor zoo-
veel noodig- word e te dien opzichte nog verwezen naar bI. 9 en 10 
der Memorie van Toelichting L zie hiervoor bI. 19 en 201, waarin uit-
voerig- wordt aangewezen, dat de duur der faillissementen door .de 
bepalingen van het ontwerp zoo veel mogelijk bekort zal worden en 
de formaliteiten tot de strikt noodzakel ij ke zijn beperkt. 

§ 5. Eenheid van faillissementsbel'echtinq voor alle boedels,. geene afzon-
derlijke VOO)' kleine (Memorie van Toelichting, bladz. 9/10. Art. 74.) 

Vele leden zouden g-aarne voor kleine boedels eene nog eenvoudiger 
berechting wenschen. Men erkende echter, dat rationeele splitsi ng van 
gl'oote en kleine boedels zeer bezwarend en ook het belang van de na 
te komen formaliteiten dikwijls van andere omstandigheden, dan van 
de grootte der boedels afhankelijk is. Volgens sommigen ligt de oplossing 
van dit vraagstuk in het facultatief stellen van vele bepalingen. De mee-
ning werd hierbij uitgesproken, dat in het ontwerp - men vergelijke 
bladz. 10 der Memorie van Toelichting [zie hiervoor bI. 19 en 1 nog te veel 
formalit eiten dwingend zijn voorgeschreven, die de werkzaamheden van 
griffiën en curators niet onaanzienlijk zullen vermeerderen. De goerlpren 
kunnen terstond verkocht worelen (art. 101 jo. art. 174 [101 jO. 1741), 
maar toch zal de curator moelen inventariseeren (art. 94 L 941l ; vervol-
gens twee afschriften opmaken voor rechtbank en kantongerecht (art. 97 
L 971) benevens een voorloopigen staat van schulden (art. 96(961) waar-
van weder twee afschriften zullen moeten worden vervaardIgd (art. 97 
1971); eri eindelij li eene lijst van betwiste en van niet betwiste vorderin-
gen (art. 112 [ li21) , met' afschriften aan griffie en crediteuren (artt.114 
en 115 [114 en 1151). Een facultatief voorschrift scheen dan ook de 
voorkeur te verdienen. 
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Anderen echter konden zich met het systeem der Regeering vereeni-
gen en niet inzien, dat ten deze meerdere vereenvoudiging zou kunnen 
worden bereikt.. 

Dat de inventaris, de staat der schulden of de lijst van betwiste 
en niet betwiste vorderingen zou kunnen wegblijven, kan niet bedoeld 
zijn; de meest onderhandschp. en minnelijke afwikkeling van een 
boedel is, zonder die gegevens, niet denkbaar, laat staan eene ver-
antwoording van het gevoerde beheer. De in het verslag genoemde 
afschriften zullen wltarlijk niet tot vertraging leiden; trouwens in kleine 
faillissementen zullen de stukken zelve van geringen omvang zijn. 

Nota van den heer Levy. 
Het oogmerk der wettelijke regeling in Engeland is het faillissement 

zoo weinig aantrekkelijk te maken, dat het aantal personen, dit middel 
te baat nemend, tot het geringste cijfer wordt herleid. Mutato no mine , 
de te fabula narratur. Ter bereikin'g van voorschreven doel, zijn naar de 
bescheiden meening des ondergeteekenden verschillende punten uit die 
regeling voor overneming ten onzent vatbaar. 

Als zoodanig wijst aan: IV. Wettelijke splitsing van groote en kleine 
boedels. Men vergete niet, dat het ontwerp het faillissement generaliseert 
en de mogelijkheid opent om voor ééne, ook te doen failliet 
verklaren '). Daardoor is, naar de meening des ondergeteekenden, de 
eenvormige maatstaf van het ontwerp geoordeeld. Ook dit ont.werp zal, 
naar vreest, passend wellicht voor enkele groote boedels, veel te wijd 
blijken voor die massa's, waarin men met luttel percenten, mits snel 
uitbetaald, tevreden is of zijn moet. Hier moet en kan den rechter een 
pouvoir discrétionnail'e worden verleend. Worrlt. de schamele boedel be-
hoorlijk bewaard, te gelde gemaakt en vereffend door een deskundig amb-
tenaar en onder rechterlijk toezicht, niemand zal gesteld zijn op de naleving 
van formaliteiten, die bij de ontstentenis van actief zonderling afsteken. 

Terwijl in het Verslag erkend wordt, dat eene rationeele splitsing 
van groote en kleine boedels zeer bezwarend is, wil de heer LEVY, 
in Nota, haar toch door de wP.t zien toegepast. Tegenover zijne 
niet gestaafde vrees, dat het ontwerp wellicht alleen zal passen voor 
enkele groote boedels, mag gewezen worden op blzz. 9 en 10 der 
Memorie van Toelichting [zie hiervoor bI. 19 en 201 ten betooge van 
het tegendeel. Bovendien mag aan hem, die wettelijke splitsing tusschen 
groote en kleine boedels aanprijst, gevraagd worden, waaraan a priori 
kan erkend worden, of een boedel groot is of klein en waar de grens 
tusschen die beide ligt'? Het Verslag er ook met alle reden op, 
dat het al dan niet eenvoudige eener zaak dikwijls meer van andere 
omstandigheden, dan van de grootte des boedels afhankelijk is. 

I) Memorie van Toelichting, bladz. 17 [Zie hierna op art. 6]. 



OPDRAOHT DER FAILLISSEMENTSBEMOEIINGEN 
AAN DE REOHTBANKEN. 

Memorie van Toelichting. 
Een punt van overweging heeft look] uitgemaakt de vraag of de be-

rechting der faillissementen in navolging van de Bankruptcy Act en de 
Konkursordnung 1) aan den kantonrechter behoort te worden opgedra-
geIi. De belangrijke wijzilJ;ingen, die de aanneming van dit stelsel in de 
nauwelijks tot rust gekomen Wet op de Rechterl\ike Organisatie zou 
noodig maken, - immers zonder vermeerdering van het aantal kanton-
rechters zou aan eene dergelijke omvangrijke uitbreiding van hunnen 
werkkring niet kunnen worden gedacht, - heeft aanleiding gegeven aan 
het tegenwoordige stelsel van berechting der faillissementen door den 
gewonen rechter, dat zich in de practijk deugdelijk heeft betoond, ook 
voor de toekomst vast te houden. Evenwel moet worden erkend dat in 
de uitgestrektheid der tegenwoordilJ;e arrondissementen voor de schuld-
eischers eenig bezwaar is gelegen. Om dit weg te nemen wordt voorge-
steld de voor de schuldeischers gewichtigste stukken rakende het faillis-
sement ter inzage neer te leggen niet alleen ter griffie van de rechtbank, 
maar ook ter griffie van het kantongerecht van de woonplaats, of het 
kantoor of het verblijf der gefailleerden (naar gelang de faillietverklaring 
is uitgesproken door het rechterlijk college van woonplaats , kantoor of 
verblijf des schuldenaars), indien de plaats waar dit kantongerecht ge-
vestigd is, niet tevens is de zetel van de rec.htbank waar het faillissement 
aanhangig is. Men zie de art1. 97, 114, 139 en 183 197, 114, 139 en 1831-
Door deze bepalingen worden de schuldeischers in staat gesteld zich ter 
griffie van het kantonlJ;erecht op de hoolJ;te te houden van den loop van 
het faillissement. Schuldeischers, van te Leiden, Hoorn, Nijmegen, Amers-
foort, Eindhoven, Helmond , Harderwijk, enz., wonende gefailleerden 
zullen zich dus Biet meer respectievelijk naar den Haag, Alkmaar, Arn-
hem, Utrecht, 's Hertogenbosch, Roermond of Zwolle Lehoeven te beo 
geven om te vernemen wat voor hen van belang kan zijn. De voornaamste 
grief tegen de berechting door de arrondissements-rechtbanken mag 
hiermede als opgeheven beschouwd worden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord • 
. Titel I. 6. Opdracht der faillissementsbemoeiingen aan de rechtbank, 

met aan den kantonrechter. 
Sommige leden zouden er de voorkeur aan geven, indien, gelijk thans 

1) Waar alleen gesproken wordt van Konkursordnung wordt bedoeld de "Konkurs-
ordnung für das deutsche Reich". 
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en in het ontwerp, de faillietverklaring in alle door de recht-
bank werd uitrresproken ,Inaar aan deze de bevoegdheId werd verleend, 
wanneer dit voorkwam, het rechter-commissarisschap op te 
dragen aan eenen l,antonrechter, gevestigd in eene andere plaats, dan 
waar zich de zetel der rechtbank bevindt, voor het geval het faillissement 
is opengevallen binnen den kring van dat kantongerecht de meeste en 
grootste crediteuren ook daar wonen. DIt zou, merkten ZIJ op, tot gemak 
der schuldeischers en vermindering van kosten knnnen strekken, mits dan 
ook de vergaderingen enz. alle in bedoeld kanton plaats hadden. 

Anderen gaven in overweging, de faillissementsbemoeiingen alleen dan, 
maar dan ook in haar geheel, aan de rechtbank te laten, wanneer het 
faillissement was opengevallen binnen den kring van het kantongerecht, 
gevestigd ter plaatse, waar zich de zetel der rechtbank bevindt. Daarbui-
ten zouden zij het wenschelijk achten, die bemoeiingen (met uitzondering 
van de faillietverklaring desnoods) aan den kantonrechter op te dragen. 
In die minder drukke kantons zal deze ambtenaar daardoor geene over-
matige vermeerdering van werkzaamheden ondervinden, terwijl eene 
dergelijke regeling voorts zou tot ontlasting der rechtbanken en 
in het belang del:" crediteuren. Er waren echter leden, die twijfel opper-
den, of op deze wijze wel st.eeds voldoende waarborgen zouden bestaan 
voor eene richtige behartiging der hierbij betrokken belangen. 

Hoezeer niet ontkend wordt, dat er veel aanlokkelijks is in het 
denkbeeld, om aan den. kantonrechter sommige bemoeiingen op te 
dragen, dient men toch wel de gevolgen te overzien van een breken 
met het. bestaande stelsel van behandeling der faillissementen door 
de rechtbank. Al dadelijk rijst dit bezwaar, dat bij het uitspreken 
van het faillissement de rechtbank de gegevens niet bezit om de 
wenschelijkheid eener opdracht van het rechter-commissariaat aan den 
kantonrechter te beoordeel en en althans bij verzoek van faillietver-
klaring door een crediteur niet weet, waar de meeste en grootste 
crediteuren wonen. De opdracht van het rechter-commissariaat aan 
den kantonrechter alleen in enkele gevallen, zou verschillende com-
plicatiën en eene ongelijke behandeling der faillissementen (vg!. bij 
art. 64 [641) ten zeerste ten gevolge hebben. De afwikkeling van het 
faillissement zou in vele gevallen er door vertraagd en bemoeilijkt 
worden. Men denke aan de werkzaamheden, den rechter-commissaris 
opgedragen o. a. de artt. 65, 88, 122, 150 en 152 [65, 88, 122, 
150 en 152]. Maar bovendien, niet zelden zal de rechter-comtnissaris 
gewichtige beslissingen moeten nemen (zie o. a. de artt. 104, 175 L 104, 
1751). Bestaat er voldoende waarborg, dat een kantonrechter, die 
slechts bij uitzondering een faillisBement zal behandelen, daartoe de 
meest geschikte persoon is'? Dit bezwaar doet zich nog in veel sterker 
mate gevoelen tegen het voorstel om in faillissementen, opengevallen 
buiten den kring van het l<antongerecht, gevestigd ter plaatse, waar 
zich de zetel eener rechtbank bevindt, alle faillissementsbemoeiingen , 
met uitzondering van de faillietverklaring, op te dragen aan' den 
kantonrechter. De twijfel, in het Verslag geopperd, of op deze wijze 
steeds voldoende waarborgen zouden bestaan voor eene richtige be-
hartiging der daarbij betrokken belangen, is alleszins gerechtvaar-
digd. Over eene personeeIe vordering, meer beloopende dan f 200, 
mag de kantonrechter niet beslissen, maar hij zal wel beslissen over 
de gegrondheid van eene vordering van nog zoo hoog bedrag, indien 
deze op verificatievergadering betwist is, ja zelfs zal hij over de 
homologatie van een akkoord beslissen. Bovendien, zal in sommige 
kantons de kantonrechter daardoor geen overmatige vermeerdering 
van werkzaamheden ondervinden, .i uist in vele andere, waar de 
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tonrechters reeds met vele werkzaamheden zijn belast, zal dit wel 
het geval zijn . 

In zijn Nota [zie h!eronderl erkent de heer LEVY dit laatste, maar 
tot eene vermeerdeflng van {antongerechten niet over te gaan zou 
hij eene misplaatste zuinigheid achten . ' 

Nota van den heer Levy. 
Het oogmerk der wettelijke regeling in Engeland is het faillissement 

zoo weinig te maken , dat het aantal personen, dat middel 
te baat nemend, tot het geringste cijfer worrlt herleid. Mutato nomjne, 
de te fabula narratuI'. Ter bereiking yanvoorschreven doel , zijn naar de 
bescheiden meening des ondergeteekenelen verschillende punten uil die 
regeling voor overneming ten onzent vatbaar. 

Als zoodanig wijst hij aan : lIL Berechting door den kantonrechter, 
casu quo natuurlijk, met beroep. Deze staat nader aan de part\ien dan 
hetzij oe rechter-commissaris, de rechlhank. Voorgelicht door 
den Lbo ve nbedoelrl en] com ptabe len ambtenaar Izie hierna op art. 681, 
zal hij zeer gemakkel\ik op oe hoogte van zaken zich slellen el) in 
den loop der liquidatie, waar [lOoelig, kunnen ingcijpen. De verrlee-
ling die!' taak tusschen rechter-commissaris en rechtbank den 
ondergeteekende te zullen uitloopen op uiterlijk vertoon of overwicht des 

De berechting der faillissementsgeschillen heeft, wat juridieke 
beteekenis betreft, niets kenmerkends, tenzij deze enkele voor den crediteur 
niet juist verblijdende omstandigheid, dat er om een dividend gestreden 
wordt. Des kantonrechters gewone competentie omvat lal van zaken, niet. 
minder ingewikkeld en even gewichtig. De ware reden voor het hehoud 
van den rechter-comnlÎssaris is die, welke de Memorie van Toelichting 
geeft. »Zonder vermeerdering van het aan tal kantonrechters zou aan eene 
dergelijke omvangrijke uithreiding van hunnen werkkring niet kunnen 
wonlen gedacht" 1). De ondef!;(eteel,ende is van oordeel, dat waar het 
Staatsbelang zoodanige vermeerdering eischt, het verkeerd geplaatste 
zuinigheirl. ware haar ten offer te brengen. Bo vendien erkent de Me-
morie van Toelichting, dat in de uitgestrektheid <lel' tegenwoordili'e 
arrondissementen voor de schuldeischers eenig bezwaar is gelegen 'i. 
Zij meent echter, dat in die bedenking is voorzien, door de gelegen-
heid tot inzage van papieren tel' gri ffi e van het kantongerecht, welk e 
het ontwerp verleent (a rtt. 97, 114 , 139, 183 L97 , 114 , 139, 1831) . 
Naar de meening des ondergeteekenden komt het evenwel niet zoozeer op 
die in zage aan, als op de gelegenheid om persoonlijk zijne eigene zaken 
waar te nemen. De crediteur, die niet woont ter plaatse, waarde recht-
bank is gevestigd, worrIt daardoor verplicht zich te doen vertegenwoor-
digen, tegen welken met kosten gepaard. hij pleegt op te zien. 
Dit werkt de lijdzaamheid, die men tb ans veelal waarnemen kan, in de 
hand. Het is niet ongewoon, dat een koopman, met de verzuchting: un 
homme à la mer, de sc huld afschrijft en dividend als willst beschouwt. 
Deze I\idelijkheid heeft op hare beurt aanmoediging' van lichtvaardige 
k!,ed ietopn eming ten gevolge, veel meel' dan de fijn 0,ver,:"e-
glflgen nopens eigen rechtstoestand, waarvan de Memone van ToeiIchling 
bladz. 100 Lzie hierna dl. 1I, Afdeeling 81 gewaagt. 

De steller van de Nota zou gelijk hebben, indien inderdaad het 

1) Memorie van Toelichting, bladz. 10 [zie hierboven bI. 23]. 
') Memorie van Toelichting, ibid. 
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Staatsbelang vorderde, dat de berechting der faillissementen aan den 
kantonrechter werd opgedragen. Gesteld zelfs, dat die berechting met 
even goed gevolg aan den kantonrechter als aan de rechtbank kan 
worden opgedragen, dan is dit nog geene voldoende reden om tot 
opdracht aan den kantonrechter over t.e gaan, nu de rechtbank daar-
mede reeds meer dan vijftig jaren is belast en de wijziging belang-
rijke kosten wegens de dan noodzakelijke uitbreiding van het getal 
kantonrechters zou medebrengen. Het 8taatsbelang is dus beter ge-
diend de berechting te laten bij de rechtbank. Maar vooral, nu niet 
kan worden aangenomen, dat het even goed gediend zal zijn met 
eene berechting door de kantonrechter, is er in geen geval een ge-
noegzame grond om die berechting aan de rechtbank te ontnemen 

'. ", 



OPHEFFING DER ONDERSOHEIDIN G TUSSOHEN DEN 
STAAT VAN KENNELIJK ONVERMOGEN EN 

DIEN VAN FAILLISSEMENT. 

Memorie van Toelichting. 
Het ontwerp beperkt het faillissement niet tot kooplieden, maar maakt 

het toepasselijk op iederen schuldenaar. Zelfs al wil men niet zoover 
als de Nederlandsche in haar votum van 31 

Augustus 1883, waarbij zij verklaarde dat bijzondere rechtsvoorschriften 
van materieëlen of formeelen aard ten behoeve van kooplieden geen reden 
van bestaan meer hebben 1) , het zal in elk geval moeielijk ontkend kun-
nen worden, dat er geen voldoende grond bestaat waarom de wet bij 
het onvermogen van kooplieden and ere voorzieningen zoude voorschrijven 
dan bij dat van niet-kooplieden. De instelling van het failli ssement beoogt 
niets anders dan , staking van betaling door den schuldenaar , diens 
vermogen op eene billijke wijze onder al zijne schuldeischers , met eer-

van ieders recht, te verdeelen, en het geheele samenstel der 
bepalmgen, welke in eene faillieten wet worden gevonden , heeft geen 

" ander doel dan die verdeeling voor te bereiden, te 
, en te bewerkstelligen. is steeds wenschelijk en noodig, onverschillig 
., ·of de schuldenaar al dan niet koopman is. Er is geen reden denkbaar 

waarom daarvoor in het eene geval meer zorg zoude moeten worden 
gedragen dan in het andere 2). Dal. het maken van onderscheid te dezen 
in strijd is met den aard der zaak, daarvan levert juist de bestaande 
wetgeving het treffendst bewijs. 

De verschilpunten toch , die er thans tusschen faillissement eenerzijds 
en kennelijk onvermogen an derzijd s bestaan, zijn niet dan van zeer on-
dergeschikte beteekenis. Wel verldaarde de Regeering in 1826: llde be-
palingen van dezen titel (van faillissement) konden niet toepasselijk wor-
den gemaakt op hen die geen kooplieden zijn , omdat het belang des 
handels vordert, dat men regelen vaststelIe voor het geval, 
dat een koopman z\jne betalingen opschort" 3); toen zij echter weinige 
jaren daarna voorstelde in het W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

1) Verg. de Handelingen van de Nederlandsche Juristen-Vereeniging over het onder-
werp: "is het noodzakelijk of wenschelijk tusschen handelsrecht en burgerlijk recht te 
onderscheiden en ze tot voorwerpen van afzonderlijke wettelijke regeling te maken 1" 

Praeadviezen van Mrs. A. F. K. HARTOOR en W. L. P. A. MOLENORAAFF iu Han-
delingen, 1883, dL I, bL 180-377. Beraadslaging en stemming over de vraagpunten 
in Handelingen, 1883 , dL Il, bL 95-179. . 

2) Verg. de opmerkingen door den heer Cliffo rd gemaakt in de zitting van de Tweede 
Kamer van 20 Maar t 1826, bij VOORDUIN , Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche 
Wetboeken, dl. X, Wetb. van Kooph., dL 3, bL 634. 

3) Verg. VOORDUlN, t . a. p. bL 638. 
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het onvermogen ook van niet-kooplieden te rege len, hleek ook bij haar 
de natuur sterker dan de leer, en geen andere regeling mogelijk dan 
zulk eene die het faillissement, al zij het dan onder een anderen naam, 
toch feitelijk weder tot ni et-kooplieden uitbreidt. Het gewichtigste pUIlt 
van wordt in de artikelen 764 Wetboek van Koop-
handel el). 883 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvervordering , door welk 
laatste artikel de vervolginp; der verklaring in staat van I< ennelijk on-
vermogen eenigszins bemoeilijkt wordt, door te vorderen cl a t het ophou-
den te betalel1 uit bepaalde feilen, terwijl artikel 764 W etboek 
van Koophandel geheel aan het oordeel van den rechtel' overlaat te be-
slissen of bedoelde voorwaarde aanwezig is I), Dit te bestendigen Iwn op 
goede gronden niet verdedig-rl worden. Het is daaro m wenschelijk te dezell 
opzichte tot het oud-vaderlandsche recht terug te keeren en evenals de 
vroep;ere ordonnanties op de desolate boedelkamers (0. a. die 
van Amsterdam van 1659 en 1777), het Wet.uoek op de in-

en rechtspleging in het Holland van 1809, artikelen 
651-670, en het Ontwerp van Wet de manier van proce-
deeren in civiele zaken van '1815 , a rtikelen 150-178'), alle burgers 
aan het faillissemen t te onderwerpen a). Opmerkelijk is het dat juist in 
Duitschland, waar de kooplieden een zeer uitgebreid eigen recht bezitten, 
sedert de Konkursordnutlg' het faillissement algemeen is geworden en 
dat cloor de Engelsche Bankruptcy Act van het laatste geringe on-
derscheid, dat aldaar nog uestoIllI tusschen het faillissement van den 
(,trader" en dat van den «flon-trader", is opgeheven (verg. Sec. 4 (d.) 
Bankr. Act 1883 met Sec. 4 (3.) Bankr. Act. 1869). Ook in Oosten rijk, 
Denemarken, Zweden (wet van 18 September 18(2) en Noorwegen (wet 
van 6 Juni 1863) 4) kan ieder schuldenaar failliet verklaard worden. 

Advies van den Raad van State. 

In de eerste plaats heeft de Raad van State stilgestaan bij de in het 
ontwerp voorgestelde opheffing der onderscheiding tusschen den staat 
van kennelijk onvermogen en dien van faillissement. 

Met deze onderscheiding, aan het oud-I-lollandsch recht. vreemd, is ook 
in het buitenland door de wettell op het onderwerp meerendeels ge-
broken. 

Het valt intusschen niet. te ontkennen, dat de gelijkstelling in dezen 
van niet-kooplieden met. kooplieden, bij de regeling van het faillieten-
recht soms wel eenige moeilijkheid doet gevoelen. 

Reeds bij art. . 1 des ontwerps is zulks het geval bij het overwegen 
der vraag, - waarop straks bij het at'likelzal worden teruggekomen -
wanneer een niet-koopman geacht moet word en te hebben opgehouden 
te betalen, én, of alle schulden, zonder onderscheid, aanleiding tot eene 
faillietverklaring moeten geven, of niet. 

Ook valt niet te ontveinzen, dat, in het algemeen genomen, de maat-
schappelijke verhoud i ng van den niet-koopman in vele opzichten verschilt 
van die des koopmans. 

Dit leidde den wetgever van 1838 er dan ook toe, om de in den 

I) Verg. over het kennelijk onvermogen de dissertatie van Mr. J. J . DE VRIES , Het 
kennelijk onvermogen, 1870. 

Zie VOORDUIN , t. z. p., bL 587 vlg. . 
3) Vóór de invoering van den Códe de Commerce was dat ook in Frankrijk rech-

tens. Men zie JOUSSE, Commentaire su.r l'ordonnance du commerce de 1673, t. XI, art. 1 
note; BRAVARD-VEYRIÈRES (DEMANGEAT), trait! des f aillites et des banque-routes, 1864, 
p. 14, note (1). . 

') OL1VECRONA in de Revu.e de drait international, 1870, t. Il. 
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Fransehen Coele Civil reeds gemaakte onderscheiding tusschen het fail-
lisse ment en l'état de déconfiture d'un individu non comrnerçant nader 
uit te in den laatsten Titel van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvorderwg. 

De Raad van State is echtel' van oordeel, dat voor zoodanige onder-
scheiding geene genoegzame reden van bestaan aanwezig is. 

Hij is dat, waar iich ter zake van de opheffing 
dier onderscheldwg moetlijkheden mochten doen gevoelen, deze niet van 
dien aard zijn, dat daarom die opheffing achterwege zou moeten blijven . 

Wanneer in beginsel wordt aan7enomen, rlat ook ten aanzien van 
niet-kooplieden behoefte bestaat aan b\jzondere bepalingen voor het geval 
rlat die personen blijkbaar buiten staat zijn hunne schulden te betalen, 
- en men ziet, hoe de voor rlat geval thans geldende bepalin\l'en van 
Titel VII B. III van het Wetboek van Rechtsvorderwg voor 
een groot deel met die van Titel I B. III van het Wetboek van Koop-
handel reeds overeenkomen - dan leidt dit als van zelf tot de slotsom, 
dat te recht in deze wetsvoordracht de hier besproken onderscheiding 
is opgeheven, en de niet-kooplieden in de voordracht zijn begrepen. 

Trouwens de grenzen in artt. 3 en 4 van het Wetboek van Koop-
handel voor daden van koophandel getrokken, zijn tam elijk willekeurig. 
Dientengevolge is het soms twijfelachtig, of iemand als koopman dan wel 
als niet-koopman heeft geha'ndelrl, of vallen Soms buiten de categorie 
van kooplieden personen, die door hunne hand elingen daaronder gevoe-
gelijk zouden te rangschikken zijn. Men denke aan de stoom mole-
naars, wier handelingen niet in de termen van art. 3 van bet Wetboek 
van Koophandel vallen, daar zij geach t worden voor loon te werken; 
aan landbouwers, die eene groote zuivelzaak hebben; aan vetweiders, die 
dikwerf belangrijken veeuitvoer drij ven; aan hen die in effecten specu-
leeren ; aan aannemers van gebouwen, enz. (arrest Hoogen Raad 28 Fe-
hruari 18.90, W. 5845). 

Gaat men eindelijk uit van het hoofdbeginsel , waarop de geheele 
voordracht berust, - een beginsel, waarvan de juistheid door den Raad 
van State ten volle wordt beaamd, - dat namelijk het faillissement is een 
gerechtelijk beslag op het geheele vermogen des schulden aars ten be-
hoeve zijner gezamenlijke schuld ei-
sehers , dan bestaat er toch, wel 
beschouwd, geene reden om dit 
begi nsel niet toe te passen op hen, 
die geen koop lieden zijn. Executoir 
en conservatoir beslag kan door 
iederen schuldeischer voor eigene 
rekening gelegd worden, waarom 
dan niet een gerechtelijk beslag op 
alle goederen des schu ldenaars door 
de gezamenlijke schuldeischers toe 
te laten 'I 

Het is hoofdzakelijk op deze gron-
den, in verband met die in de Me-
morie van Toelichting voorkomende, 
dat de Raad van State zich veree-
nig! met de Regeeringsvoordracht., 
VOllr zoo verre die strekt tot ophef-
fing del' onderscheiding tussch en 
fai llissement en kennelijk onvermo-
(jen. Dat dientengevolge - gelijk 
trouwens ook uit anderen hoofde-
in de wetboeken en andere wetten 

Rapllort aan de Koningin-Regentes. 

Niet.tegenstaande bij den Raad 
van State eenige bedenkingen zijn 
gerezen tegen een der hoofdbegin-
selen van het wetsontwerp, de op -
heffing van de onderscheiding tus-
schen kooplieden en niet-Iwoplieden, 
waar he! de regeling geldt van de 
algemeene vermogens-executie, -
bedenkingen die in 's Raads advies 
nader worden uiteengezet bij de 
behandeling van art. 1 van het ont-
werp, en cl ie daar ter plaatse dan 
ook zullen worden behandeld, 
verldaart de Raad zich daarmede 
te kunnen vereenigen. 

De opmerking dat daardoor ver-
anderingen in de wetboeken .en in 
andere' wetten noodzakelijk zullen 
word en, beaamt de ondergeteekende 
ten volle. Daarin zal, wordt deze 
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veranderingen noodzakelijk zullen 
worden, o. a. wat betreft de bepa-
lingen van het Strafwetboek omtrent 
bankbreuk, kennelijk onvermogen, 
enz., spreekt overigens vanzelf. 

Afzonderlijk aclvies van de Staats-
raden Jhr. Roclmssen en 

Jhr. van Hilmalda van Eysinga. 
Art. 1 van het wetsontwerp op 

de faillissementen strekt om in den 
legenwoordigen rechtstoestand deze 
gewichtige verandering te bren-
gen, dat voortaan ook Z\i die niet 
tot den koopmansstand behooren, 
wanneer zij «ophouden te betalen" , 
in staat van faillissement kunnen 
worden verklaard. 

Erkennende dat die bepaling 
moeilijkheden zal opleveren, acht 
de Raad van State deze echter niet 
van genoegzaam gewicht. om de 
voorschriften van het Wet/wek van 
Burgerl\ike Rechtsvordering- nopens 
den staat van kennel\ik onvermogen 
te bestendigen. Voor het behoud van 
die instelling ziet de Raad met 
Uwer Majesteits Regeering geen 
voldoenden grond. 

Al aanstonds mag gevraagd wor-
den, of dit het juiste standpunt van 
beoordeeling is, waar afschaffing 
van geldige rechtsbepalingen wordt 
voorgesteld. Zoodanig voorstel recht-
vaardigt zich, naar het oordeel van 
de ondel'geteekenden, alleen door 
het betoog dat die bepalingen slecht 
werken, of plaats moeten maken 
voor betere; dat bestendiging van 
het bestaande nadeelig is of dat op 
goeden grond van . de afschaffing 
voordeelen te wachten zijn. Men 
kan de rollen niet omkeeren en 
van hen die de vraag niet opge-
worpen hebben, het bewijs vergen, 
dat de verandering niet raadzaam is. 

Gereedelijk kan den Raad van 
State worden toegegeven dat, ook 
wanneer de niet-koopman buiten 
staat geraakt om aan zijne geldel\ike 
verplichtingen te voldoen, eene bij-
zondere behandeling van den boedel 
behoort plaats te vinden tot verze-
kering zoo veel mogel\ik van de 
rechten der schuldeischers. Even-
zeer kan de juistheid worden erkend 

voordracht tot wet verheven, in 
eene afzonder I ij ke wet, regelende 
de in voering van eerstbedoelde wet, 
moeten worden voorzien. 

Afkeuring daarentegen vindt de 
voorgestelde opheffing van de be-
doelde onderscheiding in het afzon-
derlijk ad vies van de Staatsraden 
J hrn. Mrs. ROCHUSSEN en VAN Hu-
MALDA VAN EYSIl"GA. De bezwaren 
in dat afzonderlijke advies aange-
voerd zijn door den ondergeteekende 
met den meesten ernst overwogen, 
maar zonder tot verandering van 
zijne zienswijze te leiden. Dat bij 
eene nieuwe regeling van de fail-
lissementen, met behoud van het 
beginsel dat alleen de koopman fail-
leert, de bepalingen omtrent ken-
nel\ik onvermogen zouden kunnen 
blij ven beslaan, gel\jk in dat ad vies 
wordt beweerd , kan all erminst wor-
den toegegeven . J n die nieu we rege-
ling toch wordt op tal van punten, en 
daaronder hoogst belangrijke, afge-
weken van de thans ge ldende voor-
schriften betreffende het faillisse-
ment die in het Wetboek van Bur-
lijke Rechtsvordering op den staat 
van kennelijk onvermogen van toe-
passing zijn verklaard. Gaat het nu 
aan, die afgekeurde bepalingen te 
handhaven ten opzichte van den 
niet-koopman, ook waal' de reden 
die tot de wijziging leidt evenzeer 
aanwezig is, wanneer een particulier 
als wanneer een koopman ophoudt 
te betalen 'I De door de genoemde 
heeren Staatsraden verdedigde on-
derscheiding zou gerechtvaardigd 
worden door den verschillenden aard 
der gevallen. Door de daarvoor in 
meergemeld ad vies aangevoerde 

. gronden schijnt zulks intusschen 
niet te worden gestaafd. Immers 
wel aanvaardde de koopman, die 
zijn beroep vrij gekozen heeft, daar-
door, gelijk te recht wordt opge-
merkt, de verplichting iedere op-
eischbare schuld aanstonds te vol-
'10en, maar die verplichting bestaat 
niet minder voor den niet-koopman, 
tegen wien eeneopeischbare schuld 
bestaat. Ten deze te onderscheiden 
tusschen den koopman en den niet-
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van het beginsel, dat op het ge-
heele vermogen van dengene , die 
in het bedoelde geval verkeert, hij 
zij koopman of niet, gerechtelijk 
beslag wordt gelegd ten behoeve 
der gezamenlijke schuldeischers. 
Maar dat beginsel is in vollen om-
vang dOOl' onze wetgeving aange-
nomen, en die bijzondere behan-
deling wordt, onder den naam van 
staat van kennelij k onvermogen, 
op niet-kooplieden toegepast. Bij 
eene nieuwe regeling van de fail-
lissementen, met behoud van het 
beginsel dat alleen de koopman 
faill eert, kunnen de bepalingen 
omtrent kennelijk onvermogen blij- . 
ven bestaan. Het is nu slechts de 
vraag, of die twee, in het wezen 
del' zahk gelijke instellingen , voort-
aan ten aanzien van beide catego-
rieën geheel dezelfde zullen zijn, 
dan wel of de punten van verschil 
behouden zullen worden, die uit 
den verschillenden aard der geval-
len voortvloeien? 

Dat de onderscheiding tusschE:n 
faillissement en kenllelij k on vermo-
gen aan het oud-Hollandsch recht 
vreemd was, kan op zich zelf geen 
grond zijn om haal' te doen ver-
vallen, nadat men haar en onge-
twijfeld op goeden grond had in-
gevoerd. 

Dat zij ook in de tegenwoordige 
wetgeving van vele Europeesche 
landen gemist wordt, is evenmin 
voldoende reden om er in Neder-
land afstand van te doen. De voor-
deelen van gelijkheid van wetgeving' 
op dit stuk met. andere landen zijn 
voor het meerendeel denkbeeldig. 
Boyen eene regeling die naar over-
eenstemming met de elders geldencle 
streeft verdient de voorkeur die 
op 's lands eigen behoeften, op de 
ten onzent aanwezige toestanden, 
op het rechtsbewustzijn van het 

volk bovenal het oog 
gevestigd houdt. 

Maal' er is meer. Men ziet over 
het hoofd dat de Nederlandsche 
wetgever, door het faillissement 
ook voor niet-kooplieden in te voe-
ren, in een gewichtig opzicht iets 
geheel anders zou doen , dan de 
vreemde wetgevers gedaan hebben. 

koopman ware principieel in strijd 
met het burgerlijk recht. Ongetwij-
feld zal de koopman uit den aard 
zijner betrekking veelvuldiger dan 
de niet-koopman in een toestand 
kunnen geraken die eene algemeene 
vermogens-executie wettigt, maar 
met dit onderscheid wordt voldoende 
rekening gehouden door de voor-
waarde waarvan art. 1 van het 
ont werp de in staat van faillisse-
mentverklaring afhankelijk stelt. 
Nader is dit thans uiteengezet in 
de Memorie van Toelichting ad art. 
Te weelderige levenswijze of on-
oordeelkundig beheer van zijne 
zaken kan den niet-koopman, zelfs 
dan wanneer in zijn boedel de baten 
de schulden overtreffen, buiten staat 
hebben gebracht om ieder het zijne 
te geven. Zoodanig geval intusschen 
kan zich evenzeer bij den koopman 
voordoen. Toch zal ook hij alsdan 
in staat van faillissement worden 
verklaard, ten ware er termen zijn tot 
het verleen en van surséallce van be-
taling, in welk geval ook de particu-
lier volgens dit ontwerp op dat voor-
recht aanspraak zou kunnen maken. 

Dat een vonnis van faillietver-
klaring den particulier zwaarder zou 
treffen dan den koopman, en dat 
het niet enkel voor de personen 
der belanghebbenden, maar ook: ja 
vooral uit een oogpunt van algemeen 
belang el'llstig bezwaar zou hebben, 
wanneer geestelijken, onderwijzers, 
ambtenaren, 0 fficieren, landbou-
wers, pachters, particulieren van 
onderscheiden stand failliet zullen 
worden verk laard, ·kan niet worden 
ingezien, wannneer men in aan-
merking neemt dat bij het vonnis 
van faillietverklaring alleen wordt 
geconstateerd dat de schuldenaar 
heeft opgehouden te betalen, en 
dat daarbij de vraag wellle de 
oorzaak is van dat ophouden van 
betalen, en derhalve ook de vraag 
of zulks al dan niet aan des debi-
teurs schu ld is te wijten, geheel 
in het midden wordt gelaten. De 
bedoelde personen zal een vonnis 
van faillietverklaring niet zwaarder 
treffen dan een vonnis waarbij de 
staat van kennelijk onvermogen is 
uitgesproken . 
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In Duitschland en in ne Scannina-
vische landen drukt de naam ner 
instelling haar wezen alleszins juist 
uit: te weten eene beredderinp: van 
den boedel des schuldenaars voor 
de gezamenlijke schllldeischers_ De 
Nederlandsche wet heeft bijzond ere 
regelen ten aanzien der kooplienen 
noorlig gekeurn onder eene bena-
ming die op de oorzaak wijst, welke 
de toepassing van di e regelen ten 
g-evol!{e heen. De koopman toch, 
die zijn beroep met de daaraan 
verbonden wisselvallige kansen vrij 
gekozen heelt, aanvaarrlt daardoor 
in het openbaar de verplichting 
iedere opeischbare schuld aanstonds 
V'l voldoen; hij verldaart zich bereid 
steeds à bureau ouvert te betalen; 
houdt hij daarmede op, zoo doet 

aan die verplichting te kort, 
hij failleert. Staat hij aan grooter 
gevaar bloot, in den regel zal bij 
hem meer bedrevenh eid in _zaken 
gevonden worden, en meer midd e-
len zullen hem ter beschikking staan 
om tijdelijke verlegenheid te boven 
te komen, dan lieden in and er be-
roep. 

Ten aanzien van dezen heeft de 
uitdrukking «opho uden te betalen" 
geen bepaalden Te weelderige 
levenswijze of onoordeelkundig be-
heer van hunne zaken kan hen zelfs 
dan wanneer in hun boedel de 
baten de inschulden overtreffen, 
buiten staat hebben gebracht om 
ieder het zijne te geven. Zoo zij 
niet vrijwillig het beheer over hunne 
goederen in meer bedreven hand 
leggen, zullen hetzij onder cu-
rateele gesteld of in staat van ken-
nelijk onvermogen verklaard kunnen 
worden: dit laatste meest dan, wan-
neer het er op aankomt voor de 
schuldeischers te redd en wat nog te 
redden valt. De staat van kennelijk 
onvermogen zal dus worden uitge-
sproken, wanneer de niet-koopman 
zich bevindt in den toestand van 
Zahlungsunfähigkeit. Failliet be-
hoort daarentegen iedere koopman 
te worden verklaard, zoodra zich 
bij hem voordoet de Zahlungsein-
stellung. 

Er is inderdaad in de maatschap-
pelijke verhouding der beide cate-

Door den Raad van State wordt 
tcr nadere verdediging van het Re-
geerillgsvoo l'stel gewezen op de 
moeilijkheirl in sommige gevallen 
van de beslissing of iemand al dan 
niet als koopman is te beschouwen . 
Dat rlat bezwaar, gelijk in meer-
gemeld afzonderlijk ad vies wordt 
aangenomen door eene nieuwe , 
ruimere wettelijke omschrijving van 
het begTip koopman ware op te 
heffen, is vooralsnog a llerminst 
zeker. Maar in ieder geval, thans 
bestaat het bezwaar, en nu zou dit 
op zich zelf zeker gee n voldoenden 
grond opleveren om het onderscheid 
tusschen faillissement en staat van 
ken nelijk onvermogen op te heffen, 
maar het mag wel beschouwd wor-
den als eene omstandigheid die 
nevens andere gronden de opheffing 
van dat onderscheid des te aanbe-
velenswaardiger maakt. Als zoodanig 
meent de ondergeteekende niette-
genstaande de daartegen in he< af-
zonderlijk advies aangevoerde be-
den kingen , te mogen blij ven be-
schouwen het feit dat, gelijk in de 
Memorie van Toelichting nader 
wordt aangewezen, de onderschei-
ding reeds in een groot aantal 
v['eemde niet meer hestaat, 
in sommige zelfs reeds gedurende 
geruimen tijd, zonder dat, voor 
zooverre nen ond ergeteekende be-
kend is, aldaar te eeniger tijd een 
voorstel is gedaan haar in te voeren. 
W el wordt in het afzonderlijk ad-
vies er op gewezen dat, boven eene 
regeling die naar overeenstemming 
met de elders geldende streeft, z\i 
de voorkeur verdient die op 's lands 
eigen behoeften, op de ten onzent 
aanwezige toestanden, op het rechts-
bewustzijn van het Nederlandsche 
volk bovenal het oog gevestigd houdt, 
maar dat ten opzichte van het hier 
behandeld onderwerp voor zoo veel 
betreft 's lands behoeften, de hier 
te lanrl e aanwezige toestanden of 
het rechtsbewustzijn van het volk, 
onderscheid zou bestaan tusschen 
Nederland en de bedoelde vreemde 

is den ondergeteekende niet 
bekend, en wordt in meer(\'emeld 
afzonderlijk advies dan oo'k niet 
betoogd. 
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Het tegendeel valt veeleer daaruit 
af te leiden, dat juist hij de schrij-
vers over het wetsontwerp der 
Staatscommissie de opheffing van 
de onderscheiding instemming vond, 
en dat van de kamers van koop-
handel en fabrieken die over dit 
onderwerp van haar gevoelen heb-
hen doen blij ken, zeven zich daar-
voor, sommigen zelfs zeer krachtig 
en slechts één zich daartegen heeft 
verklaard. 

gorieën een verschil, dat tot verschil 
in de materieele en formeele rechts-
bepalingen moet leiden. Maar het 
verschil van naam is van geenszins 
geringe beteekenis. De niet-koop-
man, door den rechter failliet ver-
klaard, zal doorgaan voor iemand, 
die zich door handelszaken buiten 
zijn werkkring te doen, door spe-
culatiën zelf zijn ongeluk op den 
hals gehaald heeft; hem zal 's rech-
ters vonnis zwaarder treffen dan 
den koopman. Men bedenke echter 
wèl dat het, niet enkel voor de personen der belanghebbenden, maar 
ook, ja vooral uit een oogpunt van algemeen belang ernstig bezwaar 
heeft, wanneer geestelij ken, onderwijzers, ambtenaren, officieren, land-
bou wers, pachters, particulieren van onderscheiden stand failliet zullen 
worden verklaard. 

Te ernstiger bezwaar, juist omdat de tot dusverre in acht genomen 
onderscheiding zou worden opgeheven. Het is te voorzien dat, vooral 
in den eersten tijd, zeer velen van de hun geboden gelegenheid om 
hunne schuldenaren failliet te doen verklaren, gebruik zullen willen 

en dat het aantal faillissementen in mate toe zal nemen. 
Het door den Raad van State aan de hand gedane middel [zie hierna 

.op art. 11 tot tempering van de door hem voorziene bezwaren, zal, naar 
het voorkomt, veeleer tot nieuwe verwikkelingen aanleiding geven. Huis-
schulden zullen geen grond van fai llietverk laring zijn, maar wèl, is het 
faillissement eenmaal uitgesproken, met de overige schulden worden 
gelijkgesteld. Een zuiver stelsel is dit zeker niet. Men zal altoos kunnen 
beweren dat de schuldenaar zijne huiselijke vertering onbetaald ·heeft 
gelaten, omdat hij zich door slecht beheer . of gewaagde ondernemingen 
van de noodige middelen ontbloot had. In anderen vorm zal het zoo breed 
uitgemeten bezwaar herleven, dat het vaak onzeker kan zijn, wat al dan 
niet als daad van koopmanschap te beschouwen is. 

Kan het in enkele gevallen twijfelachtig zijn, of iemand in den zin 
der wet koopman is. allerminst kan dit eene reden opleveren om de 
geheele onderscheiding te doen vervallen. 

Daartoe behoeft men ook niet hierom over te gaan, omdat de tegen-
woordige omschrijving van het begrip koopman diegenen bui-
tensluit, welke door of in eenig ambacht hun bestaan vinden. 
Niets zou beletten, wierd het noodig gekeurd, bij de wet de grens te 
verzetten en in den koopmansstand te begrijpen allen die zich meer 
bepaaldelijk op industrieel gebied bewegen. 

Behal ve op de bezwaren die, ook naar het oordeel van den Raad van 
State, rechtstreeks met de opheffing der onderscheiding tusschen faillis-
sement en kennelijk onvermogen verband houden, wijst de Raad nog op 
eene geheele reeks van andere, die de toepassing der nieuwe bepalingen 
op de inkomsten van den gefaill eerde uit jaarwedde, pensioen, lijfrente 
enz., zal doen ontstaan. Het behoeft geen betoog dat die moeilijkheden 
in zeer aanmerkelijke mate zullen toenemen, wanrJeer ook niet-kooplieden 
in staat van faillissement zullen kunnen worden verklaard. 

Hierbij doet zich nog een algemeen gezichtspunt voor. Het ontwerp be-
vat een aantal nieuwe voorschriften, waarvan op goeden grond mag 
aangenomen worden, dat zij even zoo vele verbeteringen zullen blijken. 
Gebleken is het intusschen nog niet: de ervaring zal daarover beslissen. 
Zoolang dit niet is geschied, kan de uitbreiding van de geld,igheid dier 
bepalingen tot alle klassen der maatschappij bezwaarlijk als daad van 

3 
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voorzichtige wetgeving worrlen beschouwd. acht men het wenschel\ik 
tot éénheid van rechtsbepalingen voor den faIlleerenden koopman en dèfl 
onvermogenden men .l,an toch erkennen dat 
oogenblik om tot die gewIchtige veranq.ermg over te gaan nog flIet 
gekomen is, en eerst dan zal gekomen ZlJn, wanneer. de practijk over 
de waarde der thans in het leven te roepen voorschriften een gegrond 
oordeel zal vergund hebben. . 

Men zou, in dat geval, van bet. om. n.a verloop van eem.!6e 
jaren tot opheffing der onderscheldmg fallh.sser!lent en kennehJk 
onvermogen over te gaan, in de Xlemone van Toehchhng kunnen doen 
blijken. 

De ondergeteekenden zijn beslist van meening, 
dat het faillissement uitteraard eene lllstelhng IS, alleen op den koopmap 
van toepassing en dat derhalve art. 1 van het ontwerp behoort te Itu-
den: .))Ieder die ophoudt te betalen". 

Met den meesten eerbied geven zij Uwer Majesteit in overweging het 
wetsontwerp niet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
dan nadat het in dier voege zal zijn gewijzigd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Titel 1. 2. Uitbreidi.ng der faillietvel'klaring tot schuldenaren, die 

geen kooplieden zfj"n. (Memorie van Toelichting bladz, 3,4, art. 1.) '). 

Tegen de. uitbreiding bestond bij eenige leden bezwaar, in verband 
met de strekking van het ontwerp, dat ook wegens één enkele opeisch-
bare schuld, waarvan de voldoening voor het oogenblik niet mogel\i k 
was, faillietverklaring op daartoe gedane aan vraag zal moeten volgen. 
Het .begrip van faillissement, zoo meenden deze leden, onderstelt een 
samenloop, een concursus van schuldeischers. Eene toepassing, ook waar 
het ééne schuld vordering betreft , zou, naai' hunne meenin{;l; , zonder even-
redig nut, de bedoeling voorbij streven en - zoo al mogelijk met. be-
trekking tot kooplieden, die van bestaande kredietmiddelen op een ge-
geven oogenblik weten gebruik te maken - stellig onraadzaam zijn ten 
aanzien van niet-kooplieden, welke daardoor in eene veel slechtere con-
ditie zouden geraken, dan zij tham; zijn. De niet-koopman, die niet in 
staat is zijne schulden te betalen, kan thans volgens de artt. 882 en 883 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alleen dan in staat van ken-
nelijk onvermogen worden verklaard, indien hij in een der daarin ge-
noemde gevallen verkeert. Thans zou dit anders worden. Een ambtenaar 
b. v., die, om zijne loopende schulden 'te voldoen, moet wachten tot 
de eerstvolgende uitbetaling van z\in kwartaal traktement, zou intusschen 
door één kwaadwillig crediteur failliet kunnen verklaard worden. Daaren-
boven, de koopman heeft een kantoor, dikwijls een boekhouder, en in 
elk geval iemand, die voor hem zijne zaken waarneemt, als hij op reis 
is. Gaat een particulier op reis, dan laat hij dikw\ils niemand achter; hij 
zal dan kunnen gesommeerd worden tot betaling eener schuld. en nog 
vóór zijne terugkomst failliet verklaard zijn. Zóó ver te gaan wordt, 
meende door geenedei maatschappelijk belang gerechtvaardigd, en 
ook geen bIjZonder belang bracht, volgens de opgenane ervaring, mede, 

scherpere bepalingen te maken, dan nu in het Wetboek van Burgr.r-
Rechtsvordering vervat zijn, volgens welke eene vervolging of aan-

') Mr. H. E. VAN HEES, Het kennelijk onvermogen in verband met het ontwerp. Lei-
den 1891, bI. 73. 
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spraak door ondm'scheidcnc in den eerst tot ver-
klarina in een staat van kenneliJk onvermogen kan lelden. 

het bovenstaande werd ingebracht, dat deze voorstelling van 
zaken niet weinig overdreven is. Het is niet in het belang 'Van een en-
kelen crediteur, om .een faillietverklaring uit lokken, maar wel, om van 
de gewone executie- middelen gebruik te maken, en in het geval van 
den particulier, die op reis is gegaan, zal de rechtbank de behandeling 
van het verzoek tot zijn faillietverklaring wel uitstellen tot na zijne te-
ruO"komst. Do.ch hierop werd wederom geantwoord, dat de particulier 
ni;t zijn veiligheid moest zoeken in het misschien gegrond vermoerlen, 
dat de rechtbank de zaak wel op eene billijke wijze zou behandelen, 
maar dat hij zel,erheid in de wet behoorde te vinden. 

De Commissie van Voorbereiding spreekt als slotsom harer ove.rwegin-
gen uit, dat inziens eene tusschen kooplieden en niet-koop-
lieden bezwaarhJk te maken IS en dat derhalve het door het ontwerp 
ten deze gevolgde systeem als onvermijdelijk is te aanvaarden. Tegen de 
daaraan verbonden bezwaren zal door het nemen der noodige maatregelen, 
waarop men zich voorstelde bij de behandeling van art. 1 nader terug te 
komen, behooren te worden gewaakt. 

Met het oordeel van hen, die de voorstelling, door eenige leden 
gegeven, »niet weinig overdreven" achten, wordt ingestemd. Onder 
verwijzing, voor het overige, naar het antwoord, hieronder te geven 
op de berlenkingen op art. 1, behoort hier bepaald er op te worden 
gewezen, dat de uitspraak, »dat ook wegens één enkele opeischbare 
schuld, waarvan de voldoening voor het oogenblik niet mogelijk was, 
de faillietverklaring op daartoe gedane aanvraag zal moeten volgen", 
niet juist is. Niet ééne bepaling van het ontwerp rechtvaardigt die 
uitspraak. Art. 1 van het ontwerp vordert Ophollden met betalen. Of 
deze feitelijke toestand aanwezig is, heeft in ieder geval de rechter 
te beoordeelen. Eene ve1-plichting om ter zake van niet-betaling van 
ééne schuld de faillietverklaring uit te spreken, beslaat in het minst 
niet. Op blz. 17 van de Memorie van Toelichting (zie hierna op art. al 
werd dit. ook reeds uitdrukkelijk vermeld. . 

[Zie voorts de Beraadslaging in de Tweede Kamer op art. 1.' 
Verslag der Eerste Kamer. 
§ 1. Vrij algemeen kon men zich 

met het ontwerp voor-
zoover het bet.rof de regeling van 
het faillissement van kooplieden, 
waarin belangrijke verbeteringen 
werden aangebracht; maar vele · le-
den hadden op verschillende gron-
den overwegend bezwaar tegen de 
gelijkstelling van kooplieden en 
niet-kooplieden. 

Is. de .behoefte aan die gelijk-
stelllllg m de practij k gebleken, 
\Toegen onderscheidene leden zich 
af. Die vraag meenden zij ontken-
nend te moeten beantwoorden. Zij 

er op, dat tusschen koopman 
en met-koopman een onderscheid 
wordt gemaakt., dat niet in het wet-

Antwoord der Regeering. 
§ 1. Onder hooge waardeering 

van de uitnemende zorg, die blij-
kens het Voorloopig Verslag ook 
in deze Kamer aan het onderzoek 
van het gewichtig en veelomvattend 
onderwerp hetwelk het hier geldt, is 
gewijd, heeft de ondergeteekende 
met voldoening uit dat Verslag mogen 
ontwaren, dat men zich vrij alge-
meen kon vereenigen met het ont-
werp voor zoo ver het betreft de 
regeling van het faillissement van 
kooplieden. Hij is er tevens zeer 
erkentelijk voor dat het bezwaar, 
hetwelk vele leden hadden tegen 
de gelijkstelling ten deze van koop-
lieden en niet- kooplieden, door 
andere leden op, naar het hem wil 
toeschijnen, alleszins degelijke en 
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boek alleen wordt gehuldigd, maar 
zich evenzeer in het maatschappe-
lijk leven vertoont. In de publieke 
meening is het begrip van koopman 
duidelijk gescheiden van dat van 
particulier. Dit blijkt onder anderen 
uit de categorieën, waarin beroepen 
in tegenstelling met elkaar worden 
onderscheiden. Men spreekt van 
geleerde beroepen, waartoe gere-
kend worden te behooren zij, die 
eene universitaire opleiding hebben 
genoten, en de kooplieden niet. Zoo 
wordt gesproken van den koop-
mansstand in tegenstelling met den 
geletterden stand enz. Waar het 
verschil tusschen koopman en par-
ticulier diep in de maatschappelijke 
verhoudingen is doorgedrongen, 
daar moesten wel zeer overwegende 
redenen bestaan om dat verschil 
op te heffen, maar deze redenen 
achtten deze leden niet aanwezig. 

Allerminst echter was er, 
het oordeel van deze leden, aanlei-
ding bij de wet op het faillissement 
de gelijkstelling in te waar-
door in den bestaanden toestand 
groote en ingrijpende verandering 
zal gebracht worden; 

'Naar de gewone regelen van het 
recht moet een crediteur, die zijnen 
schuldenaar tot betaling wil dwin-
gen, in het bezit zijn van een exe-
cutorialen titel, waaraan in den 
regel een geding moet voorafgaan. 
Hij kan daarna beslag doch 
moet ook dan den schuldenaar nog 
vrij geruimen tijd laten, waardoor 
deze in de gelegenheid wordt gesteld 
zonder verkoop van zijne goederen 
het benoodigde geld te vinden. 
Gevaar voor hem bestaat niet, want 
gaat de schuldenaar zijne goederen 

dan heeft de schuld-
eischer het recht conservatoir be-
slag te leggen. er meer schuld-
eischers dan geeft de wet verschil-
lende middelen ten einde tot gelijke 
en billijke verdeeling te komen 
tusschen alle schuldeischers. Een 
van die middelen is de verklaring 
in staat van kennelijk onvermogen, 
die echter niet kan worden uitge-
sproken dan in geval de schuldenaar 
een maand lang gegijzeld is geweest, 
of wanneer onderscheidene schuld-

afdoende wijze is weerlegd, zood at 
hij dan ook inderdaad hieraan slechts 
weinig heeft toe te voegen. 

De opmerking werd gemaakt, 
dat een onderscheid tusschen koop-
man en niet-koopman niet in het 
wetboel, alleen wordt gehuldigd, 
maar zich evenzeer in het maat-
schappelijk leven vertoont. Dat zoo-
danig onderscheid zich zoo wel in 
het maatschappelijk leven als in de 
wet openbaart, kan worden erkend . 
Geenszins echter dat het zich in 
beide op gelijke wijze zou voordoen. 
Door voorbeelden werd dit reeds 
in hel Voorloopig Verslag (blz. 4) 
[zie hierna bladz. 4t vlg.] aange-
wezen, en daaraan zijn nog vele 
andere toe te voegen, wanneer men 
let op de vereischten door de juris-
prudentie gesteld, om naar de wet 
als koopman te kunnen worden 
beschouwd. Maar daaruit volgt dan 
ook, dat op de maatschappelijke 
verhoudingen geen beroep kan wor-
den gedaan tot rechlvaarrliging van 
eene verschillende behandeling, al 
naarmate rle schuldenaar die zijne 
betalingen staakt, al dan niet naar 
de wet als koopman is te beschou-
wen. EI'enmin als daarvoor reden 
kan bestaan. al naarmate een schul-
denaar behóort tot »den geletter-
den stand" of tot een andere maat-
schappelijke klasse. En " behalve van 
geletterden stand, in hetVoorioo-
pig Verslag vermeld, spreekt men 
ook van boerenstand, van midden-
stand enz.; zou nu dit spraakgebruik 
van invloed moeten zijn op hetgeen 
recht zal wezen? 

Dat bij aanneming van dit wets-
ontwerp de thans bestaande toe-
stand ten opzichte van den schul-
denaar, die geen koopman is, zal 
veranderen, is juist. Maar niet de 
voorstelling, die daaraan wordt 
vastgeknoopt. In de eerste plaalszag 
de ondergeteekende daarbij met 
leed wezen, na al hetgeen daarover 
reeds is verhandeld, opnieuw stellig 
verzekerd: llhet faillieten recht geeft 
aan één enkelen crediteur het recht 
om, bij wanbetaling. . . . .. zijn 
schuldenaar . .. . . . onder curateele 
te stellen en uit zijn bedrijf te stoo-
ten." Di!:! verzekering ' dwingt, om 
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eischers hem vervolgen en reeds 
beslaO" is gelegd, of wanneer de 
schuldenaar door onderscheidene 
zijner schuldeischers tot betaling 
van schulden zijnde aangesproken, 
heimelijk en zonder orde op zijne 
zaken gesteld te hebben zijne woon-
plaats heeft verlaten (al"!. 883 Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvorde-
rinO"). Bovendien kan de schulde-
naa"r, die te goeder trouw is, boe-
delafstand doen (art. 705 en vlg. 
W. v. B. Rechtsv.). 

Bij aanneming van dit wetsont-
werp echter zal deze toestand ten 
eenenmale veranderen. De Regee-
ring heeft wel in de Memorie van 
Toelichting gezegd - en telkens is 
dit ook door anderen herhaald 

opmeuw, maar ook op even stellige 
wijze, uit te spreken, dat dit eene 
a verechtsche voorstelling is, waar-
toe »het faillietenrecht ," wat men 
daaronder ook moge willen verstaan, 
hetzij de bestaande wet, hetzij dit 
ontwerp, geene aanleiding geeft. 
Die verkeerde voorstelling van een 
Teeht aan één crediteur verleend, 
spruit voort uit de omzetting van 
»ophouden te betalen" in »)Qiet be-
talen van ééne enkele schuier'; eene 
omzetting, die, gelijk in redelijk-
heid niemand kan betwijfelen, niet 
geoorloofd is. Ten andere is het on-
juist, dat door de verandering, welke. 
dit ontwerp beoogt, aan ieder cre-
diteur een privilegie zal worden 
toegekend hetwelk naar het gerela-
teerde bij VOORDUIN X bladz. 639, 
aan den handel is geschonken en 
dus ook all een door den koopman 
behoort te kunnen worden ingeroe-
pen. Immers ware dit inderdaad 
het geval, dan zou de koopman 
nu ook het faillissement van den 
niet-koopman moeten kunnen ,uit-
loldwn, maar niet n.e particulier 
het faillissement van den koopman, 
terwijl lJaar het bestaande recht 
juist het omgekeerde geldt. Van een 
pri vilegie kan en mag hier dan ook 
geen sprake zijn. 

dat de instelling van het faillisse-
ment niet anders beoogt dan bij 
staking van betaling door den schul-
denaar, diens vermogen op eene 
bill\ike wijze onder al zijne schuld-
eischers te verdeel en , en dat de 
bepalingen van eene faillietenwet 
enkel bedoelen die billijke verdee-
ling voor te bereiden, te waarborgen 
en ten uitvoer te brengen. Doch 
deze voorstelling der zaak is ten 
eenenmale onvolledig. Hel faillie-
tenrecht geeft aan één enkelen cre-
diteur het recht om, b\i wanbeta-
ling, ook al is hij niet in het bezit 
van eenen executorialen titel, zij n 
schuldenaar ter ongelegener tijd, zonder hem de gelegenheid te laten het 
benoodigde bijeen te brengen, op het lijf te vallen, onder curateele te 
doen stellen en uit zijn bedrij f te stooten; voorts alle crediteuren feitelijk 
te noodzaken dien schu ldenaar mede te executeeren, en dit onder leiding 

met, tusschenkomst van het openbaar gezag, dat aldus gebezigd wordt 
In het belang van particulieren en door wiens tusschenkomst alle credi-
teuren plotseling en zonder eenige noemenswaardige kosten, in het bezit 
geraken van eenen executorialen titel, dien zij vroeger niet bezaten. 

-Deze inderdaad groote macht, die geenszins uit de gèwoneverhouding 
tusschen twee voortvloeit, maar van overheidswege verleend 
wordt, is een privilegie, dat aan den handel is geschonken. »Het is 

dat niemand de begunstiging dier wetgeving behoort te kU.I!nen 
Inroepen, dan de koopman alleen, die door de voordeelen, welke hIJ aan 
de burgermaatschappiJ verschaft, die begunstiging verdient en als het 
ware doet wettigen," zoo sprak in 1825 de 4de afdeeling der Tweede 
Kamer. (VOORDUIN , Geschièd. en Beg. der Ned. Wetboeken, dl. X, 
bladz. 639). De handel heeft dit groote voorrecht noodig, omdat in den 
kring van den handel het persoonlijk en wederkeerig krediet heerscht 
en heerschen moet, zoodat , bij staking van betaling door één, geheel 
de kring, die het krediet verschaft, bij openlijke, spoedige en gelijke 
behandeling het grootste belang heeft. Het krediet van den een is ook 
het krediet van den ander. 
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Dit is in het particuliere leven 
ook aan den particulier deze groote 
macht te schenken '? 

De gevolgen van het faillissement 
voor den koopman geenszins 

altijd verwerpelijk. Schoon schip te 
maken is voor iemand, die daarna 
weder met nieuwen moed beginnen 
kan, soms een middel tot herstel 
van verloren krediet. 

Voor den niet-koopman daaren-
tegen z\in die gevolgen vaak ver-
nietigend. Men denke aan hoofd-
ambtenaren, officieren , onderwijzers 
enz., die. zoo ze al niet ontzet 
worden uit hun dienst, veelal hun 
toekomst voor goed gebroken zullen 
zien en geen vooruitzicht of kans 
behouden zich te herstellen. Want 
wel is herhaaldelijk gezegd, dat in 
het faillissement niets onteerends 
ligt, doch dit str\idt zoozeer met de 
algemeene opvattingen, dat de Re-
geering zelve (zie Verslag der Com-
missie van Voorbereiding sub art. 
57, eerste lid) den raad heeft ge-
geven aan openbare besturen om 
de aanstelling van rekenplichtige 
ambtenaren de bepaling te maken, 
dat faillissement de betrekking doet 
verliezen of een reden oplevert voor 
ontzetting, zooals reeds in de wP.t 
op de Rechterlijke Organisatie voor 
de niet eens rekenplichtige rech-
terlijke ambtenaren is bepaald in 
art. 11, 2°. Bovendien is, recht-
streeks in strijd met die theorie, 
de rehabilitatie weder in het ont-
werp gebracht, waardoor de wetge-
ver zelf erkent, dat het faillissement 
eene nota infamiae mede brengt. 

Ook in het gewoon dagel\iksch 
leven zal men bovendien door de 
uitbreiding van het faillissement tot 
particulieren aan onaangename ver-
rassingen kunnen blootgesteld wor-
den. Zoo zal een particulier, die op 
reis is geweest, tehuiskomende , 
zich failliet verklaard kunnen zien, 
een curator benoemd en zijne goe-
deren door dezen beheerd vinden, 
terwijl de tel'mijn om daartegen op 
te komen. reeds verstreken \;an zijn. 

Reeds thans wordt váak het fail-
lissement aangevraagd, enkel met 
de bedoeling om den schuldenaar 
tot betaling te brengen zonder den 

veel minder het l1e"al. Waarom nu 

Antwoord der Regeering. 
Op de in het verslag voorkomende 

opmerldng, dat de gevolgen van het 
faillissement voor den koopman 
geenszins altijd verwerpelijk zijn, 
volgt onmiddellijk een betoog, waar-
van de strekking is, om aan te 
loon en , dat voor zooveel den niet-
koopman helreft, de stelling, dat in 
het faillisssement niets onteerenns 
ligt, onjuist ZOIl zijn . Is ook hier 
geene verwarring van begrippen 'I 
Is het althans aannemelijk, dat 
voor den een onteerend zal z\in 
wat het voor den ander niet is, en 
hoe zou datgene wat voor den niet-
koopman als onteerend is te be-
schouwen, voor den koopman een 
middel kunnen zijn tot herstel van 
verloren krediet '? 

Wat betreft de bewering zelve, 
dat het niet-onteerend karakter van 
een faillissement in str\in zou zijn 
met den raad, gegeven aan open-
bare besturen om bij de aanstelling 
van rrkenplichtige ambtenaren de 
bepaling te maken, dat faillissement 
de betrekking doet verliezen of eene 
reden oplevert voor ontzetting, die 
strijd hestaat inderdaad niet. Eigen-
lijke raad is niet gegeven, maar er 
iR gewezen op eene bevoegdheid, 
die de ondergeteekende een stelligen 
plicht van genoemde besturen acht 
doch die met eer of oneer geen 
verband hourIt. Het is toch een 
plicht. rler bestuurrIers , om staat, 
gemeente enz. te vr\iwaren tegen 
narleelen. die voortvloeien kunnen 
uit een beheer gevoerd door amb-
tenaren die blijkens hunne failliet-
verklaring in een tinancieelen toe-
stand verkeeren, welke niet alleen 
geen waarborg oplevert dat even-
tueel door hen te veroorzaken schade 
op hen zal kunnen worrlen verhaald, 
maar wàarvan zelfs stellig !J;ebleken 
is, dat dit verhaal niet zal kunnen 
plaats hebben. Gebruikmakini' van 
bedoelrle bevoègd heirl of, wil men, 
betrachting van genoemden plicht is 

onteerend gevolg van het fail-
hssement, maar een gevolg van de 
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omslag van een vonnis. Het voor-
beeld werd aangehaald van eene 
recbtbank, die aan de balie verzocht 
had niet te veel van dit middel 
gebruik te mal,en, omdat de recht-
banken er niet zij n om de functiën 
\'an deurwaarders uit te oefenen. 
Dit zal nog verergeren, indien de 
schuldeischer door het faillissement, 
behalve het privilege, waarvan thans 
sprake is, ook nog andere rechten 
zal verkrijgen, die hij van te voren 
niet had. Dit laatste schijnt toch 
het geval te zijn. Art. 22 van het 
ontwerp bepaalt, dat door de fail-
lietverklaring alle rechten door af-
zonderlijke schuldeischers verkre-
gen, op de traktementen en pensi-
oenen van den schuldenaar een einde 
nemen. AI neemt men ook nu als 
de bedoeling aan, dat alleen dat 
gedee lte van het traktement of pen-
sioen mag worden geëxecuteerd, 
't welk ook naar de bestaande wet-
ten voor executie vatbaar is, zoo 
kan toch niet worden geloochend, 
naar het Bchijnt, dat volgens de artt. 
14 en 15 der wet van 24 Januari 
1815 (Staatsblad nO. 5) slechts één 
crediteur gebruik kan maken van 
het recht van korting, tenz,i twee 
zich op denzelfden dag hebben aan-
gemeld. Voodaan zal hij, die te 
laat komt, eenvoudig faillissement 
aanvragen . Ook heeft de Hooge 
Raad beslist (Arrest van13Januari 
1885, Weekblad van het Recht n°. 
5506), dat het pensioen na de fai l-
lietverklaring geheel ten bate komt. 
van den hoedel , zonder fail- I 

lissement slechts één vierde daarvan 
in beslag kan genomen worden. 
Teg-enover ambtenaren wordt het 
faillissement zoodoende een modus 
acquirendi en dit niettegenstaande 
de hiervoren genoemde wel van 
1815 en alle verdere wetten op het 
pensioen n uitgegaan van het be-
ginsel, dat het pensioen moet blijven 
strekken voor het levensondel'houd 
van de g-epensionneerden en dit is 
eene zaak van publieke orde. 

Ook allerlei andere redenen, 
waaronder van niet-pl'ijzenswaar-

eischen, die men aan rekenplichtige 
ambtenaren heeft te stellen. 

Maar dan..... de weder in het 
ontwerp gebrachte llrehabilitatie" '? 
Dat de ondergeteekende dit betreurt, 
zal , na hetgeen daaromtrent door 
hem is aangevoerd bij de openbare 
behandeling in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal') wel niet be-
hoeven te worden gezegd. Maar toch 
Imn hij niet toegeven dat in het 
wezen der zaak die wederopneming 
in str,jd zou z\jn met de theorie, 
dat in het faillissement niets ont-
eerends ligt. Hij geeft toe, dat de 
benaming, die gebezigd is, tot ver-
keerde opvatting aanleiding kan 
geven en daarom ook door hem 
verwerpelijk geacht werd. Maar het 
wezen der zaak is door de weder-
opneming met het daaraan gehecht 
begrip en gegeven wettel\jk gevolg-
niet aangetast: ware dit het geval 
geweest, de Regeering zou de ver-
antwoordelijkheid voor het ontwerp 
niet verder hebben aanvaard. 

Bedoelde strijd echter volgt niet 
uit oe daartoe betrekkelijke bepa-
lingen van het wet.sontwerp. Immers 
volgens de artt. 207 en 209 moet 
oe rehabilitatie verleend woroen , 
zood ra het bewijs is geleverd dat 
alle erkende schuldeischers, ten ge-
noegen van elk hunner, zijn vol-
daan, en kan zij in dat geval nim-
mer geweigerd worden, zelfs niet 
wanneer kan worden aangetoond, 
dat de schu ldenaar te kwader trouw 
heeft gehandeld. De zoogeheeten re-
habilitatie heeft alleen en uitsluiteno 
ten doel, officieel fe constateeren 
de \'olQoening van alle schuldei-
schers ten g-enoegen van elk hunner, 
niets meer. 

De vraag van of on-
eerlijkheid blijft daarbij buiten reke-
nIng. Daarb\j geldt het dan ook niet 
eene herstelling in eer van den ge-
failleerde die, te goeder trouw 
handelende, in st.aat van faillisse-
ment kwam (vgl. de toelichting 
van het amendement Lzie op art. 
2061) , maar daarom ollk laat dit 
instituut., zooals het thans geregeld 

') Handelingen 1892-·1893 Il. bladz. 1088 vlgc passim. (Zie de Beraadslagingen in 
dl. II, op Afdeeling 11,) 
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di!l:en aard kunnen den schuldei-
scher. geven om den 
ambtenaar, door aanvrage van fail-
lissement, openlij.k te schandvlek-
ken en te doen vallen, redenen, 
die in den handel zich niet ofuiterst 
zelden zullen voordoen. 

Is er nu eenige reden opgegeven, 
die de onderwerping van alle schul-
denaren zonder onderscheid aan dit 
strenge recht rechtvaardigt? 

In de stukken vindt men geene 
andere reden dan van doctrinairen 
aard. Brengt de leer mede, dat 
geen verschil tusschen kooplieden 
en niet-kooplieden gemaakt worde, 
dan ontneme men aan de kooplie-
den het hun geschonken privilege 
en stelle aldus de eersten aan de 
laatsten gelijk, niet omgekeerd. Doch 
op dit oQgenblik leven wij onder 
eene wetgeving, waarin het onder-
scheid tusschen kooplieden en niet-
kooplieden blijft bestaan en indien 
er inderdaad moeilijkheden ontstaan 
tengevolge van die onderscheiding, 
dan worden die geenszins wegge-
nomen door op één enkel punt -
en wel juist dáár, waar het 't minst 
gerechtvaardigd schijnt - gelijk-
stelling in te voeren. Het is waar, 
dat tegenwoordig vele particulieren 
ook daden van koophandel plegen; 
maar dit was ook reeds zoo t\idens 
de invoering van ons Wetboek van 
Koophandel (VOORDUIN, dl. X, blz. 
638). 

Het spreekt van zelf, dat de schul-
denaar zijne schulden te betalen 
heeft, maar te recht is in de Tweede 
Kamer reeds de opmerking gemaakt, 
dat niet alleen het lichtvaardig kre-
diet nemen, maar eveneens het 
lichtvaardig krediet geven behoort 
te worden gewraakt. Lichtvaardige 
en onverschillige schuld en makers 
behoeft men niet te ontzien; doch 
juist voor dp.zulken ligt in den staat 
van faillissement niets vernederends, 
terwijl bovendien de schuldeischers 
hier geen belang hebben, want waar 
niet meer is, kan ook een curator 
niets halen. Zij echter, die hetzij 
door ongelukkigen samenloop van 
omstandigheden, hetzij door of ten-
gevolge van te groote faciliteiten 
van den leverancier in moeil,jkhe-

is,de stelling dat het faillissement 
geene nota infamiae medebrengt , 
onaangeroerd en kan het dus niet 
geacht worden daal'mede in strijd 
te zijn. 

De mogelijkheid dat een particu-
lier, die op reis is geweest, tehuis 
komende zich failliet verklaard zal 
zien zonder dat hij daartegen iets 
doen kan, is door de voorstanders 
van de voorgestelde gelijkstelling 
reeds uitvoerig in het Voorloopig 
Verslag behandeld. Mag men ook 
niet in aanmerking nemen, dat ten 
opzichte van den koopman, naar 
de bestaande wet, de bedoelde moge-
lijkheid evenmin is uitgesloten en 
daaromtrent zich toch geen bezwaar 
heeft voorgedaan'! < 

Nu moge men zeggen, dat de 
koopman die op reis gaat, vóór z\in 
vertrek in den regel orde stelt op 
zijne zaken, zoodaUe zijnen opzichte 
zich die mogelijkheid zeer zelden 
zal voordoen; maar dan geldt toch 
ten volle, wat op bladz. 5 van het 
Verslag[ zie hierna b1.431daaromtrent 
werd opgemerkt, dat men ook van 
den particulier mag eischen, dat 
hij, voor langen tijd zich op reis 
begevende, z\ine zaken niet onbe-
heerd achterlaat. Wat betreft de 
mogelijkheid, dat bij terugkomst 
llde termijn om daartegen (tegen 
de faillietverklaring) op te komen, 
reeds verstreken kan z,jn", er 
toch op gewezen worden dat ter-
w\jl naar de bestaande wet, zoowel 
b\i faillissement als bij staat van 
kennelijk onvermogen, voor het 
verzet slechts een term\in van 14 
oagen is toegekend na de aankon-
diging van het vonnis in de open-
bare dagbladen, art. 8 al in. 2 van 
het ontwerp dien term\in verlengt 
tot eene maand na den dag der 
uitspraak, indien de schuldenaar 
zich de uitspraak buiten het 
Rijk in Europa bevindt. Bevindt hij 
zich op oat tijdstip binnen het 
dan heeft hij 14 dagen en is het 

eenenmale dat 
hIJ dan binnen oien tM geen kennis 
zou hebben bekomen of genomen 
van de faillietverklaring. Bovendien. 
ook naar de bestaande wet (art. 883 
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den geraakt zijn, maar die nog 
hunne eer of hunne betrekking te 
verliezen hebben, worden nu, aan 
handen en voeten gebonden, over-
geleverd aan de macht van elk 
hunner crediteuren. ' 

Eene zoo groote wijziging van 
besta:.\nde rechtstoestanden, als het 
gevolg zal zijn van tlit wetsontwerp, 
achtten deze leden berlenkelijk. Zij 
meenden, dat de weg tot verbete-
ring gezocht moest worden in eenc 
wijziging van het Wet boek "an 
Burgerl\jkeRechtsv?rderin{,!:, waarbij 
eene betere regeltng van de pro-
cedure tot stand gebracht en de 
middelen tot executie tegen den 
schuldenaar vereenvoudigd werden. 

Andere leden kwamen krachtig 
te{,!:en deze beschou wingen op. 

Zij achtten het reeds moeilijk 
eene goede grenslijn tusschen koop-
lieden en niet-kooplieden te trek-
ken. Daarmede wi lden zij minder 
gezegd hebben, rlat de art!. 2-4 
Wetboek van Koophandel aan ge-
gronde kritiek onderhevig zijn, -
want daarin zou verbetering te hren-
gen zijn - dan wel dat speculee-
renrle particulieren in werkelijkheid 
met kooplieuen kunnen worden ge-
lijkgesteld , terwijl ,'ele winkeliers, 
bazen en kleine neringdoen'den -
onder wie de meeste faillissementen 
voorkomen - veel verder afstaan 
van den groothandelaar dan van 
den particulier. 

Maar afgescheiden daarvan, be-
hoeft het onderscheid tusschen koop-
lieden en niet-kooplieden nog geen 
aanleirling te geven tot eene 'ver-
schillende . behandeling in geval zij 
hunne schulden niet betalen. Reeds 
nu,is tusschen de regeling van het 
!'aillissement en die van 'den staat 
van kennelijk onvermogen weiniO' 
verschil. De ' voornaamste 
van verschil zijn, dat in den staat 
van, kennelijk on vermogen, dus voor 
de de bepalingen om-
trent rlen hJfsdwang scherper zijn 
en het aannemen van een akkoord 
moeilijker is gemaaH (art. 890 en 
ar t. 896 Wetboek van Burgerl\jl{e 
R.echtsvordel'ing), Tegen wijziging . 
hIervan zullen de bestrijders der r 

28• coll. 437 Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering) is, voor zoo-
veel betreft den staat van kennelij k 
onvermogen, de çevreesde mogelijk 
heid niet uitgesloten, zonder dat 
dit, voor zoo veel bekend is, ooit 
tot eenige moeil\jkheid heeft aan-
leiding gegeven . 

De ondergeteekende mag niet 
sti lzwijgend hel'usten in de gestelde 
thesis, de rechtstoestand van 
))ambtenarel"officieren,onderwijzers 
enz." door dit ontwerp minrler zal 
worden. Veeleer is wel het tegen-
deel alleszins het geval. Speciaal kan 
ook niet de meening worden ge-
deeld, dat de b\i het ontwerp toe-
gekende bevoegdheid om niet-koop-
lieden failliet te doen verIdaren , 
in verband met art. 22 van het 
ontwerp, er toe zal leiden, rlat de 
schulrleischer behalve die bevoegd-
heid, nOl(" andere rechten zal ver-
krijgen, die hij te voren niet had. 
Immers reeds in de Memorie van 
Toelichting, ad art. 21 , werd er op 
gewezen en in hel Verslag van de 

van Voorbereiding t. a. p. 
weru het nader toe{,!:elicht, dat in-
gevolge art. 22 (art. 21 alin. 2 oud) 
))alleen voor zooverre execu tabel, 
het traclement of pensioen ten bate 
van den boedel kan komen." 

Hieruit volgt dat, wat ook naar 
het nu bestaand recht het geval 
moge zijn, datgene wat de wetgever 
in elk aan den schuldenaar 
beeft willen verzekeren, voortaan 
mede aan de faillissements-executie 
onttrokken zal blijven, dat derhal re 
door gemeld art. 22 :reen inbreuk 
wordt gemaakt op het beginsel 
waarvan ten deze de wet van 24 
Januari 1815 (Staatsblad nO. 5) en 
de verdere wetten op het pensioen 
zijn uitgegaan. En nu moge het 
waar ,z\in, dat volv;ens de artt. 14 
en 15 der genoemde wel van 1815, 
in den rell"el slechts één crediteur 
gebruik kan maken van het recht 
van korting, ook bij faillissement 
zal daarvan alleen curator ten 
behoeve van den boedel gebruik 
kunnen maken, en zulks voor een 
niet hooger berlrag dan die wet toe-
laat. En dat bedrag zal ten goede 
komen van den boedel, niet van 
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gelijkstelling wel geen bezwaar heb-
ben. De stt'ijd loopt dus 
hoofdzakelijk O\'er art. 883. Dat ar-
tikel legt aan het doen verklaren 
in staat van kenn el\ik 
zooveel hinderpalen in den weg dat 
in den regel het gebruik van hel 
middel in die gevallen, waarin men 
daaraan behoefte heeft, eene on-
mogel\ikheid is. Men zou meenen, 
dat daardoor het artikel veroordeeld 
is; maar de bestr\iders van de wets-
voordracht zien daarin jnist z\ine 
voortreffelijkheid. Hun geheele be-

is l'en doorgaand e verd e-
diging van de leer, dat men het 
den cred iteuren van een particulier 
zoo moeilijk mogelijk moet maken 
om recht te kr\igen. In strijd met 
de lens, die niet alleen goed, maar 
ook snel en goedkoop recht verlangt, 
schijnen zij den tijd en de kosten, 
die tot het verkrijgen van recht 
noodig zijn, niet te beschouwen als 
een noodzakel\ik kwaad, dat de 
cred iteur zich getroosten moet, in-. 
dien het. niet anders kan , maar 
veeleer als een passende bescher-
ming van den debiteur. 

Zondel'1ing is het wel 
dat, naar hun oordeel. alleen de 
particuliere schuldenaar' die bescher-
ming verdient, en niet de koopman , 
wiens verdienste jegens de maat-
schappij zij in de hoogte steken, 
en die daarom, als hij cl'editeur 
is, door hen met het privilege van 
h('t failliet recht hegunstigd wordt, 
maar alleen tegenover een mede-
koopman, die dnarentegen • hoewel 
hij tot dezelfde verdienstelijke klasse 
behoort, in zijne hoedanigheid van 
debiteur met het faillielrecht wordt 
gest.raft. 

De r edeneering sc hijnt te berus-
ten op de veronderstelling, dat er 
onder de particulieren all een onge-
lukl,ige schuldenaren zijn, en geen 

oplichters en chica-
neurs, geen menschen die, zelf ruim 
leve nde, hun crediteuren lal en 
zuchten, en di e hun goed opmaken 
of wegmaken, terwijl zij hunne 
schnldeischers een langen en 
baren weg laten hewand elen om een 
execntorialen t.itel te hekomen. 

De werkelijkheid is eene andllfe, 

den schuldeischer die het fai llisse-
men t aanvraagt, ZDodat deze door 
het faillissement ni et nng andere 
rechten zal verk rijgen, rlie hij van 
te I'oren niet had. Art. 22 van het 
ontwerp verw\ist uitrlrukkelijk naar 
grenzen en wijze, 
b\i »de bijzondere wetten en wet-
telijke verordeningen op dit. onder-
werp vastgesteld." In plaats dus van 
te beweren, dat »tegenover ambte-
naren wordt het faillissement zoo-
doende een modus acquirendi" enz. 
kan men veeleer getuigen, dat vol-
gens het aangehaald arrest van den 

Raad , tegenover ambtenaren 
de staat van kennelijk 
nu een modus acquirendi is, die 
het faillissement. onder de nieuwe 
wet niet zal z\in. 

Het voorstel om, wanneer men 
ten opzichte van de alge heeIe ver-
moge ns-executie het onderscheid 
tusschen kooplieden en niet-koop-
lieden wenscht op te heffen , dit te 
doen, door niet de laats te in staat 
van faillissement maar de eerste in 
staat van kenn elij k onvermogen te 
doen verklaren, klinkt wel eenigs-
zins vreemd in den mond van hen, 
die juist tegen de gelijkstelling op-
komen. Waarom die omkeering 
liever zou moeten zijn aangenomen, 
is intusschen niet duid elijk. Gaat 
zij uit, gelijk het schijnt, van de 
stelling dat het failli ssement is te 
beschouwen als een privilege, dat 
aan den handel is geschonken '! De 
onjuistheid dier stelling is r eeds 
aanget.oond en daarmede vervalt dan 
de eenige aangevoerde grond voor 
het \'oorstel. Want wat verder wordt 
in heschouwing ge nomen , dat de 
schuldeischers hij het faillissement 
van lichtvaardige onverschillige 
schuldenmakers geen belang zou-
den hebben, staat met het voorstel 
evenmin in verband , als het juist 
kan worden geacht. Zeer zeker kan, 
zooals in het Verslag te recht wordt 
opgemerkt.. ook ee li curator niets 
halen, waar niet meer is. Maar of 
dit 'geva l zich voordoet, is veelal 
op het tijdstip waarop het faillis-
sement wordt aangevraagd , nog 
onzeker; bl\ikt er lat.er niets te zijn, 
c\!l opheffing v<ln het faillislSe rnent 
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Er zijn zoowel onder pal'ticulièren kan worden bevolen. 
als onder kooplieden debiteuren, Ongetwijfeld kunnen particulie-
tegenover wie de gestrengheid van ren, hetzij door ongelukkigen 
het recht past; maar ook zoowel menloop van omstandigheden, hetzij 
onder kooplieden als particulieren door of ten gevolge van te groote 
worden menschen gevonden, die faciliteIten van den leverancier, in 
buiten hunne sch uld ongelukkig geraakt maar 
zij n geworden (onder de kooplieden ook bij kooplieden doet dit: vooral 
noO" meer dan onder de particulie- het eerste, zich vaak voor, en toch 

en die niets hebben om hunn e is dit nimmer als reden aangevoerd 
schuld en te betalen Daarom is voor om op hen het fai llissement niet 
eene verschillende behandeling van toe te passen. En terecht, want met 
kooplieden en particulieren uit dit het doel van het failli ssement, de 
oogpunt geen aanleidin g. En tus- algeheele vermogens-executie met 
scllen brave en booze debiteuren handhaving van de par conditio 
kan de wet !reen onderscheid ma- creditorum, hebben àie omstandig-
ken ; het benèficie van boedelafstand heden niets te maken. Daarom dan 
uitgezonoerd, dat echter den braven ook behoeven en mogen zij niet 
lieden niet vele voordeelen aanbiedt, weêrhouden, ook den niet-koopman 
en waarvan zoo weinig gebruik aan het faillissement te onderwer-
gemaakt worot, dat het is alsof er pen. 
geen brave debiteuren zijn. 

Maar wat de wet niet. kan, dat 
kunnen de schuldeischers, en dat doen zij. Het niet de schuld ei-
schers, die het hun niets-bezittenden debiteuren lastig' maken. De meeste 
faillissementen komen voort uit de eigen aangifte van den schuld enaar. 
Het is niet de crediteur, maar de debiteur, die met faillissement dreigt. 
Wanneer een creoiteur vervol!{t, dan is het, omdat oe schuloenaar wel 
iets heeft, maar ten onrechte het aan hem onttrekt. Zoo is de practijk 
thans, en men behoeft niet bevreesd te zijn, dat zij tegenover particu-
lieren eene andere zal zijn. Leveranciers, die nu, trots de nalatigheid 
hunner klanten in het betalen, leveren, wegens oe verdiensten 
daaraan verbonden en omdat zij er op rekenen, dat het wel terecht zal 
komen, zullen niet, zoodra er van faillietverklaring is, juist 
het omgekeerde gaan verrichten van hetgeen thans doen. Een verdie-
nende crediteur is uit zijn aard tot lankmoedigheid, en iedae crerliteur 
eer tot individueele maatregelen dan tot het samenroepen van een con-
cursus creditorum geneigd. Willen om de een of andere reden hun 
debiteur kwaad doen, of althans hem niet ontzien, dan zij rlaarloe 
ook thans reeds h\i machte. Beslag met een bewaarder in huis en exe-
cutoriale verkoop van iemands inboedel en verdere goederen, is niet 
zooveel minder erg dan een faillissement. Ja zelfs, inelien een creeliteur, 
lout.er met laakbare bedoelingen, uit wraak, uit concurrentiebelang , of 
dergelijke redenen, iemand vernietigen wil, dan staan hem daartoe ook 
nu reeds midelelen ten dienste: middelen, die het recht niet aanbiedt, 
maar het eigenbelang uitvindt, en die te allen het gevaarlijke van 
schu lden maken aantoonen en de les der verantwoornelijkheid prediken. 

EI! nu ten slotte het geval , nat een particulier, die op reis geweest, 
komende zich failliet verklaard zal zien wneler dat hij daartegen 

lets doen kan. Waarschijnlijk is het niet, dat zoo iets zal voorkomen. 
Maar niet weg te nemen is het, dat het op reis gaan zonder eenige 
maatregelen te nemen voor hetgeen er gedurende de afwezigheio kan 
voorkomen, zijne gevaarlijke heeft voor iemand, die bezittingen, 
werkzaamheden en verplichtingen heeft. Afgescheiden van ele quaestie 
van ,faillietverklaring bestaat de mogelijkheid, dat, als men geen oràe 
op zaken stelt en geen volmacht achter laat, op gronel van art. 519 
Burgerlijk Wetboek bewindvoerder over den afwezige benoemd wordt; 
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een crediteur of een pretens-crediteur, kan vonnis .vr.agen en bij verstek 
verkrijgen, kan beslag leggen en bezittIngen kunnen dOOl' 
brand vernield worrlen en de termiJn om daarvan aan den assuradeur 
aanzegging- t.e soms een termijn van enkele kan 
ongebruikt verstfl.lken; debelastInghert:er zonder aanmanm!(' of waar-
sch 11 wing, op welker ontbrel<en men ZICh met beroepe.n kan, een wang-
bevel verkrijgen en tenuitvoerleg-gen. Tal van derg-ehJke zaken ZiJ n mo-
gelijk hoewel z\i lot dusver niet voor te komen. ,Men mag 
veroncterstellen, dat met betrekking tot fai ll ietverklaring dezelfde onder-
vinding zal worden opgedaan, Maar wie zich tegen 
lijkheden wil waarborgen, alleen reeds omdat het mogehJkheden ziJn, 
behoort, op reis gaande, z\ine be- I 
lanl{en niet geheel onbeheerd achter 
te laten. Antwoord der Regeering. 

Er waren leden, die de vraag 
omtrent het beginsel van 
ling uit een eenigszins ander stand-
punt beschouwden. De vraag of het 
goed gezien was de algeheele ver-
mO!rens-executie, die men faillisse-

noemt, uit te breiden tot de 
gansche burgerij, kwam voor hen 
ten deele neer op deze: of er af-
doende gronrlen bestaan om de vrij 
strenge eischen voor het intreden 
van den staat van kennelijk onver-
mogen te laten vallen en voor het 
leggen van vermogensarrest bij 
koopman en niet-koopman slechts 
één en rlezelfde voorwaarde te stel-
len: het ophouden van betalen. 

»Ten deele" zeiden deze leden. 
Immers het viel niet te ontkennen, 
(lat de wijze waarop in dit ontwerp 
het faillissement geregeld is, ele-
menten bevat, die op de beant-
woording der Haag merkelijk van 
invloed kunnen zijn. Zou<ie aan den 
eenen kant de goerle regeling der 
Pauliana, der compensatie, der 
verificatie met hare uitstekende 
»voorloopige erkenning" de schaal 
al eens naar bevestigende beant-
woording doen overslaan, de luch-
tige behandeling der faillietverlda-
ring, de bekrompen toemeting van 
het regres daarte!('en, de gebrekkige 
regeling der hangende gedingen, 
het in het ontwerp veel te weinig 
acht slaan juist op de niet commer-
cieele verhoudingen, de wi ll ekeu-
rige mncht des curators ten opzichte 
van loopende contracten, rle bepaling 
van art. 35, de onvoldoende zorg 
voor de belangen van den failliet 
waal' hij op de verifJcatie-vergade-

Ook nog uit een ander gezichts-
punt werd deze voordracht he-
schouwd. Er waren, blijkens het 
Voorloopig Verslag, leden die de 
wenschel\ikheid van de uitbreiding 
van het 'faillissement tot de gansche 
burgerij ten deele afhankelijk meen-
den te moeten stellen van de rege-
ling in het ontwerp van verschil-
lenrle door hen genoemde onder-
werpen. Nevens de erkenning van 
vele en groote verbeteringen, be-
stond bij die leden de meeni ng, 
dat sommige onderwerpen op zoo 
gebrekkige w\ize zijn geregeld rlat 
het velen uiterst huiverig- zou maken 
<ie voorgestelde gelijkstelling te aan-
vaarden. Aan de bedenkingen, tegeu 
dien j:('edachtengang door verdedigers 
van het wetsontwerp aangevoerd, 
sluit de onrlergeteekende zich geheel 
aan. Z\in de bedoelde onderwerpen 
op zich zelve inderdaad slecht ge" 
regeld, men aamaarde het ontwerp 
ook niet voor kooplieden. Maar 
wordt voor hen rleze regeling g-oed-
(!'ekeurd, dan ook zouden zij -
gelijk het Voorloopig Verslag met 
alle recht vermeldt - »ook al bleef 
de staat van kennelijk onvermogen 
behouden, krachtens hetzelfde be-
ginsel dat nu daarbij gevolgd is) 
ook wel op dien staat toepasselijk 
worden verk laard", Met de vraag, 
of ook op den particulier het fai l-
lis$ement toepasselijk zal zijn, hou -' 
den de in het Verslag opgesomrle 

geen verband. Het zijn 
tegen de voorgedragen re-

g'eling, onafhankeZ#k van de per-
sonen op wie zal worden toege-
past; eene regeling die - het worde 
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ring staat tegenover de rechtsge-
leerde raadslieden zijner crediteuren 
en het proces-verbaal zelfs in alle 
toekomst eene res judicata tegenover 
hem kan worden, het gedwongen 
stads- of huisarrest en dergelijke 
accessoiren zullen velen uiterst hui-
verig maken de gelijkstelling te 
aanvaarden. 

Het is waar, het brengen van 
koopman en niet-koopman onder 
één faillissementsformule heeft het 
groote practische voordeel, dat zoo 
velen, die thans ontsnappen aan de 
gewone executie, omdat die te duur 
en te traag is, en aan de faillisse-
meutsexecutie , omdat art. 882 Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring te eng is en art. 764 W dboek 
van Koophandel hen onder de koop-
lieden niet treffen kan, dit neemt 
niet weg, dat het voorzichtiger kon 
geweest zijn den sprong niet in eens 
te doen. 

Had men er zich voorloopig toe 
bepaald, zoo vervolgden zij, om 
onder het koopmansfaillissement 
tevens te betrekken hen allen, die 
koopman of geen lwopman, zij n 
maatschappen met commercieelen 
vorm, hen allen die handelspapier 
geteekend hebben en hen allen tegen 
wie de crediteur een executabel 
vonnis heeft, el' ware dan op prac-
tisch terrein reeds veel verkregen, 
en men had dan eens kunnen aan-
zien, welke verhoudingen de zaak 
nam in de practijk. Men had dan 
wellicht aanleiding gevonden om de 
bijzondere executie te vereen vou-
digen en te vergemakkelijken, ook 
ten einde zoodoende den drang naar 
faillietverklaring, die thans te vree-
zen staat, te voorkomen en verder 

weg naar algeheele gelijkstel-
lIng van koopman en lliet-koopman 
voor de executie, en ook wellicht 
voor het proces, te effenen. 

Tegen een deel dezer redeneering 
geldt hetgeen door de verdedigers 

het voorgedragen stelsel reeds 
hiervoren werd opgemerkt. Het 
denkbeeld, om , waar het niet-
kooplieden betreft, voor faillietver-
klaring het bestaan van een exe-
cutorialen titel te eischen, scheen 
hun weinig aanbe\·elenswaardig. 

niet voorbijgezien - op den niet-
koopman toch van toepassing zal 
worden, ook dan indien voor hem 
de staat van kennelijk onl'ermogen 
wordt behouden. Immers, de rege-
ling van het kennelijk onvermogen 
bestaat in eene doorloopende ver-
wijzing naar de bepalingen omtrent 
het faillissement en het is or,denk-
baar, de materieele gevolgen van 
het kennelijk onvermogen anders 
te regelen dan die van het faillisse-
ment. 

Met deze algemeene opmerking 
zou eene bespreking van de bijzon-
dere onderwerpen, die niet goed 
zouden zijn geregeld, te dezer plaatse 
overbodig kunnen geacht en verder 
verwezen kunnen worden naar de 
opmerkingen, die de ondergetee-
kende zich bij de artikelen wenscht 
te veroorloven. Onder voorbehoud, 
aldaar er nog nader op terug te 
komen, meent hij echter ook hier 
het uitgesproken ongunstig oordeel 
niet geheel met stilzwijgen te mogen 
voorbij gaan, ten einde zelfs den 
schijn van instemming daarmede 
niet te doen ontstaan. Waar int us-
schen voor dat af keurend oordeel, 
althans te dezer plaatse, geen gron-
den worden aangevoerd, zal hij 
kortheid mogen betrachten. 

De behandeling van de failliet-
verIdaring zou zijn eene luchtige, 
en de toemeting van het regres 
daartegen bekrompen. Maar juist 
die onderwerpen zijn in de eerste 
afdeeliug van titel Ivan het ont-
werp zeer uitvoerig behaudeld, uit-
voeriger en meer in bijzonderhe-
den dan in de bestaande wet, ook 
wat de middelen van regres, be-
paaldelijk wat de cassatie betreft. -
De regeling der hangende gedingen 
zou gebrekkig zijn. Maar ook dit 
onderwerp is in de artt. 25-30 
uitvoerig terwijl het Wet-
boek van Koophandel daaraan slechts 
ééne zeer algemeene bepaling wijdt. 

In welke opzichten het ontwerp 
veel te weinig acht slaat op de niet 
commercieele verhoudingen, wordt 
niet uiteengezet, maar ook niet in-
a:ezien. - De macht des curators 
ten opzichte vanloopende contracten 
zou willekeurig zijn. Maar tegen 
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Immers eensdeels zou ook dit ver-
rassingen niet uitsluiten, daar der-
gelijke titels bij verstek in betrek-
kelijk korten t\id kunnen verkregen 
worden, het uitdrukkelijk 
noemen van eenen executorialen 
titel voet zoude geven aan de mee-
ning, dat het onbetaald laten van 
eene enkele schuld reeds voldoende 
zou zijn voor faillietverklaring. Van 
den auderen kant zou iemand, die 
zijn crediteuren door chicanes ge-
durende jaren verhindert een exe-
cntorialen titel te bekomen, en in-
tusschen zij n actief opmaakt, vr\i 
spel hebben. En voorts, indien men 
dit voorrecht aan den particulier 
toestaat, met welk recht zal men 
het dan den kleinen winkelier en 
neringdoende onthouden '! 

Tegen ééne bewering kwamen 
de verdedigers van het wetsontwerp 
nog op. Instemming 
met of af keuring van de wijzigin-
gen, die het ontwerp in het fail-
lietrecht beoogt, mag huns inziens 
geen gewicht in de schaal leggen 
bij de beantwoording van de vraag, 
die hier besproken wordt. Indien 
de wijzigingen op zich zelf af te 
keuren zijn, dan moet men derge-
lijk gebrekkig recht ook op koop-
lieden niet willen Indien 
daarentegen de wetgever, door wij-
zigingen aan te nemen, toont ze als 
verbeteringen te beschou wen, zou-
den z\i, ook al bleef de staat van 
kennelij k onvermogen behouden, 
krachtens hetzelfde beginsel, dat 
nu daarbij gevolgd is, ook wel op 
dien staat toepasselijl( worden ver-
klaard. 

Deze opmerking, hier in het al-
gemeen gemaakt, bedoelclendeze 
leden tevens te doen gelden voor 
al de artikelen, waarbij men de-
zelfde redeneering van de bestrijders 
zal terugvinden. 

willel(eur waken preventief rle art. 
78, 79 en 68 alin. 2 en repressief 
art. 73. - Ook llde bepaling van 
art. 35" zou hlliverig maken om 
de gelijkstelling te aanvaarden. Maar, 
daarg-elaten dat die bepaling niets 
heeft te maken met de 
heid of de gefailleerde al dan niet 
koopman is werd juist hare wen-
schelijkheid uitvoerig betoogd in de 
Memorie van Toelichting en nader 
aangeloonrl in het Verslag der Com-
missie van Voorbereiding. - Voor 
rle belangen van den "failliet ZOll 
onvoldoende gezorgd zijn, waar hij 
op de veriflcatie-vergadt'ring- staat 
tegenover de rechtsgeleerde raarls-
lieden zij ner crediteuren en het 
proces-verbaal zelfs in alle toekomst 
eene resjudicata tegenover hem kan 
worden. Maar het is den failliet 
niet verboden, zich op de verifIca-
tie-vergadering door een rechtsge-
leen! raadsman te doen bijstaan 
(Verslag Tweede Kamer bladz. 95) 
[zie op art. 1161, terwijl hij bo-
vendien n!et alleen staat tegenover 
de vereeDlgde rechtsgeleerde raads-
lieden z\iner crediteuren, doch deze 
veeleer tegenover elkander staan, 
waar het betreft de erkenning van 
vordering-en en terwijl de t'ailliet 
het in zijne macht heeft, het pro-
ces-verbaal tegen hem geen res 
judicata te doen worden door slechts 
de vordering met opgave van gron-
den te betwisten. - Eindelijk het 
gedwongen stac1s- of huisarrest. Maar 
de daartoe betrekkel\ike bepaling 
is veel minder bezwarend dan die 
van art. SgO Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering (zie ook artt. 
888 volg. Wetb. van Koophandel). 
Het stac1s- of huisarrest l(an alleen 
worden opgelegd; bij de toepassing 
van art. 890 is de failliet geheel 
overgelaten aan het goed vindÉm van 
zijn schuldeischer. < 

Het ten slotte van deze geop-
perde denkbeeld om het faillisse-

ment niet algemeen te maken, maar slechts lIit te breiden 
tot maatschappijen met commerc.ieelen vorm, tot hen die handelspapier 
teekenden en tegen wie een executabel vonnis is verkregen, 
vond eene ;vaaraan ondergeteekende zich geheel aansluit. 
D.e schiJnt ook. ongerechtvaardigd, dat zood ani ge wijze van 

van het al spoedig zou blijken zeer willekeurig 
te zIJn en tot groote momhJkheden, verwikkelingen en geschillen aan-
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lein ing te geven. Bovendien zou zij a ll er'min st leinen tot het door 
sommigen beoogde doel. Het. is maar al te waar, riat juist lichtzinnige 
scn nldenmakers door hunne creniteuren die onder riikwijls zeer be-
zwarende voorwaarden een niet gerechtvaardigd crediel verleenen, 
zeer gemakkelijk tot het teek enen van handelspapier kunnen over-
gehaald worden. 

L Zie voorts de Beraadslagingen in de Eerste Kamer op art. 1.1 

:. ' 

" y 



IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA 
BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. 

ENZ. ENZ. 

Wij EMMA, Koningin- Weduwe, Regentes van het 
Koninkrijk j 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te 
weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wettelijke 
bepalingen omtrent het faillissement en de surséance van beta-
ling herziening vereischen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

TITEL I. 
Van Faillissement. 

EERSTE AFDEELING. 

Van de Faillietverklaring. 

Artikel 1. 
De. schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft 

opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij 
op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij rechterlijk 
vonnis in staat van faillissement verklaard. 

De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken , om rede-
nen van openbaar belang, op de vordering van het Openbaar 
Ministerie. 

o. R. O. 1. De. die ophoudt te betalen, wordt, hetzij 
op eIgen aangIfte, hetzlJ op verzoek van een of meer zijner schuld-
eischers, hetzij op requisitoir I'an het Openbaar Ministerie bij 
rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. ' 



VAN DE FAILLIETVEI{KLARING. Art. I. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 1. Als voorwaarde voor de faillietverklaring noemt het artikel 

alleen: het ophouden met betalen door den schuldenaar, d. w. z. het 
objectieve, naakte feit van hel niet-voldoen van opeischbare schulden 
waarvan de betaling gevorderd wordt, terwijl de verplichting om te 
betalen niet ontkend wordt. Ophouden te betalen heeft dus plaats bij 
weigering om te betalen, zonder aan voering van redenen of wel op grond 
van het niet kunnen betalen . Het eene zoo wel als het andere, niet alleen 
het laatste. Het niet willen betalen heeft evenzeer als het niet kunnen 
betalen ten gevolge dat de schuldeischers niet voldaan worden, beide 
roepen den concursus in 't leven waarin de raison d'être van het faillis-
sementsbeslag is gelegen. 

Het Ontwerp staat hier principiëel tegenover de Konkursordnung § 94, 
waarin de stelling wordt gehuldigd: geen faillietverklaring, tenzij er is 
onvermogen om te betalen, staking van betaling is prima facie, maar 
volstrekt niet het eenige bewijs van on vermogen, - eene stelling die, 
niettegenstaande de duidelijke woorden van art. 764 Wetboek van Koop-
handel, ook hier te lande verdedigers heeft gevonden en zelfs nu en dan 
in rechterlijke beslissingen is aangenomen '). Over het algemeen is . de 
jurisprudentie echter in het rechte spoor gebleven en vindt men daarin 
de opvatting weer: causa van faillissement is onvermogen of onwil om 
te betalen, m. a. w. het ongemotiveerd weigeren om te betalen '). Dit is 
volkomen juist, beide oorzaken, onwil e\'enzeer als onvermogen, geven, 
zooals gezegd, aanleiding tot samenloop, concursus creditorum 3). Juist 
de samenloop van executeerende of tot executie gerechtigde schuldeischers, 
het dringen en jagen om betaling te erlangen, de wedloop om iets van 
des schuldenaars vermogen machtig te worden, de conflicten die daarvan 
het gevolg zijn, het gevaar voor de niet even vervolgingszuchtige schuld-
eisehers om geheel achter het net te visschen, zUn de omstandigheden 
die de instelling van het faillissement, de onpartijdige gerechtelijke inbe-
slagneming en verdeeling van het vermogen des schuldenaars onder al 
7ijne schuldeischers noodzakelijk maken en moliveeren. Niet in den ver-
mogenstoestand van den schuldenaar, zooals de Konkursordnung doet, 
maar in den toestand waarin de schuldeischers verkeeren omdat zij niet 
betaald worden, vindt het faillissement z\ine reden van bestaan. 

Het systeem van de Konkursordnung heeft ook nog dit bezwaar, dat 
het de voorwaarde voor de faillietverklaring niet doet steunen op objec-
tief uiterlijk waarneembare daadzaken maar op een internen toestand, 
die niet dan bij benadering gekend kan worden. 

') Men zie OYENS, t . a. p., bI. 32 vlg.; KIST, dl. G, bI. 46; HOLTlUS , 2de uitg. 
bI. 50 vlg. en de noten aldaar. De beide laatste schrijvers hebben echter meer de 
tegenstelling van weigeren om te betalen uit ongelegenheid, me t weigeren wegens 
betwisting der vordering of van haar bedrag, .pan met weigeren uit on wil op het oog. 
In de noot op bI. 52 van HOLTlUS' werk teekent dan ook DE GEE& aan dat elke 
weigering van betalen, waarbij van geene betwisting blijkt, voldoende grond is V'Oor 
faillietverklaring; men verg. ook bI. 18. On vermogen vordert de rb. te Amst,erdam 
26 April 1860 en 23 April 1862, W. nO. 2197 en M . v. H., IV, bI. 82-85. 

') Verg. Hof van Nd.-Holl"nd , 31 Jan. 1861 het in de vorige noot 
aangehaalde vonnis van de rb. te Amsterdam dd. 26 April 1860) en 8 April 1869, 
W. nOS. 2258 en 3253, Hof te Amsterdam, 18 Oct. W. nO. 4311, Hof te 's Hage, 
18 Dec. 1876, R . B. 1877, Afd. B. bI. 180, met de daarbij behoorende conclusie van 
Mr. VAN MAANEN , R. B., t.a.p. bI. 178 en rb. te Leeuwarden, 6 Nov. 1884, W.nD• 
5447; zie verder Mr. LAND, Magazijn, 1883, bI. 601 vlg. (recensie van 
het werk van Mr. OYENS). 

3) Terecht zegt FRÉMERY, Etudes de droit commercial, bI. 352, "Ie commerçant qni 
est au-dessous de ses affaires pent faire faillite, et celui qui se trouve au-dessous de 
ses affaires n'est pas nécessairement en faillite, et peut en éviter Ie ·malheur". 

4 



50 Art. 1. VOORWAARDEN VOOR 

Ook waar het de geldt van personen niet lot den 
handelsstand behoorende is het ophoJ,den te betalen een deugdelijk cri-
terium. Of een schuldenaar heeft opgehouden te betalen, of er derhalve 
eene algemeene vermogens-executie moet plaats hebben, is eene feitelijke 
vraag, die in elk geval aan de beoordeeling van den rechter moet worden 

Wijst men er op dat kooplieden steeds gereg'eld betalingen 
op gezette tijden te doen hebben, terwijl dit bit pa.rticuli.e:-e? 
niet het geval is, dan bedenke men ook, dat hiJ dIe de faJlhetverklarmg 
vraagt, het ophouden te betalen heeft te bewijzen, en dat hij daarin 
veel gemakkelijker zal slagen, wanneer hij !<an aantoon en , dat geregelde 
bet3lingen, die op gezette tijden hadden moeten plaats hebben, achter-
wege zijn gebleven, dan wanneer hij staat tegenover iemand, op wien 
dergelijke verplichtingen niet rusten. De feitelijke omstandigherlen, waar-
mede de eenvoudige en duidelijke uitdrukking ))ophouden te betalen" 
dwingt rekening te houden, zullen er dus toe leiden, dat het gemaklie-
!ijker zal zijn een koopman te doen failliet verklaren dan een particulier. 

Het is onverschillig, ook dit ligt in den term ophouden te betalen, 
welke schulden niet voldaan worden. Eene uitzondering te maken, voor 
welke categorie van schulden ook, bijv. voor zoogenaamcle huisschulden, 
ware ten eenenmale verwerpelijk. De faillielenwet mag niet het denk-
beeld in het leven roepen, alsof het op de betaling van sommige schulden 
(met name van huisschulden) minder aan zou komen, alsof bij\'. wine 
keliers minder recht op betaling van het hun verschulcligde zouden 
hebben dan andere schuldeischers. Toch ware dit eene logische gevolg-
trekking, indien in dit al'likel onderscheid werd gemaakt tusschen 
schulden en schulden, en alleen het ophouden met het. betalen van som-
mige, met uitsluiting van andere, als voorwaarde voor faillietverklaring 
werrl aangenomen. De faillieten wet behoort juist het beginsel van het 
burgerlijk recht, dat ten opzichte van alle opeischbare schulden, tenzij 
voortgesproten uit spel en weddingschap , eene in rechten afdwingbare 
verplichting tot betaling bestaat te bevestigen. 

De hevoegdheirl van het Openbaar Ministerie om faillietverklaring te 
requireeren is niet langer beperkt tot de gevallen dat de 
voortvluchtig is zonder orde op zijne zaken te hebben gesteld, of bezig 
is zijne goederen te verduisteren. Voor dergelijke beped<ing is geen 
voldoende reden aan te geven. 

Immers het is de taak het Openbaar Min!sterie steeds op te trerlen 
als het openbaar belang dIt vordert. Wanneer (ht het geval is moet aan 
de betrokken ambtenaren ter beoor.deeling worden overgelaten. Het gaat 
te ver te beweren dat. daartoe blliten de gevallen in art. 768 Wetboek 
van Koophandel genoemd, nimmer gegronde aanleiding zou kunnen be-
staan. 

Advies van den Raad van State. ,. 
A1"t. 1. Terwijl bij het eerste lid van art. 768 van het Wetboek van 

Koophandel de. bevoegdheid van het openhaal' ministerie om faillietver-
klarIng te ,:,eq!ureeren beperl<t wo:.dt tot de gevallen, dat de schuldenaar 
yoor.tvluchhg IS zonder orde op ZiJne zaken te hebhen gesteld, of bezig 
IS ZiJne goe?eren te verdonker.en, wordt in art. 1 van het ontwerp 

beperlung yan bevoegdheId opgeheven. In de Memorie van Toe-
wordt dIenaangaande. aangeteekend, dat voor dergelijke beper-

lung geen. voldoenrle reden IS aan te geven, daar ))ook huiten de ge-
er nog vele andere kwade prakt\iken en strafbare han-

(ZiJn) waaraan de. schuldenaar zich b\i staking van betaling 
schuldig kan maken en dIe het optreden van het openbaar ministerie 
recht vaardigen". 
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Wat onder de algemeene uitdrukking »andmoe kwade praktijken" ver-
staan moet worden, is niet nader omschreven. 

Het openbaar ministerie zal zich dus in particuliere belangen kunnen 
men"'en, zonder dat het openbaar belang daarin betrokken is. Dit is een 
"'roote inbreuk op de vrijheid van particulieren en kan aanleiding geven 
tot gewichtige bezwaren voor de daarbij betrokken personen, bijv. in het 
geval van verkwisting, als wanneer het openbaar ministerie in eens 
tusschenbeide zoude kunnen komen. Eene zoodanige onbeperkte bevoegd-
heid aan het openbaar ministerie te verleenen, als thans wordt voorge-
steld wordt door den Raad bedenkelijk geacht. Hij stelt daarom voor, 
dat art. 1 van het ontwerp eene tweede alinea worde toegevoegd , 
waarbij het bepaalde bij het eerste lid van art. 768 van het W etboek 
van Koophandel worde overgenomen. 

De Raad is in het van oordeel , 
artikel aan het euvel llJdt van al . . 
te "'roote beknoptheid. Behalve uit Rapport aan de Komngm-Regentes. 
het" zoo even opgemerkte blijkt zulks Art. 1. De gronden waarop de 
z. i. ook uit de hier gebezigde uit- ondergeteekend e het niet raadzaam 
druklá,:g: .»die oph?udt te betalen". acht gevolg te geven aan het \'001'-
Daar biJ met-kooplieden geene ge - stel van den Raad van State dat 
regelde betaling op gezette tijden , aan dit artikel eene bepaling worde 
als waarvan in den handel sprake toegevoegd overeenstemmende met 
is , plaats heeft, kan men niet ge- art. 768, alinea 1 , W etboek van 
voegelijk van den niet-koopman Koophand el, zijn thans in de Me-
zeggen, dat hij »ophoudt te beta- morie van Toelichting ad art. nader 
len". uiteengezet . Tot staving van de be-

»Ophouden met betalen" is een wering dat el' vele gevallen zijn 
zuivere handelsterm, vandaal' dan niet in art. 768 Wetboek van Koop-
ook de afwijkende bepalingen voor handel vermeld, waarin alleszins 
niet-kooplieden in de artt. 882 en aanleiding bestaat tot heL optreden 
883 van het W etboek van Burgel'- van het openbaar ministerie, kan 
lijke Rechtsvordering. gewezen worden op de gevallen, 

De Raad zou dan ook in overwe- waarin de schuldenaar zich aan op-
ging geven, dat in stede van de in. lichting of verd uistering van in be-
art. 1 van het ontwerp gebezigde waring gegeven geld of goed heeft 
term »die ophoudt te betalen" eene schuldig gemaakt. Daarnevens be-
bepaalde omschrijving wierd gebe- staan nog andel'e, maar 
zigd en dat tevens van de schulden deze alle in de wet op te som men 
enkele wierden uitgezonderd , die is niet mogelijk. Door ten deze eene 
op zich zelve niet tot eene failliet- limitatieve b epaling in de wet op 
verklaring kunnen leiden. te nemen, zou men derhalve het 

Het gaat naar 's Raads oordeel optreden van het openbaa l' mini-
Loch niet aan, dat een ieder bij sterie onmogelijk maken in gevallen 
wanbetaling van de zoogenaamde waarin dit later blijken zou niet 
nieuwjaarsrekeningen of in het al- alleen gerechtvaardigd , maal' zelfs 
gemeen van huiselijke schulden, te zijn. 
waal'ondel' die welke uit de over- In de 'Memorie van Toelichting 
een komst van huur voortspruiten , zijn thans mede de beschouwingen 
10 staat va n faillissement zoude opgenomen, die el' den onderge-
kunnen verklaard worden . Ter voor- teekende toe hebben geleid geen 
koming van misbruiken gevolg te geven aan 's Raarls voor-
en. eene niet wenschelijke toene- siel o<m rle i n het ontwerp gebezigde 
nllng van het aantal faillissementen, uitdrukking: »die ophoudt te beta-
acht de Haad het noodig, dat de len" door eene bepaalde omschrij-
genoemde schulden uitgezonderd ving te vervangen, en van de 
worden, tenzij degene, die eene schulden die tot faillietverklaring 
dergelijke schuld heeft in te vorde- aanleiding kunnen geven in den 
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ren van een vonnis of anderen 
titel voorzien is, of 

wel conservatoir beslag onder den 
schuldenaar zei ven gelegd heeft. 

reg'el uit te zonderen rle zoogenaamd 
huiselijke sc hulden. [Zie omtre nt dit 
laatste punt ook het afzonderlijke ad -
vies der Staatsraden Jhm. ROCHUSSEN 
en VAN EYSINGA, hier vóór bI. 33]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 1. In sommige afd eelingen werd de vraag , of het ophou-

den met betalen, dan wel ook het onvermogen urn ZIjne schulden te 
voldoen (Memorie van Toelichting bladz. 11 en 39 L zie hierboven en ook 
op artt. 42 -51 J), failli.etverklarin g ten moet 
be"proken: Naar men zeide, bevat de Memorie van Toehch.tmg de 
stellin lT, dat de samen loop van exec uteerende of tot executIe gerechtl l;{de 

de instelling van het faillissement noodzakelijk maakt. Wat 
verder in die Memorie volgt, en de bepaling zelve van art. 1, houdt 
zich echter , meende men, niet aan dat juiste uitgarlgspunt. Zooals het 
ont werp er ligt, met de toplichting , zal de niet-betaling van éé ne enkele 
schuld, zelfs lIit onwil, failliet-verklal'ing ten gevolge hebben. Dit strijdt 
echter, zoo werd opgemerkt, met den va.n het instituut. :f,én schuld-
eischer kan en moet de gewone execulte-mlddelen aanwenden. I31IJkt 
daarbij niet van een samenloop van meerdere schulrleischers, dan is er 
.geene reden voor ep.n fa illissement. Voöral in verband met hel voorstel, 
dat niet-kooplieden gelijkelijk als kooplieden failliet verklaard worden, 
wordt dit van tP. meer gewicH t en (laartegen bestond dan ook bij som-
mige leden nog meer bezwaar. In den handel toch is de st.ipulatie van 
betaling op een bepaald tijdstip usantie; daar heeft dus het niet-betalen 
een ander karakter, dan bij particulieren het niet-voldoen van schulden, 
waarvoor bepaalde termijnen meestal niet bestaan en ook niet door onze 
zeden worden aangenomen. Zondert het ontwerp, en te recht in zijn 
stelsel, huisschuld en niet uit, hierdoor komt te meer aan hèt licht, dat 
het doel van het wetsontwerp bij onveranderd behoud I':1n art. 1 ten 
eenenmale zou worden voorbijgestreefd '). 

Tegen bovenstaande beschouwingen werd opgemerkt, dat de daarin 
vervatte bezwaren meer van theoretischen aard , dan van practisch he-
lang zijn. De rechter zal in elk voorkomend geval moeten beslisseu; van 
den crediteur, die het faillissement aanvraagt, steeds te eischen het be-
wijs te leveren, dat zijn debiteur onvermogend is om te betalen, kan 
bezwaarlijk worden gevergd; evenmin , dat er nog meer cred iteuren zijn . 
Deze leden konden zich dan ook het meest vereenigen met hetgeen in 
de Memorie van Toelichting betreffende dit vraagstuk op blad z 17 [zie 
op art. 61 wordt gezegd , waar de vraag, of »ophouden van beta len" heeft 
plaats gegrepen , eene feitelij ke wordt genoemd, in elk geval aan de 
beoordeeling van rlen rechter overgelaten, evenals zulks het geval in art. 
206 12131 is. Zij betreurden het daarom wel een igszins ,dat de Memorie 
van Toelichting zich daartoe hier ter plaatse niet heeft bepaald. 

Nog werd er de aandacht op gevestigd, dat de Memorie van Toelich-
tiug op dit artikel niet strookt met het tweede lid van ar t. 5 [vervallen' 
zie op art. 4]. Volgens deze bepaling toch wordt wanneer de 

ontbre.ekt of niet voldoet aan Je eischen , de aan-
!l:lfte tot faIllIetverklaring afgewezen. Wanneer nu, zooals de Memorie van 
Toelichting aann eemt , onwil om te betalen voldoende moet geacht WOI'-
den om tot faillissement te leiden, dan zal dit niet achterwege mogen 

1) Mr. J. G. J . OETGENS VAN WAVE!\EN PANCItAS CLrFFO!\D. Eenige opmerkingen 
over den staat van kennelijk onvermQgen. Leiden 1887, bladz. 80. 



FAILLIETVERKLARING. Art. 1. 53 

op grond van het ontbreken van den staat of daarin voorkomende 
gebreken '). 

Het betreft hier een even moeilijk, als belangr\ik vraagstuk. Zal de 
wetgever niet geheel mistasten, dan is het noodzakelijk, dat hij in 
eene meest mogelijk eenvoudige formuleeringden rechter een leid-
draad geve, die dezen in staat stelt , in ieder bijzonder geval over-
eenkomstig des wetgevers hedoeling te beslissen. De Memorie van Toe-
lichting is - dit kan worden toegegeven - te dezen misschien wel 
in ietwat te uitvoerige get.reden, waardoor juist niet 
altijd twijfel en onzekerheid wordt opgeheven. Maar de rechter isju-
rist. Den aard en het wezen van het instituut kent hij; de juiste aan-
wijzing daarvan is bovendien gegeven op blz. 12 del' Memorie van 
Toelichting (in het begin) ["zie hiervoor bI. 49 vlgl Wordt dan verder 
in het oog gehouden, dat de vraag, of ))ophollden van betalen" zich 
voordoet, van feitelijken aard is, in ieder concreet geval door den 
rechter te beantwoorden, dan kan er geen bezwaar zijn, maar is het 
integendeel raadzaam, dat de wet zich tot die eenvoudige formule 
bepale en er niet naar streve, bindende regels te stellen, die op alle 
denkbare casus zouden passen, wat toch onmogelijk zou bl\jken. 

Dat de uitspraak, ))zooals het ontwerp er ligt, met de toelichting, 
zal de niet-betaling van ééne enkele schuld, zelfs uit onwil, failliet-
verklaring ten gevol(fe hebben", geenszins juist is, werd hierboven 

2 I zie hiervoor bI. 351), oorlel' verwijzing naa[' de Memorie van 
Toelic1lting blz. 17 L zie op art 6], reeds opgemerkt. Artikel 1 geeft 
tot die uitspraak geen recht en geenszins wordt dan ook toegegeven, 
dat dit artikel het doel van het wetsontwerp zou voorbijstreven. Te 
recht wordt gezegd, dat het niet-hetalen door een koopman van wat 
hij op een hepaald tijdstip verschuldigd is, een ander karakter heeft, 
dan het niet-betalen van een huisschuld door een niet-koopman. Hier-
aan sluit zich geheel aan, wat op bladz. 12 der Memorie van Toe-
lichting l zie hiervoor bI. 501 werd gezegd, dat ))de feitelijke om-
stand igheden, waarmede de eenvoudige en duidelijke uitdrukking 
))ophollden te betalen" dwingt rekening te houden, er toe zullen leiden, 
dat het gemakkelijker zal zijn een· koopman te doen failliet verklaren, 
dan een particulier." Men mag veilig aannemen, dat ook de rechter 
met deze eenvoudige waarheid rekening zul houden, en dat hij der-
huh'e een particillier niet zal failliet verklaren ter zake van niet-betaling 
van ééne schuld, voor wier voldoening geen bepaalde termijn bestaat. 

Er is geen grond om te onderstellen. dat aan den Nederlandsehen 
rechter verborgen zal blij\'en, wat voor ieder duidelijk is;juist 
daarom zal aan den rechter de beslissing over de geheele 
vraag, of ))ophouden van betalen" heeft plauts gegrepen, gerust kun-
nen worden overgelaten. 

Tilsschen de Memorie van Toelichting op art. 1 en art. 5 schijnt 
geen strijd te bestaan. Immers van onwil om te betalen, als leidende 
tot faillietverklaring, kan alleen sprake zijn, wanneer door schuld-
eischers faillietverklaring wordt aangevraagd op grond van weigering 
om te betalen. Dat de schuldenaar zelf faillietverklaring zal aanvra-
gen op .grond van zijn onwil om te betalen, is niet wel denkbaar. 

Naar het oordeel van sommigen behoort verder de bevoegdheid van 
open baar ministerie, om faillietverklaring te requireeren, uit dit ar-

hkel te vervallen. Het geven van krediet. toch is eene vrijwillige daad 

1) Mr. P. L. MOENS. Verklaring in stiWt V'Ill nq qangi!te door den 
koopman. Themis 1889, 57. 
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deR kredietgevers die dan ook verder zelf voor zijn belang heeft te waken 
en waarvoor het ministerie niet behoort op te treden. Anderen 
merkten op, dat zij die tusschenkomst in som mige gevallen ongaarne 
zouden missen, bij voorbeeld wanneer de schuldenaar voortvluchtig is , 
en dit te minder, omrlat dit ontwerp, het Frallsche stelsel - en dit te 
recht - niet aannemend, aan het vonn is van faillietverklaring geen te-
rugwerkende kracht toekent. Ten einde echter niet te veel aan de per-
soonlijke opvatting van rlen officier van justitie over te -:- hetgeen, 
vooral bij kleine rechtbanken, wel eens tot bezwaren aanleldlOg kon g'e-
ven -- zou men wenschen, dat de gevall en, waarin het openbaar mini-
sterie, zooals in art. 768 Wetboek van Koophandel, de bevoegdheid bezit 
faillietverklarincr te reqllireeren, bepaaldelijk in de wet werden vermeld . 
De rechtbank behoort de hevoegdheid te bezitt en, den ambtenaar 
van het openbaar ministerie ni!'!t ontvankelijk te verk laren in zijne vor-
dering, wanneer bleek, dat bij zijne aanvrage geen openbaar belang was 
betrokken. 

Er zijn gevallen, waarin het publiek belang betrokken is hij eene 
faillietverklaring. Als zoodanig zijn te beschouwen de gevallen, opge-
noemd in art. 768 Wetboek van Koophandel. Maar daarnevens zijn 
er andere, bijv. oplichting of verduistering van in gegeven 
gelden of goederen, welke zich juist dikwijls voorrloen b\i IOsolvente 
debiteuren. Deze alle a priori op te noemen is niet mogel\ik. Daarom 
make men niet, rloor het opnemen van eene limatieve bepaling in 
de wet, het optreden van het open baar miniRterie onmogelijk in ge-
vallen, waarin dit blijken zou door het publiek belang niet alleen gerecht-
vaardigrl, maar zelfs vereisch t. te worden. De beoordee\ing, of het open-
baar belang betrokken is bij eene faillietverklaring, wordt daardoor 
niet aan de persoon lijke opvatting van den officier van justitie overgelaten. 
De rechtbank moet de faillietverklaring weigeren) indien in dat ge-
val naar haar oordeel daarbij geen openbaar belang betrokken is. Be-
denking bestaat er niet, dit uitdrukkelijk te vermelden, door tusschen 
»hetzij" en ))l"equisit.oir" in te voegen: om j'cclencn van opcnuaar bc-
llJ:ng. vertrouwd wordt , zal hiermede aan de geopperde beden-
kmg zIJn te gemoet gekomen. 

Uit de toevoeging »om redenen 
van openbaar belang" behoort, naar 
door Minister werd opgemerkt, 
geenszms te worden opgemaakt, dat 
in de gevallen, vermeld in art. 768 
Wetboek van Koophandel , het open-
baar ministerie st.eeds faillietverkla-
ring moet requireeren. Dit behoort 
ook in die gevallen alleen te geschie-
den, wanneer het openbaar belang 
daarbij betrokken is. 

De Commissie kon zich met deze 
zienswijze vereenigen. 

[Zie ten aanzien der gelijkstelling 
van kooplieden en niet-l<oopiieden 
hiervoor bI. 27-47]. 

G .. O. art. De die ophoudt te betalen, wordt, 
op aangifte. hetzl.l op I'el'zoek van een of meer z\jner schuldeischers, 

ot? !:,elang- op requisitoir van het Openhaar 
MIOlstefle, bIJ rechterh,Jk vonOlS m van faillissement verklaard, 
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Beraadslaging (algemeene) in de Tweede Kamer. 
(18 April 1893.) 
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De heel' I.EVY: Het beginsel, dat , naar het mij voorkomt. aan de algemeene 
beraadslaging over deze wet ten grondslag moet liggen. is, dat bij de werking 
van deze wet het Staatsbelang in eminenten zin is betrokken. Het is datgene wat 
ik (in mijne Nota) [zie dl. 1I, op hoofdstuk: Homologatie van akkoord buiten 
faillissement) genoemd heb het publiekrechtelijke beginsel. . 

Naar mijne meening is het Staatsbelang niet alleeu dat het aantal gefailleerden 
zoo klein mogelijk zij, maar tevens dat men zoo min mogelijk zich vertrouwd 
en gemeenzaam make met het denkbeeld van faillissement. 

Het Staatsbelang is. dat er zoo min mogelijk personen zijn die meenen, dat 
men wel va banque kan spelen zoolang het gaat, om, als het niet meer gaat, 
het schip te doen stranden. 

Tot dit alles kan eene wet, als wij thans te beoordeelen hebben, medewerken; 
niet door noodelooze hardheid, maar doordien zij heeft een afschrikkend karakter , 
dool' een samenstel van bepalingen alzoo, die afschrikwekkend werken en de 
commercieele en maatschappelijke probiteit in het algemeen bevorderen. Dat af-
schrikkend karakter is dan ook aan deze wet eigen. 

In voldoende mate eigen? Dit is eene vraag waarover gediscnteerd kan worden; 
zooveel echter staat vast . dat ook deze wet den persoon van den gefailleerde niet 
buiten spel laat , om uitsluitend zich te bepalen tot vermogens-executie. 

Ten betooge van dit hoofdbegin sel van deze wet verwijs ik naar de opmerkin-
gen die de Regeering heeft gemaakt op bladz. 7 van het uitgebreid Verslag der 
Commissie van Voorbereiding [zie dl. II, hoofd st. Homologatie van akkoord buiten 
faillissement, Regeeringsantwoord op de nota van den heer Levy), waarin de 
Regeering toegeeft dat niet enkel beoogd wordt eene afwikkeling van de Termo-
gens-executie, maar dat wel degelijk ook de persoon van den gefailleerde door 
deze wet z:;tl worden getroffen. En nog sterker komt dat nit wanneer men bladz. 
71 van dat Verslag [zie op art . 57) leest : 

"Openbare besturen behooren bij de aanstelling van rekenplichtige ambtenaren 
de bepaling te maken, dat faillissement de betrekking doet verliezen of eene reden 
oplevert vOOr ontzetting, zooals reeds in de wet op de Rechterlijke Organisatie 
voor de niet eens rekenplichtige rechterlijke ambtenaren is bepaald in art. 11 , 2°." 

Dat alles toont dus aan dat deze wet wel degelijk zeer ernstige gevolgen heeft 
voor den persoon van den gefailleerde, om nu niet nog te gewagen van de civiel-
rechtelij ke en politieke onbevoegdheden verbonden aan den ' staat van faillissement 
en waarvan het gevolg is, dat dns de gansche toekomst van den gefailleerde, van 
den schnldenaar met dien toestand kan zijn gemoeid. 

En niet enkel zijne toekomst, maar ook de toekomst van zijne onderhoorigen. 
Om dit te betoogen verwij s ik naar art. 40 [40) van het gewijzigde ontwerp van 
wet nO. 7 , waarin men lezen kan, dat ten aanzien van de onderhoorigen alles 
op losse schroeven wordt gesteld. Zij kunuen opzeggen en de curator kan aan 
hunne positie een einde maken. Die gevolgen nn ten aanzien van den pel'soon 
van den gefailleerde zijn , naar mijne bescheiden meening, volkomen gewettigd , 
onder eene voorwaarde. die ik onverbiddelijk zou willen noemen. Die voorwaarde 
namelijk is deze: dat die gevolgen alleen hen betreffen, die dool' eigen schuld 
zijn geraakt in den staat van faillissement. 

Is dit niet het geval , treffen die persoonlijke gevolgen ook den persoon, het 
gezin , de onderhoorigen van den eerlij ken , ongelukkigen, in de goede trouw ver-
keerenden schuldenaar, dan doet deze wet, naar mijne bescheiden meening, he-
meltergend onrecht, en dat onrecht is des te grievendel' " omdat het geschiedt in 
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den vorm rechtens; geschiedt door den Staat, derhalve door de macht , die in de 
eerste plaats geroepen is om recht te doen, en het. is des te treffender, omdat 
daarbij betrokken zijn het O"ezin de onderhoorigen van den gefailleerde, die 
ongelukkiglijk zijn zijn toestand. 

Kan nu, dat is de vraag, die wii ons in de allereerste plaats hebben te stellen, 
kan nu zoodanig onrecht geschieden door deze wet gel\j k ze daar ligt? Mij n 
antwoord op deze vraag - een antwoord dat ik beslist geef. in het volle gevoel 
van mijne verantwoordelijkheid - mijn antwoord op deze vraag is bevestigend. 
Zoodanig onrecht kan door deze wet geschieden. De Kamer bedenke drieërlei: ten 
eerste de gevolgen voor de gefailleerden ontstaan door het feit van de faillietver-
klaring. Die faillietverklaring laat zich niet in met de vraag of de schuldenaar 
al dan niet doo,' eigen schuld in dien toest.and is geraakt. De faillietverklaring 
naar het systeem van deze wet is en moet zij u q uaestio fadi. 

In de tweede plaats: door de faillietverklaring kan de oeconomische levensdraad, 
zoowel van den gefailleerde als van zijn en van zij ne (lnderhooTigen worden 
afgesneden. Ik verwijs naar de verklaring van de Regeering, die ik zooeven heb 
voorgelezen, voorkomende op bladz. 71 van het Verslag van de Commissie van 
Voorbereiding [zie op art. 57). Om nu maar te blijven bij een enkel voorbeeld . 
De gefailleerde, zijnde r echterlijk ambtenaar, kan op dien enkelen grond worden 
ontzet en de Regeering dringt. er op aan, dat in het algemeen eene dergelijke 
ontzetting worde toegepast bij ambtenaren. 

Eli eindelijk in de derde en niet in de minste plaats: Wij hebben hier te doen 
met eene wet die kooplieden en niet-kooplieden gelijkeljjk treft. Wanneer dit punt 
in den lande en in de pers , behondens enkele uitzonderingen. niet genoegzaam 
de aandacht heeft getrokken , dan schrijf ik het daaraan toe, dat men zich blind 
heeft getuurd op de kieswet; en toch wij hebben hier te doen met een beginsel, 
dat in gewicht waarlijk niet onderdoet voor dat der kieswet. Dit wil ik niet 
verhelen: had ik het maar voor het zeggen, eene wet op het failli ssement zou 
enkel kooplieden treffen. Wie daarover verrast kan zijn, niet een lid van de 
Commissie van Voorbereiding, de heer Hartogh, met wien ik dit punt: de gelijk-
stelling van handelsrecht en civiel recht expresselijk in een van de vergaderingen 

. der J uristenvereeniging heb gedehatteerd. Maar ik heb het niet voor het zeggen, 
en nu accepteer ik in dit opzicht het beginsel van dit wetsontwerp, omdat ik 
niet anders kan - ik zou anders alleen op dien grond tegen het wet son twerp 
moeten stemmen - maar des te klemmender en des te onvermijdelijker wordt 
voor mij de eisch om de gevolgen van de gelijkstelling van kooplieden en niet-
kooplieden te mitigeel'en , te verzachten. 

Dit punt is behandeld in de adviezen van den Raad van State 0p bladz. 22, 
en wel in de afzonderlijke nota daarbij gevoegd door de heel'en Rochussen en 
Humalda van E ysinga [zie hiervoor bI. 32 vlg. ]. Die heeren zeggen: 

"Er is inderdaad in de maatschappelijke verhouding der beide categorieën een 
verschil, dat tot verschil in de materieele en formeele rechts bepalingen moet 
leiden. Maar het verschil van naam is van geenszins geringe beteekenis. De 
niet-koopman, door den rechter failliet verklaard , zal doorgaan voor iemand, die 
zich, door handelszaken buiten zijn werkk ring te doen , door speculatiën zelf zijn 
ongeluk op den hals gehaalU heeft; hem zal 's rechters vonnis zwaarder treffen 
dan den koopman. Men bedenke echter wèl dat het , niet enkel voor de personen 
der belanghebbenden , maar ook, ja vooral uit een oogpunt van algemeen belang 
ernstig bezwaar heeft, wanneer geestelijken, onderwijzers, ambtenaren, officieren, 
landbouwers, pachters, particulieren van onderscheiden stand failliet znllen wor-
den verklaard." 

Er wordt hier dOQI' de beide Van den Raad Van State gezegd 1 dat do 
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niet.koopman door den rechter failliet verklaard, zal doo,·gaan voor iemand , die 
zich met speculatiën heeft ingelaten - alsof er hier alleen sprake was van eene 
soort van maatschappelijke waardeering. Maar dit is niet het geval en daarop 
vestig ik de aandacht van de Kamer met den meesten nadrnk: de ,·echtstonland 
!)lIn IIlIe niet-kooplieden wOI·dt doat· deze wet ,'et·sche'·pt. 

Naar ons bestaand recht staan faillissement en kennelijk onvermogen niet op 
ééne lijn. Volstrekt niet. Men komt gemakkelijker in den staat van faillissement 
dan in dien van kennelijk onvermogen. 

Voor het faillissement, ik zeide het heeft de rechter te onderzoeken een 
feit, en dit wordt bij deze wet gehandhaafd. Dat feit is het ophouden van be-
talen. Voor kennelijk onvermogen heeft de rechter niet te onderzoeken een feit, 
maar een topsland. Dat is geheel iets anders . Ter beoordeeling van dien toestand 
is de rechter gebonden aan de feiten uiteengezet in art. 883 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Meent men nn dat die rechtstoestand van kennelijk onvermogen zoo blijven 
zal? Volstrekt niet! 

En ik vestig de aandacht op eene enkele zinsnede van de Memorie van Toe-
lichting op dit wetsontwerp, welke zinsnede mij het gewichtigst voorkomt in dit 
geheele lij vige dossier van stukken. Op bladz. 4 [zie hiervoor bI. 28J leest 
men daar: "Dit te bestendigen kan op goede gronden niet verdedigd worden." 
Dat wil zeggen : het bestendigen van de eischen die thans gesteld worden voor 
kennelijk onvermogen, is, naar de meening des stellers der Memorie van Toe-
lichting, niet verdedigbaar. 

Ditzelfde standpnnt , reeds ingenomen dOOl· den geachten voorganger van dezen 
Minister van Justitie, wordt ook door hem gedeeld. 

Derhalve, ik onderschrijf het zwaarwichtige bezwaar door de heeren Rochussen 
en Humalda vau Eysinga geopperd tegen de gelijkstelling in deze wet van koop-
lieden en niet-kooplieden. 

lIfaar ik doe dit niet op grond dat wij hier alleen zouden te doen hebben met 
een naam ,niet op grond dat niet-kooplieden in maatschappelijke schatting zouden 
kunnen doorgaan voor andere penonen dan zij zijn, maar op dezen grond , dat 
de rechtstoestand van niet-kooplieden bij deze wet wordt verscherpt, en wel in 
zoodanige mate, dat wordt de wet op dit punt niet verzacht, niet gemitigeerd, 
wij zullen hebben de scherpste wet van het geheele Continent, ook bij Engeland 
vergeleken. 

Ik kan er niet genoeg op wijzen - de Kamer heeft zich daarvan dengdelijk 
rekenschap te geven bij deze wet met zu lke zwaarwichtige gevolgen - het feit 
van ophouden met betalen maald in de eerste plaats het Nu wil 
de Raad van State nog uitgezonderd hebben de huisschulden. Dit kan men vinden 
op bladz. 3 van het rapport van dien raad rzie hiervoor bI. 51 vlg.), waar wij 
lezen: "Ter voorkoming van mogelijke misbruiken en eene niet wenschelijke toe· 
neming van het aantal faillissementen, acht de raad het noodig, dat de genoemde 
schulden uitgezonderd worden, tenzij degene, die eeTIe dergelijke schuld heeft in 
te vorderen, van een vonnis of anderen executorialeu titel voorzien is." 

De Raad van State wilde derhalve huisschulden uitgezonderd hebben. De Re-
geering echter heeft dit niet toegegeveu; zij heeft dit geweigerd en wenscht de 
vraag van faillissement in vollen omvang) met inbegrip derhalve van de questie 
der huisschulden overgelaten te zien aan het m·bit,·ium judicis. Eindelijk mogen 
wij niet vergeten, dat deze wet veel scherper is voor niet· kooplieden dan de 
Konkursordnung dit is voor kooplieden. Het is volkomen waar , de Konkursord-
nl1ng treft èn kooplieden èn niet-kooplieden, maar het recht zelve van de Kon-
klll"SQTdmlup; is veel 7t!lchtQr (ja,1I het recht 1 da,t ill deze wet WOl"\1t 
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gedecreteerd èn voor kooplieden èn voor niet-kooplieden. Op bladz. 11 van de 
Memorie van Toelichting [zie biervoor bI. 49] wordt met zooveel woorden gezegd : 
"Het ontwerp staat hier principieel tegenover de Konknrsordnnng § 94". Waarin 
dit verschil nu bestaat leest men op bladz. 12 dierzelfde Memorie [hiervoor bI. 
49], waar Rtaat: "Niet iu den vermogenstoestand van den schuldenaar , zooals de 
Konkursordnung doet , maar in den toestaud, waarin de schuldeischers verkeeren 
omdat zij niet betaald worden, vindt het faillissement zijn reden van bestaan". 

Zie , dit begin sel wordt jui st door den wetgever der Konkursordnung met zoo-
veel woorden betwist en , naar ik meen, volkomen' terecht. Ziehier wat gezegd 
wordt door een van de meest geautoriseerde commentatoren van de Konkursord· 
nnng, juist op die § 94, namelijk door Völderndorff, op bladz. 163 : 

"Het beginsel , waarvan de Konkursordnung nitgaat is zoo gewichtig, dat het 
wel gerechtvaardigd schijnt daarvoor ook de legislatieve gronden aan te voeren, 
die in de Motive met bewonderenswaardige scherpte en naar mtjn e meening ook 
in uitnemenden vorm vervat zijn. Zij luideu: 

"Het faillissement heeft slechts met persoonlijke schuldeischel's te doen. Deze 
echter hebben eene directe aanspraak niet op het vermogen, maar op den persoon 
huns schuldenaars Wat zij t e vorderen hebben is bevrediging; of zij deze nit de 
eigen middelen des debiteurs verkrijgen of ten gevolge van het dezen nog toeko-
mende krediet , kan hnn onverschillig zijn. Krediet is in het verkeersleven ver-
mogen . Daaruit volgt tweeërlei. Vooreerst voor den debiteur: Zoolang hij zijne 
verbintenissen naleeft, heeft niemand het recht in zijne verhoudingen zich in te 
dringen, hem uit zijn bezit te stooten en zijne productieve werkzaamheid af te 
breken. Omgekeerd echter en ten tweede kunnen de aandringende schuldeischers 
niet hiermede gebaat zij n, dat hun debiteur een zelfs welgesteld man is, wanneer 
hij niet bij machte is de middelen tot betaling zij nel' vervallen schulden te ver-
krijgen". 

Derhalve de positie, die de Konkursordnung inneemt ten aanzien van kooplieden 
is in beginsel dezelfde als die welke bij ons wordt ingenomen met betrekking tot 
het kennelijk onverm ogen. Daar is niet voldoende om in Konkurs te geraken het 
enkele feit van het ophouden van betalen, de zoogenaamde bevrediging, die noodig 
zou zijn voor de schuldeischers; daar is noodig een zooclanige toestand, dat 
is volkomen beneden zijne zaken. 

Dit geldt, zeg ik , in de Konkul'sordnung zelfs voor kooplieden. Bij ons daar-
entegen zou gelden het omgekeerde: het enkele feit van niet ophouden van beta-
ling , zelfs voor niet-kooplieden. 

Hoe kan deze toestand, welke voortvloeien zou nit dit ontwerp, worden ver-
holpen? Hoe kan men maken, voor zoover dit afhangt van den wetgever, dat 
het faillissement een climax zij en dat buiten het faillissement blij ven al diegenen, 
die ongelukkigerwijze aan lagerwal zijn geraakt, zonder dat zij het opzet hadden 
zich te verrijken met het bezit van anderen. 

Kan men van meet af bij de faillietverklaring den rechter een onderzoek doen 
instellen naar de schuld vraag? 

De schuldvraag, daarmede bedoel ik de vraag, of de debiteur door eigen schuld 
in verval van zaken is geraakt. 

Dat zou de ware oplossing zijn, maar deze is onmogelijk . 
Dat geef ik volkomen toe, dat kan niet. Immers het faillissement is eene ver-

mogens·executie, ook van den onschuldigeu debiteur, die niet door eigen schuld 
in verval is geraakt , en het failli ssement moet vermogens-executie blijven. 

, Vat blijft er dan over? Naar bescheiden meening' dit, dat de wet een 
rechtsinstituut scheppe, waardoor de gelegenheid geopend wordt, om, met instand· 
houding van de pari tas creditorum, het faillissement te voorkomen. 
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Bedrieg ik mij niet, dan zouden aan het scheppen van zoodanig rechtsinstituut 
twee voordeelen verbonden zijn. 

Vooreerst wordt daardoor ondervangen de gelijkstelling van den eerlijken en 
den oneerlijken debiteur, welke gelijkstelling thans is het noodzakelijke en nood-
lottige gevolg van de eenvormigheid van faillissementstoestand. 

Bestond zoodanig rechtsinstituut, dan zou de eerlijke debiteur weten, dat hij 
het faillîsBement ontwijken kan, mits hij tijdig zijne schuldeischers waarschuwt, 
en hun dus aaunemelijke voorstellen kan doen. eerlijke biootlegging van za-
keu, die poging tot schikkiug is niet alleen in zich zelf geoorloofd, maar ligt ook 
iu de lijn van dit wetsont.werp, .oodat ik er mij over mag verwoudereu, dat men 
door den logischen drang van deze wet er niet toe gekomen is om een .mitigee-
rend rechtsinstituut te scheppen als waarop ik het oog heb. Aan deze wet is het 
denkbeeld niet vreemd: ' wiJ ' hebben daarin het akkoord in failli ssement en de 
surséance vau betaling. Het gronddeukbeeld van beide rechtsinstellingen is hetzelfde 
als dat van bedoeld rechtsinstitnnt, dat ik met zooveel leedwezen iu de wet mis. 

Eeu tweede voordeel van zoodanig rechtsinstituut ware, dat oumogelijk wierd 
gemaakt eene diepe immoraliteit, waarvan zij die met de faillietpraktijk vertrouwd 
zijn - met bescheidenheid mag ik mij daaronder tellen - de treurige ervaring 
meermalen hebben opgedaan. 

Wat toch geschiedt thans? 
Een debiteur, die aan lagerwal is geraakt, doet ouvertures aan zijne schuld-

eischers, ten einde tot een akkoord te komen. 
Dat akkoord is er op aangelegd en heeft den uiterlijken schijn om voor allen 

gelijk te zijn; doch een of meer crediteuren houden zich onzijdig en nu ontstaat 
de eigenaardige wedloop, niet om de eet'sie, maar om de laatsie te zijn. Gelukt 
het de laatste te worden, dan dreigt men met faillissement of laat zich afkoopen, 
want voor het akkoord gelij k het" thans geregeld is, wordt aller toestemming 
vereischt. Ook dit zon voorkomen kunnen worden door het instituut waarop ik 
zinspeelde. 

De hoofdstrekking van zoodanige mitigatie der wet echter zou deze zijn, zij 
zou in de wet zelve eene onderscheiding maken die in het leven best.aat en waal'-
voor niemand onzer het oog kan sluiten, de onderscheiding tusschen den onge· 
lukkigen debiteur die zijns ondanks in verval vau zaken is geraakt, en den speler 
van huisuit. Die onderscheiding is steeds noodig, maar dubbel noodig in deze wet, 
waarin het faillissement wordt verscherpt en uitgebreid tot niet-kooplieden, -- in 
eene wet, die het gevolg kan hebben dat de oeconomische levensdraad van het 
gezin door den enkelen toestand van het faillissement wordt afgesneden. 

Om zich van de noodzakelijkheid van zoodanige mitigatie van den faillissements-
toestand rekenschap te geven, behoeven wij slechts een blik te slaan op de wet-
geving van nagenoeg alle beschaafde st.aten die ons omringen. 

Over Duitschland e.n zijne Konkursordnung is reeds gesproken. Daar achtte 
men - ten onrechte m. e. - eene verzachting van den faillissementstoestand niet 
noodig, omdat daar het recht zelf niet zoo scherp is als dat, hetwelk is neder-, 
gelegd in dit wetsontwerp. Integendeel, een zeer fundamenteel verschil bestaat er 
alvorens men in den toestand van faillissement kan komen. 

België heeft zijne wet van 29 Januari 1887, relative au concOI'dat 
de la faillite ,. Engeland heeft zijn Bankruptcy-act, waarin een voorafgaaud sta-
dium, maar van de eigenlijke bankruptcy door eene zeer sterke lijn van demar-
catie gescheiden. Dit voorafgaande stadium is de composition or scheme of arran-
gement voorafgaande aan de eigenlijke bankruptcy, hetgeen dan ook werkelijk is 
zoo als het behoort, wa,nt een faillissement moet zijn een climax. 

Portugal heeft in 1888 hetzelfde beginsel ingevoerd, in zijne handelscode. 
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Frankrijk heeft zijne liquidation judiciait'e waarop reeds is gezinspeeld in het 
Verslag der Commissie van Voorbereiding [zie dl. II , hoofdst. Homologatie van 
akkoord buiten faillissement] . 

Om even hij Frankrijk te blij ven. Wat de Regeering ten aanzien van dit punt 
beeft geantwoord met betrekking tot de noodzakelijkheid van zoodanig-e liquidaliun 
judiciaire, - llet beginsel om den eigenlijken toestand van faillissement te voor-
komen - heeft .mijns inziens aan de zaak geen recht doen wedervaren, want 
juist die liquidation judiciaire gaat uit van het onderscheid waarop ik evenzeer 
aandring. 

De heer Laroze, rapporteur over dat wetsontwerp, beeft het met zoo vele woorden 
gezegd, te vinden in een opstel in ,de Relltle des deux MOr/drs, dd. 1 November 
1888, van Arthul' Desjardin s. Daarin wordt van Lal'oze aangehaald : Le projet 
repose SUl' la distinction entre Ie débiteur honnête et celui qui ne l'est pas ; il 
r epousse la IQi de 1838 en ce qu 'elle établit une r ègle commune à tous et, pal' 
suite, lnfiniment trop sévère pour Ie commerçant malheureux; mais Ie projet dont 
il s'agit n'accorde de faveur au débiteur malheureux que dans des circonstances 
strictement limitées". 

Diezelfde onderscheiding vindt men gemaakt in de Annales de droit commercial 
van A pril 1889. Bailly heeft daar gezegd op bladz. 49: N'admettant pas de dis-
tinction entre l'homme Ie plus honnête et Ie fripon Ie plus avéré, la loi est trop 
sévère pour Ie commerçant' victime d'événements imprévus qui ne sanraient lui 
être imputés à faute : I'épithète de faillis n'est pas nn vain mot cbez nous, et la 
privation des droits politiques est chose grave, a-toon dit, dans un pays de suf-
frage universel" . 

En op bladz. 51 verder : "En 1879 et 1882 la proposition avait été faite au 
Parlement de créer à cöté de la faillite, au profit des commerçants malbeureux 
mais honnêtes, nne procédure qualifiée de liquidation judiciain ou conc01'dat 
amiable: c'est nne in stitution de ce genre qui est organisée par la loi du 4 
mars 1889". 

En ditzelfde wordt bevestigd door den PHrijzer hoogleeraar Lyon Coll en in het 
Bulletin de la société de législation comparée van Maart 1888 , n°. 3 , bladz; 295, 
waar bij zegt: ,La loi de 1838 - het is de faillietenwet - est loin d'être nne 
loi juste ; elle traite d'une façon également rigoureme Ie commerçant victime 
d'événements imprévus et celui dont la situation mauvaise est dûe à des fautes 
ou à de graves imprudences. Sans doute, i! y a la banqueroute simple et la ban-
queroute frauduleuse à cötp de la simple failli te. Mais parmi ceux-Ià, même qui 
n'ont commis ni crime ni délit , il Y a de grandes différences dont la loi ne ti ent 
aucun compte. Elle applique la qualification de failli s, à la quelle l'opinion pu-
blique attache une SOl·te d'infamie, à tous les commerçants qui cessent leurs paie-
ments, sans aucune distinction" . 

Men ziet derhalve dat juist die instelling van de Iiquidation judiciaire gebouwd 
is op de distinctie welke ik meen dat ook naar ons recht niet mag worden uit 
het oog verloren en waarop ik meen met des te meer recht te mogen aandringen 
nu ons sprake is van uitbreiding van den faillissementstoestand tot niet-kooplieden, 

En wat alles afdoet, dat is , dat wij i n onze eigen retro-acta een dergelijk voor-
beeld hebben; onze eigen Regeering heeft in 1835 getracht een zoodanig admini-
cul urn juris, eene zoodanige verzachting van het faillissement aan t e brengen. Dat 
is t Oen afgestuit. Desniettemin heeft de Juristenvereeniging nog in 1871 die ver-
zachting aanbevolen. 

Wanneer ik dit alles samenvat , dan is het beginsel waarvan ik uitga dit , deze 
wet zegt: al wie ophoudt met betalen, handelsschulden of geen handelsschulden, 

of !liet; moet font op dien grond look \11 zou h ij 
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met betalen knnnen voortgaan; hij moet maar fout, op gevaar af dat onschnldige 
debiteurs, onschnldige gezinnen, onschuldige onderhoorigen het slachtoffer worden 
van zoodanige faillietverklaring. 

Wanneer ik eene wet voor mij heb die zoodanig rechtsstelsel schept, dan meen 
ik dat dat rechtsstelsel niet verwijderd is van onrecht, en dan geloof ik dat, 
alvorens het een rechtsstelsel zal kunnen worden, daarvoor noodig iseene toe, 
voeging, die de bezwaren ondervangt, welke ik de eer had uiteen te zetten. 

De heer VAN HOUTEN: Ik geloof dat men, het woord voerende over dit 
wetsontwerp, allereerst een woord van dank mag wijden aan hen, die met · zoo 
nauwlettende zorg het rapport, zooals het thans ter discussie voor ons ligt , heb-
ben opgesteld. Het is natnurlijk niet te vergen van alle leden, in het bijzonder 
niet van hen. die andere parlementaire werkzaamheden hebben te vervullen, om 
alles tot in de kleinste bijzonderheden na te gaan; maar zoo ooit een wetsontwep 
met nauwgezetheid is overwogen en voorbereid, kan men het van dit wetsontwerp 
zeggen. 

Ik zou het dan ook gaarne - ik zou b\jna zeggen: elt bloc -- willen aanne-
men, wanneer het mij niet ging evenals den vorigen spreker, dat ik op den 
drempel een stap te doen heb', dien het m\j onmogel\j k is te volbrengen. 

Voor niet-rechtsgeleerden z\j het mij vergund met een enkel woord de positie 
van den debiteur te schetsen, volgens ous tegenwoordig recht, en de verandering 
welke daarin komt, wanneel' dit wetsontwerp tot wet verheven wordt. 

Een debiteur is natuurl\jk verplicht z\jne schulden te betalen, maar zoolang 
meu hem niet attaqneert langs den weg van faillissemeut, zoolang heeft de wet 
op allerlei wijzen zeker medelijden met hem; gaat z\j vau de onderstelling nit 
dat men te doen heeft met iemand, die wel wil betalen, maar aan wien het aan 
de daartoe noodige kasmiddelen ontbreekt. 

Men moet dagvaarden, wanneer het een burger, eeu .niet-koopman geldt, en 
vooral wanneer h\j vel' weg woont, op vrij lange term\jnen; men kan eene pro-
cednre, ook wanneer tegen de schuld niets is in te brengen, eenigen tijd gaande 
houden, zonder dat het opvallend is en men nog den praktiz\jn kan beschuldigen 
de procedure te rekken; dan volgt veroordeeling, beteekening, bevel; eer dat men 
kan komen tot inbeslagneming van het vaste goed moet men na het bevel nog 
30 dagen wachten; en nà de inbeslagneming heeft men nog allerlei formaliteiten 
te verrichten, voordat men iemand uit zijn geheele bedrijf en kostwiuning kan 
rukken; voor het roerend goed zijn korter en yoor den lijfsdwang nog kOl ter 
termijnen, maar in het algemeen kan men zeggen, wanneer men langs den ge-
wonen weg een debiteur moet executeeren, dat deze nog een geruimen tijd heeft 
om alsnog te trachten aan zijn obligo's te voldoen. De wet gaat uit van de on 
del'stelling, dat het in den regel slechts enkele crediteuren zijn die op betaling 
aandringen; wanneer een hunner bezig is een vonnis te verkrijgen eu te execu-
teeren , hebben ook de andere . crediteuren gemakkelijke termijuen om ook hunne 
vorderingen te doen gelden en om nà de executie mede te deelen in het provenu 
uit het geëxecuteerde. 

Komt men in het geval dat er is een samenloop vau cl'editeuren, die allen 
trachten er bij te zijn, dan worden andere rechtsvormen toepasselij k. De latijnsch.e 
benaming van faillissement drukt het zoo eigenaardig uit; de co ncursus c/'edlto-
rum heet het, wanneer el' een ,'UT! is op een debiteur van een aantal verschil-
lende personen. 

Voor dat geval is geschreveu drie- of eigenl\jk vierderlei rechtsinstitunt. In de 
eerste plaats, wat in het ontwerp in de laatste plaats wordt behandeld, 'nitstel , 
surséance van betaling. Om een uitstel te verkrijgen is het noodig het prima faire 
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bewijs te leveren, dat men, als men tijd had, zou kunnen betalen. Het tweede 
rechtsinstituut is voor den koopman, dat is het faillissement. Het derde is de 
,taat van kennelijk onvermogen voor den niet-koopman in bijzondere gevallen, 
waarop ik straks terug kom. in het wctboek ODlsehreven. Het vierde instituut is 
boedelafstand op initiatief van den debiteur toegestaan, dat is het overlaten van 
alle goederen àan de crediteuren tot behoud of herkrijging van persoonlijke 
vrijheid. 

Nu is ten aanzien van het iustituut voor deu koopman, het faillissement, de 
uitdrukking gebruikt dat het intreedt als hij ophoudt te betalen. 

In staat van faillissement wordt een koopman verklaard op verzoek van cre-
diteuren of op eigen verzoek . 

Maar wat beteekeut nu die uitdrukking: ophouden met betalen? De uitdruk-
king is een zuiver technische handelsuitdrukking, waaraan in de voorbereiding 
van dit wetsontwerp echter eene geheel andere beteekenis wordt gegeven. Faillis-
sement is niet voorgeschreven als .gevolg van een verzoek van een enkelen credi-
teur, maar wel van een conCI.I/·SltS van crediteuren, voor den koopman die ophoudt 
te betalen, dat j,g die het loket van zijn kas sluit. Van den koopman zegt men 
precies in denzelfden ziu, waarin in de wet staat dat hij ophoudt met betalen, 
dat hij zijne betal ingen staakt. 

Diezelfde uitdrukking, ophouden van betalen, gaat men nu, zonder dat dezelfde 
technische beteekenis toepasselijk kan zijn, overbrengen op ieder particulier. 

Bijvoorbeeld van een meerderjarige student, die zijne crediteuren niet thuis 
geeft, kan men toch niet zeggen, dat hii zijne betalil1qen staalct. 

In de jaren dat ik in de praktij k ben is er in de toepas&ing van hetfaillieten-
recht eene geheele verandering gekomen. 

\' óór 30 jaren zou niemand er aan gedacht hebben om, als hij eene vordering 
had in te vorderen, faillietverklaring aan te vragen. Men vervolgde den debiteur 
en vroeg vonnis . Dan volgde de periode door den geachten vorigen spreker naar 
waarheid geschetst , waarin meu de crediteuren trachtte tevreden te stellen, en 
waarbij dan die wedloop om achter te blijven, door den vorigen spreker geschetst, 
voorkwam. Eerst als dat niet gelukte kwam het faillissement. 

Of het nu het gevolg is van de verandering ten aanzien van de kosten, laat 
ik in het midden, maar feitelijk is tegenwoordig de toestand anders. Na de wet 
van 1879 wordt door de rechtbanken een zoo miniem salaris aan de procureurs 
toegelegd, dat het verkrijgen van het vonnis voor de crediteuren steeds een zeel' 
kostbare zaak is. De procureurs, die ook weinig lust hebben hunne eigene cliënten 
eene rekening maken die hen ontstemt, schijnen het gemakkelijker te vinden om, 
wanneer zij eene vordering te vervolgen hebben , maar dadelijk faillissement aan 
te vragen. Nu heeft de technische uitdrukking: ophouden met betalen, inderdaad 
ook in de rechtszaal geleidelijk de beteekenis verkregen, die in het ontwerp van 
dit wetboek daaraan wordt gegeven , namelijk van het eenvoudige naakte feit dat 
de debiteuren, onverschillig of el' is onwil of onvermogen of welke andere reden 
ook, waarom de ' schuld niet door hem betaald wordt, zijne crediteuren niet op 
aanvrage bevredigt. Nu is een koopman, die ernstig vervolgd wordt, tot betaling 
van eene schuld en die die schuld niet betaalt, inderdaad gewoonlijk in het bij 
de wet bedoelde geval. Als een koopman geen prijs meer stelt op zijn goeden naam 
en zijn krediet, is het reeds ver Dlet hem gekomen . Tegen de tegenwoordige prak-
tijk, toegepast op kooplieden, bestaat dus niet zooveel bezwaar. 

Een koopman die opgeroepen wordt en bij den rechter erkeut inderdaad vast 
te zitten, en die ook in die periode nog wel eens een uitstel van 8 of 14 dagen 
kan krijgen, kan zonder onbillijkheid, als hij nalatig blijft, in staat van faillis-
sement verklaard worden. 
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In zekeren zin wordt dool' de tegenwoordige praktijk eene onbillijkheid her-
steld. Onder de kosten van het faillissement worden wel begrepen de kosten van 
de aan vraag, om faillissement, ook als die aan vraag van een crediteur is uitgegaan, 
daarentegen niet de gewone vervolgingskosten, ook niet de kosten van het von-
nis, waarvan de tenuitvoerlegging op de gewone wijze aanleiding gaf ,tot het 
faillissement en dat dus in zijne gevolgen geacht moest worden ten bate van alle 
crediteuren verkregen te zijn. 

Welk een onderscheid thans tusschen een koopman en een particnlier. Wat 
moet al niet gebeuren. vóór dat men een particulier in gelijkeu toestand kan 
brengen als een gefailleerde? Voor hem heet de concursus staat van kennelijk 
onvermogen. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt daarvoor 
geëischt, behalve dat hij blijkbaar buiten staat moet zijn zijne opeischbare schul-
den te voldoen, hetzij: 

1°. dat de schnldenaar wegens schulden is gegijzeld uit kracht van een eind-
vonnis en hij zich langer dan eene maand in gijzeling heeft bevonden; of 

2°. dat hij door onderscheidene zijner schnldeischers gelijktydig tot betaling van 
schulden wordt vervolgd en door beslag in executie met den verkoop en de sloo-
ping zij ns boedels wordt bedreigd; en 

3°. dat hij, door onderscbeidene zijner schuldeischers tot betaling zijner schnlden 
zijnde aangesproken, heimelijk en zonder orde op zijne zaken gesteld te hebben, 
zijne woonplaats heeft verlaten. . 

Er moeten hier dus omstandigheden zich voordoen waaruit ten stelligste blijkt, 
dat de crediteuren den debiteur niet met rust willen laten, dat meerderen den 
schuldenaar als het ware bespringen, dat er werkelijk is concursus creditorum. 

Nu is noch de toestand van te verkeeren in staat van faillissement, noch die 
van te zijn in staat van kennelijk onvermogen benijdenswaardig. Wat men ook 
moge zeggen, dat men tegenwoordig het faillissement beschouwt als eene zaak 
waar men lichtvaardig toe overgaat, ik meen dat dit het geval volstrekt niet is . 
Door het faillissement verliest men zijne positie, zijn naam en zijn krediet; in 
de oogen van het pnbliek is daaraan verbonden wat in de romeinscbe rechtstaal 
de capitis dim'inutio heet, de stand in de maatschappij wordt daardoor geheel 
vernietigd. Natnnrlijk is het verlies van zijne positie in de maatschappij geene 
straf meer voor hem, die haar feitelijk reeds verloren beeft, maar het is dat wel 
voor tal van menschen die hunne positie in de maatschappij ook tegen woordig, 
niettegenstaande opeischbare schnlden, met eere ophûuden, omdat een enkele der 
crediteuren den staat van kennelijk onvermogen niet kan doen geboren worden. 
Het vereischte van den samenloop van vervolging door meerdere crediteuren is 
tegenwoordig dus eene teden van betrekkelijke veiligheid ook voor hen bijv. die 
uit hun academietijd eenige schulden hebben overgehouden. 

In het wetsontwerp op de bedrijfs- en andere inkomsten is eene speciale rechts-
bepaling opgenomen voor hen, die een deel van hun inkomsten moeten gebrniken 
om rente van schnlden te betalen of schnld moeten afdoen, mits zij bewijzen onder 
nul te zijn . Terwijl die bepaling onderstelt dat er tal van lieden bestaan, wier 
passief gl'ooter is dan hnn actief, en van wie toch belasting geheven wordt, zal 
men bij dit ontwerp het zwaard van Damocles boven hnn hoofd bangen , cn zal 
iedere crediteur ranwelijks bij den rechter kunnen komen met het verzoek om hen 
failliet te verklaren, een verzoek, dat zonder termijnen wordt behandeld. Eerst 
een paar dagen te voren wordt men opgeroepen. Men moet maar klaar zijn, anders 
komt men te staan voor het naakte feit, zooals het in de Memorie van Toelich-
ting heet, dat men als on willig of on vermogend om zijne schulden te betalen 
wordt beschonwd en in staat van faillissement wordt verklaard. Nu zegt de Re-
geering wel dat dit eene quaestio facti is, die men aan den rechter moet overla-
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ten , en dat van dezen niet zoo gemakkel\jk de faillietverklaring van een niet 
koopman zal te verkrijgen zijn als die van een koopman, maar eili eve , wat geeft 
den rechter het recht om eene onderscheiding te maken, die de Regeering niet 
wilde maken en de wet ni et gemaakt heeft. Op welken g rond zal de rechter zoo-
danig onderscheid maken? Ik geloof , dat de uiting van de Regeering eene dwaling 
is, geheel in strijd met hetgeen elders is geargumenteerd, dat men tusschen de 
schulden en de personen geen onderscheid moet maken, en te bedenkelijker is dit 
omdat de Regeering, ofschoon ik zeker ben dat de Minister van Justitie ook wel 
weet, dat de uitdrukking: ophouden met betaling, zoo t"actu tempo"is een 
eenigszins anderen zin heeft gekregen , in deze stukken geheel de technische be-
teekenis van het ophouden van betalen heeft losgelaten en niets anders meer daarin 
ziet dan het bloote feit, dat men eene schuld niet heeft betaald. 

De vraag is dan ook reeds bij mij opgekomen op welke wijze aan mijne bezwa-
ren zoude kunnen worden te gemoet gekomen j ik zou daarvoor inderdaad gaarne 
een middel vinden. Ik voor mij zou er desnoods niet zooveel bezwaar in zien om 
den staat van failli ssement uitsluitend voor kooplieden te handhaven en overigens 
de zaak te laten zooals zij is . Indien er althans geen ander middel gevonden 
wordt, zou ik dit der Regeering wel in overweging willen ' geven. 

Wij weten wel dat het beg1"Ïp koopman van eenigszins twijfelachtigen inhoud 
is, en dat b.v. ten aanzien van aannemers die huizen bouwen , dentisten die 
tanden leveren en dergelijke gevallen , het twijfelachtig is of zij al dan niet in 
staat van failli ssement kunnen worden verklaard, doch dit bezwaar wordt nu 
alleen· opgeheven voor de aanvrage om faillietverklaring, doch blij ft bestaan ten 
opzichte van tal van onderdeelen van het reeht. Ten aanzien van het forum van 
den persoon, den termijn waarop gedagvaard moet worden, den lijfsdwang, blijft 
toch de vraag, of men koopman is of niet, in rechten eene steeds te debatteeren 
vraag, zoodat men door hier vast te houden aan den tot dusver gevolgden regel 
geen groot bezwaar kan doen ontstaan. 

Wil men dit niet, dan zal men de conditiën waaronder de faillietverklaring 
kan worden verkregen voor kooplieden en voor niet-kooplieden beide op eene an-
dere wijze moeten formuleeren , dan door daarvoor eenvoudig aan te nemen het 
ophouden met betalen. Want daarin ligt niet, wanneer men het ontdoet van de 
technische beteekenis, de aanwezigheid van den concursus creditorum. Nemen wij 
bijv. aan dat de debiteur wordt vervolgd door één schuldeischel'. Al is de schuld 
nn nog zoo groot, nog zoo buiten verhouding tot de middelen van den debiteur . 
waar slechts één crediteur is, is geen concnrsus creditorum en dus ook geene 
reden tot faillietverklaring. Op dit pnnt mag wel de aandacht gevestigd worden. 
Er zijn vele menschen die onder nnI zijn, doch slechts één crediteur hebben. 
Iemand is bijv. in zijne studiekosten geholpen of met hnlp van een vriend geëta-
blisseerd, dan is hij , wanneer die welwillende verhouding verandert, toch veilig 
tegen faillietverklaring. Naar het tegenwoordige recht kan de capitis diminutio 
door dien oenen crediteur niet worden verkregen. Naar het ontwerp zie ik niet 
in dat de verwering, dat er geen andere crediteuren zijn die zich lastig toonen, 
den rechter aanleiding geven kan de faillietverklaring niet uit te spreken, want 
door sommatie waarbij van wanbetaling blij kt, zal de rechter verplicht zijn, naar 
de toelichting van dit ontwerp, ophouden met beta len aan te nemen eu failliet-
verklaring nit te spreken. 

Het geval doet zich ook in onzen speculatie-tijd nogal eens voor, dat men bijv. 
een saldo schnldig blijft van eene specnlatie-handeling. Het is niet zeldzaam, dat 
ambtenaren en anderen op die wijze bij een makelaar in koffie of effecten in het 
krijt blijven staan. Zooals de zaak tegenwoordig geregeld is , kan op het trakte-
ment van een ambtenaar voor een derde beslag worden gelegd, maar hij staat er 
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uiet aau bloot, dat geheele levensstelling wordt vernietigd door dien eeneu 
schuldenaar. 

In dit opzicht is de redeneering van de Regeering niet geheel juist. 
De Regeering wil het faillissement maken tot een gewoon executie-middel bij 

concursus credito/·um, dat enkel het vel· mor/en t reft , maar overigens buiten de 
levensstelling omgaat, eene inbeslagneming per universitatem. Eene dergelijke 
opvatting van een faillissement kan men echter nooit populair maken. En de 
faillietverklaring treft ook niet enkel het vermogen . Men neme maar alleen de 
quaestie van het openen van brieven. Het recht om de brieven van een failliet 
te openen is een recht, dat aan den curator niet kan · worden onthouden: maar 
dllt uitgaat van de onderstelling, dat de brieven tot den handel betrekking heb-
ben; de ,lUrator moet die brieven inzien om ingelicht te worden aangaande den 
handel van den failliet; noch de praesumtie dat de brieven zaken betreffen 
waarmee de curator te maken heeft, heeft geen zin , als men een particulier in 
staat van faillissement verklaart . Dan zullen in den regel slechts particuliere 
brieven geopend worden door den curator. Alle brieven van een dokter of een 
advocaat , die in staat van faillissement zijn verklaard , gaan dan door de handen 
van den vertegenwoordiger der schuldeischers. De gevolgen van het faillissement 
zij n ook grooter dan die van eene inbeslagneming. Eens in staat van faillissement 
verklaard, blijft er voor altijd eene vlek op die menschen hangen, wat ook de 
Regeering hier verklare. 

Vandaar dat ik niet kan toestemmen in een zoo gemakkelijke faillietverklaring 
als door de Regeering wordt voorgesteld·, en bij artikel 1 zal er dan ook iets· op 
moeten gevonden worden of deze wet zal, al wordt zij nu gevoteerd, nooit wor-
den ingevoerd. Wanneer men zich rekenschap heeft te geven van de strekking 
dezer verandering bij de ontwerpen die moeten volgen voor veranderingen in de 
Burgerlij ke Rechtsvordering en dan de aandacht weer bijzonder valt op de ver-
mindering in de waarborgen van den rechtstoestand van particulieren, ben ik 
overtuigd, dat de oppositie zoo sterk zou worden, dat er toch van de wet Biets 
kwam. 

Ik kan niet begrijpen, dat hetgeen de wet in dit opzicht zal bewerken , door 
de Regeering of de Commissie zou worden beoogd. 

N u de remedie door den heer Levy voorgesteld. Ik voor mij ben, zooals uit 
mijne rede blij kt, in uitgaugspunt en doel met hem eenstemmig, maar ik weet niet 
of door hetgeen hij voorstelt inderdaad wordt bereikt wat hij beoogt. 

Het komt mij voor, dat om te bereiken wat de heer Levy wil, men tweemaal 
zal hebben verificatie en stemming over een akkool·d. 

Men zal moeten beginnen, naar aanleiding van hèt voor proces , het welk de 
heer Levy wil openen, te verifieeren en te stemmen, dus hetzelfde proces te 
doorloopen dat nu aan de insolventverklaring voorafgaat . 

Indien er mogelijkheid ware om den naam te veranderen en de insolventver-
lcl<l ring te noemen fClillietverklClring en aan den rechtstoestand, aan den voorloo-
pigen rechtstoestand mag ik wel zeggen , dien men nu reeds faillietverklaring 
noemt, een anderen naam te geven , ware aan het verlangen van den heer Levy 
voldaan. Dan had hij verkregen, wat hij beoogt. 

De spreker achter mij, zegt, dit geldt alleen den naam. Neen, niet alleen den 
naam! In werkelijkheid heeft men in de periode, die aangeduid wordt als faillis-
sement, te onderscheiden tweeërlei perioden met geheel verschillende rechtstoe-
standen. Totdat het akkoord is verworpen, of de tijd tot het aanbieden van het 
akkoord is voorbijgegaan, is er slechts een voorloopige toestand, waarin niets 
WOrdt vereffend, niets wordt geliquideerd, waarin de curator geen andere missie 
heeft dan den boedel te bewaren, de zaken gaande te houden. Dan komt de slag 

5 
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met de zweep, dat is de insolvcntver'klar'ing, de last aan den curator om te 
executeeren en te liquideeren, 

Het tweede vonnis is eigenlijk de wezenlijke faillietverklaring. Wat voorafgaat 
aan de insolventie is een preparatoir geding, hetwelk de heer Levy nog een 
tweede maal daarvoor wil stellen. 

Ik begrijp niet , dat in zijn systeem niet even volledig de verificatie en de 
termijnen voor aanbieding van akkoord moeten worden geregeld, als nu in de 
wet geschiedt. Vandaar, dat de geheele zaak, om met den heer Levy vrede te 
sluiten, door verandering van naam kan worden verkregen, in dien zin dat de 
eerste beschikking van de rechtbank kreeg den naam van voorloopige faillietver-
klaring of iets dergelijks. Voordat men de zekerheid heeft verkregen dat met de 
crediteuren geen arrangement is te sluiten, is er geene executie der goederen. Men 
kan zeggen dat gedurende dien tijd de curator niets heeft te doen dan den boedel 
te bewaren . . ... 

Evenmin als den vorigen spreker ga ik over den drempel. Het ligt echter 
minder op den weg van ieder Kamerlid, waar eene Commissie van Voorbereiding 
aanwezig is, daarin zelfstandig te voorzien: dergelij k werk mogen wij veeleer 
nit ' handen van de Regeering en van die Commissie verwachten. 

Na de waarschuwing van verschillende zijden hoop ik , dat de Commissie dezen 
wenk in ernstige overweging zal nemen. Zooals thans ons de zaak wordt voor-
gesteld, zouden mijns inziens de gevolgen van zoodanigen aard 'zijn, dat het mij 
niet mogelijk zal zijn vóór het wetsontwerp, zooals het daar ligt, te stemmen. 

De heer HARTOG H , lid del' Commissie van Voor'bel'eiding: Vooral de rede 
van den heer van Houten doet mij de vrijheid nemen om het woord te vragen; 
hetgeen toch door den heer Levy hier is besproken kan wellicht later - wij 
hebben toch een voorstel van hem ontvangen - in debat komen. 

De heer van Houten blijft op den drempel van de voorgestelde wet staan. 
Misschien zal het mij gelukken hem aan te toon en , dat het daar binnen nog 
niet zoo gevaarlijk zal zijn. 

Hij heeft vooral daarin bezwaar, dat bij dit ontwerp het verschil tusschen den 
. koopman en den niet-koopman niet meer wordt gehandhaafd, en hij noodigde 
den Minister en de Commissie van Voorbereiding uit om nog terug te keeren 
van den verkeerden weg, en om het faillissement alleen te behouden voor den 
koopman. 

Wat is een koopman? 
Ik behoef er den heer van Houten niet op te wijzen, dat het begrip van koop-

man in ons recht geen juist , geen afgebakend noch af te bakenen begrip daar-
stelt. Hij heeft er zelf op gewezen, dat de jurisprudentie ten onzent zich heeft 
bezig moeten houden met de vraag, of een aannemer koopman is. In de laatste 
maanden nog heeft zich de Iluaestie voorgedaan betreffende een tandmeester, van 
wien rechtbank en hof meenden, dat hij geen koopman was, vooral omdat hij 
een persoon is , die een examen llioet doen om zijn beroep te mogen uitoefenen, 
terwijl de Hooge Raad heeft uitgesproken, dat hij wel koopman is omdat hij 
verkoopt gebitten, of gedeelten daarvan. 

Maar niet alleen op deze twee categorieën zou ik kunnen wijzen: men heeft de 
quaestiën gehad of een vervener, een photograaf, een schilder koopman is; er zij n 
legio gevallen waarin men voor de vraag staat, of de persoon in q uaestie al dan 
niet koopman is. En men vergete niet dat dit aanleiding geeft tot langdurige 
processen, en vooral waar het geldt iemand, dien men wenscht failliet verklaard 
te zien, omdat men bang is dat anders gespolieerd zal worden hetgeen aan de 
gezamenlijke creditenren toekomt, kan men het schouwspel zien, dat maanden 
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en maanden de zaal> opgehouden wordt, omdat men het maar niet kan eens wor-
den, of de man koopman is of niet. 

Maar niet alleen waar het individuen geldt, ook waar het maatschappijen be-
treft doet de vraag zich voor en geeft zij tot groote moeilijkheden aanleiding. 

Ik herinner aan het geval dat zich hier in den Haag heeft voorgedaan; eene 
bouwmaatscharpij, die meende op dat oogenblik hare schuldeischers niet te kun-
nen voldoen, had gevraagd surséance van betaling. 

Het verzoek is geweigerd; de bouwmaatschappti was geene koopvrouw; de 
Hooge Raad heeft in 1887 - dus niet zoo heel lang geleden - aldus beslist. 

In den laatsten tijd is men op dat voetspoor voortgegaan en heeft men mün-
maatschappijen, die financieel in zeer slechte omstandigheden verkeerden, in 
strijd met de belangen van de crediteuren, niet failliet kunnen verklaard krijgen, 
ik zeg iu strÜd met de belangeu van crediteuren omdat, ware het faillissement 
uitgesproken, de aandeelhouders gedwongen hadden kunnen worden, nog de ver-
plichte stortingen te doen. Die aanvrage tot faillietverklaring is echter niet ge-
lukt. Begrijpelijk is, dat noch de beheerders der maatschappij - zij is zeer bekend, 
maar ik zal haar hier niet noemen - noch de aandeelhouders tot die stortingen 
wenschten over te gaan. 

Eene mijn-maatschappij valt volgens de wet niet onder de termen van koop-
manschap te drijven, omdat zij niet het bedrijf nitoefent van te koopen met het 
doel om weder te verkoopen. 

Zie hier reeds - de heer van Houten zal het mij toegeven - een groot bezwaar 
om den door hem aangeprezen weg op te gaan of liever verder te bewandelen; 
de groote quaestie zou dan steeds blijven: hebben wij te doen met een koopman 
of met een particulier. 

De geachte afgevaardigde zegt: bij andere rechtsinstituten, bij het forum, bij 
lijfsdwang, hebben wij immers ook de onderscheiding tusschen kooIWJlan en niet-
koopman. 

Volkome .. juist: maar ik zou wenschen ook die onderscheiding te kunnen op-
heffen; bij de herziening der Grond wet is de gelegenheid daartoe geopend, omdat 
thans in de Grondwet niet meer, zooals vroeger, geëischt wordt een afzonderlük 
Wetboek van Koophandel. 

Maar is dit · nu eene reden om, nu wij dU rechtsinstituut onder handen nemen, 
eene bestaande fout te laten bestaan? 

Zoo er één geval is, waarbij zekerheid moet zijn bij het aanwenden van een 
rechtsmiddel, dan is het daar, waar bij oponthoud gevaar is voor spoliatie. Bij 
parate executie, en dat is het geval waarin de debiteur en déconfiture is, daar 
moeten zulke exceptiën, zoo niet opgeworpen, in allen gevalIe door de wet zelve 
zoo min mogelijk uitgelokt worden. 

De geachte afgevaardigde zegt, dat zooals het wetsontwerp nu voorschrijft, 
het voor den burger zoo uiterst gevaarlijk zal zij u , ja in een der afdeelingen 
werd zelfs gezegd, dat men niet meer gerust op reis zal durven gaan. Want ziet, 
men heeft zijn huis verlaten en eene onbetaalde rekening achtergelaten, en nu 
komt de crediteur, vraagt faillissement aan en men keert van de reis weer als 
failliet; welk een schrikkelijke toestand! 

Al moge het nu waar zijn, dat de praktijk in later tijd onder het ophouden 
vau betalen iets anders begrijpt dan vroeger - ik ken geen vonnis van ééne 
N ederlandsche rechtbank, dat alleen het niet betaald hebben, ja wat meer zegt, 
het betaling weigeren van eene rekening - en toch kan de koopman wegens 
huisschulden failliet verklaard worden - ik zeg de niet-betaling van eene reke-
ning, ja van rekeningen - alleen dat naakte feit, beschouwd heeft als voldoende 
om het ophonden van betalen aan te nemen. Daartoe is meer, veel meer noodig. 
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Heeft men niet een vau non-betaling geprotesteerden wissel, dan zal de rechter 
eischen een in kracht van gewijsde gegaan execntorialen titel - tenzij de debiteur 
zelf erkent insolvent te zijn, of het hazenpad gekozen heeft. 

Het is vreemd, de heer van Houten komt zoo op voor den particulier; volgens 
hem heeft die particulier het tegenwoordig zóó goed; die heeft als institunt den 
staat van kennelijk onvermogen, men late hem dat toch behouden! 

Ik heb het omgekeerde geleerd. De meeste schrijvers zijn het er over eens dat 
het faillissement een pl""ivilege was, dat men gaf aan den koopman; men wilde 
dat een koopman spoedig en gemakkelijk tot een failli ssement zou kunnen gera-
ken, maar wilde dit niet toestaan aan deu niet-koopman. Den koopman gunde 
men ook alléén de surséance. En nu wordt voorgesteld den niet-koopman dezelfde 
privileges te schenken! 

Mag ik hier eene ervaring uit de praktijk mededeelen? 
De staat van kennelijk onvermogen, zooals onze wet het voorschrijft, is zeer 

moeilijk te verkrijgen voor niet-kooplieden. Iemand kan door eenen crediteur on-
barmhartig geplaagd wordeu, zonder dat hij tot eene schikking komen kan ; zóó 
is dikwijls thans de toestand. Tronwens de heer van Honten zal dit moeten toe-
geven; de particulier moet ten minste twee crediteuren hebben, waarvan de een 
hem tergt en. het leven onmogelijk maakt en de ander met hetzelfde dreigt , al vo-
rens hij zich in staat van kennelijk onvermogen kan laten verklaren. 

Ik had eens een cliënt, dien ik, hij was geen koopman, niet failliet kon laten 
verklaren;. ik deed daarom moeite om hem in staat van kennelijk on vermogen te 
krijgen, opdat het daarna mogelijk zou zijn een akkoord met ztinc crediteu ren 
aan te gaan - een akkoord waarvoor de wet bti den particulier eene grootere 
meerderheid eischt dan bij den koopman. Bewijs te meer, dat het faillissement 
een privilege thans is. Mijn cliënt werd echter slechts door één creditenr het 
leven zuur gemaakt; ik verzocht toen een zijner vrienden hem amicitiae causa 
te gijzelen, want ik moest twee lastige crediteuren hebben; naast den vijandigen 
moest er nog een zijn! 

De heer van Houten zegt: het faillissement is een concnrsus van crediteuren, 
minstens dus van twee, een samenloop van personen. 

Volkomen waar: doch zou hij voor de in-déconfiturestelling steeds als eisch 
gesteld willen zien, dat dit door twee personen werd gevraagd? Zulk een eisch 
ware in de praktijk wel niet te re€htvaardigen. 

Iemand heeft eene vordering ; zijn debitenr, ofschoon tot betaling aangemaand, 
ofschoon in hoogste ressort daartoe veroordeeld, betaalt niet, en nn zou geene 
faillietverklaring kunnen volgen, ,óór dat de creditenr naast zich een ander heeft , 
die in hetzelfde geval verkeert. 

Het kan somwijlen uiterst moeilijk zijn, in alle gevallen tot nadeelige vertraging ' 
aanleiding geven, indien die crediteu r eerst nog een lotgenoot moet opzoeken, die 
mede met hem die aanvrage wil doen. Men vergete echter niet, dat indien de 
debitenr werkelijk slechts een crediteur heeft, deze waarlijk niet licht failliet-
verklaring zal aan vragen. Hem staan dan genoeg andere middelen ten dienste. 
Neen. wanneer meerderen azen op het goed van den debiteur, wanneer er een 
wedloop is, wie zich het eerst en (lus het best zal dekkeu , ja dan wordt naar 
een faillissement verlangd , dan wenscht men een curator, opdat er gelij kmatige 
verdeehng plaats hebbe; dan gevoelt men zich verlicht wanneer men weet, dat 
spoliatie niet meer mogelijk is. Feitelijk zal faillietverklarinO' door een creditenr 

ook gevraagd worden. wanneer hij alléén de creditenr is. Hij zal veel 
hever alleen op de goederen beslag leggen en executeeren. Het door den heer van 
Houten gestelde geval acht ik dus bijna een casus non dabilis. De crediteur die 
zijn belang kent, gaat niet zoo snel over, zijn debiteur failliet te doen n. 
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Jlfaar daarom kan men nog niet als eisch stellen, dat steeds meerdere crediteuren 
de faillietverklaring moeten aanvragen. 

De heer van Houten kan, meen ik, gerust den drempel overgaan, want de 
rechtstoestand zal voor de kooplieden niet anders zijn dan nu en voor de parti-
culieren niet verslimmeren , eer verbeteren. 

Wat toch is ophouden te betalen? 
Daarover zou men lang en breed kunnen praten; doch het zal wel altijd blij'-

ven het kan ook niet anders, dan jus in causa positum. 
ik eene aanmerking zou mogen maken op het werkelijk schoon en van 

zooveel ernstige studie getuigende werk van de Staatscommissie, dat niettegen-
staande de vele wijzigingen toch de kern is gebleven' van dit wetsontwerp. dan 
zou het wel wezen dat bij de Memorie van Toelichting zij al te uitvoerig 
heeft trachten aan te toonen wat onder het ophouden van betalen te verstaan is. 
Dat opgehouden hebben te betalen is eene feitelijke quaestie, die in elk bijzonder 
geval door den rechter zal moeten worden onderzocht. Zoo is het tegenwoordig 
en zoo zal het wel altijd blijven. Wanneer de geachte eerste spreker er op wijst, 
dat de Konkursordnung iets anders heeft gewild met het ophouden van betalen, 
dau in dit wetsontwerp, omdat men daar niet wil letten op den onwil, maar 
alleen op het onvermogen om te betalen, dan geloof ik, dat ik minstens èven 
zooveel Duitsche schrijvers als hij heeft medegedeeld, zou kunnen aauhalen, die 
erkennen, dat het in de praktijk niet anders mogelijk is, dan door den rechter 
te laten onderzoeken of er ophouding van betaling heeft plaats gehad. Het is 
feitelijk niet anders mogelijk. Ik zou mijn geachten confrère - de geachte afge-
vaardigde behoort tot de balie evenals ik - willen vragen: indien in dit wets-
ontwèrp hetzelfde stond als gij uit de Konkursordnung wilt lezen, zou het u dan, 
indien gij voor eeu of meer crediteuren moest opkomen, mogelijk zijn om eene 
failiietverklaring te verkrijgen, indien . gij moest aantoonen, dat het den debiteur 
onmogelijk ware om te betalen . Dit bewijs kan men eerst leveren, wanneer men 
de boekeu heeft ingezien, wanneer men, als de debiteur er eene brandkast op na 
houdt, den sleutel daarvan in handen heeft en nagezien heeft, of er zich effecten 
in de brandkast beviudeu of niet. 

Men moet er dus wel toe komen, om het faillissement uit te spreken, indien 
de man, hetzij door onwil, hetzij door ouvermogen in allen gevalIe niet in staat 
is om te betalen; die feitelijke toestand, het ophoudeu vau betalen, zal iu elk 
geval door deu rechter moeten worden verklaard aanwezig te De crediteur 
kan alleen bewijzen, dat aan Mm ten onrechte betaling, die hem ontwijfelbaar 
toekomt, geweigerd is. 

N u zegt de heer Levy, dat ons nieuwe faillietrecht dan vreeselijk sb'eng zal 
wezen. Ik begrtip nog dat de heer vim Houten dit zegt, maar ik begrijp het niet 
van den heer Levy, die in zijne Nota, welke achter het Verslag is opgenomen 
(zie dl. II , hoofdst. Homologatie van akkoord buiten faillissement], juist het te-
gendeel heeft beweerd. Men moest één ding niet vergeten, bij het faillietrecht 
geldt het niet alleen eene civielrechteltike quaestie, maar er staan groote moreele 
en maatschappelijke belangen bU op het spel. Daarom vond hU bet voorgestelde 
veel te zwak, te veel vergoelijkend voor den debiteur die zijne verplichtingen 
niet na kwam; er moest meer vigueur bU zijn J en nu heb ik vandaag juist het 
omgekeerde gehoord! Ik hoorde hem nu klagen dat het nieuwe recht zoo ver-
schrikkelijk bar is, zelfs voor kooplieden. Hij meende dat wij nu het zwaarste 
faiIlissementsrecht zullen krijgen dat er in de wereld bestaat! Mij is dat niet dui-
delijk uit den mond van dien spreker, den schrijver dier Nota. Na hetgeen ik over 
het Duitsche failliet recht reeds gezegd heb, zal hij begrijpen dat ik in de p"ak-
tijk tusschen die wet en ons ontwerp geen noemeuswaardig verschil kan ontdekken. 



70 Art. 1. VOORWAARDEN VOOR 

De heer van Houten heeft, om aan te toonen hoe vreemd en hoe dwaas die 
nieuwe wet zal werken, die het verschil tusschen koopman en niet-koopman niet 
meer erkent, gezegd: "kijk eens, de curator zal van ieder particUlier alle brieven 
openen" ; wellicht wel de brieven gericht aan dien niet-betalenden student die 
geëngageerd is, van zijn meisje, van zijn ouders! Ik ben niet bevreesd, dat de 
curator die brieven onder het actief zal rekenen, maar al ware het anders, mag 
dit nu een argument heeten tegen dit ontwerp? Hetzelfde kan immers nu gebeu-
ren. De student kan toch in staat van kennelijk onvermogen worden verklaard 
_ de op dat 'rechtsinstituut betrekkelijke bepalingen wil de heer van Houten toch 
niet opheffen? - en zie nu, bid ik u, art. 893 Burger!. Rechtsvordering eens 
in, dan zult gij ontwaren, dat art. 807 Wetboek van Koophandel ook bij den 
staat van kennelijk onvermogen toepasselij k is verklaard, dat den curator dus 
evenzeer, waar het de déconfiture van particulieren geldt , thans het recht geeft 
om alle brieven te openen! Welnu, hetzelfde is , maar eenigszins verzacht, in dit 
ontwerp behonden. 

Wat eene groote verzachting is, die mij en zeer vele mijner medeleden der 
Commissie zeer aangenaam is geweest, is de afschaffing van den lijfsdwang na 
insolventverklaring voor oude schulden. De heer van Houten zie wel in dat, mocht 
de meerderheid met hem den drempel niet willen overschrijden, die groote verbetering 
te 1001' zou gaan, die groote verbetering, zeg ik, want hij is, eveuals ik, tegenstander van 
den lijfsdwang, en moet dus met mli in het voorgestelde eene schrede in de goede rich-
ting zien . Wat nu betreft hetgeen de eerste geachte spreker heeft gezegd, sprekende 
over - het woord heeft hij nog niet genoemd, maar hij bedoelde het toch - het 
wettelijk sanctionneeren van het akkoord buiten faillissement - ik erken dat ik 
voor dat denkbeeld wel sympathie heb. Trouwens, de geachte spreker heeft er 
zelf in zijne toelichting op gewezen, dit onderwerp is in de laatste jaren en ook 
hier te lande, menigmaal ter sprake gekomen. Ik zou echter meenen, dat het 
minder verstandig zou zijn om juist op dit oogenblik, waar wij een nieuwe fail-
lissementwet maken, dit rechtsinstituut tevens ter hand te nemen. Wat hebben 
wij toch gezien in de praktijk ? Wanneer en waar wordt vooral van het onder-
handsch akkoord buiten faillissement gebruik gemaakt? Wanneer de crediteuren 
bevreesd moeten zijn, dat door het faillissement groote kosten zullen worden ver-
oorzaakt, wanneer de liquidatie langdurig zou zijn. Dan overwegen de crediteu-
ren : liever één vogel in de haud dan tien die v liegen; liever een half ei dan een 
leegen dop. Vandaar, dat men de wettelijke sanctie van dat onderhandsch akkoord 
ook gekregen heeft in die landen , waar het faillissement vele formaliteiten eischte, 
zoo als in België en in Frankrijk, en daar waar aan het faillietverklaard en niet 
gehomologeerd , ja niet gerehabiliteerd ,zijn, andere gevolgen verbonden zijn, ook 
politieke, zoo als het ophouden van het kiesrecht. Indien mij eene vergelijking 
veroorloofd is in die landen waar het procedeeren zeer bemoeilijkt wordt door 
allerlei wettelijke bepalingen, daar zal veel gebruik gemaakt worden van arbi-
trage, dat is eene rechtspraak aan minder formaliteiten onderworpen; welnu , 
overal waar de wetgeving op het faillietenrecht kostbaar is, waar vele formali-
teiten geëischt worden , waar de liquidatie moeilijk gemaakt wordt en de faillis-
sementstoestand lang moet duren, daar is behoefte aan een sneller en goedkooper 
middel. Vandaar het door Mr. Levy thans gewilde rechtsinstituut. Indien men 
het faillietenrecht moest behouden hetgeen wij thans hebben, ik zou voor zooda-
nig rechtsinstituut veel gevoelen . Maar op het. oogenblik, dat wli bezig zijn een 
wet te maken, waarbij de faillissementsprocedure zoozeer wordt vereenvoudigd , 
dat de heer van Houten erkende, dat indien er geen stadium van insolventie 

hetJailliet eindigt met een akkoord, de formaliteiten zoo weinigen 
zIJn, dat gel1Jk staan, zoo niet minder dan bti het door Mr. Levy ge-
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wenschte akkoord, ik zoude meen en , dat het oogenbHk slecht gekozen is, om 
zoodanig rechtsinstituut thans in te voeren. Doet zich eenige jaren na invoering 
van deze wet de behoefte aan een dergelijk rechtsinstituut gevoelen, dan is het 
altijd tijd genoeg om er over te spreken, en er wellicht toe over te gaan. Ik 
wensch er nog op te wijzen, dat, wil men dat rechtsinstituut, in allen gevalIe 
de overgroote meerderheid van de crediteuren zich met het akkoord zal moeten 
vereenigd hebben; dit wordt, meen ik, te recht, overal als eerste voorwaarde 
gesteld. En dit zeer natuurlijk. Waar men op deze wijze zonder faillietverkla-
ring, eene miuderheid wil dwingen - en daartoe dient immers de wettelijke 
sanctie van het onderhandsche akkoord? -- daar moet dit akkoord wel door eene 
overweldigende meerderheid zijn aangenomen. 

Welnu, de heer Levy acht in art. 3 van zijn voorstel eene meerderheid vol-
doende, die gemakkelijker te verkrijgen zal zijn dan in het wetsontwerp wordt 
voorgesteld! 

Indien men dat rechtsinstitnut ernstig wil, dan moet men ook op het voetspoor 
van Engeland bepalen, dat intusschen, terwijl de debiteur bezig is 'met zijne 
crediteuren te onderhandelen , een kleine crediteur de faillietverklaring niet mag 
provoceeren. Want wil men het onderhandsch akkoord mogelijk maken, dan moet 
de poging daartoe niet worden verijdeld doordat een crediteur met een gering 
bedrag inmiddels het faillissement doet uitspreken. Om toch reeds de toestemming 
van de h.elft der creditenren te verkrijgen - en die is noodig om het verzoek 
bij de rechtbank in te dienen - daarmede is zeker eenige tijd gemoeid. 

Eene andere opmerking. 
Wanneer wij ons afvragen, waarom hier dikwijls een onderhandsch akkoord 

wordt gesloten, dan is dit juist omdat het geschiedt snb rosa, men tracht zoo 
weinig mogelijk het krediet van den schuldenaar te schaden en ook de crediteuren 
willen soms niet weten, dat zij in de zaak voor een groot bedrag betrokken zijn. 
Alles gaat zoo kalm en stil mogelijk .. 

De heer Levy wil nu juist het omgekeerde; hij wil zooveel mogelijk open-
baarheid. Ik geloof echter niet dat de schuldenaar daarmede gediend zal zijn. De 
zachtere behandeling van den heer Levy wordt dan voor dezen wellicht harder 
dan de behandeling volgens dit ontwerp. Daar zal het geschieden in raadkamer, 
bij mr. Levy alles in het openbaar. 

In België wil de. wet het alleen geven aan den eerlijken maar ongelukkigen 
debiteur; maar ook in het voorstel van den heer Levy vindt men dH niet terug, 
niet de eerlijke man zal het krijgen, maar hij, die het gelnk heeft vele crediten-
ren over te halen een akkoord te teekenen ; of dit echter juist een fatsoenlijk 
man is, de heer Levy zeide het wel hedenmorgen' herhaaldelijk, maar eenige 
wetsbepaling dienaangaande vond ik in zijn voorstel niet. 

Toen mij de eer te beurt viel, om tot lid benoemd te worden van de Oommissie 
van Voorbereiding voor dit wetsontwerp, heeft mij de quaestie van het onder-
handsch akkoord bniten faillissement nog meer geïnteresseerd dan vroeger en, 
ofschoon ik meende dat dit rechtsinstituut niet behandeld kan worden bij deze 
wet, doch behoort in eene afzonderlijke wet, zooals mAn dit ook vindt in Frank-
rijk en in België, heb ik toen toch het dienstig geacht, een van de eerste staats-
lieden van België, tevens een groot advocaat, te vragen, hoe hij dacht over dit 
akkoord buiten failli ssement. Ik meen mij niet gerechtigd hier zijn naam te 
noemen, maar toch zal het niet onbescheiden zijn, eenige regels uit zijn brief 
voor te lezen, omdat, mocht dit rechts-institnut hier eenmaal in ernstige bespre-
king komen, het wel wenschelijk is te weten hoe in België door een van de 
eerste mannen daarovel' gedacht wordt. 

Bij is niet bepaald tegen de wet, doch zegt, dat "la loi est en Belgiqne fort 
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discutée. Dans Ie barreau et la magistrature on est loin de l 'unanimité pour la 
trouver favorable aux créanciers. Les derniers, surtout dans la déconfiture de peu 
d'importance, sont souvent dupes". 

De créanciers, die de minderheid vormen - ik denk aan een akkoord dat tot 
stand gebracht is door onderhandelingen die het daglicht niet mogen zien - kun-
nen daarvan werkelijk de dupe worden. 

"Mais il est vrai de dire que dans Ie monde du commerce elle est favorable-
ment accueillie par ceux SUl·tout, dont la situation est périlleuse". 

Ik kan mij dit laatste wel begrijpeu, doch dit is tevens een ernstig bezwaar, 
dat aan dit rechtsinstituut eigen is, een bezwaar zoo groot, dat men zich wel 
goed rekenschap mag geven, of, wanneer het nieuwe faillietenrecht bij ons inge-
voerd zal zijn, er voor dat concordaat nog eene wettelijke plaats moet ingeruimd 
worden. De vrees bestaat toch maar al te zeer, dat, wanneer iemand werkelijk 
onmachtig is zijne schulden te betalen , hij niet zal overgaan tot het middel van 
faillissement, doch eerst zal trachten het andere middel, het concordaat tot stand 
te brengen. Dit zal aanleiding geven tot oponthoud, tot tijd verlies, en wellicht 
tot knoeierij, wat zeer zeker niet in het belang van alle crediteuren kan zijn. 

De heer SMIDT, Minister' van Justitie: Wanneer de voorschriften van eene 
wet konden dat geen faillissement meer behoefde te worden uitge-
sproken, dan zouden alle nadeelige gevolgen, die door de beide eerste geachte 
sprekers geschetst werden, zoowel de nadeelige gevolgen voor individuën en maat-
schappij, als de mogelijke politieke gevolgen, die door den geachten spreker uit 
Groningen bedoeld werden, zijn voorkomen. 

Men zegge niet, dat eene dergelijke wet eene onmogelijkheid is. Men moet 
echter onderscheiden , waarop ik natuurlijk de aandacht vestig, omdat het mij 
voorkomt, dat inderdaad in deze discussie aan dezelfde woorden dikwijls verschil-
lende begrippen worden verbonden. 

Eene wet op het faillissement kan bepalingen inhouden, zóó streng voor den 
persoon of - waar het zaken betreft - zoo ingewikkeld en kostbaar voor de 
partijen, dat er geen gebruik van gemaakt wordt. 

Door dergelijke wet zou natuurlijk de faillietverklaring voorkomen worden en 
ook nooit eenige gevolgen hebben, hetzij in deze wet, hetzij in eene andere wet 
aan het faillissement verbonden. 

Maar wat de wet niet kan voorkomen, is de feitelijke déeonfiture. 
De vret zal nimmer kunnen voorkomen, dat hetzij kooplieden, hetzij niet·koop-

lieden in staat geraken van niet meer te kunnen betalen. 
Zoolang die feitelijke toestand zal voortduren, is eene regeling noodig bij de 

wet, om in het belang èn van debiteuren èn van crediteuren èn ook van het 
recht - van het gelijk recht voor allen - en in het belang van het krediet, 
dus ook van de maatschappij , eene regeling te maken, die voorkomt dat eene 
dilapidatie op eigen risico plaats heeft door iederen crediteur die het meest diligent 
of het meest onbeschaamd is. 

Op het oogenblik hebben wü - om te blijven bij de voorstelling van mijn 
geachten vriend uit Groningen - voor kooplieden en niet-kooplieden twee insti-
tuten; de beide andere, door hem genoemd, als ter zake minder geldend laat ik 
ter zijde; voor den koopman hebben wij het faillissement, voor den niet-koopman 
den staat van kennelijk onvermogen. Nu vindt de geachte afgevaardigde uit Gro-
ningen eene onoverkomelijke moeilijkheid daarin, dat men wil maken een gelijk 
recht voor beide klassen. 

Wat is het doel van 't faillissement? Ten aanzien van hem die zijne betalingen 
moet staken is het een middel om ten behoeve zijner crediteuren naar gelijk recht 



F AILLlETVERKLARING. Art. 1. 

zijn boedel in beslag te doen nemen, en zijn vermogen ten behoeve van allen 
gelijkelijk te doen executeeren; voorts eene regeling van den rechtstoestand van 
den debiteur na die executie. Welk onderscheid is er nu in den feitelijken toe-
stand voor kooplieden en niet-kooplieden? Feitelijk geen onderscheid: er kan 
moeilijkheid ontstaan in de toepassing omtrent de vraag over het ophouden van 
betaling door handelaars of niet-handelaars, maar de feitelijke toestand waarin 
de wet moet voorzien is voor beide klassen precies de7,elfde. 

De geachte vorige spreker, lid der Commissie van Voorbereiding, herinnerde 
zeer juist, dat de onderscheiding tusschen kooplieden en niet-kooplieden in de 
tegenwoordige maatschappij reeds in groote mat.e vervloeid is en steeds meer ver-
vloeit. BÜ hetgeen de geachte spreker aanvoerde zal ik niets voegen, wijzen 
op een ander punt dat met de zaak nauw verband houdt. Wü allen weten hoezeer 
particulieren, hoewel geeu kooplieden zijnde, nochtans velerlei handelszaken doen; 
ik wijs bijv. op wisseltrekkingen , bouwondernemingen , speculatiën, en zoovele 
andere. Alle die lieden kunnen thans slechts verklaard worden in staat van 
kennelijk onvermogen te zijn, terwijl de koopman ook om andere dan handels-
schulden failliet wordt verklaard. Waarom dit verschil? Alle reden is in de 
tegenwoordige maatschappij inderdaad vervallen voor het onderscheid wat vroeger 
gemaakt is en ook nog in de tegenwoordige wet bestaat. 

Maar, zegt de geachte afgevaardigde nit Groningen, het is hard om nu eigen-
lijk den niet-koopman te brengen in zQoveel moeilijker positie; het is onrecht, 
zegt de heer Levy, dat ten aanzien van den niet-koopman de toestand zoozeer 
wordt verscherpt. 

Is die voorstelling juist? De heer Hartogh heeft reeds eene schets geleverd van 
de moeilijkheid voor een particulier om in staat vau kennelijk onvermogen in 
den zin van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te worden verklaard. 
De staat van kennelijk onvermogen, ook wanneer het gelukt iemand daartoe te 
doen geraken, is echter tegenwoordig verre van benijdbaar tegenover den toestand 
van den gefailleerde. 

De gijzeling bijv., welke in een der gevallen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering noodig is om iemand in staat van kennelijk onvermogen te doen 
verklaren, en zelfs niet kan worden toegepast op dengene die failliet verklaard 
wordt, blijft voor den kennelijk onvermogende voortdurend bestaan en kan zelfs 
op hem worden toegepast. 

De heer van Houten heeft gewezen als op een der voordeelen van dit ontwerp, 
dat niet alleen de lijfsdwang pphoudt bij het faillissement, maar ook na de slot-
nitdeeling niet kan worden opgelegd. 

En terwijl ·voor een particulier die in dien toestand van déconfiture geraakt, 
dezelfde rechtstoestand zal geschapen worden , zegt men nog: de toestand wordt 
door dit. wetsontwerp verscherpt, ja, wordt zelfs een onrecht voor den particulier 
die in staat van faillissement wordt verklaard. 

Ik geloof dat inderdaad de heer van Houten, in het tweede gedeelte zijner 
rede, tegenover den heer Levy volkomen gelijk had met te beweren dat hetgeen 
door den heer Levy bedoeld werd, inderdaad gevonden wordt in dit wetsontwerp. 
Laten wij, terwijl wij nog in het begin dezer discussie zijn, elkander goed ver-
staan omtrent de beteekenis der woorden. Is het te doen om een anderen naam; 
heeft lllen zoodánige ingewortelde slechte beteekenis opgevat van het woord: 
faillissement, - hetgeen zij in de artikelen van dit wetsontwerp niet heeft -laat 
ons dan in overleg treden, om een anderen naam daarvoor in de plaats te stellen. 

Maar · is het inderdaad een werk van ernstige mannen om ten deze terminolo-
gische geschillen te entameeren? Hetgeen door den heer Levy gewi ld en bedoeld 
wordt is inderdaad, wanneer het goed geregeld wordt - en ik spreek nu niet 
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over den inhond van het voorstel van den heer Levy - niet anders dan het 
eerste deel, dan · eene eerste periode van het faillissement van dit wetsontweq). 

Neen, buiten faillissement, interrompeert de geachte spreker. Daar hebben wij 
weder het verschil van woorden; de zaak is dezelfde. De faillissementsverklaring 
heeft ten gevolge in de eerste periode al hetgeen wat er noodig is om te komen 
tot een akkoord. 

De geachte spreker betwijfelt dit. Ik wensch, juist omdat hij daarop op dit 
oogenblik schijnt aan te dringen, aan te halen het eigen voorbeeld dat de heer 
Levy heeft vooropgesteld , èn in zijne beide Nota's en ook weder jn zijne rede 
van hedenmorgen. 

In zijne Nota heeft hij gezegd: laten wij toch volgen het vootbeeld van het 
Britsche volk waarmede wij zoo veel overeenstemming hebben, en dat getoond 
heeft ook in dit opzicht zoo practisch te zijn. 

Wat is het geval echter? Men zou denken, den heer Levy hoorende en zijn 
voorstel inziende, dat dit inderdaad is eene imitatie van het Engelsche recht, 
maar het heeft er niets van. De Engelsche wet van 1883 is, wat het algemeen 
beloop van de zaak betreft , eigenlijk dezelfde als dit ontwerp; er is . alleen on· 
derscheid in benamingen en een zeer groot verschil in allerlei bijzonderheden, 
ook wat betreft de gevolgen voor den persoon van den gefailleerde, iets wat de 
geachte spreker, naar ik meen, ook goed vond. Het algemeen beloop der zaak is 
echter volkomen hetzelfde, maar onder andere woorden. 

In Engeland noemt men de faillietverklaring "eceiving M·de.·; wat wij noemen 
insolventvm'kla"ing, noemt men daar bankt·oef. In ons eigen nationaal recht 
hebben wij een voorbeeld, wat alle nevelen kan doen opklaren. Het wetboek van 
van der Linden van 1807 had ook een gelijk beloop, maar onder andere woor-
den. Van der Linden noemde faillietverklaring of receivingorder, sequestratie, 
en wat wij noemen insolventverklaring en de Engei.e.hen bankroetverklaring , 
noemde van der Linden curateele of insolventie. 

Hecht men nu aan de verwisseling van die woorden toch blijft het dezelfde 
regeling van den toestand van degenen, die feitelijk hunne betalingen moesten 
staken. 

Ik weet dat de Engelsche wet aangevuld is; in 1887 is de "Deeds of arran-
gement-Act" gemaakt, maar deze heeft niets van het instituut , door den geach-
ten spreker voorgestaan. 

Wat toch was het geval? Men heeft in Engeland eene periode gehad, volgens 
de wetten van 1861 en 1869, dat het officialisme nagenoeg werd afgeschaft; men 
liet de bereddering van zaken van gefailleerden aan de creditenren over, nagenoeg 
zonder officieel toezicht. 

In 1883 werd bij de "BankruptcY-lict" het officieel toezicht hersteld; maar 
men was zeer hard, te streng voor den gefailleerde; zonder eenig onderscheid te 
maken in welke positie de man verkeerde, onderwierp men hem onder andere 
aan eene openbare ondervraging door officieele ambtenaren en door de schuld-
eischers; en men weet wat eene ondervraging in de Engelsche rechtspraak betee-
kent; zonder aanleiding soms wordt iemand er op eene moreele pijnbank gelegd. 
Deze wet had dan ook ten gevolge, dat het getal faillissementen, vroeger gemid-
deld 10000 's jaars, in 1883 en volgende jaren tot 4000 daalde. 

Dat was een heerlijke toestand, altijd volgens de Nota van den heer Levy. 
Was er echter werkelijk eene vermindering van wanbetalers van minder onge-

lukken of minder oneerlijkheden in zaken, dan zou ik den geachten afgevaardigde 
het gaarne toestemmen; maar hij zal dat niet beweren. Immers, terwijl de heer 

(Verslag blz. 160 [zie dl. II, hoofdst. Homologatie van akkoord buiten 
faIllIssement, Nota van den heer Levy]) is opgekomen tegen eene zekere 
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periode in de Memorie van Toelichting, waarin aan eene verkeerde regeling in 
onze wet de gestadige vermeerdering der faillissementen wordt toegeschreven, 
voert hij aan, dat men de zaak te ver zoekt, want· dat de vermeerdering der 
faillissementen een gevolg was van .hebzucht, van de auri sacra fames. Het is eene 
prachtige, welsprekende passage in de Nota van den geachten afgevaardigde (Ver, 
slag blz. 160), die ik zeer ter lezing kan aanbeveleu. Maar wanneer de verrneer: 
dering van faillissementen niet aan de wet te wijten was, dan is het duidelijk 
dat ook in Engeland aan eene verbetering van financieele toestanden, door eene 
verandering der wet, niet valt te denken. 

En wat zag men? Hetgeen natuurlijk was nevens de vermindering der officieele 
faillissementen eene groote vermeerdering van onderhandsche, buitengerechtelijke 
akkoorden. 

De heer Le-vy heeft een groot deel van de toelichting .. ijner ingediende voor, 
stellen gewijd aan het betoog, dat nit de d'Oor hem bedoelde rapporten blijkt· dat 
znlk eene vermeerdering niet heeft plaats gehad. Ik zal al die stukken nu niet 
nagaan, maar voor een goed lezer is het duidelijk dat de steller van die rapporten 
.. eer ingenomen is geweest 'met de wet van 1883. 

Te recht ook, omdat die wet in Engeland groote verbeteringen aanbracht in 
ander opzicht. Het rechterlijk toezicht werd hersteld. Maar opmerkelijk is het dat 
er geen enkel rapport is, of de steller trekt op tegen de beweringen van anderen, 
die er dan toch waren, dat buiten,gerechtelijke akkoorden zoozeer vermeerderd 
waren. Zelfs in zijn referaat van het laatst aangehaalde rapport - dit zal de 
heer Levy Ijloeten erkennen - wordt daarop geene uitzondering gemaakt; zeer 
apodictisch en uit de hoogte verklaart hij, dat toen niet meer te ontkennen ver, 
meerdering van insolventiën slechts een ttidelijk verschijnsel is. 

Tegenover die aanhalingen uit genoemde rapporten staat dit feit vast, dat de 
eigenlijke faillissementen van 10000 tot 4000 zijn verminderd. Maar er komt bij 
dat in 1887 de toestand , ontstaan door de wet van 1883, den Engelschen wetge, 
ver bewogen heeft omtrent die buiten·gerechtelijke akkoorden wettelijke bepalingen 
te maken. Dit was dus wel noodig. 

Niet echter, zooals hier worden voorgesteld. De Engelsche wetgeving heeft 
niets, wat overeenkomt met het voorstel van den heer levy. 

Wanneer men zich beroept op de Engelsche wet, kan zulks ook nooit strekken 
ten betooge dat deze wet zoude mo·eten medebrengen nog eene andere wet om 
faillietverklaring te voorkomen. 

Waarom niet? 
Omdat deze wet het eenige goede beginsel in het oog houdt , door geen kren· 

kend.e gevolgen te bevatten voor den persoon des schuldenaars, maar alleen eu 
uitsluitend strekt om te komen tot eene regelmatige executie en verdeeling der 
bateu onder de schuldeischers. Wanneer men nu doelmatige bepalingen gaat ma' 
ken, welke reden kan er dan wezen om dan nog een ander rechtsinstituut te 
maken waarmede men hetzelfde geeft, wel onder anderen vorm, maar zonder 
intusschen eenig wezenlijk voordeel aan te brengen? 

Ik weet het, en het is door den geachten spreker herinnerd, dat elders in drie 
landen een dergelijk instituut is aangenomen, namelijk in België, Frankrijk eli 
Portugal, waarbij hij ook nog had kunnen voegen Griekenland, ingevolge eene 
wet van Febr. 11. Maar wat is het geval? 

De harde bepalingen welke elders betrekkelijk den failliet voorkomen, brengen 
te weeg, dat men er van de b!Jstaande wet geen gebruik maakt. Daarom moest 
men omzieu naar andere middelen om toch op andere ·wijze zooveel mogelijk te 
komen tot eene rechtmatigi verdeeling van de baten onder de schuldeischers. Dit 
is inderdaad de reden van bestaan geweest van dit. nieuwe instituut, dat i. het 
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geval geweest in België; ook in Frankrijk bij de liquidation judiciaire. Ofschoon 
de geachte afgevaardigde zich beroepen heeft op de liquidation judiciaire, kan ik 
zeggen dat daaromtrent hetzelfde het geval is, wat de heer Hartogh gerelateerd 
heeft omtrent de werking van de wet in België. In Frankrijk is men met de 
liquidation judiciaire, die men ons hier ter navolging aanbiedt, volstrekt niet 
ingenomen. Ten bewijze hiervan, ztj het mij vergund, tegen de verschillende 
aanhalingen, die wtj gehoord hebben van den geachten afgevaardigde uit Amster-
dam, er ééne enkele over te stellen, en bijv. te wtjzen op hetgeen E. Malapart 
zegt in zijn werk: "Du régime de la liquidation judiciaire, de ses inconvenients 
et de ses avantages", bladz. 50. 

"Ce ne sera pas, en effet, Ie débiteur rnalheu1'eux qui profitera Ie plus du 
bénéfice qui vient d'être créé, ce cera Ie commerçant, plus ou moins honnête, qui, 
envisageant froidement sa situation, se sera dès Ie debut même de son état em-
barassé, precautionné en vue d'obtenir la liquidation judiciaire". 

En nu is het opmerkelijk dat de geachte afgevaardigde uit Amsterdam, de heer 
Levy, zijn voorstel heeft gedaan met het oog op den ongelukkigen, eerlijken 
schuldenaar, terwtjl er juist door den heer Malapart op wordt gewezeu, dat het 
eigenlijk is de meest handige , de meest vooruitziende, die gebruik van een der-
gelijk middel maakt, terwtjl dikwtjls de eerlijke en ongelukkige 'schuldenaar er 
geen gebruik van kan maken. 

Niet alleen is het oordeel van dezen schrtjver ongunstig, ook aan de handels-
wereld in Frankrijk voldoet de wet van 1889 volstrekt niet. Er is zelfs eene 
beweging tot herziening der wet op het getouw gezet. En nu zouden wij op 
ditzelfde oogenblik zoo iets gaan navolgen, hier invoeren wat elders niet bevalt 
en eene proefneming doen, die niet noodig zal zijn, omdat · deze wet op het fail-
lissement zelve eene betere regeling bevat dan de wetgeving in Frankrijk. 

(19 April 1893.) 
In de zitting van gisteren is door den geachten afgevaardigde uit Amsterdam, 

den heer Hartogh, en door mij in het licht gesteld dat in zake bOlldelreddering 
eene onderscheiding tusschen kooplieden en niet-kooplieden inderdaad niet is vol 
te houden en evenmin op goede gronden berust, omdat er 'alle reden is om bij 
gelijken feitelijken toestand ook te h .. bben gelijk recht. Van verscherping of ver-
ergering van toestand, veel minder van een dreigend onrecht, bij aanneming van 
dit wetsontwerp, kon dan ook geen sprake zijn. 

Met l,etrekking tot dit laatste werd echter door de heeren van Houten en Levy 
nog eene voorstelling gegeven. waarop ik verplicht ben terug te komen. 

De heer Levy zeide , alsof het vaststaat, dat volgens dit wetsontwerp ieder die 
ophoudt met betalen, fout of failliet moet, al kon hij straks ook voortgaan met 
betalen. 

De heer van Houten stelde: het koele, naakte feit, dat men eene schuld niet 
heeft betaald, kan faillissement ten gevolge hebben. 

Een en ander is inderdaad minder juist. 
Wat de heer van Houten stelt, staat niet in de wet en wordt door de herhaal-

delijk gegeven toelichting weersproken. Dat zal ook niet gebeuren : evenmin als 
het nu gebeurt. Bijna ieder verkeert ten allen ttjde in den toestand, dat hjj op-
eis eh bare schnlden niet heeft betaald. lIfaar daarom heeft hij, wat het Wetboek 
van Koophandel en dit ontwerp vordert, niet opgehouden met betalen. Deze uit-
drukkingen zijn nimmer gelijk gesteld en ook niet geljjk te stellen. Tnsschen het 
niet betaald hebben eener schnld en het staken van zijne betalingen, is een tast-
baar verschil. . Een verschil dat iedereen voelt, ook naar het gewone taalgebruik. 
Een verschil dat buitendien nooit miskend zal worden door den jurist of rechter, 
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die vertrouwd is met die uitdrukking en buitendien bekend met aard en karakter 
vau het instituut van het faillissement. 

Ophouden met betalen, zou, volgens den heer van Houten, eene commer-
cieele uitdrukking en daarom niet bruikbaar zijn ten aanzien van niet-commer-
çanten. 

Dit kan ik niet toestemmen. Ophouden met betalen heeft niets bijzonders met 
betrekking tot den handel. Het moge nu, omdat het faillissement thans alleen 
betreft kooplieden, alleen in de wet gebezigd worden met betrekking tot koop-
lieden, maar de toestand van "ophouden van betalen" bestaat evenzeer voor den 
koopman als voor den niet·koopman. 

Dit kan men toestemmen, dat het ook is eene technisch-juridische uitdrukking; 
maar juist daarom is het van te meer belang haar in de wet te gebruiken en te 
behouden, omdat de zin daarvan hierdoor meer bepaald is dan zij anders zoude zijn. 

In verband met deze uitdrukking is door den heer Levy nog gezegd: "dat door 
haar onze wet verscherpt zou w'orden, ook in vergeltjking met het Duitsche 
recht". Wij zouden dan alleen hebben het ophouden van betalen als oorzaak van 
faillietverklaring, terwijl de Duitsche wet daarnevens nog als eisch zou. hebben 
het onvermogen der schuldenaars. 

Eigenlijk gezegd is dit niet anders dan phraseologie. De Duitsche wet stelt 
onvermogen wel als eiseh", maar neemt dan als kenmerk, als bewijs van het 
onvermogen juist aan het ophouden met betalen, wat dus precies op hetzelfde 
neerkomt. Eigenlijk gaat men in Duitschland dan n?g verder, daar dan ook 
buitendien het bewijs van onvermogen kan leiden tot faillietverklaring. 

Dat dus ten deze onze wet scherper zou worden dan de Duitsche, mag stellig 
worden ontkend. 

Nu kom ik tot de andere, straks vermelde stelling , door den geachten afge-
vaardigde uit A msterdam geuit, namelijk dat ieder, die ophoudt te betalen, fail-
liet moet, al kan hij straks ook voortgaan met betalen. 

Bij die voorstelling wordt eene gewichtige zaak voorbijgezien, namelijk de 
nieuwe regeling, die voorgesteld wordt omtrent de surseance. Iemand die niet 
meer kan betalen, doch straks weder kan voortgaan met betalen, kan faillissement 
voorkomen. In die omstandigheid heeft hij juist aanleiding en reden om surseance 
van betaling te vragen. Op die wijze kan hij zich behoeden voor het faillietgaan. 

Het is waar, op dit oogenblik is de surséance alleen toe te passen op koop-
lieden. Maar evenzeer 'lIs het faillissement, wordt ook de surséance een rechts-
instituut, dat bij dit wetsontwerp wordt voorgesteld als toepasseltik op niet·koop-
lieden. Die uitbreiding is van groot gewicht, ook in verband met het faillissement. 
Stelt ook voortaan de wet als kenmerk voor faillissement, het ophouden met 
betalen, ieder van wien dit beweerd wordt, kan, indien hij aantoont na eenigen 
tijd weder tot betaling in staat te zijn, het middel van surséance inroepen en 
daarmede de faillietverklaring voorkomen. 

Men heeft trouwens ook nooit gehoord, dat de enkele eisch van" ophouden met 
betalen eenig onrechtmatig gevolg voor kooplieden heeft gehad, terwijl toch voor 
deze die eisch tot dusverre geenszins beperkt was tot commercieele schulden. 
Waarom zou dit dan wel het geval zijn voor niet-kooplieden? 

Wanneer men zoozeer vreest voor eene toepassing der faillissementswet op deze, 
dan schij nt het mij toe dat men inderdaad spoken oproept, die in werkelijkheid 
niet bestaan. Is er zooveel lust, zoo veel gevaar, om zonder noodzaak anderen 
failliet te laten verklaren? Heeft de ondervinding dat immer geleerd? En bestaat 
er eene aannemelijke reden, welke den lust zou kunnen verklaren? 

Integendeel. De werkelijkheid is " dat ieder in de handelswereld zeer blijde is, 
wanneer hij ter zake van eigenlijke handelstransactiën of wegens leverantiën aan 
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particulieren, zonder faillissement, zij het ook met eenige geduldoefening op de 
eene of andere wijze betaling erlangt. Niemand wenscht het faillissement van zljn 
debiteur; 't is geregeld eene laatste toevlucht. , De werkelijkheid is, dat men in 
den handel zijne handelsrelatiën niet zal trachten te verbreken door eenige on-
voorzichtige, te dringende of vijandige handeling tegenover zijn handels vriend en 
dat ook in het dagelijksch leveu een leverancier zijne clientèle wel tot zich tracht 
te 'trekken en alles vermijdt, om haar van zich te stooten. Maar, hoe dit zij; 
wan'neer iemand de faillietverklaring van een ander verzocht, dan kan deze, 
wanneer hij voor het oogenblik in ongelegenheid is, doch aantoont, str.aks wel 
te zullen kunnen voortgaan met betalen - het geval, dat de heer Levy stelde -
eenvoudig eene aanvrage indienen om surséance van betaling en dan wordt het 
failli'ssement geheel voorkomen. Inderdaad dus zal het ophouden met betalen door 
de nieuwe regeling van de surséance van betaling, 'meerendeels beperkt zijn tot 
het geval van werkelijk onvermogen, gepaard met staking der betalingen. 

Met behulp der casuïstiek is echter nog een ander spook verrezen. Een 'parti-
culier, op reis zijnde, zal willekeurig en onverhoeds failliet verklaard knnnen 
worden. Dit zou dan thans ook met een koopman kunnen geschieden. Maar heeft 
men daarvan dan ooit gehoord? Waarom zou men het ook doen? Uit eigenbelang 
zeker Maar dan misschien uit lust , tot plagen, uit wraak? De poging daartoe 
is in een zeldzaam geval wellicht mogelijk. 

Maar, is er dan ook geen rechter? En bovendien mr.g niet worden voorbijge-
zien, dat de aanvrager ziçh dan toch ook aan een groot gevaar blootstelt, althans 
een gevaarlijk wapen hanteert. Want, gesteld dat die aanvrager een rechter vindt, 
die, terwijl de debiteur wordt opgeroepen en, omdat hij op reis is, uiet verschijnt, 
de onvoorzichtigheid heeft, dezen op het eenvoudig verzoek vlm dien éénen aan-
vrager, zonder meer, failliet te verklaren, dan loopt de aanvrager toch ook de 
kwade kans, dat hij, wanneer de debiteur terugkomt en aantoont dat dit ten 
onrechte is geschied, gehouden kan zijn tot vergoeding van kosten, schade en 
interesten. Dit is niet mijne meening, die ik uitspreek, doch bij tal van rechter-
lijke uitspraken is in dien zin beslist. Mocht er dus eenig gif in de bepaling 
verstoken zijn, dan is er wel genoeg tegengif, om elk maatschappelijk gevaar te 
voorkomen. 

Stellen wij ons echter op een meer algemeen standpunt: is het oordeel, gegrond 
op eene vergelijking tusschen verscherping en verzachting van toestand eigenlijk 
wel juist? Wat toch bedoelt men met het Het ontwerp 
is in dit opzicht zeer eenvoudig; het bedoelt daarmede niets anders dan de rege-
ling van eene geregelde, eerlijke, rechtvaardige, min kostbare vermogens-executie, 
zonder verdere inwerking op en zonder eenig verd,er gevolg voor den persoon, 
dan noodzakelijk is voor de afwikkeling van den boedel. 

Nu beoogt moo echter iets anders, althaus de geachte afgevaardigde uit Ám-
sterdam, de heer Levy. Maar wat? Dit is mij niet duidelijk. Ook niet wat de 
geachte afgevaardigde eigenlijk goedkeurt en wat hij afkeurt in het ontwerp. Dit 
ligt natuurlijk aan mij. De veelzijdig4eid van den geachten spreker , die iedere 
zaak uit zeer verschillende oogpunten kan bezien op eene wijze, waarin ik gaarne 
wil erkennen hem niet altijd te kunnen volgen, maakt vermoedelijk dat ik hem 
niet juist zal hebben begrepen. 

Op de punten, die mij niet duidelijk zijn, soms zelfs tegenstrijdig schijnen, wil 
ik geenszins terugkomen. Ik laat ze zelfs geheel rusten. Ik zal slechts nemen, wat 
volkomen zeker is en vaststaat. Wat is dit? 

In de toelichting van zijn voorstel, op bladz. 5 [zie dl. lI , hoófdst. Homologatie 
van ,akkoord buiten faillissement, Toelichting o,p het amendement van den heer 
LevyJ, zegt de heer Levy met zoo vele woorden: "De bedoeling is eenvoudig het 
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faillissement te doen zijn eene schipbreuk, ook voor den ongerepten naam ·des 
schuldenaars." 

Dit is schriftelijk gezegd, en gisteren heeft die geachte spreker mondeling die 
bedoeling als de zijne bevestigd, toen hij het uitsprak: "De wet moet afschrik-
wekkend zijn". Dit punt schijnt dus vast te staan. En .dan moet alzoo het denk-
beeld van den geachten spreker daartoe leiden, dat 'het faillissement niet alleen 
moet zijn eene inbeslagneming en executie van het vermogen des schuldenaars 
ten behoeve van zijne schuldeischers, maar dat ook door het faillissement de 
failliet in ztine eer, reputatie en naam goed moet geschonden zijn. 

Waarom? Laten de eigen woorden van den geachten spreker ons tot leiddraad 
strekken. Het komt mij voor, dat de eigenlijke kern van· de reden, die hij voor 
zlin denkbeeld heeft, gelezen wordt op bladz. 5 der toelichting van zijn voorstel, 
in deze woorden: "N oodig is eindelijk, dat de wet, zij het haars ondanks; hare 
objectiviteit niet groot genoeg make om nit te wissehen het diepgaand verschil 
tusschen den eerlijken , ongelukkigen schuldenaar, en den luchthartigen of roeke-
loozen speler, wiens inzet - het bezit vanande"en is" . 

Dus: in de wet eene onderscheiding gemaakt tusschen den ongelukkigen failliet 
en den roekeloozen speler, te dien efl'ecte, dat deze den eenen en gene den anderen 
weg opgaat. Ieder zou voorzeker wenschen dat wij eene afzonderlijke procedure 
en bijzondere rechtsgevolgen zouden hebben voor den man die eerlijk handelt, en 
eene andere, meer gevoelige, voor de oneerlijke, roekelooze en bedriegelijke han-
delingen. Maar, is dit te verwezenlijken? Het is opmerkelijk, dat na deze prae-
missen - de heer Hartogh wees el' gister reeds op - in het voorstel van den 
heer Levy niets voorkomt, om die onderscheiding toe te passen; over eerlijkheid 
of ongeluk vindt men daarin gean woord. De weg in zijn voorstel geopend, schijnt 
voor den ongelukkigen failliet bestemd. Maar het blijkt of volgt daaruit niet. 
Zelfs , mocht het voorstel van den heer Levy wet worden, dan, ik ben er zeker 
van , zou de eerlijke ongelukkige schuldenaar liever den weg van het wetsontwerp 
kiezen, omdat het voorstel van den geachten afgevaardigde veel scherper is voor 
den persoon en minder veilig voor zijn goed. De geachte afgevaardigde maakt 
eene ontkennende beweging. Daarom dit dan. Er wordt eene onbeperkte gelegen-
heid gegeven om den man in het openbaar eene inquisitie te doen ondergaan, hem 
vragen voor te leggen van den meest intiem en aard, en mede wordt eene onbe-
perkte macht gegeven aan de rechtbank, om ten aanzien van den boedel bevelen 
te geven. 

Dit is echter de hoofdzaak: stelt men als doel dergelijke onderscheiding voorop, 
als de heer Levy doet, dan is het een volkomen billijke eisch aan hem die daartoe 
een voorstel doet, om daarin dan ook de mogelijkheid te doen blijken die onder-
scheiding in de wet toe te passen. Maar dit is niet gedaan. 

Was ik vroeger met de hoofdstrekking van dit wetsontwerp, waaraan ik in 
verscbillende qualiteiten heb gearbeid, ook minder ingenomen, gaandeweg, naar 
gelang ik meer over het onderwerp nadacht, werd ik steeds meer overtuigd dat 
de eenige goede weg om te komen tot een goede faillieten wet, is om het faillis-
sement te beschouwen als 'een beslag op en eene executie van de goederen, zuiver 
en uitsluitend; en omeene appreciatie van den persoon er geheel buiten te laten. 

Immers de wetgever kan geene kenmerken . aangeven ter onderscheiding van 
den eerlijken of oneerlliken schuldenaar. De rechter is in een concreet geval, met 
kennis slechts van enkele feiten, niet in staat daarover te oordeelen, ook al wilde 
men hem maken tot een censo/' IIIO/'urn, iets, wat trouwens de geachte afgevaar-
digde zelf niet wil, althans verklaarde hij (bladz. 4 zijner toelichting [Zie t. a . p.]) 
zich homogeen met de Regeering in af keer van moraliseerende wetten. 

Bij eene faillissementsregeling kan daarom met de gewilde onderscheiding geene 
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rekening worden gehonden. De wetgever die zijne faillissementswet baseert op 
onderscheid wat de geachte spreker blijft vooropstellen , zou ook het werkellJke 
leven uit het oog verliezen en onpractisch te werk gaan. 

Sprekende of schrijvende is het zeer gemakkelijk , een onderscheid te maken 
tnsschen den ongelnkkigen man en den oneerlijken schuldenaar. Maar de gefail-
leerde , die aan de type van een eerlijken , ongelukkigen schuldenaar of aan dat 
van een lucbtbartigen of roekeloozen speler op kenbare wijze beantwoordt, is in 
het werkelijke leven niet gemakkelijk te onderkennen. 

Ja, men beeft er zeer enkelen , van welke men zag en weet, dat zij ongelukkig 
zijn geworden door de schuld van anderen; ook wederom enkelen, die men kent 
als spelers of roekelooze specnlanten van beroep en die een karakter vertoonden 
om doorgaande op sluiksche wijze aan hnn brood te komen of geld te verdienen. 
Maar tusschen die uitersten ligt eene gl'oote massa van allerlei nnances, van 
welke de eerlijken en oneerlijken meestal niet en dikwerf zelfs onmogelijk te on-
derkennen zijn. Hoe kan men nu aene wet bou wen op het alléén in abstracto 
scherpe, doch in concreto alles behalve goed omlijnde onderscheid? Hoe waar dit 
is, daarvoor vind ik trouwens eene au toriteit, die de geacbte afgevaardigde niet 
wraken kan, als ik op bladz. 5 der toelichting van den heer Levy lees: 

"Het hoofd oogmerk van zij n amendement is den kring te verkleinen van hen, 
die met het denkbeeld fa illissement en de daaraan verknochte gevolgen zicb ge· 
meenzaam maken. Niet in dien zin, als zoude, wierd zij n amendement wet, 
voortaan al wie buiten failli ssement blijft, ten volle eerlijk mogen heeten en om· 
gekeerd. Dergelijke indeeling zou van grooter naïveteit getnigen, dan de onder-
geteekende zich zelf toeschrij ven mag". 

Wanneer men tot dergelijke couclusie komt, waartoe dient dan het vooropzetten 
van een onderscbeid, dat men in de praktijk niet maken kan, met gevolgen waar-
van men zelf erkent, dat ze toch uiet zullen beantwoorden aan het beoogde doel? 

Dit wetsimtwerp wil den persoon van den schuldenaar er buiteu laten, en 
burgerrechtelijk geen verschil van weg aanwijzeu of hij eerlijk zij of onbehoorlijk 
gehandeld bebbe, of hij braaf dan wel een licht.zinnig- mensch is. Wat bij van 
aard en karakter is, of men naderhand in eenige betrekking tot hem wil staan 
of komen - het zijn vragen, welke dit onderwerp ter zijde laat en tot welker 
beantwoording het geen leid draad verstrekt. Geen nota infamiae hecbt deze wet 
aan den failliet als zoodaillg; wetgever nocb rechter kan aanwijzen of uitmaken, 
of de man tot de eene of audere categorie moet behooren. 

Maar, zeide de beer van Houten, de wet moge bepalen wat zij wil, bet publiek 
zal toch moreele gevolgen aan de faillietverklaring verbinden. 

Dat is tot zekere boogte waar. Doch niet alleen ten aanzien van dengeen , die 
failliet gegaan· is ; het is eveneens het geval ten opzichte van dengeen , die door 
een schnldenaar geëxecuteerd of gerechtelijk uit ziju huis gezet is , ook van ieder, 
die zelfs nit een prijzenswaardig motief een daad verricht heeft , die hem met den 
strafrechter in aanraking heeft gebracht. De naam van al die menschen wordt er 
niet beter van, lijdt er onder, somtijds zelfs op zeel' onbillijke wijze. Maar dat 
is geheel iets anders dan wat de beide geachte afgevaardigden bedoelen om door 
de wet eene flétrissnre toe te brengen aan den persoon. Wanneer echter iemand 
.geëxecnteerd of failliet gegaan is, en in zijne omgeving kent men hem en zijne 
bandelingen sinds jaren. en heeft n;.en gezien dat hij niet door eigen schuld, 
maar door de schuld van anderen, tegenspoed gehad heeft, dan is er ook wel 

eene betere publieke opinie en muet ue wet geen oorzaak zijn, om door het 
faIllIssement deu man voor goed moreel te dJen zinken. Daarom mag mijns ins-
ziens door de wet ook niet eene nota infamiae aan het faillissement worden ver-
bonden. Men loopt bet doel dan ten eenenmale voorbij. 
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Als de wetgever zich onthoudt, als zedenmeester optredende, voor de eer en 
den goeden naam des schuldenaars krenkende gevolgen aan de algemeene vermo-
gens-executie te verbinden, d,an zal ook de publieke opinie het faillissement even-
zeer als eene gerechtelijke executie alleen dan als eene moreele schipbreuk beschou-
wen, wanneer de schuldenaar oneerlijk of te kwader trouw is gebleken. En zoo 
behoort het ook te zijn. 

Met allen nadruk handhaaf ik dan ook de uitspraak, gewraakt door den heer 
Levy die neergeschreven is in het antwoord der Regeering': "eene verstandige 
wetgevingspolitiek vOl'dert dat tegen den gefailleerde niet strenger worde opgetre-
den, d,an eene richtige doorvoering van het beslag en van de vermogens-executie 
noodzakelijk maakt". Zoolang het waar blijft dat ook een eerlijke, ongelukkige 
schuldenaar in een toestand kan geraken die eene algemeene executie van zijn 
vermogen (met andere woorden zijn faillissement) teweegbrengt, moet het naar 
mijne wijze van zien een slecht beleid heeten, aan het faillissement gevolgen te 
verbinden die voor den schuldenaar voor het tegenwoordige en voor de toekomst 
krenkend zijn, die zijn goeden naam of zijne eer vernietigen. Daarom wordt aan 
het faillissement door de burgerlijke wet geen' compromitteerend karakter gehecht. 
Dat is het eenige goede standpunt. Alleen dan zou men een ander kunnen inne-
men, wanneer alleen failliet verklaard werden zij, die eene nota infamiae ver-
dienden. 

Daarom moet het faillissement eenvoudig zijn eene ' vermogens-executie, zonder 
meer - en niet een oordeel over - veel minder eene veroordeeling van het ka· 
rakter of de moraliteit van den schuldenaar. Die uitspraak behoort de burge"lijke 
wet niet aan eene burgerrechtelijke handeling te verbinden, maar moet overgela-
ten worden aan de publieke opinie en zoo noodig aan den strafrechter. De publieke 
opinie zal dan verder ook niet afgaan op de faillietverklaring op haat· zelve, maar 
rekening houden met alle handelingen, het gedrag, het karakter, het geheele 
leven van den persoon; en de strafrechter, die niet eene moreele uitspraak heeft 
te geven, zal vonnissen op grond van bepaald omschreven feiten, die eene vaste 
basis voor een öordeel opleveren. 

De wetgever, die er naar streeft den in staat van faillissement verklaarde mo-
nel voor veroordeeld te houden, zou een stap achteruit doen, en in strijd han-
delen met het doel, waarop eene hervorming van het faillietenrecht moet ge-
richt zijn. 

De heer DE KANTER: Het voorstel [do W. Z. het amendement van den heer 
Levy J werd door alle sprekers behandeld. Het werd ,door den Minister krachtig 
bestreden, de heer Hartogh liet er zijn licht over schijnen en de heer van Houten 
heeft er ook een paar woorden aan gewijd. 

Veel sympathie heb ik er nog niet voor gehoord en dat spijt mij, want ik mag 
op grond van mijne ervaring getuigen, dat zoo al niet dit voorstel dan toch iets 
dergelijks in de praktijk zeer noodig zal wezen. 

De heer van Houten heeft gezegd: wanneer wij het bestaande Regeeringsvoor-
stel in dien zin nemen, dat het eerste gedeelte tot aan het akkoord subintreert 
voor het voorstel Levy, dan zijn wij er. Dan eerst zal toch het vonnis van in-
solventie uitmaken of de in gebreke gebleven debiteur failliet is ja of neen. 

Wanneer wij dien weg uit moeten dan zal toch het Regeeringsvoorstel aanmer-
kelijk gewijzigd moeten worden, omdat dit veel verder gaat dan bij een gerech-
telijk onderhandsch akkoord noodzakelijk is, onder andere ten opzichte van den 
curator en diens bevoegdheid tegenover den debiteur; iets wat inderdaad niet 
noodig is en ook door den heer Levy niet verlangd wordt. 

De debiteur die door middel van ouderhandsch akkoord ein faillissement wil 
6 
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voorkomen staat er in de eerste plaats op dat de man die dool' hem vertrou wd 
wordt, met de zaak, de afwikkeling des boedels worde belast. 

Dit vervalt al dadelijk als de rechterlijke macht den curator aanwijst. 
Maar bovendien, die aldus benoemde curator zal om een buiten-rechtelijk ak-

koord tot stand te brengen veel verder kunnen gaan dan noodig is, gelijk uit 
artikelen van het ontwerp der Regeering kan aangetoond worden. 

Ik wijs bijv. op art. 101 [10 1], waarbij aan den curator de bevoegdheid wordt 
verleend tot vervreemcling van goederen, wat in den regel bij onderhandsch 
akkoord niet alleen niet zal worden gewenscht, doch wat men bij voorkeur wil 
vermijden. 

Er is meer. De heer Hartogh heeft gewaarschuwd en gezegd dat. de Kamer wel 
weten moet dat onderhandsche akkoorden in den regel niet de beste zijn; dat om 
die te verkrijgen middelen worden aangewend die bij gerechtelijk akkoord niet 
zullen aangewend worden. 

Eene dergelijke algemeene beschuldiging moet men niet uitspreken zonder fei-
ten te noemen, en vooral zal de geachte spreker heb ben aan te toonen, dat een 
gerechtelijk akkoord, niet zooals het nu reeds bestaat, maar zooals het volgens 
deze wet worden zal, al die gebreken waartegen hij waarschuwt zal afsnijden. 
Ik meen echter dat dit nog lang niet is bewezen. 

Wil men een intern bewijs, dat het denkbeeld van den heer Levy goed is, 
en de overweging overwaard, dan verwijs ik naar wat in België geschied is. 
Daar is het buitengerechtelijk akkoord tot stand gekomen na eene tot tweemalen 
toe verlengde proefneming. En toen de noodzakelijkheid van het instituut volko· 
men was gebleken, heeft men de voorloopige wettelijke regeling met nagenoeg 
algemeene stemmen definitief gemaakt. 

N n kan men wel zeggen : ja, maar in Belgie is de faillissementswet zoo veel 
. strenger; dit blijf ik den geachten afgevaardigde uit Groningen toegeven, al wordt 
volgens dit ontwerp het faillissement iets gansch anders, zonder een ige flétrissure 
zal het voor hem die failliet gaat niet blij ven, eu in elk geval zullen er velen 
zijn, die dat ook die betrekkelijk kleine flétrissure hen niet treffe en 
zij dus nooit bekend zullen staan als te hebben verkeerd in staat van faillis-
sement. 

Dit is wat ik te zeggen heb omtrent het voorstel-Levy. . . . . De Vergadering 
vergunne mij nn nog op een paar punten te wijzen, die ik als groote lichtpunten 
van de nieuwe regeling beschouwen waarom ik deze zoo gaarne aangenomen zag. 

Ik voeg er bij, dat ik , in het algemeen aanneming van het nieuwe ontwerp 
aanbevelende, mij natuurlijk voorbehoud om bij de behandeling van de artikelen 
hier en daar te wijzen op enkele punten, die ik zou willen noemen redactie ver-
beteringen. In hoofdzaak juich ik echter ten dit ontwerp toe. 

En wel in de eerste plaats om hetgeen door .den heer van Houten zoo sterk 
wordt afgekeurd, namelijk de gelijkstelling van kooplieden en niet-kooplieden. 
Na wat daarover door den Minister en den heer Hartogh is gezegd, kan ik zeer 
kort zijn, want beiden hebben inderdaad op duidelijke wijze aangetoond hoe het 
bestaande stelsel leidt tot allerlei moeilijkheid en verwarring. Was het niet zoo 
buitengewoon moeilijk om in staat van kennelijk onvermogen verklaard te wor-
den, er zou tegen onderscheiding in kooplieden en niet-kooplieden geen bezwaar 
zijn. Maar nu het bijna onmogelijk is om in staat van kennelijk onvermogen 
verklaard te worden, en dit institUut toch voor vele particulieren dringend noo-
dig is, nu vind ik gelijkstelling van kooplieden en niet-kooplieden uitstekend ; 
te meer omdat de praktij k met die onderscheiding wel weg weet , en haar tegen 
de bedoeling des wetgevers ontduikt en buiten haar omgaat. 

Wanneer iemand niet failliet kan worden verklaard omdat hij geen koopman 
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is, och! dan is daarop zoo gemakkelijk iets te vinden. Een landbouwer bijv.kau 
niet in staat van faillissement komen. Wat doet men nu? Men laat hem een-
voudig een patent nemen als koopman, en voor den rechter bti wien men het 
failliet aan vraagt is in den regel het ingeleverde patent een kenteeken dat iemand 
koopman is. En laat men nu den boer , die toch eigenlijk koopman is in granen 
of vee, zulk een patent nemen, dan gaat het zeer gemakkelijk om door middel 
van eigen aangifte in staat van faillissement te geraken. 

"Maar - zegt de heer van Houten - aan welk gevaar stellen wij de parti-
culieren niet bloot?" 

"Loopen wij thans - zoo vraagt hij - geen gevaar dat deze of gene booze 
crediteur aanvraag kan doen om ons in staat van faillissement te stellen terwijl 
wij op reis zijn, zoodat wij thuis komende de tijding vinden dat wij failliet zijn?" 

Ik dank den Minister voor zijn daarop gegeven antwoord. Hij heeft er op 
gewezen dat dez!Jlfde rechterlijke macht. die thans reeds de kooplieden beschermt, 
blijft om ook voor de particulieren te waken. Hij heeft ook gewezen op het gevaar 
dat in onrechtmatige aanvragen om faillietverklaring gelegen is, voor hem die 
de aanvrage doet, namelijk de actie tot schadeloosstelling die daaruit kan voort-
vloeien wanneer het uitgesproken vonnis tot faillietverklaring weer vernietigd wordt. 

Toen de Minister die uitspraak deed, hoorde ik in mijn buurt zeggen : "Dat 
is nog zoo zeker niet!" Maar mag ik dan wijzen op een arrest van het hof te 
te Amsterdam, te vinden in een der laatste nummers van het Weekblad van 
!Let Recht, dat ook, wanneer een vonnis, bti voorraad uitvoerbaar is verklaard 
en op grond daarvan de voorloopige executie heeft plaats gehad, er aanleiding 
bestaat voor eene actie tot schadeloosstelling, wanneer dat bij voorbaat uitvoer-
baar verklaarde vonnis vernietigd wordt? 

Ik erken, er is hier slechts sprake van analogie met het geval dat wij bespre-
ken, maar toch meen ik met het oog op dat bedoelde arrest van het hof te 
Amsterdam, a f01·tiul'i te mogen beweren, dat hij die, geheel op eigen autoriteit, 
bewerende dat iemand hem iets schuldig is en op dien grond diens faillietver-
klaring verkrijgt, wanneer zijne bewering later on waar mocht blijken te zijn, 
zeer zeker tot schadeloosstelling verplicht zal wezen. 

Maar dit trekt mij het meest in het stelsel van den Minister aan, dat hij - en 
het is hier niet anders dan eene voortzetting van het bestaande recht, van het 
voorschrift van art. 764 W. v. K. - de belangen der particulieren blijft toever-
trouwen aan dezelfde rechterlijke macht, die thans de kooplieden beschermt. Dit 
is voor mij ook eene lichtzijde van deze wet, waarop ik het wenschelijk acht 
te wijzen. 

Maar - zal men vragen - heeft de rechterlijke macht het noodig, dat haar 
op die wijze in het publiek . de hand boven het hoofd gehouden wordt? 

Ik geloof dat het werkelijk noodzakelijk is. Immers, wanneer het afgeven op 
en het decJineeren van de rechterlijke macht gebleven was waar het verzet tegen 
haar begonnen is jdaar waar men het noodig vindt de rechterlijke macht af te 
breken, omdat men in de statuten geschreven heeft, dat de maatschappelijke orde 
omver moet worden geworpen, kan het niet zonder dan maar met geweld, dan 
zoude ik zeggen: de rechterlijke macht . heeft in geen enkel opzicht noodig dat 
men de beschermende hand over haal' uitstrekt. 

Maar, wanneer dat gif op andere wijze verspreid wordt, ook door hen van 
wier maatschappelijke positie men dit niet zou verwachten, dan herhaal ik wat 
ik daar straks zeide. Het verheugt mij, dat de Minister wil voortwerkenop het 
bestaande recht en in deze materie de behartiging van de belangen der particu-
lieren veilig acht onder de hoede van dezelfde rechterlijke macht, die thans reeds 
de kooplieden beschermt. 
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karakter draagt. Ik geloof, dat het getal van hen, die de bezwaren van den 
geachten afgevaar"digde uit Groniugen tegen de bepaling van het wetsontwerp op 
dit puut deelen, niet zoo gering is. Ik althans wensch te kennen te geven, dat 
ik, evenals hij, zwaarwichtige, waarschijnlijk onoverkomelijke bezwaren tegen die 
bepaling van het wetsontwerp koester. 

Ik doe dit niet zonder eenige aarzeling, want ik ben huiverachtig om mij op 
de zee der discussiën over dit wetsontwerp te begeven met zulke eminente juris-
ten, als daaraan deelnemen. Niet, dat ik geheel verstoken ben van eenige juri-
dische opleiding, maar mij heeft ontbroken de praktijk, waarvan zij zoo ruim-
schoots genoten hebben die aan hunne adviezen bijzonder gewicht geeft. 

Indien ik op dit oogen blik het woord voer, dan doe ik dit meer van het 
standpunt van den leek, dan van dat van den deskundige. 

Het instituut van het faillissement is door de Regeering gedefinieerd als te zijn 
de gerechtelijke inbeslagneming van den boedel eens schuldenaars ten behoeve 
van diens schuldeisrhers. Nu lijdt het geen twijfel dat zoodanige inbeslagneming 
ook moet knnnen plaats hebben ten aanzien van niet-kooplieden; maar daarin 
wordt voorzien door het bestaand institnut van het kennelijk onvermogen, waarin 
thans reeds bepalingen van het faillietrecht zijn opgenomen. Zijn die bepalingen 
niet volledig, of worden ze te streng geacht, dan ligt het voor de hand dat, 
als men het faillissement alleen toepasselijk wil maken op kooplieden, in diè 
bezwaren zou kunnen worden voorzien door wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering betreffende den staat van kennelijk onvermogen. 

Gisteren erkende de Minister, dat , terwijl er gelegenheid moet tot 
inbeslagneming van den boedel van iederen schuldenaar, er ten aanzien van het-
geen aanleiding daartoe behoort te geven, verschil is tusschen kooplieden en 
niet-kooplieden. Juist die erkenning raakt mijn bezwaar; ik kan mij niet ver-
eenigen mot het denkbeeld, dat het criterium , waarop eene beslagneming kan 
worden uitgesproken tegenover een koopman, hetzelfde zou zijn als tegenover den 
niet-koopman. 

Dit verschil au fond niet loochenende, heeft men gezegd dat daarover moet 
worden heengestapt, omdat eene onderscheiding tusschen kooplieden en niet-koop-
lieden moeilijk te maken is. 

Wanneer de thans geldende bepalingen op dit punt in het Wetboek van Koop-
handel niet voldoende zijn - en ik ben de laatste om te beweren dat zij het 
wel zijn - dan ligt het op den goeden weg daarin verbetering te brengen en 
zoodoende te voorzien in de wezenlijke behoefte, veeleer dan te trachten de moei-
lijkheden te overwinnen door eenvondig andere te scheppen en twee categorieën 
van personen gelijk te stellen , die feitelijk, wat het punt in quaestie betreft, 
zeer van elkander verschillen. 

El' heerscht in de rechtswetenschap sedert eenigen tijd zekere mode om alle 
verschillen tusschen kooplieden en niet-kooplieden weg te cijferen. Het zal echter 
op den duur niet mogelijk blijken dit vol te houden: in vele opzichten zal men 
wel eens een juridiek verschil moeten blijven aannemen tusschen hen die koop-
mans bedrijf uitoefenen of hen die het niet doen. 

Ik geloof dat de in die richting heerschende geest in deze niet de beslissing 
mag geven, en dat het bestaan van die strooming geene reden mag wezen, om 
haar jnist op dit punt, namelijk van het faillietrecht, den vrijen loop te laten. 

Het verschil tusschen beide categorieën van personen is een feitelijke toestand, 
die door geenerlei wetsbepaling kan worden weggenomen. 

Onder hen, die met het stelsel der Regeering medegaan, behoort, naar men 
kan beweren, ook de Raad van State, wiens advies ons thans bekend is. Daar-
omtrent veroorloof ik mij de opmerking, dat het medegaan van den Raad van 
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karakter draagt. _ Ik geloof, dat het getal van hen, die de bezwaren van den 
geachten afgevaardigde uit Groningen tegen de bepaling van het wetsontwerp op 
dit punt deelen, niet zoo gering is. Ik althans wenseh te kennen te geven, dat 
ik, evenals hij, zwaarwichtige, waarschijnlijk onoverkomelijke bezwaren tegen die 
bepaling van het wetsontwerp koester. 

Ik doe dit niet zonder eenige aarzeling, want ik ben huiverachtig om mij op 
de zee der discussiën over dit wetsontwerp te begeven met zulke eminente juris-
ten, als daaraan deelnemen. Niet, dat ik geheel verstoken ben van eenige juri-
dische opleiding, maar mij heeft ontbroken de praktijk, waarvan zij zoo ruim-
schoots genoten hebben die aan hunne adviezen bijzonder gewicht geeft. 

Indien ik op dit oogen blik het woord voer, dan doe ik dit meer van het 
standpunt van den leek, dan van dat van den deskundige. 

Het instituut van het faillissement is door de Regeering gedefinieerd als te zijn 
de gerechtelijke inbeslagneming van den boedel eens schuldenaars ten behoeve 
van diens schuldeisrhers. Nu lijdt het geen twijfel dat zoodanige inbeslagneming 
ook moet kunnen plaats hebben ten aanzien van niet-kooplieden; maar daarin 
wordt voorzien door het bestaand institunt van het kennelijk onvermogen, waarin 
thans reeds bepalingen van het faillietrecht zijn opgenomen. Zijn die bepalingen 
niet volledig, of worden ze te streng geacht, dan ligt het voor de hand dat, 
als men het faillissement alleen toepasselijk wil maken op kooplieden, in die 
bezwaren zou kunnen worden voorzien door wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering betreffende den staat van kennelijk onvermogen. 

Gisteren erkende de Minister, dat, terwijl er gelegenheid moet tot 
inbeslagneming van den boedel van iederen schuldenaar, er ten aanzien van het-
geen aanleiding daartoe behoort te geven, verschil is tusschen kooplieden en 
niet-kooplieden. Juist die erkenning raakt mijn bezwaar; ik kan mij niet ver-
eenigen met het denkbeeld, dat het criterium, waarop eene beslagneming kan 
wordeu uitgesproken tegenover een koopman, hetzelfde zou zijn als tegenover den 
niet-koopman. 

Dit verschil au fond niet loochenende , heeft men gezegd dat daarover moet 
worden heengestapt, omdat eene onderscheiding tusschen kooplieden en niet-koop-
lieden moeilijk te maken is. 

Wanneer de thans geldende bepalingen op dit punt in het Wetboek van Koop-
handel niet voldoende zijn - en ik ben de laatste om te beweren dat zij het 
wel zijn - dan ligt het op den goeden weg daarin verbetering te brengen en 
zoodoende te voorzien in de wezenlijke behoefte, veeleer dan te trachten de moei-
lijkheden te overwinnen door eenvoudig andere te scheppen en twee categorieën 
vau personen gelijk te stellen, die feitelijk, wat het punt in quaestie betreft, 
zeer van elkander verschillen. 

Er heerscht in de rechtswetenschap sedert eenigen tijd zekere mode om alle 
verschillen tusschen kooplieden en niet-kooplieden weg te cijferen. Het zal echter 
op den duur niet mogelijk blijken dit vol te houden: in vele opzichten zal men 
wel eens een juridiek verschil moeten blijven aannemen tusschen hen die koop-
mans bedrijf uitoefenen of hen die het niet doen. 

Ik geloof dat de in die richting heerschende geest in deze niet de beslissing 
mag geven, en dat het bestaan van die strooming geene reden mag wezen, om 
haar juist op dit punt, namelijk van het faillietrecht, den vrijen loop te laten. 

Het verschil tusschen beide categorieën van personen is een feitelijke toestand, 
die door geenerlei wetsbepaling kan worden weggenomen. 

Onder hen, die met het stelsel der Regeering medegaan, behoort, naar men 
kan beweren, ook de Raad van State, wiens advies ons thans bekend is. Daar-
omtrent veroorloof ik mij de opmerking, dat het medegaan van den Raad van 
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State meer schijn dan wezenlijkheid is. Waar de Raad van St!!te aan den eenen 
kant geen bezwaar beeft. het faillietrecht ook toepasselijk te verklaren op niet-
kooplieden, daar maakt dat lichaam onmiddellijk de opmerking dat , indien zulks 
plaats heeft, het door de Regeering gestelde criterium niet deugt en daarvoor 
een ander in de plaats moet komen. 

De Raad van State schijnt de toepasselijkheid van het faillissement op alle 
Staatsburgers te willen beperken tot handelsschulden, en wat de criteria voor 
faillietverklaring betreft die de Raad in overweging geeft, ontleent hij die aau 
het instituut voor het kennelijk onvermogen. 

Het gaat dus ook naar de meening van den Raad van State niet aan, koop-
lieden en niet-kooplieden over één kam te scheeren , op de wijze als de Regeering 
doet. Waar men zich beroept op het voorbeeld van andere wetgevingen, doe ik 
opmerken, dat dit beroep niet opgaat, al ware het alleen wegens het groote 
vtlrschil dat er op andere gewichtige punten bestaat tURschen de Duitsche of 
Engelsche wetgeving, en hetgeen volgens dit wetsvoorstel bij ons zal gelden . 
Men zal mti toch toegeven dat , hetgeen onder die wetgevingen misschien geen 
bezwaar oplevert, namelijk de volkomen gelijkstelling van kooplieden en niet-
kooplieden, onder vigueur der bepalingen van dit ontwerp, wel degelijk bezwaar 
kan geven. Wordt het wetsvoorstel onveranderd aangenomen , dan zal het ophou-
den van betalen als kenteeken voor mogelijke faillietverklaring , volgeus hetgeen 
tot nu toe betoogd is, niet in het algemeen den zin hebben van teeken van on-
vermogen. 

Waar de Minister er op wees dat er eigenlijk geen verschil bestaat tnsschen 
het Duitsche recht en hetgeen hij voorstelt, omdat waar het Duitsche recht ver-
langt aanwezigheid van vermogen, het toch als kenteeken aanneemt het ophouden 
van betalen, daar antwoord ik, dat klaarblijkelijk alleen dan in Duitschland 
het ophonden van betalen als kenteeken geldt, wanneer redelijkerwijze nit dat 
feit kan afgeleid worden, dat het ook een kenteeken van onvermogen is. 

Het ophonden van betalen heeft als criterium voor de faillietverklaring eene 
geheel andere beteekenis voor den koopman dan voor den niet-koopman. 

Wat mag men aannemen als reden voor de gerechtelijke inbeslagneming van 
den boedel des schuldenaars ? Geene andere dan deze , dat die schuldenaar teu 
opzichte van zijne. activa en passiva in zoodanigen toestand verkeel"t., dat het 
belang van de schuldeischers de gerechtelijke inbeslagneming noodzakelijk maakt. 

Men zal toegeven dat het krediet voor den koopman eene eerste levensquaestie 
is, en dat bij dezen het ophouden vau betalen rechtmatige presumtie oplevert , 
dat hij in een toestand verkeert, die recht geeft tot inbeslagneming van zijn 
boedel in het belang zijner gezamenltike schuldeischers. 

Maar ten opzichte van niet-kooplieden is de toestand geheel anders. Daar is 
geen grond om uit het feit vau ophouden te betalen op te maken dat die persoon 
in een staat verkeert, die gerechtelijke inbeslagneming van zgn boedel recht-
vaardigt. 

Al stel ik mij op het standpnnt van den leek, dan veroorloof ik mij toch van 
·meening te zijn dat voor de gelijkstelling van den niet-koopman met den koop-
man de rechtsgrond ten eenenmale ontbreekt in dit wetsontwerp zooals het thans 
geformuleerd is. 

Ik vrees dus dat het wetsontwerp als het ongewijzigd blijft, voor mij onaau-
nemelijk zal zijn. 

Op tweeërlei wijze zou daaraan te gemoet gekomen kunnen worden. 
Vooreerst door' het alternatief dat de toepasselijkheid van het wetsontwerp 

beperkt worde tot kooplieden, waarbij zich zou moeten aansluiten wijziging, ver-
betering en aanvulling der bestaande bepalingen aangaande de personen, die als 
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koopli9den te beschonwen zijn en aangaande den staat van kennelijk onver-
mogen. 

In de tweede plaats door het alternatief, dat , indien men absolnnt wil vast-
houden aan de der failli et ver klaring ook op niet-kooplieden, alsdan 
in' de wet zulke criteria als voorwaarden voor faillietverklaring worden gesteld, 
dat daardoor de niet-kooplieden tegen vexatiën worden gewaarborgd, en dat niet 
ontbreke wat nu in de wet gemist wordt ten opzichte van niet-kooplieden, name-
lijk de rechtmatige grond voor de presumptie dat de schuldenaar verkeert in een 
staat die de inbeslagneming van zijn boedel ten behoeve zijner gezamenlijke 
schuldeischers noodig maakt. 

Eindelijk nog een opmerking naar aanleiding van hetgeen de Minister dezen 
morgen heeft gezegd. 

Na gesproken te hebben over het vertronwen dat wij stellen kunnen in de 
rechterlijke macht en de waarborgen die daaraan ontleend mogen worden, heeft 
de Minister er op gewezen, dat wij het oog moesten houden op de afschrikkende 
en beschermende kracht eener eventueel in te stellen actie van schadevergoeding, 
die ingesteld zoude kunnen worden wegens onregelmatige daden, indien failliet-
verklaringen niet behoorlijk zijn gemotiveerd. 

Ook niettegenstaande hetgeen de laatste geachte spreker straks in het midden 
heeft gebracht, kan zulk een gedachtengang mij niet duidelijk worden. Ik begrijp 
niet hoe er q uaest.ie kan zijn van zulk een eisch tot sehadevergoeding op grond 
van een uitspraak in rechten, geheel steunende op de wet en voortvloeiende uit 
een verzoek gedaan overeenkomstig de eischen der wet. Immers van den ouvol-
danen schuldeischer die faillietverklaring verzoekt. kan nooit bewezen worden dat 
hij eene onrechtmatige daad heeft gepleegd. 

De heèr VAN DER KAA Y: Eéne bedenking beheerscht tot nog toe inzonder-
heid de algemeene beraadslaging, eene bedenking waarover men zich niet behoeft 
te verbazen , namelijk de beduchtbeid om de bepalingen van het faillissement 
gelijk te maken voor den niet-koopman en den handelaar en koopman, Door een 
voorstel in dezen zin is zeker de Kamer allerminst verrast. Het is een denkbeeld 
dat sedert jaren buiten en in ons land veld beeft gewonnen. Zoo dikwijls is er 
reeds op gewezen, dat in den tegenwoordigen tijd het kenmerkende van den koop-
lllan verloren gaat en dat het zoo moeilij k wordt te bepalen of iemand een koop-
lllan is in den zin der wet, ja of neen. Maar nu dit denkbeeld eenmaal vasten 
vorm heeft gekregen, nu een voorstel om het in practijk te brengen onder be-
paalde bewoordingen voor ons ligt, nu komt bij velen de oude beduchtbeid terug. 
Men heeft (lan inzonderheid , het is uit de beraadslagingen gebleken, het oog op 
het eerste artikel , en men zegt al dadelijk : "ophouden te betalen" is een gebrui-
kelijke, een bekende handelsterm, en het is niet mogelijk dien handelsterm ook 
te gebruikeu ten aanzien van particulieren , van niet-kooplieden; nu, dat het een 
haudelsterm is, is waal' en wordt niet betwist. Verder haalt men enkele vonnis-
sen aan, vestigt de aandacht op sommige schrijvers en ook op de woorden van 
het artikel en zegt : Moet men niet erkennen dat art. 1 hoogst bedenkelijk is? 
Ten aanzien van een koopman zal de rechter zich niet vergissen, dat "ophouden 
te betalen" vertegenwoordigt te bunnen aanzien een bepaald denkbeeld, men weet 
wat men daaronder verst.aat. Maal' ten aanzien van een particulier? Het zal dan 
toch mogelijk zijn; wij gelooven wel dat het niet dikwijls zal gebeuren, maar de 
wet laat de mogelijkheid toe, dat bij niet-betaling van eene enkele schnld, een 
particulier in staat van failli ssement zal wurden verklaard, en dat wil men toch 
niet. Neen, dat zou ik ook niet willen. Ik bQD voor het gevaar nu wel niet zóó 
beducht als sommigen mijner medeleden) maar ik wil toch dadelijk vragen: ver-
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dient het geen aanbeveling dit gevaar, al is het ook niet zoo groot , zooveel mo-
te voorkomen, althans op verren afstand te houden? 

Het is, geloof ik, in het jaar 1845 geweest, dat de vijf Amsterdamsche advo-
caten hunne aanteekeningen uitgaven op het Wetboek van Koophandel, en daarin 
schreven: het weigeren van eene enkele betaling geeft, volgens de bewoordingen 
van de wet, de mogelijkheid om een koopman in staat van faillissement te ver-
klaren; en nu zie ik, in verband daarmede, in de stukken gewag gemaakt van 
den hoogleeraar Holtius. r n het voorbijgaan moet ik voor de eer van dien geleerde 
opkomen, want dat hij daarentegen gezegd zou hebben, dat het niet betalen van 
eene enkele sCRuld nooit aanleiding zou kunnen geven tot faillietverklaring, is 
m. i. niet juist. Als ik het bekende werk van Holtius goed heb gelezen, en mijne 
herinnering die ik dezer dagen nog eens heb opgefrischt, juist is, dan heeft de 
geachte schrijver iets anders gezegd. Toen de vijf Amsterdamsche advocaten had-
den geschreven, dat iemand failliet verklaard zou kunnen worden als hij eene 
enkele schuld niet betaalde, antwoordde Holtius daarop met deze kernachtige 
uitdrukking: Ik hoop niet dat deze letterknechterij ooit jurisprudentie zal worden. 
En die hoop is bewaarheid. Om nu goed te doen uitkomen welk eene letterknech-
terij de opvatting van de vijf Amsterdamsche advocaten inderdaad was, had 
Holtius niets anders noodig dan het voorbeeld om te keeren en te zeggen: neen, 
immers zoolang de betrokkene nog Mne schuld betaalt, al is het ook de meest 
onbeduidende, kan men niet van hem zeggen dat hij heeft opgehouden te betalen. 
Inderdaad, met dergelijke uitleggingen van een artikel komt men niet verder, 
want voor de eene opvatting, bij zulk hechten aan de doode letter, is juist eveu-
veel, of even weinig te zeggen als voor de andere. 

De jurisprndentie intusscben heeft geruststellend gewerkt, en de hoop van 
Holtius dat de door hem bestreden leer geen jurisprudentie zon worden, is 
vervuld. 

Maar nu gaan wij eene schrede verder; nu willen wij de veel besproken uit-
drukking ook gebrniken ten aanzien van niet-kooplieden, en bekruipt velen de 
vrees, dat dit inderdaad gevaarlijk zou zijn. Om die vrees zoo mogelijk min of 
meer te bezweren, en misschien ook om eene vingerwijzing te geven, waardoor 
aan haar alle grond zou kunnen worden ontnomen, wensch ik een paar woorden 
te spreken, naar aanleiding van de stukken, over het eigenlijke doel van bet 
faillissement, dat in die stukken herhaaldelijk wordt uiteengezet, maar 
in de wet zelve niet is uitgedrukt. Ik wensch daarbij dan ook de vraag te stel-
len, of het misschien wenschelijk kan zijn, dat doel al dadelijk in het eerste 
artikel van het ontwerp aan te duiden. 

Ik meen dat het doel van de faillietverklaring niet duidelijker aan de Kamer 
kan worden in herinnering gebracht, dan dool' de aanhaling van enkele zinsneden 
uit de gewisselde stukken, en door op enkele woorden daarvan den nadruk te 
doen vallen. Ik lees dan al dadelijk op bladzijde 3 van de Memorie van Toelich-
ting r zie hiervoor bI. 27]: 

"De instelling van het faillissement beoogt niets anders dan, bij staking van 
betaling door den schuldenaar, diens vermogen op eene billijke wijze ondel' al 
zijne schuldeischel's, met eel'biedig'inq van iedel'" l'echt, te vel'deelen, en het ge-
heele samenstel der bepalingen, welke in eene faillieten wet wordt gevonden, heeft 
geen ander doel dan die billijke ve1'deeling voor te bereiden, te waarborgen en 
te bewerkstelligen". Men gaat dus van de onderstelling uit, dat er meerdere schuld-
eischers zijn. Inderdaad, wanneer er maar een enkele schuldeischer is, heeft men 
dezen vorm niet noodig om bern in staat te stellen tegen den in gebreke blijveu-
den schuldenaar zijn recht te doen gelden. 

Men gaat dus uit va,n de Onderstelling va,n het bestaan va,n meerdere schuld-
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eischers ; in de concu,'SU8 c1"editomm moet liggen de noodzakelijke voorwaarde 
voor de faillietverklaring. 

Ik lees dit nog eens met andere woorden duidelijk eu klaar op bladz. 12 [zie 
hiervoor bI. 49]: 

"Juist de samenloop van executeerende of tot executie gerechtigde schuldeischers. 
het dringen en jagen om betaling te erlangen, de wedloop om iets van des schul· 
denaars vermogen machtig te worden, de conflicten die daarvan het gevolg zijn, 
het gevaar v,'or de niet even vervolgingszuchtige schuldeischers om geheel achter 
het net te visschen, zijn de omstandigheden die de instelling van het faillissement, 
de onpartijdige gerechtelijke inbeslagneming en verdeeling van het vermogen des 
schuldenaars onder al zijne schuldeischers noodzakelijk maken en motiveeren" .. 

En alweder op bladz. 17 [zie hierna op art. 6 ] : 
"Of "ophouden met betalen" plaats heeft gegrepen is eene feitelijke vraag, in 

elk geval aan de beoordeeling van den rer.hter overgelaten. Deze beslisse dus of 
die feitelijke toestand zich ook kan openbaren door de niet-betaling van één 
schuld ; het ontwerp laat de mogelijkheid om in dien zin te beslissen open. Toont 
het niet-betalen van een schuld onder bepaalde omstandigbeden aan, dat de schul-
denaar in een en toestand verkeert, die het hem onmogelijk maakt ook zijne andere 
schuldeischers te voldoen, indien deze betaling verlangen, dan is er zeer zeker 
ophouden met betalen, en behoeft de rechter niet te aarzelen om de faillietver-
klaring uit te spreken". 

Het niet betalen van eene enkele schuld is dus niet voldoende, maar het niet 
betalen van eene enkele schuld kan voldoende zijn om de faillietverklaring uit 
te spreken. Daardoor kan onder bepaalde omstandigheden blijken, dat de scbul-
denaar ook zijne ande"e schuldeische,'s niet kan voldoen. 

In het Verslag wordt die meening op verschillende plaatsen verduidelijkt en 
bevestigd. Ik wijs daarop, omdat daardoor de vrees verdwijnt alsof tusschen de 
Regeering en de Commissie van Voorbereiding niet alleen, maar ook tusschen de Re-
geering en de geheele Kamer nog verschil van gevoelen kan bestaan. 

Ik lees daar op bladz. 8 onderaan [zie dL TI , hoofdst. Hom(}logatie van ak-
koord buiten faillissement]: "Het beginsel, waarvan het ontwerp uitgaat - dat 
het faillissement een gerechtelijk beslag is op het geheele t'e"mogen des schulde-
naars ten behoeve zijne!' gezamenlijke schuldeischers - vond alg/meen goed-
keuring". 

En op bladz. 13 [zie hiervoor bL 34]: "Het begrip van faillissement, zoo 
meenden deze leden, onderstelt een samenloop, een conCttl"8US van schuldeische.·s. 
Eene toepassing, ook waar het eene schuldv01'dering betreft , zou naar hunne 
meening, zonder evenredig nut de bedoeling voorbijstreven". 

Op blauz. 14 [zie hiervoor bI. 35J: "Onder verwijzing, voor het overige, naar het 
antwoord, hieronder te geven op de bedenkingen op art. 1, behoort hier bepaald 
er op te worden gewezen, dat de uitspraak, "dat ook wegens ééne enkele opeisch-
bare schnld, waarvan de voldoening voor het oogenblik niet mogelijk was, de 
faillietverklaring op daartoe gedane aanvraag zal moeten vol,qen", niet juist is". 

Welnu! dit punt is, dunkt mij, in de stukken dus zoo duidelijk toegelicht, 
niet alleen door de Regeering of door de Commissie van Voorbereiding, maar door 
de groote meerderheid van de Kamer, dat omtrent de opvatting van de woorden: 
"ophouden te betalen" wel geen verschil van gevoelen meer mogelijk schijnt. 

Het is zoo. -
En toch, waaT de vrees voor eene andere opvatting zich baan breekt bij man-

nen die eene grondige studie van de wet hebben gemaakt, bij juristen van naam, 
vraag ik, of het geen aanbeveling zou verdienen, zoo kort eD. duidelijk mogelijk 
in de wet zelve uit te drukken wat in de stukken wordt gezegd. 
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Thans, bti de algemeene beraadslaging, wil ik daarover niet langer spreken. 
Maar toch acht ik het niet onraadzaam een denk beeld aan den Minister, de 
Commissie van Voorbereiding , ja aan de geheele Kamer ter overweging aan te 
bieden, waardoor misschien het bezwaar van velen zou knnnen worden onder-
vangen. Wanneer men bij voorbeeld in de wet zeI ve las, dat de schuldeischel' , 
die ophoudt te betalen, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van zijne 
crediteuren, hetzij op reqnisitoir van het openbaar ministerie, in staat van fail-
lissement zal verklaard worden, indien dit in het belang zijner gezamenlijke 
schuldeische,'s wenschelijk blijkt, zou men dan iets anders doen, dan verklaren 
wat volgens de stukken toch het eigenlij ke doel van het faillissement is? En 
zou dan het bezwaar vau zoo velen niet opgeheven zijn? 

Ik zie bedenkelijke gezichten om mij heen. Zou misschien eene dergelijke be-
paling te veel bezwaren scheppen? 

Al dadelijk wil ik dan opmerken, dat znlk eene bepaling niet zon vorderen 
het strenge bewijs voor die wenschelijkheid. Blijken is nog niet hetzelfde als 
bewezen wo,·den. 

Men zou daarenboven het tweede lid van art. 6 (6), dat eigenlijk eene herha-
ling is van art. 1, aldus kunnen uitbreiden: "De faillietverklaring wordt uitge-
sproken, indien summierlijk blijkt van het ophouden van betalen en . . . van 
het belang de,' gezamenlijke schuldeische,'s bij de faillietve,·kla1"ing. 

Ik herhaal: daarvan zou summie1"lijlc moeten blijken. 
Ik geef dit denkbeeld in overweging en meen er ' nog dit van te mogen zeggen, 

dat, wanneer die bepaling in de wet geschreven werd, de practijk ten aanzien 
van de kooplieden er mijns inziens niet door zou gewijzigd worden. Hetzelfde 
denkbeeld toch ligt ook nu reeds ten grondslag aan elk goed vonnis, waarbij een 
koopman in staat van faillissement wordt verklaard. 

Voor den partienlier - ik spreek hier natuurlijk altijd van summierlijk blij-
ken - zou het een veiligheidsmaatregel zijn. 

Heeft men te doen met een kwaadaardig schuldeischer, die een goedkoop mid-
del van executie wil hebben tegenover een particulier, die niet wil beginnen iets 
uit t.e geven om hem te vervolgen. maar die denkt: het is gemakkelijker een 
verzoek tot faillietverklaring te doen, zou dan eene dergelijke toevoeging den 
rechter niet·meer verplichten dan de woorden van art. 1, zooals het nu luidt , -
er zUn nog altijd menschen, die alleen op de woorden eener wet letten - zich 
de vragen stellen: met welke soort van wanbetaling heb ik hier te doen? Is hier 
aanwezig het niet voldoen vau eene enkele vordering op het oogenblik dat het 
den schuldeischel' aaugenaam is de betaling te vragen, of heb ik hier te doen 
met een ophouden van betalen meer in algemeenen zin, zoodat ook het belang 
der andere schuldeischers de faillietverklaring vordert? Ik zou haast meen en , 
dat eene dergelijke toevoeging aan het eerste artikel van het ontwerp de goede 
strekking zou hebben van de gedachte en bet· oordeel van den rechter in die 
richting te leiden. 

De heer VAN HOUTEN: Aan den Minister zou ik de spreuk willen herin-
neren: quid valent leges sine moribus? Wat beduidt eene wet, wanneer zij niet 
in overeenstemming is met de zeden? Toen ik den Minister hoorde verklaren, 
dat de goede weg is den persoon van den schuldenaar geheel buiten het faillisse-
ment te laten, kwam mij die oude spreuk in de gedachte, die nu voor de meening 
des Ministers doodelijk is. De Raad van State heeft er op gewezen, dat het fail-
lissement een wezenlijken invloed heeft op den rechtstoestand van den gefailleerde 
en voegen wij daarbij nog den invloed dien het zoowel krachtens de wet als 
krachtens bedingen heeft op privaatrechtelijke contracten, bijv. btj maatschappen 
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en hypotheken, is het failli ssement - wat men ook in de wet schrijve -
nooit te maken tot wat de Minister wil: eene zuivere executio bonorum per uni-
vC1·sitatem. Wat de Minister wil, zou niet anders zijn dan men kon bereiken 
door in de plaats van de faillietverklaring aan een der schuldeischers het recht 
te geven alle goederen te executeeren en den anderen hun deel te geven. En toch 
maakt het inderdaad groot verschil of alle goederen van iemand in beslag wOl:den 
genomen en geëxecuteerd volgens het Tweede Boek van Rechtsvordering dan wel 
of de persoon failliet wordt verklaard volgens het Derde Boek van Koophandel. 

De Minister heeft het geval , dat een op reis zijnd particulier failliet kon wor-
den verklaard buiten zijn medeweten als casuïstiek bejegend. I k acht dit geval 
echter alleszins mogelijk. De Minister zegt nu wel, dat de rechter toch niet 
willens en wetens een op reis zij nd persoon failliet zal verklaren ; maar de rechter 
weet niet, waarom de man niet verschijnt. 

Er wordt een faillissement aangevraagd van een afwezige, de griffier roept hem 
op, doch de opgeroepene verschijnt niet. Het niet-opkomen wordt altijd te zijnen 
nadeele nitgelegd en de faillietverklaring kan dan volgen. Ik sluit mij aan bij 
het.geen de spreker naast mij gezegd heeft en ben het ook volstrekt niet met de 
Regeering eens, dat, zooals de Minister zeide, aan het aanvragen van failli sse-
ment in dergelijk geval eene civiele aansprakelijkheid zoude zijn verbonden. 

Wanneer men opeischbare schulden heeft en bij oproeping de debiteur blijkt 
niet thnis te zijn gevonden, moet de rechter wel failliet verklaren. In elk geval 
wordt van de zijde van den persoon die de faillietverklaring aanvraagt, mits hij 
slechts eene werkelijke, opvorderbare vordering heeft, niets onrechtmatigs gedaan. 

Maar wij behoeven ons niet in casuïstiek te begeven , want de Regeering en 
de Commissie willen hetzelfde als degenen, die bedenkingen hebben tegen het 
voorstel; het verschil lost zich op in de vraag of hetgeen men wil al dan niet 
goed in het wetsontwerp is geformuleerd. 

Nu gaan de Regeering en de Commissie ons betoogen, dat de uitdrnkking 
"ophouden van betalen" duidelijk is en dus zonder eenig gevaar kan blijven ge-
bezigd. 

Nu herhaal ik , wat ik gisteren gezegd heb. In het Wetboek van Koophandel 
is de uitdrukking volkomen duidelijk, omdat zij daar beteekent , hetgeen wij 
gewoonlijk noemen "staking van betalingen". 

Indien men het oog vestigt op art. 765 W etboek van Koophandel, is dit boven 
allen twijfel verheven, want binnen 3 dagen, nadat de koopman heeft opgehouden 
te betalen , is hij ve"plicht zich in staat van faillissement te begeven. Dat is: 
staking van betalingen ; het sluiten van 't loket; het ophouden de zaken voort 
te zetten. 

Men legge nu dit begrip, zooals het in het Wetboek van Koophandel is ge-
formuleerd, naast dEI toelichting bij het eerste ontwerp door den heer Rnys ge-
voegd [zie hiervoor bI. 49]: "Als voorwaarde voor de faillietverklaring noemt 
het artikel alleen : het ophouden met betalen door den schuldenaar, d. w. z. het 
objectieve, naakte feit van het niet volqoen van opeisch bare schulden, waarvan 
de betaling gevorderd wordt , terwij l de verplichting om te betalen niet ontkend 
wordt". 

Dit is een geheel ander begrip. Dit is slechts het niet betalen van opeischbare 
schulden, wanneer de betaling formeel is gevraagd. 

Ware er nog eenige twijfel dat ook in de wet het begrip "ophouden met be-
talen" de gisteren door mij aangegeven wijziging heeft ondergaan, dan leze men 
art. 198 [198] , dat spreekt van het geval ) waarin de boedel eens overledenen in staat 
van faillissement wordt verklaard, indien een of meer der schuldeischers daartoe 
verzoek doen, en summier aantoon en dat de overledene had opgehouden te beta- . 



92 Art. J. VOORWAARDEN VOOR 

len, Of dat de nalatenschap niet toereikend is ter betaling van de schulden des 
overledenen. Wordt het wetsontwerp aangenomen gelijk het daar ligt , dan zullen 
wij zelfs de gewone behandeling der nalatenschappen afschaffen, wiel' actief niet 
voldoende is voor de betaling der schulden en aanvaard worden onder boedelbe-
schrijving. Het eenvoudige feit dat de schulden niet betaald worden zal dus vol-
doende zijn om op den, overledene de fletrissure van faillietverklaring te brengen . 

Het schijnt dat de Commissie van Voorbereiding zich in een anderen gedach-
tengang heeft ingewerkt, namelijk dat het failliet zijn de normale positie zal zijn 
van hen die niet in bonis zijn; ik meen nog altijd dat men van het faillissement 
niet eenvoudig maken kan eene executio pel' ttniVel·sitatem. 

Men vestige nog op '(lene andere zaak de aandacht. Het zal zeer tI' betwijfelen 
ztin of de Staat kan .e:edoogen dat een ambtenaar, die een honorabele betrekking 
bekleedt, in staat van faillissement komt. Het is aan het Ministerie van Finan-
ciën bekend dat vele ambtenaren onder schulden lijden ; en er is zelfs eene wet 
gemaakt omtrent de wijze van handelen ten aanzien van zulke ambtenaren: door 
een eenvoudig request aan den betrokken lI-rinister krijgt men korting tot een 
maximum van een derde van het traktement. De praktijk is, dat de eerstkomende 
wordt bevredigd; vraagt men korting op een traktement waarop reeds korting 
werd toegestaan, dan ontvangt men een gunstige beschikking, nadat de vorige 
verzoeker is bevredigd. Alle ambtenaren op wier tractementen korting is toege-
staan, verkeeren in het geval van art. 1 van dit wetboek: zij zijn allen personen 
die hebben opgehouden te betalen, en wierd dat Wetboek ingevoerd dan werden 
die allicht verklaard in staat van faillissement om de eenvoudige reden dat, 
wanneer men hem in staat van faillissement verklaarde, alsdan alle voorrechten 
vervielen I welke uit de tijdsorde van de toegestane korting voortvloeien. 

Volgens art. 21, laatste lid , [22, eerste lid] toch, zal de rangorde waarin de 
kortingen worden toegestaan vervallen en zal men voortaan dat derde gedeelte 
ten bate van alle crediteuren gelijkelijk inhouden. Zij die zich in die rangorde 
wat achterlijk vinden , of meenen dat er geene kans meer is, na de reeds geno-
men beschikking, ooit aan de beurt te komen, znllen faillietverklaring aan-
vragen. 

Voor hetgeen de heer van der Kaay aanvoert, acht ik ook veel te zeggen. 
Wanneer de macht van den rechter grooter werd, zoude men althans kunnen 
verwachten dat in de praktijk de zaak zich meer zoude schikken. Maar de rechter 
heeft eenvoudig de wet toe te passen, en de wet is imperatief. Er is den rechter 
geen discretionnaire macht gelaten; hij heeft eenvoudig te vragen, is er ophouding 
van betaling? Men kan wel denken, dat in de feitelijke interpretatie van het 
"ophouden van betalen" de bezwaren hunne oplossing zullen vinden. Maar wat 
men vraagt is eigenlijk dat de rechter in ieder geval dat begrip pasklaar make, 
dat hetzelfde feit verschillend geapprecieerd worde in het eene en het andere 
geval. 

Dat mag niet. Wanneer vandaag in een geval, op grond van de aanvraag van 
een crediteur, faillietverklaring wordt ujtgesproken, zal een anderen dag, in ge-
lijk geval de faillietverklaring niet geweigerd kunnen worden. 

Hetgeen de heer van der Kaay heeft gezegd, biedt nog dit groote voordeel aan, 
vooral wanneer men het tot alle particulieren nitbreidt, dat het een breidel zal 
zti n tegen faillietverklaring daar waar niets is. 

Wanneer de gewone executie-middelen worden gevolgd - en tal van mede-
burgers verkeeren in dit geval, dat er niets van hen te halen is - wordt er 
een proces-verbaal van niet-bevinding opgemaakt; voortaan zullen er dan nog 
faillietverklaringen kunnen plaats hebben. Dit is geen bezwaar, zegt men, wegens 
art. 16 [16J, maar het kiesrecht is daarmede onafscheidelijk verbonden. Eene van 
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de zaken, waaromtrent men niet gering moet denken, is de invloed op deze ma-
terie uitgeoefend door de bepaling van art. 80 der Grondwet. 

Een der geachte leden, thans hier niet aanwezig, heeft mij gisteren eene sta-
tistiek gewezen van hetgeen ten aanzien van de praktijk van dergelijke failliet-
verklaringen in een der Zwitsersche kantons is gebleken. In genoemd kanton 
Aargau waren meer dan 7000 faillissementen uitgesproken, en meer dan 1100 
tot vereffening gekomen; en dit was nog eene gunstige tijd, daar er in 1879 
30,000 en eenige honderden failli ssementen waren aangevraagd. De woorden van 
art. 16: "Indien de toestand daartoe aanleiding geeft", brengen weder opheffing 
mede, indien er absoluut "niets is , maar zoolang er nog iets is buiten hetgeen iu 
de wet verklaard wordt ook bij faillissement aan den schuldenaar te moeten ver-
blij ven, zal het faillissement voortgezet worden. 

Wil men aan crediteuren exorbitante macht geven, vergeet men dan niet, dat, 
wanneer het crediet nemen eene vrij willige zaak is, het crediet geven eveneens 
eene vrijwillige daad is en dat dus aan rechten, die men daaruit kan ontleen en , 
een breidel gesteld mag worden. 

Kon men eene faillissementswet maken, geheel brekende met de zeden en rechts-
bepalingen die tot dusverre aan het faillissement invloed op de politieke en de 
burgerlijke rechten geven; kon men het faillissement werkelijk maken tot eene 
executie per univel'sitatem dan zou ik minder bezwaar hebben; maar dat kan men 
niet; men kan die zeden niet veranderen; daarom moet er in artikel 1 een breidel 
zijn tegen lichtvaardige en onnoodige faillietverklaringen, tegen faillissementen 
waar geen concursus creditorulli is en dus het faillissement geen raison d'être heeft. 

De heer LEVY: Ik heb mij te zuiveren van een verwijt van inconsequentie, 
mij gisteren gedaan door het lid der Commissie van Voorbereiding, den heer 
Hartogh, en dat heden in andere bewoordingen door den Minister herhaald is. 

Ik zeide namelijk : wanneer deze wet wordt ingevoerd , gelijk zij daar ligt, 
zonder eenige verzachting, zonder een instituut, dat haar mitigeert, zullen wij, 
ook vergeleken met Engeland, de scherpste faillissementswet hebben op het gan-
sche Continent. Daarop hebben de heer Hartogh en de Minister tot mij gezegd: 
hoe kunt gij dit verwijt aan deze wet doen ; gij zelf hebt er immers op aange-
drongen dat in de wet het publiekrechtelijk beginsel moet voorkomen. 

Dat is zoo, maar het verwijt is ongegrond. Ten bewijze daarvan kan ik mij 
in deze beroepen op een zeer zeker onverdacht getuige. Toen namelijk het amen-
demeut, dat ik de eer had in te dienen, in het Weekblad van het Recht n'.6315 
is afgedrukt, werd daaraan door de redactie prop"io motu deze bemerking toege-
voegd: "Het in het voorstel belichaamde denkbeeld was reeds met een enkel woord 
aangegeven in de in het Weekblad nO. 6105 afgedrukte besproken Nota van den 
heer Levy, sub I!". 

Ik schreef nu in mijne Nota sub II het volgende [zip. dl. II, Hoofdst. Homo-
logatie van akkoord buiten faillissement]: 

"De invoering van een stadium van gebleken onve"mogen, voorafgaande aan 
het eigenlijke faillissement. De afschrikwekkende beteekenis van dit laatste zal 
versterkt worden, indien men het met den Engelschen wetgever hanteert als de 
climax van een bestaand onvermogen." Juist daarop heb ik aangedrongen, en 
daarvan is mijn voorstel de belichaming, dat het eigenlijk faillissement, gelijk 
het wordt voorgesteld, zij een climax en derhalve uit den aard der zaak zal 
verscherpt worden. 

Wat was mijne klacht tegenover dit wetsontwerp? 
Dat het geen verschil maakt tusschen den eerlijken debiteur die, zijns ondanks, 

in verval van zaken is geraakt, en den oneerlijkeIi debiteur, dien ik eenvoudig 
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aanduidde met den algemeenen naam van speler, omdat hij speelt, niet met het 
bezit van zich zeI ven , maar met dat van anderen. Ik voegde er bij, dat dit on-
recht nog .stringenter, nog klemmender wordt en dus met te meer grond moet 
worden afgeweerd, doordien dit wetsontwerp wordt uitgebreid ten aanzien van 
niet-kooplieden. 

Welnu, het amendement dat ik de e.er had voor te stellen, de leemte waarop 
ik wees, het rechtsinstituut dat ik bedoelde, dat alles had niet anders dan deze 
strekking: te voorkomen dat van Staatswege een dergelijk onrecht in het leven 
worde geroepen. 

Om redenen van orde kau ik op dit oogenblik niet anders spreken dan over 
het algemeene beginsel en mag ik mij nog niet uitlaten over de bijzonderhedeu, 
al zou ik daartoe ook verlokt kunuen worden door eene uitlating heden door deu 
Minister gebezigd. 

Zijne Excellentie zeide onder meer: wat gij wilt is een toestand die nog veel 
stringenter is dan die van het ontwerp; want gij wilt openbaarheid, terwijl dit 
wetsontwerp alleen ge,waagt van behandeling in raadkamer. 

Zonder nu te treden in verdediging van détails, wat mij thans verboden is, 
wil ik, alleen ten bewijze dat er redenen voor zulk eene openbaarheid kunnen 
bestaan, mij slechts beroepen op de woorden van Chamberlain, gebezigd bij de 
de verdediging der thans in Engeland vigeer ende Bankruptcy-act. Die staatsman 
zeide: "Wie heeft iets in te brengen tegen onderzoek? Zeker niet de eerlijke 
debiteur. Er kunnen vele menschen in verval van zaken geraken door omstan-
digheden van hun wil onafhankelijk, door onvermijdelijk ongeluk en zonder dat 
zij aan eenig wangedrag schuldig zijn. Personen in zoodanige positie moeten de 
eersten zijn om te wenschen en te begeeren een volledig onderzoek van de omstau-
digheden hunner zaak , opdat zij in de wereld terug mogen gaan, vrijgesprokeu 
door het verdict van den bevoegden rechter van al hetgeen een smet op hun 
karakter werpen kon". 

Ziedaar in het algemeen, zonder in détails te treden, eeue aanbeveling dier 
pubJic examination waarop in Engelaud zoo veel prij s wordt gesteld. 

Ik herinner eraan dat ik alleen heb gesproken over de wenschelijkheid van 
aanvnlling van dit ontwerp n:.et een institnut, waaraan het beginsel van akkoord 
buiten faillietverklaring ten grondslag ligt. 

Nu dat beginsel zelf. 
Heeft de Minister of de heer Hartogh tegengesproken dat deze wet den eerlij-

ken debiteur, diens. gezin en zelfs zijue onderhoorigen kan treffen? 
Neen, dat is niet tegengesproken en ik constateer, dat het niet tegengesproken 

is. Derhalve heeft de Kamer, al vorens zij haar zegel hecht aan dit fundamenteele 
beginsel, aan dit beginsel dat wij toch a limine liti;; onder de oogen hebben. te 
zien, twee vragen tevens zich te stellen. 

De eerste vraag is deze: I,oe treft de wet den eedijken debiteur waarop ik het 
oog heb, en de tweede vraag is deze: waarduor treft de wet dien eedijken de-
biteur? 

De eerste vraag: hoe treft de wet dien eerlijken debiteur? Men kan dit sameu-
vatte!} in één woord: doordien ze mogelijkerwijze zijn oeconomischen levensdraad 
afsnijdt. Al de verschillende gevolgen van de faillietverklaring zijn opgesomd door 

van State en die zijn niet weinige: de faillietverklaring treft hem door-
dIen zl:J burge:rechtelijke capaciteiten, hij kan geen voogd, geen 
curator zl:Jn; de fallhetverklanng treft hem verder, doordien ze hem het kiesrecht 
en de verkiesbaarheid ontneemt. En nu moge men zeggen, gelijk ik' gisteren van 
den heer Hartog.h heb vernomen, daarover mogen wij niet spreken, want deze 
wet spreekt er met van. Ja, deze wet moge er niet van spreken, maar de Grond-
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wet spreekt er van in art. 80 en het Burgerlijk Wetboek spreekt er van en iu 
verschillende andere wetten zijn de gevolgen van het failli ssement verspreid. Kan 
men dan volstaan met te zeggen: het faillissement is geen flétrissure? Dat moet 
het uit den aard der zaak zijn, of onze wetteu liegen. Het doel juist van deze 
wetten kan toch geen ander zijn dan dit: dat men dien mau, die failliet verklaard 
is, uiet acht te zijn een volgerechtigd burger. Dit lean niet worden weggerede-
neerd; dat is in het failli ssement zelf gelegen, dat is er aan verknocht, dat is 
er aan inhaerent. En wat is nu daarvan het gevolg? Dit, dat de eerlijke koop-
man, die het, slachtoffer is van een ande,' faillissement, dat de eedijke ambtenaar, 
de rechter, de onderwtjzer. de geestelijke, de militair, op den enkelen grond van 
faillietverklaring wordt ontzet uit al die burgerrechtelijke en politieke capaciteiten, 
die ik zooeven noemde. Is dit dan bestaanbaar met een goeden naam? Ik kan er 
niet genoeg op wijzen, de Regeering zelve heeft op de plaats die ik gisteren reeds 
heb vermeld, op pag. 71 van het Verslag [zie op art. 57], den raad gegeven, 
dat openbare besturen, bij het aanstellen vau rekenplichtige ambtenaren, de be-
paling hebben te maken, dat faillissement de betrekking doet verliezen of eene 
reden oplevert tot ontzetting, zooals reeds in onze wet op de Rechterlijke Orga-
nisatie voor de niet eens rekenplichtige rechterlijke ambtenaren is bepaald in art. 
11, 2". Alzoo, een ambtenaar, een rechter, fout verklaard en fout geraakt buiten 
zijne schuld is niet meer rechter, is niet meer ambtenaar. Hoe heet die toestand? 
Is dat een flétrissr.re of niet? Kan daartegen de verzekering van den Minister 
iets opwegen, die ik met verbazing hedenmorgen uit zijn mond heb vernomen, 
dat het faillissement geen compromitteerend karakter moet hebben? Maar, mijn 
hemel, wat heeft het faillissement dan voor een karakter, wanneer het niet een 
compromitteerend karakter heeft ? Staan dan die menschen, die failliet verklaard 
zijn. op volkomen dezelfde lijn als alle overige burgers , die in het genot zijn van 
hunne volle burgerrechtelijke en politieke rechten? - Zooveel over de eerste 
vraag. 

En nu de tweede: wam'doOl' treft die personen die ik op het oog heb, het lot 
van te worden gesteld - men zal dat nu cum gl'ano salis opnemen - buiten 
de volle rechtsuitoefening , buiten de volgerechtigde maatschappij, (ik overdrijf 
immers niet wanneer ik dit zeg), waardoor treft hen dit lot? De Kamer geve zich 
hiervan rekenschap; dit lot treft hen door het enkele naakte feit van de failliet-
verklaring. Dat feit heeft de gevolgen die ik zooeven schetste; zij zijn verbonden 
aan het feit dat er een zoodanig dü,tum van faillietverklaring is en dat dictum 
wordt in het leven geroepeu door het ophouden van betalen. En nu moge men 
daaromtrent geruststellende verzekeringen geven, men moge zeggen dat de rech-
terlijke macht dit instrument met beleid zal hanteeren - zeer zeker, ik zal de 
laatsie zijn die niet deelt in het ongeschokte vertrouwen op onze eerlijke en nobele 
magistratuur, maar de wet is er om gehoorzaamd te worden en de eerste plicht 
van den rechter is deze , dat hij geen onderzoek doet naar de waarde of onwaarde 
van de wet, maar dat hij de wet, ook de slechte, ten uitvoer legt, zoodat het 
zeer goed voorkomen kan, dat een rechter, zij het ook met een bloedend hart, 
zegt: ik zou hier wel wenschen geen faillietverklaring uit te spreken, maar ik 
moet het toch doen, omdat de wet er mij toe noopt. En dan is hij een goed 
rechter als hij aldus spreekt; dan doet hij zijn plicht. Bovendien, moeten wij 
hier wetten maken in het vertrouwen dat zij zullen worden aangevuld door de' 
uitspraken van de rechterlijke macht? I s het niet verstandiger onze wetten a priori 
zoodanig in te richten, dat de rechterlijke macht ze toepassen kan gelijk zij daar 
liggen? 

Ik handhaaf de stelling die ik gisteren de eer had uiteen te zetten en die ik 
ook thans bescheidenlijk, maar met allen nadruk aan 'de Kamer blijf onderwer-
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pen: in dit scherpe recht staan wij alleen en wij nemen die proef en connaissance. 
de tause, terwijl wij weten dat wij alleen staan, dat wij anders handelen dan 
Engeland, anders dan de beschaafde Staten die ons omringen. 

Hier ontmoet ik den Minister in zijne rede van hedenmorgen, waar hij tot mij 
zeide: wanneer gij verwijst naar een verschil met de Kanku1'sQ1'dnung is dat niet 
meer dan phraseologie, dat was het woord door Zijne Exellentie gebezigd. 

Laat mij eerst, ten einde het verschil met de Konknrsordnung te doen uitko-
men, mij mogen beroepen op de omschrijving daarvan door den meest geautori-
seerden commentator, die ook door de Commissie van Voorbereiding wordt ge-
noemd, op Völde1'nda1'tf, gegeven. Deze omschrijft § 94 als volgt: Het kan ge-
makkelijk voorkomen, en blijkens de ervaring komt het ook vaak voor, dat eene 
tegenover elkander plaatsing der voorhanden vermogensbestanddeel en of wel van 
de waarde daarvan, met het bedrag der erkende of vastgestelde of ook maar 
waarschijnlijke schulden, op het eerste gezicht eene overmacht van de schulden-
massa over de venllo.genS11la8sa aantoont, dat echter dit overgewicht wederom 
verdwijnt, wanneer enkel de betaling der bereids ·vervallen schuldposten ter sprake 
komt, naardien de schuldenaar tot het tijdstip, waarop de andere posten verval-
len, door nieuwe verdienste of door andere hem gunstige gebeurtenissen, vaak 
ook door het verkrijgen van krediet, bij machte wordt zijnen vermogenstoestand 
opnieu w te ordenen en voor goed te bevestigen. In dit geval zou het onrecht-
vaardig en onbillijk zijn niet enkel voor den schuldenaar maar ook voor de van 
geene zekerheid voorziene schuldeischers, enkel wegens het voorhanden zijn vau 
schulden, die nog in het geheel niet zijn vervallen, en die tot aan den vervaltijd 
mogelijk betaald worden, het gansche vermogensgebouw van den schuldenaar.om-
ver te halen." Nu zal men wellicht zeggen: dat zijn slechts de woorden van den 
commentator. Neen, die opvatting van § 94 van de Konkursordnnng is overge-
gaan in de rechtspraak. Ik heb hiel' voor mij eene uitspraak van den hoogsten 
rechter in Duitschland, het Reiehsgericht , van 11 Januari 1881, waarbij in de 
motiveering wordt gezegd: "So lange der Schuldnel' seine Gläubiger befriedigt, 
sei es mit eigenen Mitteln, sei es vermöge des ihm noch zustehenden Kredits, 
ist er zahlungsfähig, wenn auch bei gleichzeitigen Andringen aller seiner Gläu-
biger sein Vermögen nicht zu deren vollständiger Befriedigung ausreichen würde." 
Waar plaatst men derhalve daar het steunpunt? In den van onvermo-
gen. Hier daarentegen - ik hoop dat de Kamer mij begrijpen zal, want het is 
waarlijk het punctum sulief/s van deze wet - in het enkele bloote feit van op-
houden met betalen. Dat is een ontzachelijk verschil. Het is onmogelijk dat emi-
nente juristen, als de Minister en de leden van de Oommissie van Voorbereiding, 
mij op dit punt kunnen tegenspreken. 

Heeft in Duitschland iemand zijne schulden niet betaald, maar kan hij aan-
toonen dat door krediet, door onverwachte gebeurtenissen, door het verkrijgen 
van een legaat of iets dergelijks, zijn toestand verbeterd is of verbeteren kan , 
dan mag hij niet worden gesteld in staat van faillissement. Hiel' daarentegen 
hebben wij te maken met het enkele feit van faillietverklaring. 

Is dat nu enkel een verschil van naam? 
Is het rechtsinstituut, waarop ik doelde, dat tot aanvulling moet strekken 

van deze wet, alleen een verschil van lIaum zooals de Minister gezegd heeft? 
Wanneer ik mij over iets heb verbaasd, dan is het over deze opmerking. 
Kan de Regeering - zoo zij mij vergund met alle bescheidenheid te vragen-

ontkennen , dat de enkele faillietverklaring de gevolgen heeft niet alleen voor den 
persoon zelf en zijn gezin, maar wellicht ook voor zijne ondel'hoorigen zooals zij 
door mij zijn geschetst? ' 

Kan de Regeering ontkennen, dat bij de faillietverklaring de vraag of de debiteur 
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door eigen schuld is geraakt in dieu staat van faillissement in het geheel niet 
ter sprake komt, laat staan door den rechter zou worden beslist? 

Kan de Regeering ontkennen, dat een niet· koopman door - laat het dan zijn 
twee of drie huisschnlden - in staat van faillissement kan geraken? 

Of eindelijk , kan de Regeering ontkennen, dat zij aan den staat van faillisse-
ment, ook voor de toekomst, verbonden wil zien de gevolgen die ik heb geschetst? 

Welnu, wanneer dit alles niet kan worden ontkend, dan hebben wtj hier te 
doen , niet met een verschil van nallm, maar met eene znak die zwaarwichtige 
gevolgen hebben kan, ook voor den persoon die geenerlei schuld heeft aan zijn 
toestand. 

En, wanneer dit het geval is, noem ik de wet, die daartoe aanleiding geeft, 
onrechtvaardig. 

Daarom nn wensch ik een rechtsinstituut , dat die zwaarwichtige gevolgen, 
verbonden aan het enkele feit van faillietverklaring, ontwijkt, - een rechtsin-
stituut, dat legaliseert de pogingen om tot schikking te komen - een rechtsin-
stituut, dat derhal ve parallel loopt met dit wetsontwerp. 

En hierop heb ik de aandacht der Kamer gevestigd,· ook in verband met de 
opmerking, dat onze wet in dat opzieht alleen zou staan i dat in nagenoeg al de 
Staten, die ons omgeven, ja, een scherpe faillissementen wet bestaat, maar men 
toch altijd als mitigatie van die scherpe faillieten wet een zelfde beginsel huldigt, 
zij het dan ook onder verschillende namen. Aan den naam is mij trouwens niets 
gelegen, maar aan de zaak! 

Men heeft in de Engelsche wet daarvoor het stadium, dat begint met de re-
c,iving·ol·der en eindigt met de compo-,itiun of an-angement. 

Men heeft in België - het is reeds straks aangeduid en het ligt ook in den 
naam opgesloten - de loi relative au concordat preventif de la faillite. 

Men heeft in Frankrijk de liqnidation judiciaire. 
Men heeft iets dergelijks in Portugal, en, naar wij van den Minister hebben 

vernomen, zelfs in Griekenland, met ztjn blauwen hemel en zijne blauwe fondsen. 
Zoodanig adm'iniculu11I jlwis, dergelijke verzachting wensch ik in de wet ge-

bracht te zien, op wat wijze dan ook. 
De naam is mij onverschillig en ook de wijze, want waarlijk, ik heb geen 

amour prop re d'auteur i doch ik wensch een zwaarwichtig bezwaar, dat aan de 
zaak verknocht is, uit den weg te ruimen. Dit bezwaar wensch ik op de eene of 
andere wijze te remedieeren. Nu heeft men mij eene vraag gedaan : Wanneer nu 
een instituut, gelijk gij bedoelt, er is, zullen daarvan dan alleen gebruik maken 
eerlijke lieden, zoodat men mag aannemen, dat die categorie eerlijk is, terwijl 
degenen die' onder het faillissement geraken oneerlijk zijn? 

Ik zal mij wel wachten op die vraag een antwoord te geven, al zon ik het 
ook kunnen. 

Die vraag is onmogelijk te beantwoorden en zij, die haar stelden wisten even 
goed als ik , dat zij mij plaatsten voor eene onmogelijkheid. Een wetgever kan 
niet de karaktereigenschappen van de verschillende personen die met de wet te 
maken hebben classifieeeren i maar hij kan alleen redelijkerwijze zooveel doen als 
in zijn vermogen is om de wet zoo te maken dat zij onrecht vermijdt. Ik stel mij 
den loop der zaak aldus voor. Iemand wordt niet overvallen door déeonfiture als 
door een onheil dat van buitenaf aankomt, een natunrlijk sinistre. Men ziet het 
aankomen. Welnu, wanneer men dit ziet, gaat een eerlijk man - en daarop heb 
ik het oog -- niet voort met schulden maken i want indien hij daarmede wel 
voortging, zon hij zich vergrijpen aan het bezit van een ander. Maar dan ziet 
een eerlijk man uit naar de wettelijke hulpmiddelen die bestaan om redding te 
brengen in zijn toestand. Dan vindt hij, indien zulke wettelijke middelen er zijn, 
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de mogelijkheid om zijn eerlijken , ongerepten naam, den naam van zich en zijn 
gezin nog te redden door tijdig te stoppen, tijdi.g maatregelen te nemen, dat wil 
zeggen door dit uit den aard der zaak te uoen op een oogenblik dat men zoo veel 
mogelijk aannemelijke voorwaarden aan zijne crediteuren kan aanbieden, uus het 
dividend te hunnen behoeve zoo groot mogelijk kan maken, dat is eerlijk te 
handelen. Die mogelijkheid grijpt men aan en langs dezen weg kweekt de wet 
de probiteit, niet direct, dit geef ik toe, want ook ik ben een vijand van mora-
liseerende wetten. 

Direct kan de wet bitter weinig doen om de eerlijkheid te bevorderen, maar 
indirect kan zij het wel. Welnu, een eerlijk debiteur, dien het waarlijk te doen 
is om de fletrissure van het failli ssement te ontgaan, om aan zich en zijn gezin 
de schande te besparen, die gelegen is in het faillissement, dien het waarlijk te 
doen is om zijne crediteuren niet te benadeel en , die er waarlijk prijs op stelt om 
volgerechtigd burger te blijven, zulk een man zal uit den aard der zaak, wan-
neer er eene wettelijke mogelijkheid voor hem bestaat om het faillissement met 
zijne schromelijke gevolgen te ontgaan, dit middel aangrijpen, want dan verseert 
hij in een akkoord buiten faillissement, en daarom is het jnist te doen. 

Maar omgekeerd. Hebt gij in uwe wet niets anders geschreven dan dit: Daal' 
zal niet anders zijn dan faillissement en dat faillissement zal afhangen wellicht 
van een paar schulden, van het enkele feit dat iemand ophoudt te betalen, welk 
feit staat ter beoordeeling aan den rechter, dan zal de debiteur, ook al is hij 
van huis uit een eerlijk man, er toch toe komen te zeggen: Va Banque! Alles 
is nu toch verloren, mijn naam, mijne maatschappelijke standing is toch wolg; 
ik speel door tot op het laatste oogenblik. 

En wie heeft dan iets gewonnen? De crediteur voorzeker niet. Het avoir, dat 
men tijdig had kuunen redden, zoo dit tijdig ware aangeboden, zal grootendeels 
verspeeld zijn. 

Heeft de debiteur er bij gewonnen? Voorzeker ook niet, want hij komt onder 
vigueur van de faillissementwet. 

De Staat evenmin, want de Staat is begonnen, door in deze wet gelijk te 
stellen den eerlijken met den oneerlijken debiteur, begonnen met onrecht te kwee-
ken. Daa'I'tegen wensch ik op te komen. Vandaar mijn beklag, dat aan deze wet 
niet is toegevoegd het remedium, het adminiculum juris I waarop meermalen door 
mij gezinspeeld is en dat ik met vol vertrouwen aan de Kamer bescheidenlijk 
aanbeveel. 

De heer HARTE: Zooeven heb ik met de meeste opmerkzaamheid geluisterd 
naar de gewichtige en ernstige opmerkingen, die door den heer van Houten zijn 
in het midden gebracht. 

De halfluide tegenwerpingen toen vernomen van verschillende leden der Com-
missie van Voorbereiding, maakten op mij den indruk, dat die geachte leden 
de vaste overtuiging hadden dat het aan dit wetsontwerp tot grondslag liggende 

gelijkstelling van koopman en niet-koopman ten aanzien van mogelijke 
faIllIetverklaring, goed en onberispelijk is, althans dat er geen practische bezwa-
ren van te dnchten vallen. 

Ik. wensch die geachte leden met den meesten ernst het verzoek te doen, alsnog 
te WIllen nagaan, of er werkelijk in de praktijk niet groote bezwaren nit knnnen 
en nit zullen voortkomen . 

. T?t heden was het inderdaad te moeilijk een hetzij onvermogenden hetzij on-
WIlligen . niet-koopman, tot zijn plicht te brengen. Daarvan werd 

gemaakt. Men kan hem een' proces aan doen, maar 't kost 
hem welDlg moeite het geruimen tijd, soms jaren te rekken. Inmiddels doet hij 
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alsof er noch schuld noch schuldeischel' bestond. Hij vreest niet te worden ver-
klaard in staat van kennelijk onvermogen, want de voorwaarden daartoe zijn in 
de meeste gevalleu niet te vervullen. 

Dit is een erkend euvel van de bestaande regeliug. 
Daarin moest verandering gebracht worden . Het wetsontwerp, als poging tot 

verbetering in die richting , verdient dan ook waardeering. 
Doch nu ontstaat het gevaar, dat men, het eene euvel willende vermijden, in 

een daartegenover staand uiterste vervalt. Het staat te vreezen , dat de niet·koop-
man nu te gemakkelijk, dus wanneer hij niet bepaald iusolvent is , failliet kau 
worden verklaard. 

Ik wil er op wijzen dat er is een karakter verschil tusschen het feit van niet-
betaling eener opeischbare schnld door een koopman en hetzelfde feit wanneer 
het uitgaat van den niet-koopman. Men kan aannemen dat jn verreweg de meeste 
gevallen het feit van niet-betaling van, zij het ook, één enkele opeischbare schuld 
door een koopman, werkelijk bewijst, dat hij in staat van insolventie verkeert, 
ten aanzien van den koopman is het krediet-wezen uitstekend geregeld: hij staat 
gewoonlijk in rekening met zijn kassier, en zoolang hij heeft, ik zeg niet geld 
of goed, maar een niet gediscrediteerden naam, kan hij over de kas van dien 
kassier beschikken. Voorts beeft de koopman een kantoor of een of meer klerken, 
zood at er steeds iemand is die de zaken loopende houdt. Bezwaren uit zijne af-
wezigheitl ontstaande doen zich zelden of niet voor. Bovendien, door een koopman, 
zelfs door den kleinen, wordt nauwkeurig aanteekeuing gehouden van de schnlden 
en van de vervaldageu waarop deze moeten worden betaald. Alle die zak-en doen 
zich niet, althans meestal niet, voor bij den niet-koopman. Deze moet drijven op 
zijn eigen vermogen, of liever, op het gedeelte van zijn vermogen dat op een 
bepaald oogenblik beschikbaar is; hij is niet gewoon zich in zijne vrij heid van 
beweging te beperken, is wellicht op het punt van administratie wat slordig; en 
gaat bijv. op reis zonder te bedenken dat er tijdens zijne afwezigheid wel eens 
quitantiën kunneu gepresenteerd worden van opeischbare schuldvorderingen. Zie-
daar omstandigheden die kunnen teweegbrengen dat het feit van niet-betaling 
!loor den niet-koopman een geheel ander karakter bezit dan hetzelfde feit wanneer 
het zich had voorgedaan bij een koopman. 

Welnu, waar dit karakter verschil bestaat, mag men vragen of er rekening 
mede is gehouden voor zooverre het invloed moet hebben op de mogelijkheid van 
faillietverklaring van den een en van den ander. Raadplegen wij het wetsontwerp, 
dan zien wij dat er geene rekening mee werd gehouden. waaruit mijns inziens 
volgt dat in het ontwerp eenige verandering op dit punt behoort te worden aan-
gebracht. Moet daartoe het geheele ontwerp worden omgewerkt? Naar mijne 
meening, neen; de mudus pl'ocedendi ten aanzien van de faillietverklaring en 
van al wat daarop volgt behoeft geene wijziging; alleen behoort de niet-koopman 
minder gemakkelijk dan de koopman in staat van faillissement te kunnen wor-
den verklaard. 

N u wil ik gaarne verklaren, dat het door den heer van der Kaltyopgeworpen 
denkbeeld mij zeer aanlokt. Het zal reeds genoeg zijn wanneer den maar 
vrijheid en bevoegdheid wordt gelaten, des noodig en des gewenscht, rekening 
te houden met dat verschil. Niet eens behoeft bepaald te worden omschreven hoe 
en wanneer, dat kan men aan zijn wijs beleid overlaten. 

Wordt het wetsontwerp aangenomen zooals het voor ons Hgt, dan kan de 
rechter dit niet doen, want hij is gebonden aan de letter der wet. Daarom neem 
ik de vrijheid èn aan de Commissie van Voorbereiding, wier gevoelen in deze 
van zoo grooten invloed zal zijn op den nitslag, èn aan den Minister van Justitie, 
dringend te verzoeken, nog eens Ra te gaan, of er geene aanleiding is, hier eene 
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verandering aan te brengen of toe te laten. Ik geloof werkelijk, dat men zich 
later zal verheugen, als men niet ouverzettelijk zal zijn gebleven bij hetgeen nu 
voor ons ligt, maar als men iets zal hebben toegelaten waarvoor de praktijk al-
leszins reden biedt. 

De heer HINTZEN , lid der' Commissie van Voorbe"eiding: Ik zal naar aan-
leiding van de algemeene beschouwingen niet in uitvoerige wederlegging treden 
van de door de geachte sprHkers gehouden redevoeringen, na de zeer degelijke 
bestrijding van den heer Hartogh en van den Minister van Justitie. 

Ik moet buitendien bij een zoo lastig onderwerp als dit de toegevendheid der 
Vergadering' inroepen, waar het eene zaak betreft ., welke mij bijna geheel op een 
juridisch terrein verplaatst, een terrein waarop ik vreemdeling ben. Ik mag mij 
dan ook niet den lof laten welgevalleu, zooeven door deu heer Levy aan de Com-
missie van Voorbereiding toegezwaaid, als geheel uit uitstekende juristen be-
staande. 

Ik wensch van deze gelegenheid gebruik te maken om kortelijk in het licht te 
stellen twee principieele verschilpunten, die zich thans in het debat hebben ge-
openbaard: 1°. voor zoover betreft den heer Levy ; 2'. voor zoover betreft den 
heer van Houten. 

Beide geachte sprekers, de een schriftelij k, de ander in het debat, hebben 
gemeend te' kunnen zeggen, dat zij het geheel eens waren met het beginsel ten 
grondslag liggende aan dit wetsontwerp, doch mijns inziens is uit de discussie 
ten duidelijkste g.ebleken, dat, naarmate zij zich verder in ·het debat begeven, 
dat beginsel door hen niet als juist en niet als goed wordt beschouwd. 

De toelichting van den heer Levy gew!lagt van eene goede verstandhouding 
met de Regeering; deze geachte spreker heeft allen lof voor den "gang en bouw" 
van het wetsontwerp, maar hij vergeet daarbij te voegen, dat hij zich op het 
fondament van het wetsontwerp al heel weinig thuis gevoelt, nu hij meent er 
toe te moeten overgaan een voorstel in te dienen, dat de twee rechtsinstituten 
aanvult met een derde. Hierdoor heeft die geauhte spreker mijns inziens juist 
bewezen dat hij het beginsel van het wetsontwerp niet kan goedkeuren. Indien 
de heer Levy zegt dat dit wetsontwerp een hemeltergenden toestand in het leven 
roept, is die geachte afgevaardigde dan verantwoord met te zeggen dat hij in 
beginsel met de Regeering en de Commissie medegaat ? 

Het verschilpunt waarop ik den heel' Levy toch bepaaldelijk wil wijzen, is 
dit, dat hij inderdaad geen onderscheid maakt tusschen den debiteur die onge-
lukkig is en den debiteur die eigen schuld heeft. Wat hij in het laatst van zijne 
rede eenigermate op den voorgrond gebraeht heeft, mist men ten eenenmale in 
zijn voorstel, zooals de heer Hartogh gisteren reeds heeft aangetoond. 

De geachte voorsteller heeft zich beroepen op de Engelsche, Belgische en Fran-
sche wetten en op eenige andere meer ondergeschikte bepaliagen in andere landen; 
laat ik daarop met alle bescheidenheid antwoorden, dat hij, mijns inziens, geen 
juiste opvatting heeft van de Engelsche wet. 

De Minister heeft reeds betoogd dat de Engelsçhe wet vrij wel hetzelfde wil 
:vat wetsontwerp wil, dat het eenvoudig eene quaestie van naam geldt, dat 
In belde wetten de procedure in hoofdzaak denzelfden loop heeft. 

De heer I_evy laat zich verleiden door de woorden akkool'd en receivel' terwijl 
het voorproces in Engeland feitelijk geheel met het onze overeenkomt. ' 

Op welke gronden wordt de "recei vingorder" uitgevaardigd? 0 p grond vau eeu 
bank/'uptcy-act; deze moet er zij n al voreus overgeO'aan wordt tot het beuoemeu 
van "receiver". De gevallen waarin de gepleegd wordt, zijn 
acht lU getal en worden in de Engelsche wet aangegeven. En iemand die in het 
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ongelukkige geval verkeert een act of ban7cntptcy op zijn geweten te hebben, 
bevindt zich in dezelfde onaangename positie als hij die hier failliet zal worden 
verklaard. 

De heer Levy voegt mij toe: buiten de gevolgen! Maar van welken aard zijn 
die? Of er volgt akkoord Of er volgt insolventie in beide landen. 

Dat bij ons het akkoord het faillissementsproces besluit, en in Engeland na 
verwerping vau akkoord het baukruptcy-proces (de insolventie) begint, is nog 
geen reden om onderscheid te maken tusschen den aard der geheele procedure 
hier en in Engeland. 

Het is eigenaardig dat de heer Levy herhaaldelijk betoogd heeft, dat men het 
oog moet richten naar Engeland waar op handelsgebied zulk een practische zin 
is waar te nemen. ImmerR de litteratuur over dit onderwerp volgende, trof mij 
eene zinsnede in het prae· ad vies van Mr. van Nierop, in de J uristenvereeniging 
van 1871 uitgebracht, waarin ook hlj zich beriep op de frissche en practische 
handelswetgeving in Engeland. Deze verdedigde hetzelfde instituut en verwees 
daarbij dus, gelijk de heer Levy, naar Engeland. Wat is echter in Engeland ge-
beUl·d? In 1883 is er de wetgeving op een geheel ander beginsel geschoeid. Wat 
in 1869 wet was, is in 1883, ondanks dien practisch en geest in de handelswet-
geving, geheel veranderd. 

En nu de Belgische wet. Daarin is althans dnidelijk aangegeven het beginsel 
dat de geachte afgevaardigde in zijn voorstel wensebt belichaamd te zien. In art. 
2 wordt gesproken van "Ie debiteur malbenreux et de bonne foi" en in ar t. 18· 
leest men dat de rechter de faillietverklaring kan uitlokken, indien hij gedurende 
de instructie zich overtuigt dat de schuldenaar dat niet is. Zooals een Belgisch 
commentator te recht opmerkt, bestaat tnsschen de Fransche liquidation judiciaire 
en het Belgisch concordat preventif een breed verschil, dat niet altijd door de 
verdedigers dezer wetten in het oog wordt gehouden. 

Maar zelfs in de Belgische wet, waarbij niemand bescherming heet te vinden, 
zoo hij niet is malheureux et de bonne foi, zelfs dMr kan het verdedigde insti-
tuut niet de beteekeuis hebben die er de heer Levy aan zou willen hechten. Dit 
blijkt hieruit, dilt in vèle gevallen later homologatie van akkoord is geweigerd 
op grond dat.- de debiteur niet was de bonne foi. 

In deu tusschentljd moesten de schuldeischers zich schikken in een toestand 
waarin zij geen beslag konden leggen op het vermogen en weraen deze ten gevolge 
eener voor den schuldenaar al te indulgente wetgeving van slechter conditie. Het 
argument van den heer I.evy dat iederen eerlijken schuldenaar door het nieuwe 
instituut gelegenheid wordt gegeven aan een faillissement te ontkomen, gaat niet 
op, want in dien gedachtengang zou men geheel het faillissement kunnen afschaf-
fen. Uit vrees dat een enkele debiteur daardoor benadeeld kon worden, zou men 
de deur zoo wijd mogelijk open moeten zetten. 

Wat over het algemeen de eerlijkheid van den schuldenaar betreft , hieromtrent 
verschil ik van meening met vele heeren juristen. Ik ben op grond van practi-
sche ervaring van oordeel dat eerlijke debiteuren in den zin, dien de heer Levy 
daaraan hecht, meestal ver te zoeken zijn. Verreweg de meeste debitenren die in 
staat van faillissement geraken, verdienen de ernstige beschuldiging door den heer 
Levy zeI ven den oneerlijken debiteur naar het hoofd geslingerd, dat zij gespeeld 
hebben met het goed van anderen. Immers zij wisten, dat zij niets · te verliezen 
hadden, en gebruikteu het krediet van derden; dit kan reeds blijken uit de 
jaarlijksche statistieken van hetgeen bij akkoord en bij insolventie terecht komt 
voor de schuldeischers, nadat het faillissement is ingetreden. 

Hier kom ik tot de door den geachten afgevaardigde uit Groningen gewraakte 
gelijkstelling in het wetsontwerp van den particulier met den koopman. 
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De beschuldigiug van den heer Levy ten opzichte van den oneerlijken debiteur 
geldt in zekere mate ook den particulier, die in staat van failli ssement zal ge-
raken. 

Wat is ei!!;enlijk de aanleiding tot het in 't leven roepen van een faillietwet ? 
Niet anders dan de eischen van het verkeers- en kredietleven. 

Zoolang ieder verplicht was zijne schuld contant te was er geen kre-
diet noodig en bestond er feitelijk geen behoefte aan een fallhetwet. 

Alvorens in de ltaliaansche Republieken het wisselrecht was ingevoerd, was 
er van een failliet wet geen sprake. Toen in 1608 in Amsterdam de betalingen 
in contant geld door de overheid werden voorgeschreven, zoolang er dus geen 
kredietpapier in omloop mocht zijn, was er geen sprake van eene ordonnantie als 
de Amsterdamsche van 1659. 

Voor ·de toepassing op ons tegenwoordig verkeel'sleven wensch ik er op te 
wijzen, dat het verschil tusschen den koopman van vroeger en van nu in vele 
opzichten gelijkstaat met dat tusschen den particulier en den koopman. 

De koopman heeft krediet noodig, maar de particulier heeft geen krediet noo-
dig. De geachte afgevaardigde zegt : het is zoo hard voor ambtenaren en particu-
lieren. Maar , ik vraag: waarom? Wat is de positie van ieder particulier, van 
ieder goed burger in den Staat? Dat is, dat hij zorge, dat hij geene verteeringen 
make, die hij niet kan betalen. Indien het werkelijk waar is, dat er zoovele 
particulieren zijn, die in moeilijke omstandigheden, geraakt zijn, omdat zij niet 
behoorlijk rekening hielden met hun inkomen, dan zijn zij ook werkelijk niet te 
beklagen indien zij in dezelfde positie komen als de koopman, die door zijne 
crediteuren wordt vervolgd en ten behoeve van deze in staat van failli ssement 
wordt verklaard. Waarom dat medelijden met den student, die te veel schulden 
heeft gemaakt en later in de onaangename noodzakelijkheid moet komen , dat hij 
zijne crediteuren tevreden moet stellen, als hij door hen wordt aangesproken? 
Waarom die meewarigheid met den ambtenaar, die groote schulden maakt en die 
ten slotte vindt, dat hij voor de noodige dekking niet gezorgd heeft? 

Ik geloof, dat die vrees hare verklaring vindt in het feit, dat tot dusver in 
ons land een vonnis van faillietverklaring nooit kon worden uitgesproken, dan 
.over kooplieden, maar als de geachte afgevaardigde slechts even over de grenzen 
gaat en in Duitschland komt, dan kunnen', onder eene wetgeving, die in hoofd-
zaak gelijk is aan diegene, die hier wordt voorgesteld, de particulieren wel de-
gelijk door de omstandigheden worden gedwongen om in staat van faillissement 
te geraken. 

En in Engeland? Gebeurt het daar niet, dat zelfs zoons van Pairs gaan door 
de Conrt of Bankruptcy? Is het daar onmogelük dat jongelieden het gevolg van 
het universiteitsleven ondervinden , en verzet zich daartegen het billijkheidsgevoel 
van de Engelsche natie? Mij dunkt indien werkelijk particulieren zich schuldig 
mochten maken aan eene verkeerde administratie van hunne financiën, dan zijn 
zij ook aansprakelijk voor de gevolgen, die hunne recht kunnen 
verschaffen. 

Mij komt het voor, dat de pogingen door de geachte afgevaardigden uit Gro-
ningen en Alkmaar in het werk gesteld om de eerste woorden van het wetsont-
werp meer in overeenstemming te brengen met de billükheid, niet in alle opzich-
ten zullen bevredigen. De heer van Houten en de heer van der Kaay zijn niet 
de eersten, die zich inspannen om eene betere definitie in de wet te geven van 
wat faillissement is en waaruit de staat van faillissement blijken moet. Werke-
lijk , ik zal het hun niet behoeven te zeggen, hoeveel moeite de wetgevers zich 
bij het samenstellen van faillissementswetten hebben gegeven om eene korte defi-
nitie te vinden van faillissement en eene betere uitdrukking voor staken van be-
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taling; de wetgevers hebben in arren moede ten slotte hunne pogingen moeten 
opgeven. 

de Duitsche wet moet vóór faillietverklaring eerst onvermogen zijn 
verondersteld en dat onvermogen zal vooral blijken door het ophouden van be-
talen. Volgens de Engelsche wet moet er een van de acts of bankl'uptcy zijn, 
alvorens de toestand van faillissement kan iutreden, terwijl bij ons onvermogen 
zal worden verondersteld dool' eenvondig ophouden van betalen. Maar geene der 
omschrijvingen is volledig of bevredigend. Bij de behandeling van de Duitsche 
wet is erkend, dat het niet aanging te bepalen "welche Thatsachen geeignet sind 
al s Erkennungsfälle der Zahlungsunfähigkeit zu dienen" en het is van belang 
om niet alleen na te gaan wat de Moti ve daarvan zeggen, maar ook wat dA Voor-
zitter der Commissie in den Rijksdag daaromtrent heeft verklaard. Dit is zeer 
leerrijk ook voor ons, omdat daarbij sprake is van de N ederlandscbe wet. 

De bedoelde voorzitter , dl'. von Sarwey, zeide, dat de staking van betaling 
"als directe openbaring van de Zahlungsunfähigkeit hiervan het bewijs zal leve-
ren"; indien er onvermogen is, zal zich dat voornamelijk toonen door de staking 
van betaling. 

"Den Begriff (ophouden met betalen) zu definiren nimmt der Entwurf Abstand. 
Del' Versuch ist allseitig als verfehlt anerkant" en daarop volgt, dat zeel' ver-
standig in de Fransche en in de N ederlandsche wet de pogingen daartoe zijn 
opgegeven. 

N u kan men zeggen dat bij ons dit begrip tot dusver uit?luitend betrekking 
beeft op kooplieden, maar dat dit thans wordt uitgebreid tot particnlieren. Toen 
ik dezen morgen iemand die geheel buiten quaestie staat, vroeg, wat hij 
verstond onder het ophonden met betalen dool' een particulier, was het antwoord: 
Dat iemand zijne schulden niet kan betalen. Daaruit kan blijken, dat waar de 
geachte afgevaardigde uit Groningen meent, dat het begrip van ophouden van 
betalen een commercieel begrip is, deze opva.tting niet algemeen gedeeld wordt 
en dat ook wel degelijk, als een particulier gezegd wordt op te houden met be-
talen, het begrip vrijwel voor het pnbliek vaststaat. 

"Auf das Entschiedenste, zoo vervolgt dr. von Sarwey, aber ist der Anffas-
sung entgegen zu treten, dass die Zahlungseinstellung ein spezifisch kaufmänni-
schel', ausschliesslich in den Eigenthümlichkeiteu des eigeutlichen Haudelsverkehrs 
begründeter Begriff sei" . 

Dus ook volgens de opvatting van den Duitschen wetgever is het niet uitslui-
tend een commercieel begrip, maal' een begrip dat tevens in het algemeene ver-
keersleven erkenniug vindt. 

De geachte afgevaardigde uit Alkmaar heeft gemeend tot een ander middel zijne 
toevlucht te kunnen nemen en eene verdere uitbreiding van art. 1 in overwegiug 
gegeven. Indien het als amendement later in behaudeling komt, zal er gelegenheid 
zijn om het te bespreken, maal' thans reeds wensch ik den geachten afgevaar-
digde de vraag te stellen of niet uit het begrip van faillissement en den geheelen 
aard van deze wet het duidelij kst spreekt wat men bedoelt en of het noodig is 
om, wat in de Memorie van Toelichting met zoovele woorden is gezegd, op te 
nemen in het eerste artikel? De geachte spreker erkent zelf dat het slechts een 
vormelijk toevoegsel i s, dat het feitelijk op het oordeel van den rechter betrek-
kellik weinig invloed zal kunnen uitoefenen. Hij zegt dat het een leiddraad zal 
zijn voor den rechter, maal' vergeten wij niet dat de rechter toch kennis draagt 
van het karakter van deze faillietwet , en dus blijve gerust aan de rechterlijke 
macht ook de rechtspraak toevertrouwd. 

Ook op andere wijze zou aan den wensch van den heer van der Kaay kunnen 
worden voldaan, door bijVOOl beeld een anderen naam voor faillissement te kiezen. 
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In Duitschland zou zijn bezwaar zich niet voordoen. Daar heet de faillissements-
wet Konkursordnung, daar is dus de concursus creditorum opgenomen .in den titel 
van de wet. Maar mij dunkt dat eene eeuvoudige wijziging van den naam, ter-
wijl men toch algemeen weet dat de Konkursordnung in Duitschland dezelfde 
beteekenis heeft als faillissementswet in Nederland, al even overbodig zou zij n 
als de opneming van eene nadere verklaring in het eerste artikel. 

De heer SMIDT, Ministel' van Justitie: Zelden heeft er in deze Kamer eene 
discussie plaats, waaraan ik deel had, dat ik niet naderhaud eenig berouw ge-
voelde daarover, dat ik niet genoeg getoond had op prijs te stellen de schooue 
denkbeelaen van anderen en hunne gevoelens, die volle 

En tooln ik straks den heer Levy hoorde , dacht Ik dat ook ten zlJnen aanzIen, 
maar overwoog ik tevens, hoe moeilijk het bij eene discussie toch inderdaad is 
om elkander goed te verstaan. Onwillekenrig natn urlijk geraken in den loop der 
discnssiën de punten van overeenstemming allengs op den achtergrond en legt 
men steeds meer den nadruk op die punten, waaromtrent men met elkander in 
gevoelen verschilt. Het kwam mij dan ook hier voor dat wij al debatteerende hoe 
langer hoe verder van elkander gaan. En daarvoor bestaat, dunkt mij , inderdaad 
geene reden. 

Hierbij komt dat, ook bij punten van overeenstemming , dikwerf ten gevolge 
van het gebruik van verschillende woorden of het hechten van verschillend begrip 
aan dezelfde nitdrukkingen, misverstand heerscht. 

Zoo zeide de geachte afgevaardigde uit .Amsterdam nu o. a. : ziet, mijn voorstel 
komt overeen met de j·eceivin.q o/'fier van de Engelsche wet . Ik daarentegen zeide 
gisteren: ziet, het eerste stadium van het faillissement, zooals dit bij het ontwerp 
wordt voorgesteld, komt in 't algemeen, behoudens verschil in bijzonderheden, 
overeen met de receivinq o"del' der Engelsche wet. 

Dat is nu eenvoudig een verschil van opvatting van het woord receiving o/'del', 
volgens den heer Levy een akkoord hetwelk gehomologeerd wordt buiten eigenlijk 
faillissement; volgens mij het eerste stadium van het faillissement. 

En waar de geachte afgevaardigde in de toelichting tot zijn voorstel, waarin 
zooveel voorkomt dat door iedereen beaamd kan worden, zelf vermeldt, dat in 
Engeland na invoering van de wet van 1883 het getal der faillissementen ver-
minderd is van 10.000 tot ongeveer 3000, daar toonde hti ook zelf aan, dat hij 
toen de "eceiving or'de,' beschouwde als een begin van het faillissement . .Anders 
ware niet verklaarbaar wat hij over die vermindering zegt. 

Wanneer ik dan ook de Engelsche statistiek op dit punt. naga uit den bundel 
stukken, dien de geachte afgevaardigde welwillend ter mijner beschikking stelde, 
dan wordt het getal faillissementen bepaald door het aantal receivin.q-oj·de?'s. 

Maar verschil vàn beteekenis heeft nog meerderen invloed nitgeoefend, zooals 
nit een ander pnnt duidelijk wordt, dat aanleiding heeft gegeven tot deze dis-
cussie. 

Toen ik namelijk zeide, dat deze wet aan het faillissement geen compromittee-
r?nd karakter moet verbinden, antwoordde de heer Levy: hoe is het mogelijk? 
zIe het Burgerlijk Wetboek, zie de kieswet, zie de wet op de rechterlijke orga-

Zon kunnen ontkennen, dat deze den gefailleerde wel compro-
mItteeren ? Maar dIt is Me?' niet de vraag. Hier is het alleen de vraag, of men 
aan het faillissement, als zoodanig , zooals het hier, in deze wetsvoordracht, 
geregeld moet worden, al dan niet een compromitteerend karakter heeft te hech-
ten, en mijns inziens zeer zeker niet. 

De vraag wat de wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten bepalen , 
heeft hiermede niets te maken. Immers mogen wij, wanneer wij eene wet op de 
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rechterllJke organisatie maken, niet vragen, of w\j met bet oog op de waardigbeid 
en bet vertrouwen in den recbter vereischt, wel iemand het rechterlijk ambt mo-
gen toevertrouwen, die getoond beeft in z\jne eigene zaken geen voldoend beleid 
te hebben. 

Zoo bevat ook het Burgerlijk de bepaling , dat van de voogdij kunnen 
worden ontzet die in staat va faillissement of kennelijk . on."ermogen verkee-
ren . 1)e burgerllJke wetgever hee, t begrepen, dat aan hen dIe m van fail-
li ssement of kennelijk zij n verklaard, bet toezicht op den persoon 
van een minderjarige en het beheer van diens vermogen niet mag worden toe· 
vertrouwd. Dit deed hij niet ter regeling van het faillissement, maar nit een 
ander oogpunt, ter behartiging der belangen van minderjarigen. 

Nu wil de heer Levy, wanneer ik hem althans goed begrepen heb, met het 
oog op hetgeen die wetten ten opzir.hte van een gefailleerde ven , homo-
logatie van een akkoord buiten failli ssement. 

Maar zou het wel geoorloofd 7.ijn om wetten van vroegeren datum op die wijze 
te gaan ontloopen? 

Waarom toch werd bijvoorheeld ontzetting van de voogdij alleen voorgeschre-
ven ten aanzien van hen, die in staat van faillissement of kennelijk onvermogen 
vei'kèèren? Om de eenvoudige reden , dat men indertijd die twee instituten bad. 
Maakte men er dus nu een derde instituut bij, gelijk door den heer Levy wordt 
gewenscht, dan zullen wij in den gedachtengang van den wetgever van 1838 art. 
437 Burgerlijk W etboek toch moeten aanvullen en wel in dien zin, dat van de 
voogd U zijn nitgesloten en kunnen worden ontzet, die in staat van faillissement 
of kennelijk onvermogen verkeeren of wel fen bu,item'echtelijlc akkool'd te!' hom.o-
IO,gatie hebben aan,geboden. 

Wanneer de beer Levy zegt, dat hij niet hecht aan den naam, maar dat bet 
hem om de zaak zelve te doen is, neem ik dat volledig aan, maar moet dan toch 
TeJ'klaren, dat bet, ook na zijne nadere toelichting, mij voorkomt, dat bier meer 
strijd over woorden dau over zaken bestaat. 

Hoewel ik begrijp dat ook aan deze discussie een einde behoort te zijn , moet 
ik toch wel op enkele punten t erugkomeu. Ik bepaal mij met gerustheid tot 
weinige, na de nitnemende redevoering, door het lid van de voorbereidingscom-
missie, den heer Hintzen , zooeven gehouden , zoodat ik vele underwerpen, ook 
wat betreft de beschouwingen omtrent de Duitsche wet, ter zijde kan laten. 

De heer Levy heeft gezegd : ook eene slechte wet moet door den r echter worden 
toegepast, en wanneer de wet voorschrijft, dat ook failliet verklaard worden de-
genen, die buiten eigen schuld ophouden te betalen, dan zal de rechter ook zoo-
danige wet moeten toepassen. 

Volgens deze wet zal derhalve ook de eerlijke man, die buiten eigen schuld in 
een ongelukkigen toestand is gekomen, failliet verklaard moeten worden . Kan 
men dit anders willen? Ook de eerlijke schulden aar kan geëxecuteerd worden. 
Ik geloof dus dat dit volkomen juist en de wet daarom niet slecht is. Het is 
hier niet de vraag in welken toestand men een eerlijk man zal brengen, maar 
op welke manier de boedel van iemand, <tie onderscheidene schulden en schuld-
eischers (uit welken hoofde ook) heeft, maar niet in staat is die te betalen, be-
hoort te worden beredderd, en dan doet de vraag of die toestand voorkomt bij 
een in zijn aard eerlijk of oneerlij k man weinig ter zake. Niemand zaltoch willen 
beweren, dat, wanneer in zoodanig geval een schuldeischer een verzoek doet tot 
faillietverklaring, daartegen als exceptie zal worden geldig gemaakt: ja, maar ik 
was te goeder trouw, ik was een eerlijk man. 

Een speciaal punt moet ik aanroeren naar aanleiding van eene opmerking van 
de heeren van Karnebeek en van Houten. Terloops had ik gezegd : iemand die 
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alléén uit wraak een ander, die op reis is, laat failliet verklar9n, hanteert een 
gevaarlijk wapen, omdat tegen hem wel eens eene actie zou kunnen worden in-
gesteld tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. Nu hebben beide heeren 
gezegd: hoe kan dit; de rechter heeft het faillissement uitgesproken en daarmede 
is de onrechtmatigheid uitgesloten. Maar daarmede houdt de zaak niet op; want 
er was verzet mogelijk en ook hooger beroep, en bij een later vonnis kan de 
aanvankelijk uitgesproken faillietverklaring vernietigd worden, omdat bijv. de 
oorspronkelijke verzoeker verkeerde feiten heeft opgegeven, die den rechter in 
dwaling hebben gebracht. En wordt het vonnis tot faillietverklaring vernietigd, 
dan kan er wel degelijk schadevergoeding gevraagd en toegewezen worden, wàt 
trouwens meermalen is gebeurd. Dit is echter eene bijzaak tegenover de beide 
hoofdpunten waartoe zich langzamerhand het debat meer bepaald heeft en die ook 
bij art. 1 zullen terugkeeren, namelijk de beteekenis van het "ophouden van 
betalen" en de vraag in hoeverre de wet ook van toepassing zal zijn op niet-
kooplieden. 

De heer van Karnebeek heeft aangevoerd, dat het onderscheid tusschen koop-
lieden en niet-kooplieden van feiteljjken aard is en geen enkele wet daarin ver-
andering kan brengen. Dit is volkomen jnist. Men kan zelfs verder gaan en be-
hoeft zich niet te bepalen tot kooplieden en niet-kooplieden; men kan ook andere 
onderscheidingen aannemen, bijv. naar de bedrijven, kleermakers, timmerlieden, 
stoomkorenmolenaars, landbouwers. De wet kan daarin ook geen verandering 
brengen en daartoe wordt ook geen poging gedaan. Maar welke draagkracht heeft 
dan de opmerking van dien geachten afgevaardigde? 

I eder zal naar den feitelijken toestand waarin hij verkeert, beoordeeld worden. 
En daarom zal dan ook de wet niet alleen op kooplieden en niet-kooplieden, maar 
ook op anderen niet altijd dezelfde kunnen zijn. 

Waarom? Omdat de toestand, op grond waarvan de rechter kan aannemen dat 
er is: ophonden van betalen, niet altijd voor iedereen dezelfde is. De geachte 
sprekers zien dit zelf in. Ook de geachte afgevaardigde uit Grave, de heer Harte, 
heeft er op gewezen, dat het feit van niet betalen door den koopman een geheel 
ander karakter kan dragen, dan dat van den niet-koopman, en hiermede zou 
volgens dien spreker iu het wetsontwerp geen voldoende rekening gehouden zijn. 

Het tegendeel wil mij juist voorkomen. Of er is "ophouden van hetalen " moet 
door den rechter in ieder bijzonder geval worden beslist. Nu zal echter de toe-
stand van ophouden te betalen voor den een anders en eerder intreden dan voor 
den ander. Wanneer er sprake is van eene schuld, waarvan de voldoening is 
verbonden aan eene date certaine, bjj voorbeeld bij een wissel , een orderbriefje, 
of wanneer het geldt betaling ter zake van koop van handelswaren, die op zeke-
ren termijn van levering, bij voorbeeld 1 of 3 maanden, moeten betaald worden, 
dan zullen er bij niet-voldoeuing termijnen zijn om ophouden van betalen aan te 
nemen, terwijl wanneer er, zooals bij particulieren veelal het geval is, sprake is 
van niet-betaling van schulden, waarvan noch krae.htens speciaal beding noch 
krachtens het gebruik, de voldoening op gezette tijden verplichtend is, op andere 
wijze zal worden geoordeeld. . 

Dit feitelijk verschil merken de geachte leden dadelijk op en zal, dnnkt mij, 
een ieder ook wel inzien, en ik zon dus willen vragen : Zou nu de rechter alleen 
niet inzien, wat voor de Vergadering zoo duidel\jk is en zou de rechter, geroe-
pen eene beslissing te geven, hiermede geen rekening houden? 

Juist de uitdrukking "ophouden van betalen" js iu de wet behouden, omdat 
het goed is aan den rechter de ruimte te geven volkomen rekening te houden 
met alle feitelijke toestauden , zooals deze in gegeven gevalleu zich voordoen. 

De wetgever kan dit niet iJl vaste regels uitmaken. 
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Met belangstelling zie ik daarom ook de discussie over artikel 1 te gemoet en 
elke pogiug om in de wet verbetering te brengen , waartoe, als zij dat is, ik 
gaarne medewerk. Maar ik geloof dat van alle pogingen die èn hiel' te lande èn 
in het buitenland door bekwame deskundigen zijn aangewend, het niet gemakke-
lijk zal zijn voor de thans gebezigde uitdrukking eene betere in de plaats te 
stellen, die ook aan andere noodzakelijke voorwaarden voldoet. 

Ten slotte de vraag van deu geachten afgevaardigde uit Bergurn, den heel' de 
Kanter, of in het wet.sontwerp voldoende rekening is gehouden met art. 10 der 
wet. van 1855, betrekkelijk het recht Vll.n vereeniging en vergadering. Een ant-
woord wil ik mij gaarne tot later voorbehouden . Ik voor mij geloof nu wel, dat 
art. 2 [2 ] van het ontwerp genoemde zaak voldoende heeft geregeld, maar ongaarne 
gaf ik thans, daar ik de zaak niet gezet kon nagaan, een bepaald antwoord. Bij 
de behandeling van een der artikelen zal er wel gelegenheid zijn op dit onderwerp 
terug te komen. 

Beraadslaging over art. 1. 
(20 April 1893.) 

Daarop zijn voorgesteld de navolgende amendementen: 

een van den heer VAN HOUTEN, om art. 1 aldus te lezen: 

"De schuldenaar die blijk geeft van onvermogen om zijne opeischbare schulden 
tol betalen kan, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner 
schuldeischers, hetzij om redenen van openbaar belang op req uisitoÎl' .van het 
Openbaar Ministerie bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard 
worden. 

"Er bestaat onder andere vermoeden van onvermogen om zijne opeischbare 
schulden te betalen ten aanzien van hem, die nalaat eene schuld uit een wissel-
brief of uiteen orderbriefje te voldoen of die met achterlating van schuld zijne 
woonplaats heeft verlaten, zonder orde op het beheer zijner zaken te stellen". 

een van den heel' VAN DER KAA Y, om uit art. 1 de woorden "om redenen 
van openbaar belàng" t.e doen vervallen en aan het artikel toe te voegen: "indien 
dit in het belang zijner gezamenlijke schnldeischers wenschelijk blijkt". 

een van den heer VAN KARNEBEEK , om den aanhef van art. 1 te lezen: 
"De koopman, die ophoudt te betalen". 

De heer VAN HOUTEN: Niettegenstaande mijn aanvankelijk voornemen om 
geene amendementen in te dienen, heb ik toch, nadat ik nit de houding der Re-
geering en der Commissie had begrepen, dat van die zijde geen nader onderzoek 
van de q·.aestie te wachten was, gemeend mijnerzijds eene andere redactie van 
art. 1 te moeten voorstellen, en ik zie met genoegen dat dit voorbeeld door andere 
leden der vergadering is gevolgd. 

Leidt nn de door ons voorgestelde redactie niet tot overeenstemming en wordt 
daarna de stemming over art. 1 gehouden, dan zal in ieder geval onze verant-
woordelijkheid zijn gedekt. Onzerzijds is dan gedaan wat gedaan kon worden. 

Nu men hetzelfde recht wil scheppen ten aanzien van kooplieden en niet-
kooplieden, had men de kenze, om de formuleering van het geval, waarin exe-
cutio per univel'sitatem zal plaats hebben, te ontleenen aan het Wetboek van 
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Koophandel of wel aan dat van Burgerlijke Rechtsvordering, waar sprake is van 
den staat van kennelijk onvermogen. 

De Commissie - of liever de Regeering en de Commissie met de Regeering-
vestigde hunne keuze op de formuleering bij het faillissement. Nu geloof ik daarop 
wel niet te behoeven terug te komen , dat de formuleering in het Wetboek van 
Koophandel "ophouden met bda/en" speciaal bestemd is voor den handel, en dat 
de technische uitdrukking, die, aan dat wetboek ontleend , in dit wetsontwerp 
wordt overgenomen, uit den aard der zaak eene andere beteekenis verkrijgt, nu 
zij voortaan zal moeten gelden voor kooplieden en voor niet-kooplieden. 

Indien men had geraadpleegd den staat van kennelijk onvermogen, dan zou 
men bevonden hebben, dat de staat van kennelijk onvermogen, behalve bijko-
mende omstandigheden, tot algerneene voorwaarde heeft, dat iemand blijkbam' 
buiten staat is zijne schuldelI te belalen. 

Nu heb ik in mijn amendement de uitdrukking uit het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering echter niet precies overgenomen, naar aauleiding van de 
bedenking, door den heer Hartogh in eene vorige vergadering ingebracht, dat, 
indien men, alvorens de faillietverklaring uit te spreken, wil aantoonen, dat 
iemand onvermogend is, men aanleiding kan vinden tot de bedenking, dat die 
toestand niet anders dan door inventarisatie zal kunnen blijken. Vandaar dat ik 
de uitdrukking eenigszins heb gewijzigd in dien zin, dat er slechts blijk behoeft 
te bestaan van onve1'mogen om te betalen, dat wil zeggen dat er zoodanige feiten 
worden gesteld, waaruit redelijker wijze dat onvermogen mag worden afgeleid; 
geen direct bewijs, maar alleen feiten, welke men niet toelaten zou dat geschied-
den, indien men niet inderdaad van middelen ontbloot was. 

Dan heb ik in de tweede plaats door mijn amendement getracht in de wet zelve 
den leoiddraad te geven voor de praktiik die de Regeering wenscht; dat is, dat 
de rechter bij de overweging' van de o.mstandigheid waaruit het onvermogen wordt 
afgeleid, uit den aard van de zaak door de redactie :"'an de wet zelve gedwongen 
wordt om in het een en in het andere geval niet denzelfden maatst.af te gebrui-
ken. Voor - ik zeg niet kooplieden - maar voor hen die gewoon zijn zaken te 
doen met van anderen ope;enomen geld, kan - dit is in het tweede lid uitge-
drukt - het niet betalen van eene schuld uit een wisselbrief je of orderbriefje 
reeds op zich zelve een vermoeden geven dat er is onvermogen om te betalen . 
Door opneming van dit vermoeden in de wet zal vanzelve ee!le splitsing komen 
in de wijze van behandeling van personen die gewoon zijn zaken te doen met 
behulp van kredietmiddelen en personen, wier betrekking niet uit haren aard 
medebrengt om zoodanige zaken te doen. Feitelijk is het geval, dat degeneu die 
failliet verklaard behooren te worden, hetzij dan kooplieden of degenen die komen 
in de positie waarin men hen met kooplieden gelijk wenscht te stellen, in het 
algemeen genomen nu reeds gebruik maken van het wisselkrediet. Vandaar dat, 
indien men mijn amendement aanneemt, er al.s vanzelve ernstiger zal worden 
toegezien en moet worden toegezien op de feiten welke gesteld worden als blijk 
gevende van vllvermogen om te betalen, naarmate men te doen heeft met iemand 
die zaken doet of geen zaken doet. Bij een koopman toch zal het staken der be-
talingen zich in den regel openbaren in het wissel protest. Dit is geen vermoeden 
in den zin van een presump#o et de jut'e, waartegen geen tegenvermoeden 
bestaat; want het is ook mogelijk, dat een koopman een wissel laat protesteeren 
om andere redenen. Het is slechts een vermoeden , mocht een dergelijk feit, wegens 
andere beweegredenen ontstaan, aanleiding geven tot de aanvraag om faillietver· 
klaring, dan zal de koopman eenvoudig kunnen niededeelen, waarom hij het 
wissel protest heeft laten opmaken. Ik heb zelf wel eens den raad gegeven om een 
wissel te laten protesteeren, wanneer het geval zich voordeed, dat uit kwade 
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trouweene slechte afladiug had plaats gehad en tegen overgave der cognossemen-
ten een wissel was geaccepteerd. Dan moest ook wel betaald worden; maar dan 
werd de betaling geweigerd om den wissel te doen retourneeren. Men moet na-
tuurlijk een zeer sterk krediet hebben om dit middel aan te grijpen. Wie een 
wissel laat protesteeren om eene dergelijke reden, heeft een voldoend krediet, dat 
er geen aanleiding kan zijn om daaruit een faillissement te doen voortkomen 

Men zal ook aan den houder van den wis,elbrief expliceeren waarom men dat 
doet, en met hem kunnen afspreken regres uit te oefenen op den afzender, van-
daar dat in het wissel protest niet eene presumptio juris et de jure, maar slechts 
eene presumptio juris moet liggen, dat faillietverklaring noodig is. 

In het eerste lid heb ik gesproken van schulden in het meervoud. "De schul-
denaar , die blijk geeft van onvermogen om zijne opeischbare schulden te betalen 
enz" ; 

Ook in dit opzicht bevat het voorstel eene beperking, een waarborg tegen eene 
uitlegging, die de Regeering niet vreest, dat uit haar voorstel zal geboren wor-
den, maar die ik wel vrees, dat namelijk ophouden van betalen zal kunnen 
worden afgeleid uit de wanbetaling vau eene enkele schuld. 

Het geval kan zich voordoen - ik heb er in eene vorige rede reeds op gewe-
zen - dat men eene schuld heeft die men niet kan betal en, terwijl toch in het 
bestaan van die schnld volstrekt geen reden bestaat om de faillietverklaring uit 
te spreken. 

Pluraliteit van schulden behoeft niet te blijken in gevallen, waarin faillissement 
wordt aangevraagd tengevolge van het protesteereu in zake eene wisselsc huid, 
omdat iemand, die een wisselschuld laat protesteeren mag verondersteld worden , 
behoudens blijk· van het tegendeel, au bout de son latin te zijn, buiten staat om 
zijne zaken voort te zetten. 

Nog is mij de opmerking gemaakt dat het twijfelachtig zou zijn of op deze 
wijze nog niet misbruik zou kunnen voorkomen door ter zake van eene gewone 
schuld een wissel op den debitenr te trekken. Ik heb daarop geantwoord, mis-
schien is de bedenking ook bij anderen gerezen, dat daaromtrent geen twijfel kan 
bestaan bij de redactie van mijn,amendement. Ook wanneer het ZO\! zijn geautoriseerd 
door den debiteur om op hem te trekken is er geen wisselschnld, dan nadat men 
heeft geaccepteerd. Wisselschuld is eene obligatio ex lilel'is, die niet bestaat zon· 
der dat men zijn hand heeft gezet op een wisselbrief. 'Ook hierbij sluit mijn 
amendement zich aan bij de bestaande zeden, want in het algemeen genomen 
zullen gewone particulieren zeer huiverig zijn, ook tegenwoordig, tenzij zij staan 
onder pressie van den crediteur, hunne handteekening te zetten op een wissel en 
eene wisselschuhl aan te gaan. 

Als zij het doen, weten zij ook dat zoo danige schuld een bepaalden vervaldag 
heeft en dat er een streng recht is, als op dien dag niet wordt betaald. 

Voorts heb ik nog eene verandering van redactie aangebracht. In de aanvan-
kelijke redactie llleef het imperatief voor den rechter, zoodra zich het geval 
voordeed, dat de faillietverklaring volgens de wet werd, geautoriseerd, die uit te 
spreken. Naar aanleiding van de gisteren gevoerde discussie meen ik, ook waar 
die voorwaarden formeel aanwezig zijn, toch aan den rechter eenige ruimte moet 
gegeven worden; dat het ter zijner discretie moet staan zelfstandig te oordeelen 
over de noodzakelijkheid om het faillissement uit te spreken. 

Ik heb de verandering aangebracht, naar aanleiding va,n de opmerkingen van 
deu heer van der Kaay, die te recht in het licht stelde, dat, door een rechter 
eene facultatieve bevoegdheid te geven, men juist doet wat door de Regeering 
wordt gewenscbt, die de appreciatie der feiten wil overlaten aan den rechter. Op 
dit puut is groot verschil van opvatting van de redactie der Regeering. Zij meent 
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dat ook bij bare redactie die appreciatie aan den rechter wordt overgelaten; ik 
deel dit gevoelen niet. 

Gelijk de Minister het ontwerp verdedigt is ophouden van eene quali-
ficatie. De vraag of zeker feit moet worden gequalificeerd als ophouden van be-
taling, arht de Minister een quaestio juris, die in cassatie zou kunnen worden 
beoordeeld. 

In de stukken der Regeering wordt ophouden van betaling genoemd een "naakt 
feit", onverschillig welke de reden van de niet-betaling zij. 

De latitude, in latere stukken voor den rechter gevindiceerd, volgens welke 
men ophouden van betaling zou mogen noemen eene qualificatie gelijk bij voor-
beeld iu het strafrecht misbruik van vertrouwen enz., moet mijns inziens verkre-
gen worden door den rechter de bevoegdheid te geven om naar mate der omstan-
digheden al dan niet faîlliet te verklaren. Om aall de bedoeling der Regeering 
te beantwoorden is kan wO/'den beter dan wo/·dt. 

In de tweede plaats is bijzonder mijne aandacht gevestigd op art. 16 [16 1. 
Gisteren heeft de Regeering mij in een ander verband te recht tegengeworpen, 
dat genoemd artikel veroorlooft het faîllissement op te heffen waar geene reden 
is het voort te zetten. Het wordt opgeheven als er naar het oordeel van den 
rechter niets noemenswaard te vereffenen is; maar als nu dezen de bevoegdheid 
gegeven wordt onder zekere omstandigheden het failli ssement op te heffen, is 
het dan niet logisch, om wanneer die omstandigheden al dadelijk ten genoegen 
van den rechter blijken, de geheele faillietverklaring achterwege te laten? 

Ik herzeg dat ik dit amendement heb voorgesteld om zoo mogelijk te trachten 
met de Commissie en de Regeering tot overeenstemming te komen, omdat ik niet 
dan zeer noode mijne stem aan art. 1 van dit wetsontwerp ZOIl onthouden. Van-
daar ook dat ik hier wensch te verklaren dat ik ook bereid ben, indien van de 
zijde der Regeering of van meerdere leden der Kamer de voorkeur mocht worden 
gegeven aan het amendement van den heer van der Kaay, met het mijne niet 
tegen dat van den heer van der Kaay te concurreeren. Ik zou ook bevredigd zijn 
en mijne stem aan het artikel kunnen geven indien daaraan de lezing werd ge-
geven door den heer van der Kaay voorgesteld. Dat artikel zou dan nog grooter 

. speelruimte aan den rechter laten; het zou niet zoo vele aanwijzingen bevatten 
hoe onder verschillende omstandigheden te handelen, maar ik zou geen groot 
misbruik en geen groot gevaar van dat artikel vreezen. 

Het amendement van den heer van Karnebeek zou ik alleen bij gebrek aan 
beter aannemen, en dan in dien zin, dat daarmede niet zou zijn uitgemaakt dat 
het nieuwe recht niet bij eene latere wet, bij eene herziening van Burgerlijke 
Rechtsvordering, die toch nog moet volgen, ook op niet-kooplieden zou kunnen 
van toepassing worden verklaard. 

Ik zou dit echter alleen in het uiterste geval doen, omdat ik het oog niet 
gesloten houd voor hetgeen door den heer Hartogh is aangevoerd, dat dool' den 
niet-koopman te brengen onder de rechtsregelen van dit. ontwerp er voor hen 
eene aanzienlijke verbetering verhegen wordt in vergelijking met. den toestand 
van kennelijk onvermogen , zooals die thans is geregeld. 

Men moet hier onderscheiden. Zoodra iemand werkelijk is in den toestand dat 
hij zijne zaken niet kan gaande houden en moet li'1uideeren, als werkelijk voor 
den particulier geen andere keus overblijft dan te komen in staat van kennelijk 
on vermogen of van failli ssement, dan zou de staat van faillissement, zooals hij 
bij dit wetsontwerp wordt geregeld, de voorkeur verdienen. De rechtstoestand vau 
den man, eenmaal zoo ver gekomen, is inderdaad veei beter volgens dit ontwerp. 
Ons bezwaar is dan ook slechts dat men volgens het ontwerp te vroeg deu man 
kan dwingen om dien rechtstoestand te aanvaarden, dat menigeen, die thans 
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niettegenstaande zijne schulden, eene honorable positie in de maatschappij blijft 
bekleeden , nu door een enkelen crediteur zou kunnen worden gedwongen om in 
failliRsement te gaan, dat men te vroeg het faillissement van den niet-koopman, 
kan uitlokken. Het is voor mij geen bezwaar dat, als het toch moet geschieden, 
de niet-koopm<tn komt onder de rechtsregelen van dit ontwerp. 

En nu nog een woord in antwoord aan den heer Hintzen naar aanleiding van 
hetgeen hij gisteren in het midden bracht, en waarbij hij, wat ik met een enkel 
woord zou kunnen noemen, het crediteursstand punt verdedigde. Ongetwijfeld ne-
men diegenen, die eenige meerdere hinderpalen willen opwerpen tegen de faillis-
sementsverklaring van een niet-koopman, een meer zacht standpnnt in ten aan-
zien van den debiteur. 

De heer Hintzen moge in het algemeen zeggen: dan moeten ze maar geen 
schulden maken, maar met gelijk recht antwoord ik: dan moet men maar geen 
krediet geven. 

Er zijn tallooze gevallen, waarin het ontstaan van schuld volstrekt niet gebo-
den wordt door het belang van hem, die de schuld contracteert, maar integendeel 
het gevolg is van het groote belang, dat de verkooper heeft om den debiteur 
schulden te doen aaugaan wegens de in den prijs verscholen winsten. Als men 
zegt: jongelieden moeten geen groote verteringen maken, waarvan zij later in de 
maatschappij last hebben, IS dat volkomen waar; maar van wie gaat de pressie 
uit om schuld te contracteeren? 

Van de jongelieden, die lichtzinnig zijn, of van de leveranciers, die onder de 
omstandigheden, waarin de jongelieden verkeeren, slechts al te bereid zijn om 
krediet te verleenen? 

Ik heb in mijne vroegere praktijk te Groningen nog al te doen gehad met het 
invorderen van schulden; t.e Groningen bestaat nameljjk niet de gewoonte, zooals 
in Holland, dat praktizijns of denrwaarders zich daarmede belasten, maar geschiedt 
dit werk ook door de advocaten. 

Had de heer Hintzen met dergelijke incasseeringen te doen gehad, dan zon hij 
thans niet zeggen, dat zij die schnld maken maar moeten betalen en de Staat 
gereed staat om strenge execntiemiddelen te geven. 

Integendeel mag men in vele gevallen den creditenr wel eenige moeilijkheden 
in den weg leggen. 

Indien men onder het bestaande recht moet vervolgen, dan' heeft men om te 
beginnen vele kosten te maken, die men op menschen die niet kunnen betalen 
niet verhalen kan, vandaar dat men de cliënten vaak terughoudt die zaakjes te 
sterk door te drij ven en ad viseert tot langzaam afwikkelen. Het belang van den 
crediteur leidt er toe, dat den debiteuren het leven niet al te lastig wordt ge-
maakt. 

Wordt daarentegen dit voorstel aangenomen, dan is er geen gevaar voor 
kosten voor den crediteur, hij heeft slechts een verzoek tot de rechtbank te rich-
ten om faillissement te verkrijgen en die kosten zijn preferent. 

Men ga ook eens na, bij al die schulden hoeveel de schuldeischers profiteeren, 
wanneer integraal oetaald wordt. 

Hoeveel verschot zit in champagne- of rijtuigl·ekeningen uit het stndentenleven ? 
Al wonlen zij jaren en jaren later hetaald, krijgen de creditenren nog wel rente 
op rente. 

Er zijn ook andere schulden, bijv. bij het schrijven en nitgeven van eene 
dissertatie, en andere verbonden aan de promotie , om met zeker goed vertoon de 
academie te verlaten en dergelij ke, die on bemiddelde jongelieden slechts al te 
dikwijls maken. 

Neem ook eens de wijnkoopersschulden. Het is aan iedereen bekend hoe gemak-
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kelijk het is om in wijnkoopersschulden te vervallen, wanneer men gedurig be-
zoeken van reizigers krijgt. Het is moeilijk te bepalen wat er dan op dat artikel 
verdiend wordt. Volgens het verslag der coöperatieve winkelvel'eeniging, die Cr 
niet op uit is veel winst te behalen , werd op een omzet van f 164,000 toch 
zniver f 38.000 verdiend. 

De handelaar rekent op een zeker procent onbetaalde posten. Gaat het dan aan 
in den geest van den heer Hintzen te zeggen, dat ieder die schuld heeft, on ver-
schillig van welken aard of dagteekening, maar met een eisch tot 
aangepakt moet kunuen worden, niet genoeg dat zijn geheele bestaan wordt be-
dreigd? Is het bijv. bij ambtenaren, die in moeilijkheid verkeeren, niet algenoeg 
dat zij onder kortingen komen? 

Een medelid vertelde mij van iemand ten wiens laste eene korting was verleend, 
die eerst in 1904 aan de beurt kwam . Toch handhaven zulke menschen, met 
minder inkomen, llikwijls eene eerlijke positie in de maatschappij. Zal men door 
één pennestreek nu zulke menschen failliet verklaren laten omdat de Minister 
zegt dat het faillissement de personfil niet treft? 

Ik sta op dit standpunt dat ik voor znlke gewone schulden geen overmatig 
strenge executiemiddelen verlang. Ik acht. het betel' door zachtheid der wet het 
krediet geven te beperken. Dat geldt ook ten opzichte van lijfsdwang. Lijfsdwang 
toch is niets anders dan een middel om van betrekkingen of vrienden een schulLl 
van een debiteur binnen te krijgen. Dat afpersen van familie en vrienden zou 
men willen afschaffen of verzachten en langs een omweg hetzelfde weder in-
voeren, want wat zal een ambtenaar die gevaar loopt door faillietverklaring zijne 
positie te verliezen niet doen bij vrienden en betrekkingen om dat te voorkomen. 

Ik acht het lichtzinnig krediet geven, grooter gevaar voor de maatschappij, 
dan het krediet nemen. 

Daarom ben ik angstvallig in het toestaan van sterke execntiemiddelen, zooals 
deze wet behelst en als de aangeboden hand, zoowel van mij als van den heer 
van der Kaay, niet door de Regeering of de Commissie wordt aangenomen, of 
indien er uit eigen beweging der Regeering geen a.annemelijker voorstellen gedaan 
worden dan zal ik ondanks de vele verbeteringen die dit wetsontwerp aanbiellt 

. en ondanks den arbeid en den noesten vlijt daaraan besteed, tegen het artikel 
stemmen, om te trachten het land te bewaren voor eene dergelijke te harde wet. 

De VOORZITTER: Daar de heer van der Kaay niet t.er vergadering aanwezig 
is, maar de heer Tydeman verklaart diens amendement over te nemen, geef ik 
dezen het woord tot toelichting. 

De heer TYDEMAN: De geachte afgevaardigde uit Alkmaar verzocht mij bij 
zijne gedwongen afwezigheid, om het door hem ingediende amendement over te 
nemen en ik doe dit met veel genoegen, omdat ik de hoofdgedachte, die daarin 
is uitgesproken, deel. Ik kan mij met zijn gedachtengang in hoofdzaak vereeni-
gen. Dit amenu.ement geeft vorm en lichaam aan die hoofdgedachte, die door hem 
gisteren uitvoerig is toegelicht. 

Het amendement zal ik dus thans slechts met weinige woorden behoeven te 
verdedigen. 

De ontwerper van het amEndement gaat uit van de gedachte, dat men zich 
vereenigt met eene van de groote wijzigingen die door dit ontwerp in de be-
staande wetgeving gebracht is, n.l. dat voortaan koopman en niet-koopman ge-
lijkgesteld worden ten aanzien van het faillissement. Maar bij die gelijk l telling 
is het gevaar van eene wellicht te gemakkelijke faillietverklaring van particltlie-
ren niet geheel denkbeeldig te noemen. 
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Bij het schriftel ijk en mondeling uebat is dit puut uitvoerig besproken en ook 
zooeven nog door den geachteu afgevaardigde uit Groningen, den heer van Hou-
ten, aan wien eenzelfde denkbeeld zijn amendement heeft in de pen gegeven. De 
heer van Houten heeft zich zelfs verklaard tegen het geheele ontwerp, wanneer 
er in dit opzicht gëene matiging in wordt gebracht. De zaak is zoo uitvoerig 
besproken, dat ik er niet veel aan zal hebben toe te voegen. Ik wensch echter 
nog op één punt speciaal te wijzen, omdat het, naar ik meen , nog niet in het 
debat is gebracht, tenzij zijdelings gisteren ook duor den geachten afgevaardigde 
uit Groningen, toen hij gewezen heeft op de statistiek van Zwitserland en in 
het bijzonder op het onmatige cijfer van faillietverklaringen in het kanton Aar-
gau. Ik heb die statistiek voor mij en ik zie daarin - ik wil het nog eens in 
herinnering brengen - dat in 1884 in het kanton Aargau 7713 faillietverkla-
ringen werden aangevraagd, dat was een op de 177 inwoners. Dat dit een goed 
jaar was blijkt hieruit, dat 5 jaar vroeger, in 1879, 13658 verzoeken tot fail -
lietverklaring werden ingediend. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat het 
kanton Aargau in zeker opzicht een punt van overeenstemming aanbiedt met ons 
land, namelijk dat een groot contingent van die faillietverklaringen zullen gele-
verd zijn door landbouwers, dan meen ik, dat de enkele overweging, welke rol 
een wetsontwerp als dit, ongetwijfeld tegenover den landbouwer zal kunnen in-
nemen, tot nadenken moet stemmen. l'!Ien leest dan ook in het boekje van den 
heer Bord, ur. en droit en advocaat te Genève, "La lui fédérale su,- la pour-
suile puur delles et la (uil/ite", over de gevolgen van die faillietverklaringen voor 
den landbouw het volgende: "Si done paysan se trouve lHomentunément em-
b"rrussé pCtl' su ite de mauv(tises "éeoltes, l'inlérêt hielt enleud,t de ses créanciel's 
est , d' altendre patiemment Ie lItOlIlent Ot" des cwnJes meilleures cturont "ctllt6Jté 
la prospél""ilé dans sa maison". 

Dit is het stanupllnt waarop men zich tegenover den landbouw moet stellen, 
meu moet in moeilijke oogenblikken wachten, totdat er meer welvaart in het huis 
is teruggekeerd . 

Eu hij vervolgt : "Donner à un créancier quelconque Ie droit de requél"ir pour 
uue petite uette courante la liquidation immédiate et générale qu 'entraîne la fail-
lite, et lui permettl'e ainsi, mème contre la volonté des créanciers hypothécaires, 
d'enlever au cultivateur son champ et sa vigne pour les faire venure à vil prix, 
ce serait bouleverser les conditions économiques et sociales de nos cantons agri-
col es , uéprécier énormémeut la valeur ue la propriété rurale et décréter la ruine 
de milliers de families, au grand détriment ues créanciers eux-mèmes et du corps 
social tout entier" . 

Dit landbouw-element mag zeer zeker ook bij ons in aanmerking genomen wor-
den en ik vraag mij zeI veu af, hoe zal het gaan, inuien zonder verzachting Viin 
het heerschende beginsel aan één enkelen schuldcischer op elk oogenblik een 
gemakkelijk en goedkoop executiemiudel in handen wordt gegeven, ook tegenover 
iederen niet-koopman. De bedoeling van het amendement is derhalve , om ".last 
de qualificatie van ophouuen van betaling (waut men heeft wel een feit willen 
noemen, maar het is een qualificatie), die er toe kan leiden dat eene enkele sta-
king van betaling tot faillietverk laring brengt, een ander element wordt gevoegd 
in de overweging van den rechter, waar hij geroepen worut om ue faillietverkla-
ring uit te spreken, een ander element naast uat ecue dat in de wet is genoemd, 
nalllelijk !tet belany van de gezamenlijke sehuldeischers. 

Dat deze beschouwing geheel in ue l ijn van het wetsontwerp ligt en 
uiet in st rijd is, maar geheel overeenkomstig dell aaru en het doel van het fail-
lissement meen ik dat geen uitvoerig hetoog behoeft, na hetgeeu gezegd door 
den heer van der Kaay en heuen nog is betoogd door den heer van Houten. Ook 

8 
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deze laatste geachte spreker geeft volkomen toe, dat hetgeen het amendement 
wil, volkomen ligt in de denkbeelden van de Regeering, die niet voldoende 
zijn uitgedrukt in de wet zelve. Het amendement strekt dus met om te reageeren 
tegen het wetsontwerp maar om daarin eene verdnidelijk,ing aan te brengen, 
geheel naar de bedoelingen van de voordracht. Nu zou men kunnen aanvoeren, 
dat zoodoende de zekerheid van het krediet ten aanzien van den koopman op losse 
schroeven wordt gesteld en dat een groot nadeel is, ook tegenover het buitenland, 
wanneer men aan den Nederlandsehen koopman een zeke faciliteit geeft, waal' 
het geldt aan de faillietverklaring te ontwappen. Maal' zal dit het gevolg zijn 
van de aanneming van het amendement? Ik meen geenszins. Ja, meen dat dit 
gevaar, indien men het zoo noemen mag, schromelij k overdreven wordt voorge-
steld, of eigenlij k dat het in het geheel niet bestaat. Ja, het komt mij voor, dat 
wij, voor zoover betreft kooplieden, niet veel anders willen doen, dan den fei-
telijken toestand bestendigen, waarin zich op het oogenblik de jurisprndentie te-
genover de faillietverklaring bevindt, wanneer wij in de wet uitdrukkelijk het 
belang der gezamenlijke schuldeischers als punt van overweging aan den rechter 
in handen geven. Of zou ook nu niet, in den regel, het belang van crediteureu 
en het geheele samenstel van belangen bij de faillietverklaring betrokken door 
den rechter overwogen worden?· 

De verplichting daartoe wordt dool' dit amendement juist uitgedrukt door te 
spreken van het belang del' gezamenlijke schuldeischers. En dat dit beginsel in 
het ontwerp gehuldigd wordt, leert ons de Memorie van Toelichting, waar die 
op bladz. 12 [zie hiervoor bI. 49] zegt: "Niet in den vermogenstoestand van den 
schuldenaar, zooals de Konkursordnuug doet , maar in den toestand waarin de 
schuldeischers verkeeren omdat zij niet betaald worden, vindt het faillissement 
zij n reden van bestaan" . 

Die uitspraak zou ik wel is waar slechts ten deele willen onderschrijven, daal' 
zij, mijns inziens 1 te veel zegt. Het is niet alleen de toestand van de schuld-
eisehers , die, naar het mij voorkomt, tot faillissement moet leiden , maar wel het 
complex van belangen, waarin zoowel die van de schuldeischers, als die van den 
gefailleerde begrepen zijn. 

Maar in ieder geval genoeg om te doen zien, dat het denkbeeld van het amen-
dement aan het Regeeringsontwerp niet vreemd is. 

Waar men nu voortaan, bij de beoordeeling van de noodzakelij kheid van eene 
faillietverklaring niet alleen met de verhouding van crediteuren tot kooplieden, 
maal' ook tot niet-kooplieden , zal te doen hebben, kan het niet anders dan heil-
zaam zijn, den rechter dit element als een matigings-beginsel en tot leiddraad in 
handen te geven. 

Er is verder aan het amendement toegevoegd de weglating der woorden "om 
redenen van openbaar belang". Ik meen, dat dij is geschied omdat het openbaar 
belang begrepen is in de belangen der gezamenlijke schnldeischers , en dus het 
motief voor die woorden, bij toevoeging der in het amendement voorgestelde zin-
snede, grooteudeels is vervallen. 

Wat eindelijk de laatste zinsnede van het amendement betreft deze is slechts 
de toepassing die in art. 6 [6 J aan het beginsel van art. 1 is 

De heer VAN KARNEBEEK : Bij de uiteenzetting der bezwaren, die bij mij 
tegen art. 1, zooals het thans geredigeerd is, bestaan, veroorloofde ik mij giste-
ren te verklaren, dat dit artikel alleen in twee gevallen aannemelij k voor mij 
zou worden,. namelijk wanneer de redactie zoodanig gewtjzigd werd, dat daaruit 
ook ten opzIchte van niet-kooplieden als voorwaarde tot faillietverklaring 
volgen de aanwezigheid dar juridische praesumptie , die ten grondslag ligt aan 
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het instituut der gerechtelijke inbeslagneming van den boedel des schuldeisehers, 
namelijk dat die iu het belang der gezamenlijke sclmldeischers gevorderd wordt. 

Ten andere zou dit artikel ook voor mij aannemelij k worden, wanneer de re-
dactie zoodanig werd gewijzigd, dat de bepalingen van dit wetsontwerp alleen 
toepasselijk werden op kooplieden. 

N u zal aan het eerste door mij gestelde alternatief door aanneming hetzij van 
het amendement van den geachten afgevaardigde uit Groningen, hetzij van het 
amendement van den geachten afgevaardigde uit Alkmaar worden voldaan. 

Mocht echter geen van die twee amendementen noch eene andere wijziging in 
denzelfden zin, die misschien van de Regeeringstafel zou te wachten zijn, door 
de Kamer worden aangenomen, dan zou ik den weg willen openhouden voor het 
andere alternatief en het daardoor voor hen, die het met mij eens zijn, mogelijk 
maken om nog met di t wetsontwerp, dat overigens zooveel goeds bevat, verder 
mede te gaan; in dien zj"n namelijk, - en ik sta hier geheel op het ten ein door 
den geachten afgevaardigde uit Groningen afgebakend - dat natuurlijk , als dit 
wetsontwerp alleen op kooplieden toepasselijk werd verklaard, buiten dit wets-
ontwerp om zou te voorzien zijn in hetgeen noodig is voor de gerechtelijke inbe-
slagneming van den boedel des schuldenaars, die niet koopman is , hetzij door 
afzonderltjke wetsbepalingen, hetzij door eene herziening van den titel van het 
Wetboek van Rechtsvordering aangaande kennelijk onvermogen. 

Hieruit volgt, dat de bedoeling van mijn amendement eene geheel snbsidiaire 
is. Nu ben ik echter van mee.ning geworden, dat wellicht ons Reglement van 
Orde zou kunnen geacht worden in den weg te staan aan de verwezenlijking 
van die subsidiaire bedoeling, aangezien dit Reglement eene zekere volgorde voor 
de stemmingen aangeeft over de ter tafel liggende amendementen. 

Ofschoon ik dit bezwaar nu niet geheel onoverkomelijk acht, wil ik liever de 
quaestie vermijden als het mogelijk is. En dat kan inderdaad door mij voor te 
behouden het denkbeeld, dat aan mijn amendement ten grondslag l;gt, nader te 
belichamen, indien het noodig mocht zijn , door het voorstellen van een additioneel 
artikel, in te lasschen tusschen de artikelen 1 en 2. Vertrouwende dat u mij 
daartoe eventueel in de gelegenheid zult willen stellen, t rek ik, Mijnheer de 
Voorzitter, voorloopig mijn amendement in. 

De heer LEVY : Ik wensch mij nog op het oogenblik niet nit te laten o ... er 
de voorgestelde amendementen van de heer en van Honten en Tydemlln ; doch in 
het belang van de zaak wenseh ik de vrij heid t.e nemen dien beiden voorstellers 
ter elucidatie van hunne amendementen eene vraag te doen. 

De aanhef van 's heeren van Honten's amendement lnidt nn: "De schnldenaar 
die blijk geeft van onvermogen om zijne opeischba /" e schu ldon te betalen" . .. In 
deze woorden derhal ve ligt reeds eene tegenstelling met de niet-opeischbare schul-
deu . Nu wensch ik mijne vraag aan den heer van Houten kortelij k samen te 
vatten. Hoe heb ik nn in gedachten voort t e gaan? Moet ik nu lezen als volgt : 
"De schuldenaar die blijk geeft van onvermogen om zijne opeischbare schulden te 
betalen, maM' d ie genoeg veI-mo.gen hebben zou om alles te betalen, bijaldien de 
upeiscllbctl'e schlllden 11 iet opeischbaclI" wM'en"? I s dit de bedoeling van den ge-
achten voorsteller? 

Wanneer dat het doel is, dan is hetgeen door een zoodanigen debiteur gevraagd 
wordt niets anders dan een uitstel , een moratorium ; dan zegt hij en geeft blijk 
dat hij wel alles zou kunnen be talen, mits op dit oogenblik zijne opeischbare 
schulden niet opeischbare zouden zijn . 

Welnn , is dat het doel , dan is daarvoor een middel in de surséance ... an be-
taling; dat is het aangewezen middel. 
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Omdat de heer van Houten hier stelt het criterium van opeischbaarheid en 
dus van zelf doet geboren worden de tegenstelling met de niet-opeischbaarheid, 
ontstaat de moeilijkheid. 

Wanneer iemand voor den rechter komt en zegt: ik ben onvermogend om 
mijne opeischbare schulden te betalen, maar wel in staat om 100 pct. uit te 
keeren, mits men mij eene speling van tijd geeft, dan verkeert hij in het geval 
van surseance en kan van dat middel gebruik makeu. 

Wanneer de heer van Houten de goedheid zou willen hebben mij nader in te 
lichten omtrent de bedoeling van zijn amendement en omtrent de tegenstelling 
van het amendement met het in het wetsontwerp gegeven middel van snrséance, 
dan eerst zal ik bij machte zijn mijne stem te fixeeren omtrent zijn amendement. 

Eene soortgelijke vraag wensch ik te doen aan den geëerden voorsteller van 
het 2de amendement, den heer Tydeman. 

Ingevolge dit amendement zal art. 1 van dit wetsontwerp worden gelezen als 
volgt: 

"De schuldenaar, die ophoudt te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij 
op verzoek van een of meer zijner schuldeischers , hetzij op requisitoir van het 
openbaar ministerie , bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard, 
indien dit in het belang zijner gezamenlijke schuldeischers wenschelijk is". 

N u vraag ik den geachten voorsteller: hoe moet de rechter zich overtuigen of 
het is in het belang der gezamenlijke schuldeischers? Van deze voorwaarde toch 
wordt de faillietverklaring afhankelijk gemaakt. Ik begrijp dat de rechter de 
gezamenlijke crediteuren hoort; dat hij zich een staat laat voorleggen; maar aan 
dien staat heeft hij niet genoeg, tenzij de daarop voorkomende posten zijn geve-
rifieerd door het hooren van personen. In elk geval moet er een middel zijn om 
den rechter in de mogelijkheid te stellen te zien of aan de voorwaarde van het 
amendement zij voldaan. Ik begrijp echter niet dat dit zoo geheel ill VUfJO wordt 
gelaten; dat men in het algemeen tot den rechter zegt niet alleen te moeten 
letten op de aanvrage door den crediteur of de crediteuren gedaan, maar ook op 
andere crediteuren die hij niet kent en die hij toch moet oproepen . 

Op de aangegeven klip zal de voorwaarde van het amendement stuiten, en ook 
te dien aanzien verzoek ik nadere inlichting, om daarna mijne stem over het 
amendement te kunnen bepalen. 

De heer DE KANTER: Al vorens te spreken over de amendementen, moet ik 
voldoen aan het verzoek van den Minister van Justitie , gisteren tot mij gericht, 
om nader terug te komen op mijne vraag betreffende art. 10 der wet van 22 
April 1855, regelende het recht van vereeniging en vergadering. Ik meen thans 
die vraag te moeten herhalen , omdat in art. 1 van het wetsontwerp aan het open-
baar ministerie een plicht wordt opgedragen, zooals ook geschiedt in art. 10 der 
genoemde wet. 

In beide gevallen zal het openbaar ministerie moeten handelen in het openbaar 
belang. Volgens genoemd art. 10 moet het openbaar ministerie vragen de destitu-
tie van den rechtspersoon op grond van afwij king van goedgekenrde statuten; 
terwijl krachtens art. 1 van het wetsontwerp het openbaar ministerie hetzelfde 
moet doen, althans met hetzelfde gevolg, op grond van bet algemeen belang. In 
beide gevallen komt de destitutie tot stand , doch de wijze vanIiq uidatie verschilt 
zeer. Voor hem die op grond van art. 10 der wet van 1855 wordt geattaq neerd 
is de mogelijkheid om te herleven nitgesloten, die overblijft als de aanvraag ge-
schiedt op grond van art. 1 van het wetsontwerp. 

Nu erken ik dat de gevallen niet gelijkstaan en dat er een tal van gevallen 
denkbaar is waarbij het buiten kijf is of art. 1 van het ontwerp, of art. 10 van 
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de wet op het recht van vereeniging zal moeten worden toegepast: maar het kan 
zijn dat daaromtrent verschil van meening bestaat. Ik stel mij voor bijv. dat in 
goedgekeurde statuten van eene vereeniging staat, dat den directeur zal worden 
uitgekeerd een vast traktement , en dat het traktement niet wordt betaald. Dat 
kan zijn eeu ophouden van betaling, maar ook eene afwijking van goedgekeu1'de 
statuten. Daarom vraag ik, of bij onveranderd behoud van art. 1 van dit ontwerp 
niet eene wijziging zal moeten worden gebracht in art. 10 der wet van 1855, 
en wel eene zoodanige waaruit blijkt dat nu bedoeld blijven die afwijkingen van 
goedgekeurde statuteu, die niet vallen in het kader van dit ontwerp. 

N u een enkel woord over de voorgestelde amendementen. Ik geloof dat de 
voorstanders van het ontwerp het in hooge mate hebben te waardeeren dat de 
voorstellers van de amendement·en in deze aannemen eene zoo verzoenende houding. 
De heer van Karnebeek is begonnen met zij n amendem ent zelfs in te trekken 
en heeft daaraan toegevoegd het niet te zu llen laten herleven wanneer op eeni-
gerlei wijze aan zijne bezwaren wordt tegemoet gekomen door aanneming van een 
der andere amendementen. De heer van Houten heeft verklaard, wanneer het 
amendement van den heer van der Kaay wordt aangenomen ook tevreden te zul-
len zijn. 

Ik voor mij houd het artikel liefst onveranderd om de redenen gisteren reeds 
met een enkel woord door mij gemotiveerd. Wij blijven dan in de terminologie 
van het bestaande recht, wij behouden de sacramenteele nitdrukking die thans 
in art. 764 van het Wetboek van Koophandel gevonden wordt pn over de be-
teekenis daarvan bestaat eene gevestigde jurisprudentie, terwijl iedere 
van uitdrukkingen weder eene zekere onzekerheid in de jurisprudentie zal schep-
pen. Maar wanneer de heer van Houten voor het ontwerp te winnen is door de 
- geloof ik - onschuldige coucessie, die de grondtoon was vau de toelichtinl!' 
van zijn amendement, zal ik gaarne bereid zijn de verzoenende hand die hlj uit-
steekt aan te nemen. 

Ik wensch hem daarom twee vragen te doen. In de eerste plaats of hij zijn 
amendement zou willen wijzigen in dezen zin dat het amendement van den heer 
van der Kaay er in werd opgenomen, en in de tweede plaats, of hij niet in 
ieder geval het tweede lid van zijn amendement zou willen laten vervallen: het 
komt mij toch voor, dat dit is een dood paard aan een boom gebonden, en wel 
omdat er twee woorden in voorkomen die den rechter toch geven de volledige 
vrijheid, die hij juist wil beperken. Zoolang toch de woorden "onder andere" in 
de tweede alinea blij ven opgenomen, kan de rechter het in alle gevallen toepas-
sen, zonder te letten op die welke het amendement speciaal voor de toepasselijk-
heid aanwijst. Schrapt hij daarentegen de woorden, dan zou het artikel gevaarlijk 
worden, want dan zouden den rechter de handen veel te veel gebonden zijn, 
hetgeen ook de bedoeling niet is ';'an den voorsteller, anders zou hij die woorden 
"onder andere" niet hebben opgenomen. 

Ik hoop dat wij op die wijze samen kunnen werken om eene formuleering van 
art. 1 vast te stellen die aan alle bezwaren te gemoet komt. 

De heer SMIDT, Ministe1' van Justitie : De vraag van den geachten afgevaar-
digde uit Bergum, den de Kanter, reeds gisteren door hem gedaan omtrent 
de verhouding van dit wetsontwerp tot art. 10 van de wet op het recht van 
vereeniging en vergadering, worde het eerst besproken. 

Naar het mij voorkomt is de oplossing eenvoudig. 
Dit wetsontwerp betrekt onder de faillietverklaring alleen vereemgmgen die 

rechtspersoonlijkheid bezitten. Dus: eene vereeniging die rechtspersoonlijkheid 
heeft en ophoudt te betalen, kan, wanneer redenen van openbaar belang daartoe 
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leiden, failliet verklaard worden op requisitoir van het openbaar ministerie. 
Art. 10 der wet van 1855 betreft een ander geval: daar is geen q uaestie van 

eene vereeniging , die opgehouden heeft te betalen maar van eene vereeniging die 
afwijkt van hare Koninklijk goedgekeurde statuten , tengevolge waarvan het 
openbaar ministerie het initiatief kan nemen om de rechtspersoonlijkheid van die 
vereeniging te laten vervallen. Wordt daaraan door den rechter gevolg gegeven, 
dan is de vereeniging niet meer een rechtspersoon. Daardoor alléén reeds zal zij 
niet meer kunnen vallen onder de termen van de wet op het faillissement. Te 
haren aanzien zal dan echter gehandeld moeten worden overeenkomstig het laat-
Rte lid van art. 10 der wet op het I'echt vau vereeuiging, en zal de verevening 
harer zaken onder toezicht des rechters geschieden op de wijze en met inachtne· 
ming van de formaliteiten omtrent de onbeheerde nalatenschappen vastgesteld. 

De gevallen zijn dns geheel verschill end eu vau eeuig conflict tnsschen die 
beide, het eene volgens deze wet, het ander volgens gemeld art. 10 te behand e-
len, kan geen sprake zijn. 

Nu de amendementeu. Ga ik daarover het hedeu eu in de vorige zittingen gespro-
kene na, dan is mij niet gebleken van eenig principieel versc.hil. Tusschen het-
geen met betrekking tot art. 1 door en namens de Commissie van Voorbereiding 
gezegd of in de gewisselde stukken uitvoerig behandeld is, en hetgeen de amen-
dementen beoogen en hunne voorstellers wenschen, bestaat eigenlijk zelfs geen 
zakelijk verschil. Ik erken echter , dat het moeilijk is de bedoeling beknopt en 
duidelijk uit te drukken, en het verschil loopt dan ook inderdaad over de wijze 
van formuleering. 

De Regeering is van meening dat hetgeen verlangd wordt, als conditie van 
eene faiJlissementsverklaring, opgesloteu ligt in de technische uitdrukking: "op-
houden te betalen", en dat de speelruimte die er ten deze moest bestaan voor de 
uitspraak van den rechter, bestaat in de aan hem overgelaten appreciatie, wan· 
neer het ophouden van betalen aanwezig is. Hierbij echter is eene zaak waar, 
welke de heer van Hout.en nu opuieuw gereleveerd heeft en door mij niet ontkend 
is en wordt: in de Memorie van Toelichting is niet voorzichtig genoeg, maar 
mijns inziens te specieus en te casuïstisch getreden in eene beschouwing van de 
beteekenis der nitdrukking "ophouden te betalen". 

Dit feit op zich zelf is niet te veranderen; maar elk nadeel voor de toepassing 
is opgeheven , omdat in het Regeeringsantwoord, voorkomende in het Verslag der 
Commissie van Voorbereiding (zie bladz. 25 [hiervoor bI. 53]) in parlementaire 
termen die beschouwingen zijn teruggenomen, althans is te kennen gegeven, dat 
ze inderdaad te uitvoerig zijn en cum g1"C!/iO salis, dat is in verband met "den 
aard en het wezen van het instituut", moeteu opgevat worden. 

Ik heb dus gedaan wat ik kou, om er mij en de wet van los te maken; maar 
toch heeft die toelichting eenigen verkeerden indruk gemaakt en opnieuw blijft 
zij doorwerken , in dien zin, dat er feitelijk voortdurend verschil van meening 
over de kracht van die woorden blijft bestaan. Vandaar de amendementen. 

Er is verschil: de heer van Houten heeft nu opnieuw beweerd, dat "ophouden 
te betalen" zou zijn eene specifieke handelsuitdrukking, die men nn ook bniten 
de handelswereld toepasselijk wil maken. Ik bltjf dit betwisten , maar blijven 
daarmede tegenover elkander staan, terwijl het wenschelijk is, om het verschil 
uit den weg te ruimen en eene opvatting en toepassing in den geest, dien wij 
allen voorstaan, te verzekeren. 

Hoe echter? Ik heb er herhaaldelijk over gedacht. Meil zou ook naar 
ding van hetgeen gisteren gememoreerd werd, eene bepaling kunnen voorstellen 
in den geest van de Duitsche wet. Maar nieuwe, hier niet gebruikelij ke termen, 
zouden weder aanleiding geven tot nieuwe verschillen, en kon men het er hier 
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al over eens worden, in de praktijk zou het lang duren, vóór dat zich eene vaste 
jurisprudentie zou gevormd hebben. 

Ook het amendement van den heer van Houten is met belangstelling nagegaan. 
Moge het zakelijk bij mij ook al geeu bezwaar ontmoeten, wat de redactie betreft 
gaat het aan hetzelfde euvel mank , als waaraan eene bepaling zou lijden ontleend 
aan de Duitsche wet. 

Omtrent het in deze materie nieuwe element van "onvermogen" bijv., kunnen 
zeer verschillende vragen gesteld worden. Dat onvermogen moet blijken. Hoe zal 
een schuldeischer bij machte zijn daa rtoe het materiaal te leveren? Dan: waarom 
moet dat bestaan ten aanzien van opeischbat'e schulden? De heer Levy heeft 
reeds vragen gedaan, die aantoon en , welke twijfel al aanstonds rij st. Mijnerzijds 
zou ik iets anders nog kunnen aanvoeren. Stellen wij ons het geval , dat iemand 
volkomen valt in de termen om failliet te gaan. Maar daarom behoeft hij volstrekt 
niet onvermogend te zijn om zijne voor 'toogenblik opeischbare schulden tekwij-
ten uit de waarde zijner goederen. Mogen het nu ook alleen redactiebezwaren 
zij n, el' zijn ook andere, die - ik ben het met den heerde Kanter eens- uiteen 
legislatief oogpunt niet kunnen worden voorbijgezien. Aldus bijv. het woord: 
"onder andere", in het 2de lid. Ik h erinner daarbij aan gelijke woorden in zeker 
artikel van de wapen-wet, dat door niemand wordt goedgekeurd en ook in de 
praktijk zich niet heeft aanbevolen. En toch kan dat woord in den gedachten-
gang van het amendement ook niet gemist worden. Daaraan knoopt zich vast 
eene opnoeming van gevallen, die doet vragen: waarom zijn ook andere daal' niet 
bijgenomen? - Wanneer een schuldeischer bijv. in het bezit is van een executori-
alen titel, waarom mag dit dan niet, evenzeer als een geprotesteerde wissel, 
gelden voor het vermoeden, in het tweede lid uitgedru kt? 

Op zijn minst zullen de bezwaren , die geopperd zij n, naar ik vrees, zich ver-
plaatsen, door te treden in het amendement van den heel' van heer van Houten, 
en wij zullen, geloof ik , nieuwe bezwaren van anderen aard daarnevens ontmoe-
ten, die vermeden worden in de redactie van dit ontwerp. 

Thans het amendement dat gisteren door den geachten afgevaardigde uit Alk-
maar, den heer van der Kaay, is aangekondigd en heden door den geachte u 
afgevaardigde uit Tiel, den heer Tydeman, is ingediend en toegelicht. Wat be-
treft de formuleering zou ik minder bezwaar hebben, maar of ik ' het amendement 
noodig acht? het oog op de beteekenis der technische uitdrukking "Qphou-
den te betalen" in geen enkel opzicht. Maar. wanneer men meent , zooals ettelijke 
leden te kennen gaven, dat daardoor eene verduidelijking wordt aangebmcht en 
wanneer geen overwegende bedenkingen daartegen bestaan , waarom zou het ge-
meen overleg hiel' dan niet zijne werking kunnen hebben? Niettemin, onvoor-
waardelijk kan ik mij niet vóór de gebezigde redactie verklaren. De heel' Levy 
heeft , naar aanleiding van dit amendement, te recht de vraag gedaan, hoe de 
rechter zich zal moeten overtuigen van het belang van de .qezrtmenUjlce schuld-
eischers? Zal hij ze daarvoor allen moeten oproepen en daarover hooren? 

Die bedenking en ook eene andere die meer den zin betreft, leidt mij el' toe, 
den geachten voorsteller te vragen of hij , t el' ondervanging van die bezwaren, 
niet zou kunnen goedvinden om . gelijk ook wel de bedoeling zal zijn, in plaats 
van: in het belang zijner gezamenlijke schuldeischers, te lezen: "in het gemeen-
schappelijk belang zijner schuldeischers". 

Dit is eene zaak, die de rechter gemakkelijk kan beoordeelen naar de feiten 
die hem worden medegedeeld en na verhoor van den persoon des schuldenaars. 

Een tweede punt. Het amendement strekt, om uit het ontwerp te verwijderen 
de woorden, "om redenen van openbaar belang", die alleen het Open baar Mini-
sterie bevoegd maken om de faillietverklaring te requireeren. De geachte voor-
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steller zegt, dat is niet noodig om die woorden te behouden , want die redenen 
zullen vanzelf gelegen zijn in het belang van de gezamenlijke schuldeischers. I s 
dit wel juist? De belangen van de schuldeischers zUn niet anders dan private 
belangen en daarvoor moeten de privaatpersonen zelven opkomen, namelUk de 
schuldeischers. Het Opeubaar Ministerie mag niet ger'lepen zijn daarvoor op te 
treden. In overleg met de Commissie van Voorbereiding zUn de woorden: "om 
redenen van open baar belang" in het artikel gebracht, en waar inderdaad ge-
wichtige gronden tot die opneming hebben geleid, is het zeer ongewenscht ze 
thans zonder reden met één slag daaruit weder te verwijderen. Gebeurde het, dan 
zouden ook de woorden: "op requisit.oir van het Openbaar Ministerie" moeten 
wegvallen, maar daartegen bestaan weder andere bedenkingen. Ik zoude daarom 
den geachten voorsteller wel willen vragen of het amendement niet volkomen 
aan de bedoeling zou blUven beantwoorden, wanneer uit het artikel de geheele 
periode: "hetzij om redeuen van openbaar belang op requisitoir van het Openbaar 
Ministerie", wegviel, en dau iu een tweede lid de zaak hersteld werd door daarin 
te lezen: "De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, om redenen vau 
openbaar belang , op requisitoir van het Openbaar Ministerie". 

Het is alleen dit weinige, dat ik in het midden heb te brengen, ten einde zoo 
mogelijk mijnerzijds mede te werken tot het vinden van een weg om tot overeen-
stemming te geraken. 

De heer HUBER, lid del" Commissie van VoQt·bereidin.lJ: Na de te gemoet 
komende houding van de voorstellers der beide amendementeu, kan de Commissie 
met haar advies zeer kort zijn. r 

De Commissie heeft bezwaar tegen het amendement van den heer van Houten, 
om de redenen reeds door de Regeering aangevoerd. Zij voegt er dit bezwaar bij : 
dat, naar hare meening , ten onrechte in het amendement de nitdrukking wordt 
gebezigd: "onvermogend om zijne schulden te betalen". Dit is eene beperking, 
dewijl uit de schriftelijke beraadslaging tusschen de Regeering en de Commissie 
duidelijk blijkt , dat ook wel degelijk de onwil om te betalen den staat van fail-
lissement in het leven moet kunnen roepen. Dat kan ook niet anders. Wij hebben 
hier den concut·stlS Cyedit01·um te regelen, wanneer deze zich tegenover den insol-
venten boedel doet gelden. Het faillissement moet kunnen worden uitgesproken 
als samenloop van schuldeischers, die geen betaling erlangen, plaats heeft. 
En nu zal het inderdaad blijken voor den creditenr in de praktijk ontzaglijk 
moeilijk, ja onmogelijk te zijn, aan te toon en in elk geval dat alleen onvermogen 
om te betalen, geen onwil, dit ophonden van betalen heeft veroorzaakt. Het feit 
dat er concursus is en niet-betaling, kan de crediteur wel bewijzeu , maar in de 
meeste gevallen het hem onmogelijk zijn aan te toonen, dat die concursus 
niet door ouwil, wel door onvermogen in het leven is geroepen. 

De Commissie kan zich in de tweede plaats moeilijk vereenigen met het amen-
dement van den heer van Bonten, omdat in het tweede lid eenige voorbeelden 
wordeu gegeven van gevalleu waarin faillietverklaring kan worden uitgesproken. 
De Minister heeft er reeds op gewezen dat het niet wenschelijk kan ziju dat in. 
de wet voorbeelden worden opgegeven. Men weet dan niet binnen welke greuzen 
nitbreiding daarvan mag plaats hebben, of ook en op welke wijze die voorbeelde.n 
door analogie aangevuld mogen worden. De Commissie acht dus de formnleering 
van den heer van Houteu niet wenschelijk. De geachte afgevaardigde heeft even-
wel verklaard zich te willen nederleggen bii het amendement van den heer van 
der Kaay, overgenomen door den heer Tydeman. 

Laat ik daarover dit zeggen: De Commissie van Voorbereiding staat eiO"enlijk 
op dit standpunt: eenstemmig zoude zij verkiezen art. 1 te behouden, zoo:ls het 
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door de Regeering is voorgesteld. Wat het ophouden van betaling betreft, is het 
bet oude artikel dat wij sinds 1838 in het Wetboek van Koophandel hebbeu. 

De heer de Kanter heeft er reeds volkomen terecht op gewezen, dat ar. 764 
Wet.boek van Koophandel sedert zijn begtaan geen reden tot ergernis, geen klacht 
we!("ens slechte rechtspraak heeft gegeven. Er is alles vóór een beproefd wetsar-
tikel intact te behouden. 

De voorstellers der amendementen zijn echter bevreesd , dat bij onveranderd 
behoD(} van dit artikel het faillissement wat spoedig zal kunnen worden uitge-
sproken, eene vrees die voornamelijk hieruit voortspruit, dat het tegenwoordige 
wetsoutwerp den staat van faillissement ook toepasselijk wil verklaren op niet-
kooplieden. 

Ik geloof echter, dat die beeren zich dat bezwaar te ernstig voorstellen. lm· 
mers, omdat de kring van personen op wie de staat van faillissement kan worden 
toegepast, zich uitbreidt, behoeft men toch nog niet voor eene lichtvaardigertoe-
passing te vreezen. Ook tegenover kooplieden kan lichtvaardig .den staat van 
faillissement worden uitgesproken, maar daarover heeft men tot nog toe geene 
reden van klagen gehad. 

Wij willen indèrdaad hetzelfde; wij willen even goed waken tegen te vroege, 
en daarom niet te rechtvaardigen, in staat van failli ssementstelling. De bijvoeging 
door den heer van der Kaay voorgesteld is zeer onscliuldig. Doch zij schijut de 
bezwaarden te kunnen bevredigen. 

Welnu, dan is de Commissie bereid, zich bij de wijziging, zooals die in be-
ginsel door den heer van der Kaay is aangegeven en door den Minister gewijzigd, 
neer te leggen. Doch zij blijft niettemin de voorkeur geven aan je formuleering 
van de Regeering zooals die in het gewijzigd wetsontwerp is opgenomen. 

Wanne€);: dus de heer Tydeman genegen mocht zijn aie formuleering van den 
Minister over te nemen, kan de Commissie wel tot aanneming van het amende-
ment adviseeren. 

De heer TYDEMAN: Wanneer ik den heer Levy had moeten beantwoorden, 
vó',r dat de heer Minister gesproken bad, zou mijn antwoord ongetwijfeld dezelfde 
gedachte hebben weergegeven, die nu d00r den Minister is uitgesproken. Immers 
heeft Zijne Excellentie nu voorgesteld te lezen, in plaats van: "bet belang zijner 
gezamenlijke scbuldeischers". "het gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers". 
Ik zou dan hebben opgemerkt dat het niet de bedoeling van het amendement is, 
dat het onderscheiden belang van alle schuldeischers, individueel, bij het faillisse-
ment zoude blijken, maar wel dat het belang van het complex der crediteuren, 
zooals het zou staan in het faillissement als geheel tegenover den debiteur, er 
door gebaat zal zijn. Da.t denkbeeld nu wordt mijns inzien in de woorden van 
den Minister inderdaad duidelijker uitgedrukt dan in het amendement en ik 
vcrkl:1ar mij dus met 's Ministers redactie gaarne te vereenigen. 

Ook met de tweede wijziging en het daaromtrent door den Minister gesprokene 
kan ik mij vereenigen en ik ben bereid die wijzigingen in het amendement aan 
te brengen. 

De heer SMIDT, Mi"iûe,' t'(j;n JU8ti1;e: Van den geachten voorsteller van het 
amendement meen ik vernomen te hebben , dat hij met de door mij in overweging 
gegeven wijzigingen zich vereenigt. Het artikel zou dan luiden: 

"De schuldenaar , die ophoudt te betalen , wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij 
op verzoek van een of meer zijner sehuldeisehers, bij rechterlijk vonnis in staat 
van faillissement verklaard , indien dit in het gemeenscha.ppelijk belang zijner 
schuldeischers wenschelijk blÜkt. 
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"De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, om redenen van openbaar 
ilelanj(", op requisitoir van het Opeubaar Ministerie". 

Indien, gelijk ik geloof, dit nu ook de bedoeling is yan ueu geachten voor-
steller, verklaar ik mij bereid het amendement over te nemen. 

De heer LEVY: Het mij leed, dat ik, nadat het artikel den definitieven 
vorm, die zooeven is voorgelezen, heeft gekregen , dezelfde vraag moet richten tot 
de Regeering als ik zooeven tot den geachten voorsteller heb gericht. Mijn bezwaar 
is niet ondervangen door de bewoordingen , zooals deze thans luiden. Iemand zal 
worden failliet verklaard, indien dit in het gemeenschappelijk belang zijner schuld-
eischers wenschelijk blijkt. Let wel, dit is de voorwaarde, - het moge een tech-
nisch-juridische quaestie zijn, maal' deze wet is gemaakt voor de praktijk -
waarvan de faillietverklaring afhankelijk is. 

De faillietverkl aring kan alleen dan worden uitgesproken, indien dit blijkt in 
bet gemeenschappelijk belang van zijne schuldeischers wenschelijk te zijn. 

Nu zeg ik eenvoudig, wanneer men mij geen nader antwoord weet te geven: 
dan krijgt men nooit iemand failliet. Het kan toch de bedoeling niet zijn, dat 
men eene wet zou maken, zoo, dat men nooit iemand onder yigueur van die wet 
kan krijgen. 

Wanneer de rechter alleen dan de faillietverklaring uitspreken kan, indien el' 
eene voorwaarde wordt vervuld, dan moet toch het middel aanwezig zijn, waar-
ioor den rechter van de vervulling der voorwaarde blij kt. Dan kan men niet 

het is de zaak van den verzoeker dit duidellik te maken; de verzoeker 
kan dit niet duidelijk maken, hij spreekt voor zich zelf , of wanneer men heeft 
verzoeker a, b en c, zoo spreken zij voor a, b en c. 

Heeft men hier noodig, dat van gemeenschappelijk belang der crediteuren moet 
blijken, zoo wensch ik den Minister bescheiden, doch met aandrang te vragen : 
hoe Zijne Excellentie zich voorstelt , dat hiervan blijken zal, en wanneer de Mi-
nister daarop geen antwoord weet te geven, zoo meen ik, dat wij in het eerste 
artikel van deze wet zullen schrij ven eeue sententia declaratoria, eene bepaling, 
die in het maatschappelijk leveu geene toepassing zal vinden. 

De heer VAN HO OTEN: Ik heb niet het bezwaar, hetwelk dool' den heel' Levy 
wordt geopperd tegen de redactie, zooals zij thans van Regeeringswege is gewijzigd. 

De heer Levy schijnt te meen en , dat hier een bewijs zal moeten worden ge-
leverd, zooals dit in een éontradictoir proces moet geleverd worden. 

Het betreft hier een van die zaken, waarin aan des rechters prudentie wordt 
overgelaten om te handelen op de gronden , ontwikkeld in de verzoekschriften , 
welke aan zijn oordeel zijn onderworpen. Wij hebben nu den tijd niet om de 
verschillende rechtsbepalingen op te zoeken, waar op gelijke wijze, tel' discretie 
van den rechter, onder zekere voorwaarde eene bevoegdheid wordt gegeven. 

De rechter moet nagaan of de in het verzoekschrift vermelde omstandigheden 
aanleiding geven om in het belang der schuldeischers de faillietverklaring uit te 
spreken. Op grond van dat exposé van feiten kan hij aannemen dat het geval 
aanwezig is waarin de wet beoogt ten bate der gezamenlijke schuldeischers dezen 
vorm van executie te verkiezen boven de gewone. Ik kan dan ook de vraag van 
den heer Levy niet anders dan specieus noemen; zij kan slechts gevolg zijn van 
de gewoonte, om aan het contradictoir proces te denken, zoodat hij er niet op lel 
dat het hier geldt eene bepaling van het gracieus proces. Ook bij ongewijzigde 
redactie is er geen bezwaar dat de rechter afgaat op de feiten in het verzoekschrift 
aangegeven, wanneer niet de inlichtingen van den candidaat-gefailleerde bij zijn 
verhoor verstrekt hem aan de juistheid doen twijfelen. 
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Door de dwaling waarin de heer Levy verkeert schijnt hij de overeenstemming, 
tot aller genoegen ten aanzien van de formuleering van art. 1 verkregen, te 
willen verbreken - niet met de bedoeling om te verbreken - door ons bang te ma-
ken voor een spook dat geen realiteit bezit. Hoe dikwijls moet niet de rechter 
intervenieeren in zaken waarin minderjarigen betrokken zijn, zonder dat ooit er 
aan gedacht wordt daarin eene bew1jsvoering te hebben volgens de regels van 
het contradictoir proces? Ook in het procesrecht vindt men aan den rechter vele 
zaken overgelaten, waarbjj zijne gegeven worden pe,.iculo petentis, 
dat is, de aanvrager moet er voor instaan, dat de feiten juist zijn. De rechter 
heeft het recht de feiten in het verzoekschrift ontwikkeld onder verantwoorde-
lijkheid van den verzoeker als waar aan te nemen. Wierd op onware feiten een 
failli ssement verkregen, dan zou de aanvrager de beschikking van den rechter 
met hare verantwoordelijkheid moeten dekken, in den vorm van betaling van 
kosten, schaden en interesten. 

Indien ik mijn eigen amendement nu nog bleef verdedigen zou ik niets anders 
verdedigen dan mijne competentie om een amendement goed te formuleeren. Im-
mers heeft dat amendement ztjne bestemming bereikt en ik zal het niet handha-
ven tegenover het andere: dat door de Regeering en de Commissie van Voorbe-
reiding wordt goedgekenrd. 

Slechts over een paar punten een enkel woord. De invoeging van het woord 
"opeischbare" hangt samen met de toelichting der Regeering van art. 11 [131. 

Bier kan alleen sprake zijn van opeischbare schulden. 
De vraag van den heer Levy is zeer moeilijk te beantwoorden, wani. hij gaat 

bij zijne vraag uit van de onderstelling, dat de gezamenlij ke schulden eene klei-
ner hoeveelheid zouden zijn dan de opeischbare schnlden. 

En wat de tweede alinea aangaat, indien de heer Huber naziet art. 1953 Bur-
gerlijk Wetboek, waar over de vermoedeus wordt gehandeld, dan zal hij zien daf 
daar precies dezelfde nitdrukking "onder andere" wordt gebruikt, en in het zelfde 
verband als in mijn voorstel. 

Ik heb reeds van den beginne af aan gezegd dat het mij te doen was om eene 
formuleering te verkrijgen, die mijne bezwaren ophief, niet om mijne formnleering 
te doen aannemen . Ik moet dus verklaren, na de overneming van het amende-
ment van der Kaay-Tydeman, mijn voorstel in te trekken. 

Nog deze opmerking. Ik neem nota van hetgeen door den Minister ten slotte 
is gezegd over de nitdrukking "ophouden van betalen" en dat de Minister die 
uitdrukking expressis verbis heeft losgemaakt van de toelichting waarmede die 
woorden in het eerste ontwerp hier zijn geintroduceerd. In zoo ver als de officieele 
interpretatie van de Regeeringstafel op de uitlegging van die woorden van invloed 
is, zal die nitlegging niet mogen geschieden naar de oorspronkelijke toelichting, 
maar naar die welke bij het overleg tusschen dezen Minister en de Commissie 
gegeven is. 

De heer LEVY: Slechts een enkel woord naar aanleiding van hetgeen door 
den laatsten sPl·eker gezegd is. 

In allen ernst aanvaarde die geachte spreker de verzekering, die mij werkelijk ten 
volle gemeend is, dat het mijne bedoeling niet is om de overeenstemming te verbreken 
die ontstaan is tusschen hen die bezwaren hadden tegen art. 1 van dit ontwerp. 

Integendeel, dat ik van ganscher harte wensch dat de principieele bezwaren uit 
den weg worden geruimd, en dat de arbeid van de groote eminente juristen , die 
bieraan hunne krachten gewijd hebben, tot stand kome . 
.. Uit dat oogpnnt gelieve men mijne oppositie te beschouwen als eene vriende-

l1Jke oppositie. 
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Maar wij maken eene wet die toegepa.st moet worden, en wel door den rechter, 
die zich rekenschap moet geven van het woord dat in een wetsartikel voorkomt. 

Nu laat ik daar de onderscheiding, die hier werkelijk niet te pas komt, ttlS' 
schen contradictoire en voluntaire jurisdictie; ik wil de Kamer daarmede niet op-
houden zij heeft daarmede niets te maken. 

De Kamer geve zich rekenschap van den loop van de zaak. 
Daar is eene rechtbank. Die r"-chtbank komt in bet bezit van requesten van 

een, twee, drie verschillende crediteuren. Die crediteuren zeggen, wij hebben op-
eischbare schu lden, die niet zijn vervallen, wij verzoeken faillietverklaring. 

Nu moet die faillietverklaring worden uitgesproken. Wanneer echter? 
Nemen wij nu voor ons art. 1 van dit wetsontwerp. 
Die faillietverklaring mag alleen worden uitgesproken indien ik vestig de 

aandacht van de Kamer op dat woord indl:en - dat is de conditie die vooraf 
gaat aan het uitspreken van de faillietverklaring. Derhalve moet die conditie 
worden vervuld door den rechter ; hij behoeft geen letterknecht te zijn, maar hij 
moet de wet naleven , eu de wet spreekt van zoodanige conditie. 

Wanneer mag nu die faillietverklaring worden uitgesproken? Indien dit in het 
gemeenschappelijk belang van de schuldeischers wenschelijk blijkt. Alleen dan 
mag hij de faillietverklaring uitspreken . 

Wanneer den rechter dat niet blijkt, dan mag de rechter de faillietverklaring 
niet uitsprekeu. De rechter heeft voor zich drie, vier, tieu requesten, die na-
tuurlijk alle sprekeu over de belangen van de personen die ze indienden. 

Pel'iculo petentis, zegt de heer van Houten, natuurlijk, maar in die requesten 
wordt eenvoudig gesproken van het niet betalen van eene schuld aan de reques-
tranten. 

De recbter is in het geheel niet voorgelicht omtrent bet bestaan vau andere 
crediteuren, die zich niet tot hem gewend hebben om faillietverklaring te ver-
krijgen. 

De rechter weet niets van den ,tand van zaken, van de boeken; hij weet niet 
anders dan wat hij voor zich heeft. 

Vandaar dat ik recuseer hetgeen de heer van Houten gezegd heeft ten aanzien 
der minderjarigen; daar heeft de rechter de gegevens; daar is de nitspraak van 
den familieraad of iets dergelijks; daar ziin retro-acta, die den rechter voorlich· 
ten. Maar hier weet de rechter absoluut niets, buiten hetgeen in de requesten 
staat. Toch mag hij geene faillissementsverklaring uitspreken, want dat moet 
wenschelijk zijn in het gemeenschappelijk belang der crediteuren? Hoe moet ,le 
rechter zich daarvan vergewissen? Kan hij dat niet , dan krijgt niemand ooit 
een faillissement; dan hebben wij eene overeenstemming verkregen, die geene 
overeenstemming is, en dan maken wij eene wet, die niet toegepast kan worden. 

De heer L ue ASSE: Ik deel volkomen de zienswijze van den heer Levyen ik 
aarzel niet te verklaren dat, wanneer dit artikel in stemming komt. zooals het 
thans door de Regeering gewijzigd is, ik er tegen stemmen zal, omdat bet dan 
voor crediteuren zoo goed als onmogelijk wordt om hnnne debitenren in staat van 
faillissement te doen verklaren. 

De debiteur toch zal alleen dan in staat van faillissement verklaard kunnen 
worden, indien dit wellschelijk blijkt in het gemeenschappelijk behng der credi-
teuren. Dit is eene voorwaarde, waarvan de faillietverklaring afhankelijk is gesteld. 

Hoe zal nu de rerMer kennis krijgen van al de schnldeischers van den debiteur, 
wiens faillissement door een crediteur wordt gevraagd en dns van hun gemeen-
schappelijk belang? 

De crediteur, die de allnvrage doet, zal medeschuldeisehers niet kennen, 
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althans niet alle. Van hem zal uus ue rechter het gemeenschappelijk belang uer 
crediteuren niet leeren kennen. 

Nu zou het mogelijk kunnen zijn , dat de rechter daarvan iets vernam, wanneer 
.de debiteur op de oproeping om gehoord te worden op het verzoek tot zijne fail-
lietverklaring verscheen, maar deze zal wel zoo wijs zijn niet te verschijnen, 
omdat dan de rechter zoouoende onkundig moet blijven van het gemeenschappelijk 
belang zijner creditenren en hem mitsdien onmogelijk in staat van faillissement 
zal kunnen verklaren. 

De heer RA RTOGH, lid der Cum lll issie val! Vuorbereidillg: Zooals ons medeliu 
der Commissie, de heer Ruber, reeds gezegd heeft, hadden wij art. 1 liefst be-
houden, zooals het luidde. Na hetgeen over het artikel is gesproken en de pogin-
gen die gedaan zijn om het te verduidelij ken, is reeds bewaarheid hetgeen ik in 
het begin der algemeene beschouwingen beweerde, dat, welke redactiewijzigingen 
men ook zou willen aanbrengen - en het geldt toch niet anders dan verschil in 
redactie - bij nader inzien erkend zou worden , dat art. 1 zooals het geredigeerd 
was, waarlijk nog zoo kwaad niet was. 

Na de groote oppositie, dIe echter dat artikel heeft moeten ondervinden , en nu 
de redactie van den heer van der Kaay, zooals de Minister die gewijzigd heeft 
overgenomen , de gemoeueren scheen tevreden gesteld te hebben, kon ik mij daarbij 
nederleggen , omdat slechts met andere woorden, volgens sommigen duidelijker, 
hetzelfde gezegd werd als art. 1 oorspronkelijk bevatte. 

Maar nu koestert mijn vriend Levy weder een bezwaar tegen de nieuwe redactie. 
Maar is dat bezwaar niet onjnist? En had het eenige kracht, wordt er uan 

niet in voorzien door artikel 6 [6 J ? 
Bij artikel 1 wordt niet door de bij voeging "indien dit in het gemeenschappelijk 

belang zijuer schuldeischers wenschelijk blijkt" bedoeld om aan den schnldeischer , 
die het faillissement aanvraagt, een bewij s op te leggen - aan hem niet, en ook 
aau den rechter niet. Wat wil dan artikel 1 ? 

Laat mij zoo zeggen : Hier hebben wij eene algemeene bepaling. 
Wanneer wil de wetgever hebben uat er faillissementstoestand intrede? Indien 

het den rechter blijkt, dat dit is in het gemeenschappelijk belang van de schuld-
eischers. 

Maar hoe dit blijken moet , hoe die faillietverklaring ontstaat, daarover s.preekt 
niet art. 1 maar art. 6 [6J. Dat artikel zegt, dat de faillietverklaring wordt uit-
gesproken, indien sUlilmied ijk blijkt tall It et opltuudell ,"U il betuiell. Zag de heer 
I.evy, toen hij zijn bezwaar opperde, dit niet over het hoofd? 

Het moet summierlijk blijken, het behoeft niet bewezen te worden; het is 
voldoende dat ue rech .er maar het gevoel, de overtuiging bezit, dat hier ophou-
den van betaling heeft plaats gehad en het gemeenschappelijk belang der schuld-
eisehers wordt behartigd door het uitspreken van het faillissement. D"arom is in 
dat art. 6 uitdrukkelijk er bijgevoegd "summierlijk blijkt". 

ik hoor vragen : hoe kan zoo iets aan den rechter blijken? Ik zou daarop als 
antwoord moeten herhalen hetgeen ik Dinsdag jl. reeds zeide: jus in causa posi-
turn. In elk bijzonder geval zal de rechter met al ue omstandigheden en gegevens 
die hij heeft, te rade moeten gaan. Onlllogelijk is het ons daarvoor hier algemeene 
regelen te stellen; dat zal men, evenals trouwens in vele andere omstandigheden 
het geval is , ook hier ter beslissing van uen rechter moeten overlaten. 

De moeilijkheid, die men opwerpt tegen art. 1, bestaat niet, zij vindt hare 
oplossing in art. 6. 

De heer SMIDT, Minister vun J u.titie: Zooals het wel vaker gebeurt, w"nneer 
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men tracht te voldoen aan eischen van het gemeen overleg, dan blijkt daarna, 
dat eene welwillend bejegende wijziging weder tot andere bedenkingen de aanlei-
ding is. Maar nu geloof ik inderdaad, dat de bezwaren die door twee geachte 
sprekers tegen de nieuwe redactie geopperd zijn, niet gegrond knnnen heeten. 
Daaromtrent zijn allen het eens, dat, waar gesproken wordt van" bi likt" daarmede 
niet bedoeld wordt een formeel bewjjs. Dit punt staat vast. Nu hebben we hier 
te doen met de gewone l·equesten-procedure. De zaak wordt in raadkamer ouder.-
zocht en overwogen, vervolgens wordt in het open baar allétln de uitspraak gedaan. 
De rechtbank ontvangt een of meer requesten. Die reqnesten zijn gemotiveerd; 
er staan eenige feiten in vermeld; dit moet om het ophouden van betalen en het 
recht van vorderen den rechter kenbaar te maken. 

Nu zegt de heer Levy: de rechter heeft niets dan wat voor hem ligt. Minder 
juist. De rechtbank heeft ten allen tijde de bevoegdheid om dengene die een re-
quest indient te hooren. Dit is ook een punt dat vaststaat; daaromt.rent kan geen 
twijfel mogelijk wezen. In art. 6 [6J van dit. ontwerp wordt buitendien uitdruk-
kelijk de bevoegdheid gegeven aan de rechtbank, ook den schnldenaar op te roepen 
om in persoon te verschijnen. 

Welnu: van al die middelen maakt. de rechtbank gebruik, maar de rechtbank 
maakt in zaken, gelijk deze, ook gebruik van de kennis van feiten, die de leden 
van dergelijk college van elders hebben; en uit dat alles maakt de rechtbank dan 
haar oordeel op omtrent het gemeenschappelijk belang van de schuldeischers bij 
de faillietverklaring. 

Aldus is de loop van zaken met alle gelijksoortige reqnesten, die bij de recht-
bank worden ingediend, bij voorbeeld t.en aanzien van pupillaire aangelegenheden. 
Daarbij vervult de rechter niet de lijdelijke rol, die hij heeft bij burgerlijke 
processen. Op deze wijze zal het en zal het kunnen blijken nit aan de rechtbank 
bekend geworden feiten of de faillietverklaring wenschelijk is in het gemeenschap-
pelijk belang der schuldeischers. 

Dit is de weg en de goede weg. 
Maar inderdaad is er meer. Ik ben niet gretig in het overnemen van amende-

menten, maar in dat geval bestond er geen gevaar. Aan de wijziging wordt nu 
een te ver st.rekkend gevolg gegeven. In de woorden: "ophonden te betalen" toch 
lag reeds opgesloten wat er nu is bjjgevoegd; dit strekte alléén tot eene verdui-
deljjking voor sommigen. Wanneer toch het ophonden van betalen zich voordoet, 
dan is er een gemeenschappel ij k belang van de schuldeischers bij het faillissement. 
Dit belang bestaat toch, als de debiteul' font is, btiv. in de verzekering van de 
paritas creditorum. Het spreekt dan nagenoeg van zelf , dat het faillissement in 
genoemd belang wenschelijk is. Daarom ook had en heb ik tegen de bijvoeging 
geen bezwaar gemaakt. Maar nu moet men niet gaan overdrijven en de zaak gaan 
voorstellen, alsof er in den zin van het wetsontwerp een nieuwe eisch, die uit 
bijzondere feiten blijken moet , ware bijgevoegd. Neen, het oordeel over de wen-
schelijkheid mag en kan, en zal meestal zijn op te maken uit de eigen feiten , 
waaruit van het ophouden van betalen bljjkt. 

De heer DE KANTER: Vooral het laatste gedeelte van de zooeven gehouden 
rede des Ministers geeft mij den moed om een amendement in te dienen. De 
Minister meent dat de toevoeging door hem aan het artikel gedaan, ten gevolge 
van het gemeenschappelijk overleg, daarom geen kwaad kan, omdat de zaak fei-
telijk toch reeds in het artikel stond, en het toegevoegde slot eigenlijk reeds ligt 
opgesloten in het technisch-juridisch begrip: ophonden te betalen. Is de Minister 
dan inderdaad van oordeel dat ook bij wetgevende bepalingen het supe"fiua non 
?Iocent mag gelden? Ik ben van eene tegenovergestelde meening; ik heb van 
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pleonasmen in wettelijke bepalingen nog nooit andere gevolgen gezien dan het 
verwekken van bezwaren en moeilijkheden. Ook de verwjizing naar art. 6 - het 
is reeds door den geachten afgevaard igde uit Middelburg gezegd - beteekent niet 
veel; als de rechter uit dat daar vourgeschrel'en verhoor zijn licht moet putten 
over de vraag of het faillissement ook voor de andere crediteuren gewenscht is, 
zal hij niet ver komen; want Of de schuldenaar verschijnt niet en dan kan de 
rechter in het geheel geen inlichtingen krijgen, Of hij stuurt een gemachtigde of 
advocaat en of de rechter ' dan precies de inlichtingen zal krijgen die hij wenscht, 
is aan gegronden twijfel onderhevig. 

De oude redactie is - ook de van Voorbereiding blijft tot mijn 
groot genoegen van die meening - de beste; zij is principieel en juist; zij sluit 
zich aan aan het gansche stelsel van de wet en de redactie der andere artikelen; laat 
ons aan haar vasthouden; ik wensch althans eene poging te doen om haar te 
herstellen. Ik heb mitsdien de eer voor te stellen het artikel wederom te lezen: 

"De schuldenaar, die ophoudt te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij 
op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, hetzij om redenen van openbaar 
belang, op reqnisitoir van het Openbaar Miuisterie, bij rechterlijk vonnis in staat 
van faillissement verklaard." 

De heer CLERX: Ik leg mij neder bij de zienswijze in deze door de heeren 
Levyen Lucasse ontwikkeld. Wordt het artikel volgens de lezing der Regeering 
aangenomen, dan zeer zeker zal de schuldeischel' die 't faillissement aanvraagt, 
het bewijs moeten leveren dat de faillietverklaring in het gemeenschappelijk belallg 
der schuldeischers is. Maar hoe zal dat in zijn werk gaan? Als het faillissement 
bekend is, dan ontleedt men den toestand achteraf tot in de minste bijzonderheden, 
maal' vóórop, dit is tot op het oogenblik der aanvraag, is doorgaans van den 
stand van zaken van den betrokken schnldenaar niets of althans 'weinig bekend. 

Dit is ook mijn antwoord op de meening van den Minister, dat de samenwer-
king vall eene hoeveelheid der crediteuren van hun gemeenschappelijk belang- zou 
doen blij ken. Zeel' zeker, maar de credi teuren kennen zich alsdan doorgaans niet. 

men geweten had, dat de persoon in quaestie, die nu zijne betalingen 
gestaakt heeft, zooveel schuldeischers had, zou men zeker geen zaken met hem 
gedaan hebben. 

Men kan zich toch zeer goed voorstellen, dat een schuldeischer, wanneer hij 
faillissement aan vraagt, van alle omstandigheden niet op de hoogte is. Hoe zal 
deze nu kunnen bewijzen of doen blijken, dat de faillietverklaring is : in het ge-
meenschappelijk belang der schuldeischers? 

lk voor mij zou daarom deu zin der woorden van de bijvoeging van 't artikel 
wel willen omkeeren, door namelijk in de eerste alinea het derde woord der bij-
voeging in te vervangen door met en het voorlaatste woord . wenschetijk te ver-
vangen door niet in strijd. 

Het slot van de eerste alinea van het gewijzigd artikel zou daardoor luiden: 
"indien dit met de gezamenlijke belangen der schuldeischers niet in strijd blijkt". 

De heer DE GEER VAN JUTFAAS : Het zij mij vergund met een enkel 
woord te verklaren waarom ik tegen dit artikel zal moeten stemmen. 

Ik zal daarbij verder niet spreken over de amendementen die zijn voorgesteld, 
maar alleen dit zeggen, dat, zoolang in deze wet het beginsel blijft gehuldigd 
dat de rechtsLepalingen zooals die nu zullen worden vastgesteld, niet alleen zul-
len gelden voor kooplieden, maar evenzeer en in vollen omvang voor niet-koop_ 
lieden, ik reeds om die reden bezwaar moet maken vóór art. 1 te stemmen. 

Het spij t mij daarom dat het amendement van den heer van Karnebeek, dat 
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aan mijn bezwaal' te gemoet kwam, is ingetrokken. en dat het voorst el van den 
heer Levy, dat een eenvoudiger en gemakkelijker weg scheen te openen tot liq ni-
datie, is ter zijde gezet; maar zooals het artikel daar nu ligt heb ik groot bezwaar 
door aanneming daarvan in beginsel den niet-koopman aan deze wet te onderwcr-
pen. Daardoor zal deze overgeleverd worden aan de willekeur van zijn e schuld· 
eischers en aan de onkunde van den rechter. 

Wat is toch het geval? Ik geloof wel, dat er nu eene jurisprudentie bestaat 
omtrent de vraag wat het ophouden van betalen bij een koopman beteekent. Bij 
een koopman zijn immers de omstandigheden gewoonljjk van dien aard, dat het 
ophouden van betalen duidel ijk genoeg in het oog springt, dat het wel een bijna 
algemeen bekend feit is in den kring, waarin hij zich beweegt. Maar hoe geheel 
anders is het bij een burger. Deze heeft geen vaste tijden, geen vaste plaatsen, 
waar hij betaalt. Hij heeft allerlei winkelsehulden en schulden bij leveranciers eu 
nu zal het genoeg zijn, dat er enkelen zijn, die, on; welke reden ook, -misschien 
uit hart.stocht, misschien uit afgunst of om hem in zjjne loopbaan of positie te 
benadeel en , de poging wagen hem failliet te doen verklaren. Ik stem het toe, 
misschien zal die poging mislukken, wellicht zal de rechter het verzoek niet tel'· 
stond toestaan; maar, na al hetgeen ik gisteren en heden gehoord heb, blijf ik 
van meening dat het faillissement een brandmerk is op het voorhoofd van den-
gene , die er aan wordt blootgesteld. De algemeene opinie spreekt met minachting 
van den failliet. Het is een toestand, waarin men ienwild brengt, en niet zijn 
vermogelI . Men zegt wel: het is eene algemeene executie van zijn vermogen, maal' 
dit is het gevolg van den toestand, waarin de man gebracht is. De mw, en niet 
zijn vermogell wordt failliet verklaard. Ook zijn persoon ondervindt er de gevolgen 
van. Die man kan geen kiezer, geen voogd zijn, hij kan zijn zaken niet meer 
beheeren; die man draagt in de algemeene opinie eene nota infumiae. Nu is ous 
dezen morgen wel de gelnkkige tijd voorgespiegeld, wanneer het failli ssement geen 
nola infumiae meer zal geven, wanne·er wellicht een failliet veel krediet zal ge· 
nieten, wanneer wij zullen hebben een rechtbank met drie failliete rechters, 
wanneer aan een faillieten voogd het beheer zal kunnen worden toevertrou wd 
over de goederen van minderjarigen. Ik verlang niet naar dien tijd; ik hoop uat 
hij niet komen zal , maar j uist daarom wensch ik den toestand niet uitgebreid te 
zien tot burgers en boeren, die nu nog voor een faillissement bewaard zijn . Dat 
het krediet van een koopman bekend zij bij ieder, die met hem te handelen heeft, 
neem ik aan, maar burgers en boeren hebben geen krediet in dien zi n noodig, 
althans niet zooals een koopman dit behoeft. 

Ik acht het niet wenschelijk , dat men den toestand, die voor den koopman 
noodzakelijk kan zijn, overbrengt op personen, die niet tot den koopmansstand 
behooren. Nu beroept men zich op den waarborg , dat de rechter iemand niet ten 
onrechte failli et zal ve rklaren. Maar dat is niet genoeg. Wanneer een l'eq uest wordt 
ingediend om iemand failliet t e verklaren, dan wordt deze voor den rechter ge-
roepen om zich te verantwoorden en opening van zaken te geven. Wanneer hU 
dit voor den rechter moet doen, is zijne zaak reeds publiek geworden , zijn persoon 
is met eene zwarte köol aangeteekend en zijn krediet is verloren, zijne schuld-
eischers zijn opgesdlrikt. 

Neem bij voorbeeld een klein am btenaar , die dikwijls slechts betalen kan, 
wanneer hij zijn traktement ontvangt of een o,fficier, die dikwijls genoodzaakt 
wordt uitgaven te doen en schulden te maken die hij wel betalen zal , wanneer 
hem slechts daartoe tijd wordt gelaten. Waarom zouden zij moeten af hangen van 
dezen of genen crediteur om failliet te worden verklaaru. 

wordt het gedane verzoek toegestaan; 't is mogelijk, doch ook is het 
mogellJk , dat het verzoek niet wordt ingewilligd. Maar ook, wanneer dit verzoek 
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niet wordt toegestaan zal de bet.rokken persoon toch voor den rechter moeten 
verschijnen, zijne zaken blootleggen en den rechter overtnigen dat hij kan beta-
len uit eigen zak of uit de zakken van anderen, mits hem de tijd worde gelaten. 
Maar in elk geval de bedreiging met faillietaanvraag wordt een wapen tegen 
ieder die eene schuld heeft, in de hand van een nijdigen schnldeischer, en een goed-
koop wapen daarenboven. 

Een dergelijken toestand zal ik niet in 't leven helpen roepen, en daarom zal 
ik stemmen tegen art. 1, hoe het ook wordt geamendeerd en misschien ook wel 
tegen de geheele wet. 

(21 April 1893.) 
De heer TYDEMAN: Het gisteren aanvankelijk door verschillende personen 

en autoriteiten in deze zaak in bescherming genomen en gekoesterd maal' later 
op den dag ietwat in verdrukking geraakt kind, waarvan ik als adoptief vader 
de zorg op mij had genomen, heb ik lief gekregen, vooral , en dit geschiedt 
meer, nadat het meer in de verdrnkking raakte. Waarlijk, als wij nn het kon-
terfeitsel van dat kind zien, nadat het ons g , .. irnkt werd l'ondgedeeld, meen ik 
te mogen zeggen: het mag el' zij n. 

Toen gisteren de heer Levy lucht gaf aan zijne hooggestemde bezwaren in den 
vorm van vragen, en men de bedenkelij ke gelaatsuitdrukking van sommige leden 
in deze vergadering waarnam, zou men hebben moeten denken dat er werkelijk 
iets kolossaals, iets monstrueus op wetgevend gebied stond te gebeuren. 

Vooral voor de leden niet-juristen dezer Vergadering, moet die indruk sterk 
geweest. 

Het zal den schijn gehad hebben alsof, in plaats dat wij bezig waren eene 
nieuwe wet op het faillissement te maken, wij voor goed het failli ssement royeer-
den. Maar nu wensch ik ter geruststelling van die leden, en misschien ook van 
den heer Levy zelf, een blik te werpen op enkele artikelen van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, het wetboek waarin ons formeel recht is neer-
gelegd. En men zal dan ontwaren, dat de in het amendement gevolgde methode 
en de daarin gebezigde uitdrukking geenszins ongebruikelijk kan genoemd worden 

Wat bedoelde de heer Levy, toen hij, aan zijn bezwaardgemoedluchtgevende, 
vroeg: hoe moet de rechter zich overtuigen van dat belang van àl de schuld ei-
schers? Moet hij de crediteuren hooren, moet er eeu staat overgelegd worden? 
Er moet toch een middel zijn, zoo sprak hij, of wilt gij anders dat alles geheel 
in vago laten blijven? 

De bedoeling van die vraag was alleen te zeggen: g ij laat alles in vago j er 
zijn geene middelen j gij IWllt all.e crediteuren niet hooren j ergo kan de rechter 
zich niet overtuigen, zoodat er ook ten slotte geene faillietverklaring meer kan 
uitgesproken worden . 

Maar al diezelfde bezwaren , al die objectiën zijn te maken in al die gevallen 
- en het zijn er vele - waarin in ons recht aan den rechter niet de beslissing 
over een geschil van contradictoir debat, maar de regeling van eene zaak, het 
nemen van maatregelen, zij het ook voorl06pige, na kennisneming van de gron-
den van den verzoeker en op diens risico, is opgedragen. 

In die gevallen eene streng vol te houden bewijslevering van de feiten te eischen, 
tel' verkrijging van de intieme convictie voor den rechter van de waa.rheid van 
dat feit, dit alles te gronden op volkomene bekendheid en wetenschap, dat ware 
eene absurditeit. 

Het stelsel van den heer Levy zoude ons tot die absurditeit brengen. 
Ik zal voorbeelden aanhalen. Wat is het anders, waal' verstek verleend wordt 

op dagvaarding en de eisch wordt toegewezen, tenzij de gronden en conclusie van 
9 
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den eischer onrechtmatig of ongegrond aan den rechter zijn voorgekomen (art. 76 
Wetboek van Rechtsvordering)? 

Er wordt uitspraak gedaan op de dagvaarding, op de gronden die in die dag-
vaarding zijn medegedeeld; niets meer dan dat_ 

Wat is het anders, waar wij de procedure om tot gratis-admissie te komen i 
zien steunen op de summiere opgave van de gronden der vordering in art. 857 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering? 

Wat is het anders, waar de gratis-admissie wordt verleend iu art. 861, "tenzij 
de regter reeds bij voorraad mogt bevinden dat de voorgenomene vordering of 
verdediging klaarblijkelijk van allen grond is outbloot" ? 

Wat is het anders in art. 876, waarin het voorloopig getuigenverhoor wordt 
geregeld en aan den rechter de bevoegdheid wordt gegeven, dat voorloopig getui-
genverhoor te bevelen, "hetzij uithoofde van den ouderdom of ziekte der perso-
nen, . .. . _ hetzij uit hoofde dat zij hebben voorgenomen het land te verlaten, 
hetzij om andere de"gelijke, dool' den " egle,' te heoO/'deelen , "edenen", enz.? 

Ook daar is dan alles in het vage gelaten. Ook daar zegt de wet niet hoe de 
beool'deeling dool' den rechter zal geschieden, hoe de verzoekers znllen moeten 
doen blij ken van het gegronde van hun verzoek . 

Maar eindelijk een meer analoog geval. Volgens art . 727 van Burgerlijké Rechts-
vordering, waarin een conservatoir arrest wordt besproken, moet de verzoeker 
zich tot den president van de rechtbank wenden en met het request in de hand 
summierlijk van de deugdelijkheid van zijne schnldvordering doen blijken en 
aaIitoonen, dat zijn schuldenaar heeft aangevangen met het verduisteren van zijne 
roerende goederen. 

Hoe zal dat kunnen geschieden? Zal die verzoeker bras dessus bras dessous 
met den president van de rechtbank naar het huis van den schuldenaar gaan en 
daar voor de denr gaan staan, om te zien of de man bezig is zijne roerende goe-
deren t e verduisteren? Hoe zal hij voorts summierlijk doen blijken van de ge-
grondheid van zijne vordering? Ook daar is geen ander middel gegeven dan aan 
elk reqnestrant, namelijk om zijn request behoorlijk te motiveeren. Binnenskamers 
zal hij aan den president van de rechtbank moeten aantoonen summierlijk het 
gegronde van zijne vordering . Daar buiten niets. Wat zo u het zijn indien de 
presidenten van drukke rechtbanken zich persoonlijk moesten gaan overtuigen 
van het feit? Ik laat nu de presidenten van minder drukke rechtbanken in het 
midden. 

Ook dáár dns alles "in vago"! Ook daal' is in de wet geen middel aangegeven. 
De wet zegt er niets van. 

Nn zou men meenen - en dit aan de niet-juridische leden van deze vergade-
ring - dat nu ook geen conservatoir arrest zou kunnen worden gelegd, en er 
ook geen gelegd zij n sinds de invoering van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering. Ik vraag evenwel aan den heer Levy om zelf het antwoord te geven 
op de vraag, of het niet al reeds geschied is. 

Neen , het voorgestelde artikel, zooals het daar ligt, is niet alleen practisch 
en zonder eenige belemmering voor de jurisprudentie, maar ook niet in strijd 
met den wetsstijl , noch met de methode van wetgeving . 

Hoe zal dan kunnen blijken van het gemeenschappelijk belang van creditenren? 
Daarvoor zal, evenals bij de andere reqnesten, in de eerste plaats de verzoeker 
moeten zorgen, door zij n reqnest behoorlijk te motiveereu . Hij zal in het reqnest 
zoowel het ophouden van betaling als het gemeenschap pelijk belang van de cre-
diteuren moeten . aannemelijk maken, en dat is alles wat er ook vereischt wordt. 

En ik vraag u , Mijne die onder ons met de praktijk van de wet be-
kend zijn, wie onzer zou er tegen opzien met dit artikel , zooals het gewijzigd 
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is, tot wet , een request op te stellen om iemand iu staat van failli ssement tr-
doen verklaren en om op dat request fiat te verkrijgen? Dit vraag ik den heer 
Levy, en wanneer dan zijn cliënt op het punt van te failleeren, bij hem kwam 
om een request tot faillietverklaring op te maken, of ik zou het hem verzoeken 
als crediteur, dan zou hij mij niet antwoorden: ik kan geen request voor u op-
maken, gij kunt niet meer failleeren. 

De heer SMIDT, Minlstel· .-an Justitie: Naden geachten spreker van "ooeven 
te hebben gehoord, kan ik, in verband met de beraadslaging van gisteren, mis-
schien medewerken tot eene bekorting van de discussie, wanneer ik dadelijk te 
kennen geef , dat, naar het mij is voorgekomen, de verandering van een enkel 
woord vermoedelijk strekken kan tot bevrediging van hen, die zich door de re-
dactie van het artikel bezwaard gevoelen, en dat ik daarom ben te rade geworden 
aan het slot van het eerste lid van art. 1 het woord " bl-ijkt" te veranderen in 
"wol·dt geoordfeld". 

Deze wijziging zal bnitendien eene verbetering zijn, omdat art. 1 alléen eene 
algemeene omschrijving van het instituut geeft. De volgende artikelen bevatten 
de uitwerking daarvan - op welke wijze en in hoeverre de in art. 1 gestelde 
vereischten moeten blijken i wie te oordeelen hebben en wie vonnis wijzen i dat 
alles is nadere uitwerking en behoort in de latere artikelen geregeld te worden. 
Zoo moet art. 6 [6] dan ook aangevuld worden met het voorschrift aan wie het oor-
deel is, in art. 1 bedoeld. 

Het wil mij voorkomen dat op deze wijze, zonder de bedoeling te schaden, dr. 
bedenkingen worden ondervangen, waartoe art. 1 in zijne tegenwoordige redactie 
aanleiding gaf, alsmede de redenen, welke geleid hebben tot nog aanhangige 
amendementen. 

Het amendement van den geachten afgevaardigde uit Weert, den heer Clercx, 
dat trouwens mijns inziens ook niet geheel in overeenstemming zou zijn met den 
aard van het instituut, dat het hier betreft, verliest, naar ik mij vlei, door de 
aangebrachte wijziging zijne reden van bestaan. 

Omtrent het amendement van den geachten afgevaardigde nit Bergum, den heer 
de Kanter, strekkende om de oorspronkelijke lezing weer te herstellen, zou ik 
dien geachten afgevaardigde en der Vergadering wel het volgende in overweging 
wenschen te geven. 

Dezerzijds is van den beginne af beweerd - en het is alsnog mijne meening-
dat de oorspronkelijke lezing alleszins duidelijk en voldoende was. Maar wanneer 
een gewichtig onderwerp, van ingrijpend belang, in eene vergadering als deze 
in behandeling is, is het dan geen plicht ook ,·ekening te houden met de mee-
ningen van de leden, die als deskundigen en gezaghebbenden mogen erkend wor-
den, wanneer zij verklaren en ook na wederzijdsche toelichting volhouden, dat 
eene voorgestelde omschrijving hun niet volledig en niet duidelijk voorkomt? 

Het doel is , de regeliug in haren geest zoo goed mog!llijk te maken, en daarom 
was bedoeld verschil van meening de aanleiding tot de poging om door eene aan-
vulling van art. 1, in gemeen overleg, de beweerde onduidelijkheid weg te ne-
men i eene aanvulling, geheel in harmonie met de oorspronkelijke bedoeling, maar 
t!ie het voordeel zon hebben, dat ook voor andel·en die hetzelfde bedoelden, meer 
onmiskenbaar zou zijn uitgedrukt hetgeen zij meenden eene leemte te zijn iu de 
oorspronkelijke voordracht. Men meende toch, dat niet stellig nitkwam, dat men 
hier in hoofdzaak te doen had met een concursus. Dat bezwaar nu is vervalleu 
door de bijvoeging, waartoe het initiatief genomen werd door de geachte afge-
vaardigden uit Alkmaar en Tiel, de heeren van der Kaay en Tydeman. Aan 
de vrees, dat faillissement een gewoon executie middel zou kunnen worden tot 
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invordering van eene schuldvordering , is thans alle redelijke grond ontnomen. 
Dan was er eene tweede hoofd bedenking , dat men de bepaling te stringent, t e 

imperatief voor den rechter achtte. Naar mijn inzien was dit slechts schijnbao l ' 

het geval, omdat de beantwoording der feitelijke vraag omtrent het ophouden te 
betalen aan den rechter is overgelaten en hem alle gewenschte ruimte laat om in 
een concreet geval overeenkomstig de bedoeling der wet en het karakter van het 
faillissementsinstituut te beslissen. Leden, op wier meening prijs mag worden 
gesteld, dachten daarover echter anders. 

Welnu, door de aangebrachte bijvoeging bij art. 1 wordt nu ondubbelzinnig 
ook dat vermeende al te stringente en te imperatieve aan het artikel ontnomen 
en erlangt de rechter de speelruimte, welke wederzijds verlangd werd, dat hem 
zou zijn gelaten. 

Wanneer ik op deze voordeelen let, waartegeu naar mijn weten geen nadeel 
over staat en ook niet door eenig lid, ook niet door den geachten afgevaardigde 
nit Bergum, is uiteengezet, dan meen ik gerechtigd te zijn tot het advies, dat 
het in deze phase van het debat beter is het artikel te laten zooals het nu luidt, 
dan nu terug te keeren tot de oorspronkelijke redactie, al komt ze mij ook vol-
komen deugdelijk voor. Te meer, omdat wanneer men nu, na alles wat er over 
is voorgevallen, de eerste lezing weder herRtelde, het gevaar niet denkbeeldig is, 
dat bij de uitlegging en toepassing der wet op grond van dat herstel eene andere 
beteekenis zou gegeven kunnen worden, dan die welke overeenstemt met het 
denkbeeld dat aan de oorspronkelijke redactie ten grondslag heeft gelegen. 

De heer HUBER, l-id del' Commissie van Vool'bereiding: De wijziging die door 
de Regeering in het artikel gebracht is, ontmoet bij de Commissie geen bezwaar. 

Het amendement van den heer de Kanter kan , woals ik gisteren zeide, bij de 
behandeling van de amendementen van de heer en Tydeman en van Houten, 
principieel wel op warmen steun van de Commissie rekenen; wij zijn nog het 
meest vóór de oude formuleering. Doch ik mag mij niet ontveinzen dat het gevaar 
waarop de Minister heeft gewezen, werkelijk bestaat, namelijk dat bij herstel 
der oude redactie, nu zoolang over deze zaak is gedebatteerd, aan het artikel 

. eene geheel andere beteekenis zoude kunnen gehecht worden dan daaraan oorspron-
kelijk ten grondslag heeft gelegen. 

Op dien grond acht de Commissie het onder deze omstandigheden beter de nu 
voorgestelde formuleeringen te behouden. 

Eindelijk het amendement·Clercx. Daarmede kan de Commissie zich moeilijk 
vereenigen. Niet dat de Commissie er zich vierkant tegenstelt , maar zij kan er 
niet voor zijn, want eigenlijk beteekent het amendement niets. 

Gisteren had ik de eer de Vergadering als de meening der Commissie mede te 
deelen dat het amendement van den heer Tydeman, thans in het artikel opge-
nomen, van zeer onschuldigen aard was. Daarin werd inderdaad iets omschreven, 
wat reeds ligt in de uitdrukking: ophouden van betalen, en wat men beschouwt 
als onder den concursus creditorum begrepen. Maar om nu te zeggen, zooals de 
heer Clercx wil, dat faillissement wordt uitgesproken, indien dit met het gemeen-
schappelijk belang der schuldeischers niet in strijd blijkt te zijn, dat acht de 
Commissie eene zeer slappe uitdrukking, zoo slap, dat zij zich inderdaad niet kan 
voorstellen, dat ooit zulk een geval kan voorkomen. 

Wanneer blijkt het den rechter dat de faillietverklaring in strijd is met het 
gemeenschappelijk belang der schnldeischers? Als die opkomen, als zij verklarin-
gen doen? Doch in den regel zijn die menschen ver weg van den rechter als de 
faillietverklaring wordt afgevraagd. Alleen die bti het faillissement belang hebben 
zijn er dan. 
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Daarom het geval dat de heer CJercx zich denkt, zal nooit of hoogst zeldzaam 
zich voordoen en de bijvoeging welke hij verlangt, zal dus inderdaad niets be-
teekenen voor de pmktijk. 

De heer DE KANTER: Gisteren heb ik verklaard verzoeningsgezind te zijn, 
maar niet in den zin dat de goede, duideluke, principieele, bij het bestaande 
recbt zich aansluitende bepaling, in het eerst voorgestelde artikel vervat, ook 
maar eenigszins zou teloorgaan. 

Het komt mij voor, dat de toevoeging, die gisteren ter elfder ure door de 
Regeering bij het artikel is gedaan, het principe van het voorgestelde artikel wel 
aantast . Het komt mij voor, dat daarbij aan den aanvrager zou worden opgelegd 
een bewijs, dat in de meeste gevallen niet zon knnnen worden geleverd; ook niet 
summierlijk; en als de heer Tydeman in zijne zooeven gehonden rede mij verwijst 
naar gevallen waarin dit summiere bewijs gevorderd wordt, daar zeg ik hem 
alleen - en treed in zijne rede overigens niet verder - dat de gevallen volstrekt 
niet gelijkstaan en hij ongelijksoortige grootheden vergelijkt. Wanneer, wat her-
haaldelijk gebeurt, uit het buiteuland eene aanvraag komt om dezen of genen 
te laten failliet verklaren, dan is het voor dien buitenlander natuurlijk een 
onmogelijke eisch, om, zelfs maar summier, te laten bewijzén, wat volgens de 
nieuwe staart van de eerste alinea noodzakelijk zon zijn. 

Nu echter het woord blijlct zal vervallen en dit woord zal veranderd worden 
in: wO"dt .lJeoo,·d,eld, ben ik bereid - altijd echter in het vertronwen, dat de Mi-
nister st.raks bij art. 6, geheel in denzelfden geest , eene wijziging zal voorstellen, 
als hij thans heeft voorgesteld in art. 1 - mijn amendement in te trekken. 

De heel' CLERCX: Met mijn amendement beoog ik niets anders dan het gebod 
van bewijs, in de nieuwe redactie van art. 1 vervat, te verzacht.en, en in zoover 
heeft de Commissie van Voorbereiding mij zeer wel begrepen. Ik vond dat de 
eisch bij art. 1 aan den schuldeischer gesteld , die de faillietverklaring verlangt, 
bepaald was een klos aan zijne voeten. Het woord blijlct staat gelijk met bewezen 
is en, let wel op, dit was het derde bewijs dat men van den ongelukkigen 
schuldeischel' vorderde. Het eerste bewijs vloeide reeds uit art. 1 voort; bij art. 
6 moet de schuldeischel' ook nog twee bewijzen leveren, met name: hij moet 
summierlijk doen blijken van het ophouden van betalen van den schuldenaar en 
hij moet tegelijker tijd doen blijken van zijn eigen vorderingsrecht. Het is niet 
meer genoeg, dat hij eene verwachting of eene toekomstige vordering heeft, neen, 
hij moet positief hebben een vorderingsrecht ! Daarom had ik met opzet eene 
verzachtende bepaling in deze willen onderschuiven, opdat de ongelukkige schuld-
eischers niet alreeds ab origine litis drie bewijzen, die nog al zwaar kunnen 
geacht worden, zouden hebben te leveren. Nadat echter de Minister eene wijziging 
in het artikel heeft voorgesteld, waardoor het eerste bewijs niet meer van de 
schuldeischers geëischt wordt, nademaal het geïncrimineerde woord "blijkt" ver-
vangen wordt door de woorden: wO"dt geoordeeld, kan ik mij daarbij nederleggen 
en heb diensvolgens de eer mijn amendement in te trekken. 

Op voorstel der Commissie van Voorbereiding van 27 April 1893 is, 
in overleg met de Regeering, in het tweede lid het woord »requisitoir" 
veranderd in »de vordering", zood at art, 1 thans luidt: 

De schuldenaar, die ophoudt te betalen, wordt, hetzij op eigen aan-
gifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij rech-
terlijk vonnis in staat van faillissement verklaard, indien dit in het 
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gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers wenschelijk wordt ge-
oordeeld. 

De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, om redenen van 
openbaar belang, op de vordering van het Openbaar Ministerie. 

In stemming gebracht wordt het artikel den 28en April 1893 aangenomen met 
58 tegen 11 stemmen. 

Verslag der Eerste Kamer. 
[Algemeene Beschouwingen 1 2. Als reden tot faillietverklaring is in 

art. i gesteld »ophouden te betalen". Dit gaf aanleiding tot de bewe-
ring, dat bij gelijkstelling van den .den 
reeds het nalaten van eene enkele betaltng den parttculter aan failhet-
verklaring zou blootstellen. 

Deze bewering werd niet juist ·genoemd en op de volgende gronden 
bestreden. 

Ophouden van betalen of staking van betaling (hetgeen hetzelfde is) 
wijst de vervanging aan van een toestand, waarin men zijne schulden 
regelmatig betaalt, door een toestand, waarin men zijne schulden niet 
meer betaalt. Het niet betalen van een enkele schuld w,jst op zich zelf 
dien overgang niet aan; evenmin bij een koopman als bij een particulier. 
Indien een koopman uit slordigheid overdisponeert bij z\in kassier, en 
dientengevolge een door hem afgegeven kassiersbriefje onbetaald blijft, 
zal dit zeker zijn krediet benadeelen, maar op zich zelf geen grond van 
faillietverklaring kunnen zijn; evenzoo zal het zijn, indien iemand, 
die eene vordering ter betaling aanbiedt, op een lateren dag laat terug 
komen. 

Dit alles volgt niet alleen uit het woord ophouden, maar is ook dui-
delijk uitgesproken in de Memorie van Toelichting van het wetsont-
werp op art. 1, waar van een concursus van en van een 
samenloop van execut.eerende of tot executie gerechtigde schuldeischers 

. sprake is. Wel wordt in diezelfde Memorie op art. 6 gezegd, dat ook 
het niet-betalen van eene enkele schuld ondm' bepaalde omstandighe-
den bewijs van ophouden van betalen kan zijn, maar dat is geheel iets 
anders dan de stelling, dat het !liet-betalen van eene schuld op zich 
zelf reeds ophouden van betalen is. En wat nu dit bewijs betreft, zoo 
ligt het voor de hand, dat het eerder aanwezig zal worden geacht, indien 
de schuld op een bepaalden datum voldaan moet worden dan indien 
zulks niet het geval is, en evenzeer eerder, naarmate het betalen eene 
meer doorgaande werkzaamheid van den betrokken persoon is. Veran-
dering van den toestand van regelmatig betalen door dien van niet-
betalen wordt gemakkelijker bewezen bij iemand, die den geheelen dag 
(of althans gedurende de uren voor betaling bestemd) te betalen heeft, 
dan bij iemand , die slechts nu en dan eene betaling heeft te doen, en 
bij wien dus eene verandering van toestand slechts kan worden gecon-
stateerd door van langer duur met elkander te vergelijken. 
Ook dit is reeds in de Memorie van Toelichting op bladz. 12 [zie hier-
voor bI. 501 duidelijk uitgesproken. 

Andere leden waren van gevoelen, dat de Minister zelf door z\ine Me-
morie van Toelichtiug aanleiding had gegeven tot de opvatting' als 
zoude het nalaten van betalen van één enkele schuld ook voor den 
particulier faillietverklaring te weeg brengen. Zij wezen op den aanvang 
der Memorie van Toelichting op art. 1, waarin men leest: »Als voor-
waarde voor de faillietverklaring noemt het artikel alleen: het op-
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houden met door schuldenaar, wil zeggen het objec-
tieve, naakte feIt van het met-voldoen van opelschbare schulden waar-
van de betaling g-evorderd wordt, terwijl de verplicht ing om te be-
talen niet ontkend wordt". De Mi-
nister, schoon zich later van die 
uiting losmakende, heeft den schrik 
door haar teweeggebracht niet kun-
nen overwinnen en is e l' zoo toe 
gekomen eene toevoeging aan art. 
i te accepteeren, die het g-eheel 
bederft, en die hierna in 3 zal 
besproken worden. 

Het werd echter volstrekt niet 
door alle leden toegegeven, dat de 
aangehaalde plaats tot de gewraakte 
opvatting aanleiding geeft. Daar was 
sprake, niet van eene teg-enstelling 
tusschen één en meer schulden, 
die eerst bij art. 6 besproken wordt 
- integendeel er wordt uitdruk-
kel\ik van het »niet voldoen van 
opeischbare schulden" gewaagd -
maar van de tegenstelling tusschen 
niet doen en niet kunnen. Er wordt 
betoogd, dat onvermogen moeil\ik 
bewezen kan worden, en dit bew\is 
dus ook niet mag worden gevorderd, 
maar dat het naakte feit van het 
niet betalen van schulden, afge-
scheiden van de quaestie van on-
vermogen, voldoende moet zijn. 

Overigens achtten ook die andere 
leden de gestelde voorwaarde ))OP-
houden te betalen", cessation de 
payements, goed gekozen en de 
eenig bruikbare. Zij is inderdaad de 
klare en geiikte formule, waardoor 
de toestand wordt weergegeven, 
die de algeheele I'ermogensexecutie 
wettigt. Dit neemt niet weg, dat, 
zooals reeds hierboven is opgemerkt, 
ophouden van betalen, die toestand, 
zich in den regel bij kooplieden en 
niet- kooplieden op versch illende 
wijze zal afspiegelen. Bij den koop-
man, vooral bij den beursman , zal 
in den regel de non-betaling van 
ook maar één onbetwist accept aan-
duiden, dat er ophouden van be-
talen is. Niemand daarentegen zal 
beweren, dat de pachter, die zijn, 
schoon onbetwist opeischbare, pacht 
niet op dag voldoet, daarom nog 
ophoudt te betalen. 

Die leden echter betreurden het, 
dat men niet een anderen weg is 
opgegaan. Ophouden van betalen 

Antwoord der Regeering. 
2. Wat in het Voorloopig Ver-

slag wordt opgemerkl ter verdedi-
ging der uitdrukking ))ophouden te 
betalen" en van hetgeen de Memorie 
van Toelichting daaromtrent bevat, 
verdient volle instemming. Gaarne 
althans sluit de ondergeteekende 
zich aan bij het uitnemend betoog 
daaraan in het verslag gewijd, met 
verwijzing overigens naar hetgeen 
door de Regeering is opgemerl<t op 
blz. 14, 25 en 26 L zie hiervoor bI. 
35 en 53] van het verslag der Com-
missie van Voorbereiding. 

Intusschen waren er ook leden 
die, ofschoon het behoud van de 
uitdrukking ))ophouden te betalen" 
goedkeurende, van meening waren, 
dat de erkenning, dat ophouden 
van betaling !reen naakt feit maar 
een toestand is, in de wet zelve 
had moeten worden uitgesproken 
en dat men dit had kunnen berei-
ken door overneming van het uit-
g'eworpen slot der eel'ste alinea van 
art. 766 Wetboek van Koophandel. 
Is echter deze meening wel vol te 
houden'? Wat men toch uitdruk-
kelUk in de wet had willen zien Le-
paald, volgt reecls met noodzake-
lijkheicl uit de gebezigde termino-
logie. Ware het de bedoeling ge-
weest, het naakte feit van het niet-
betalen \'an Mne schuld op zich 
zelf voldoende te doen tot fail-
liet verklaring, de aanhef van art. 
1 had niet kunnen luiden: »De 
schuldenaar, die ophoudt te betalen" 
maar: »die eene opeisch bare schu Id 
niet voldoet", of iets dergelijks. 

Wat betreft de vermeende uit-
werping van het slot der eerste 
alinea van art. 766 Wetboek va'l 
Koophandel, het is waar: totidem 
verbis is het niet overgenomen, 
maar met andere woorden komt liet 
toch in het ontwerp Yoor. Immers 
in het tweede lid van art. 6 van het 
ontwerp wordt de faillietverklaring 
allereerst gebonden aan de voor-
waarde: »indien summierlijk blijkt 
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duidt een toestand aan, zooals de 
Minister Ie recht aanvoerde. In welke 
feiten die toestand zich uiterlijk af-
spiegelt, is eene vraag, die van 
maatschappelijke verhoud,ingen af-
hangt. Daaromtrent zou zIch even-
als zich dat gedaan heeft bij on-
derscheidene groepen van wie 
onze wet kooplieden noemt, ook 
ten opzichte van niet-kooplieden 
eene jurisprudentie hebben ge-
vormd. 

Naar hunne meening had men 
dus veilig den ouden technischen 
term kunnen hehouden, voor wel-
ken trouwens geen beteren gemak-
kelijk te verzinnen is. Maar de er-
kenning, dat ophouden van betalen 
geen naakt feit, doch een toestand 
is, had ook duidelijk in de wet 
zelve moeten worden uitgesproken, 
vooral thans, nu daarop, nog veel 
meer dan vroeger, zal moeten gelet 
worden. Men had dit kunnen be-
reiken door het oude uitgeworpen 
slot der eerste alinea van art. 766 
Wetboek van Koophandel weder in 
eere te herstellen en te bepalen, 
dat de faillissement eischende cre-
diteur bij aanvrage moet over-
leggen het bewijs, of aanduiden de 
daad zaken en omstandigheden, 
waaruit blijkt, dat er werkelijk op-
houden van betalen plaats heeft. 
'Zoodoende ware elke aanvrager ge-
waàrschuwd, dat het met eene een-
voudige aangifte van het feit 
niet per se gaat. En zoo doende vond 
de rechter tevens in de opgesomde 
feiten en omstandigheden een basis 
voor onderzoek, on-
dervraging van den failliet en 
ûjne waardeering van den toe-
stand. 

§ 3. Tegen de b\ivoeging der voor-
waarde: »indien dit in het gemeen-
schappelijk bel anI(' zijner schuld-
!!ischers wenschelijk wordt I('eoor-
deeld", in art. 1 aangebracht om 
aan de ook in de Tweede Kamer 
geopperde bedenkingen te gemoet 
te komen, rees ernstig bezwaar. 

De geschiedenis dezer bijvoeging 
schijnt wel aan te toonen, dat men 
omtrent dit punt geen bewijs à priori 
van hem die hQt faillissement aan-

van het ophouden met betalen" , 
waarmede dus den aanvrager dit 
summiere bewijs wordt opgelegd en 
welk bewijs loch wel niet anders 
zal kunnen worden geleverd dan 
door het aantoOllen »Van de daad-
zaken en omstandigheden, waaruit 
blijkt dat er werkelijk ophouden 
van betalen plaats heeft." Dat het 
met eene »eenvoudige aangifte van 
het naakte feit niet per se gaat", 
blijkt dus, als men de wet goed 
leest, onmiskenbaar uit het aange-
haalde artikel. Dat het ontwerp, wat 
dit punt betreft, niets anders beoogt 
dan aansluiting aan de bestaande wet, 
volgt ook daaruit dat nevens den 
in art. 766 gestelden eisch van het 
ophouden met betalen, in gemeld 
art. 6 bovendien van den schuId-
eischel' die het taillissement aan-
vraagt , gevorderd wordt dat h\i van 
zijn vorderingsrecht doe bl\iken. 
Wel behoeft het bewijs slechts sum-
mierlijk te worden geleverd, maar, 
gel\ik in de Memorie van Toelich-
ting ad art. 6 uitdrukkel\ik is ge-
zegd, is dit alleen gesteld om de 
mogelijkheid af te snijden »eene 
faillietverklaring, waartoe overigens 
alle voorwaarden aanwezig zijn, door 
allerlei excepties en chicanes, die 
zich steeds zonder moeite laten vin-
den, op de lange baan te schui-
ven", maar dit is toch iets geheel 
anders dan eene faillietverklaring 
op grond alleen van het naakte feit 
der niet betaling van één schuld. 
Of het summiere in voldoende 
mate aanwezig is , blijft tel' beo or-
deeling van den rechter, in wiens 
\'erstandige wetstoepassing in Ne-
derland vertrouwen mag en kan 
worden gesteld . 

§ 3. Tegen de bijvoeging der 
woorden: »indien dit in het gemeen-
schappel\ik bel anI(' zijner schuldei-
schers wenschelijk wordt I('eoor-
deeld", rees blijkens het Voorloopig 
Verslag ernstig bezwaar. Althans 
voor een deel ware dit niet te ver-
wachten, nadat aan '1 slot van § 2 
dOOl' de led, n die daar hunne mee-
ning uitspraken, geoordeeld was , 

I dat het ophouden van betalen, als 
I toestand en niet een naakt feit, meel' 



FAILLIETVERKLARING. Art. 1. 137 

vraagt, verlangt; maar de rechtbank 
zal er op hebben te letten; de de-
biteur zal op het ontbreken van dit 
vereischte kunnen wijzen, en even-
zeer zullen dit kunnen doen andere 
crediteuren of helanghebbenden, 
die van het hun in art. 10 of 11 
gegeven recht gebruik maken. En 
;"eschiedt dat, dan komt de zaak op I 

geheel verkeerd terrein. 
El' zal kunnen zijn ophouden van 

hel alen en toch geen faillietverkla-
ring, omdat dit niet in het gemeen-

belangder schuldeischers 
geoordeeld wOfclt. Maar dat is het 
terrein van de surséance. Daar wor-
den al de cl'editeuren opgeroepen 
en gehoord. Hun belang weegt in 
de schaal der beslissing. En indien, 
hoewel er ophouden van betalen is, 
toch geen faillissement wordt uit-
gesproken, worden el' maatregelen 
genomen om het gevaar, hetwelk 
hieruit VOQl' de schuldeischers zou 
kunnen ontstaan, te ontgaan. Er 
worden bewind voerders benoemd, 
zonder wier toestemming niet ge-
handeld mag worden; er mag geene 
betaling aan schuldeischers, behalve 
aan allen gelijkelijk, gedaan worden. 

Niets van dat alles buiten sursé-
ance. Er wordt hier een element 
van beoordeeling in de wet gebracht; 
maar de middelen om over de zaak 
een oordeel te kunnen vellen, ont-
breken. van het verzoek 
tot fai llietverklaring, alhoewel er 
ophouden van betalen bestaat, wordt 
mogelijk gemaakt; maar de waar-
borgen, welke in dat geval onmis-
baar zijn, ontbreken evenzeer. 

Nu kan men wel zeggen: indien 
er slaking van betaling plaats heeft, 
zal faillissement altijd in het gemeen-
schappelijk belang der schuld ei-
schers zijn, want het zal wanbeheer, 
spoliatie van den boedel en hevoor-
rechting van den eenen crediteur 
boven den anderen voorkomen. Maar 
juist omdat gemeenschappelijk be-
lang, in dien zin opgevat, altijd 
aanwezig is, zoodra er een werl,e-
lijke concursus van schuldeischers 
bestaat, kan men het niet in dien 
zin opvatten waar van eene voor-
waarde sprake is, die nu eens wel , 
dan weder niet zich voor zal doen. 

duidelijk in de wet had moeten zijn 
uitgesproken en dat den rechter 
beter en duidelijker had moeten 
verstrekt zijn »een basis voor zijn 
onderzoek, zijne ondervraging van 
den failliet en zijne waardeering van 
den toestand." 

Met dit oordeel kan, gelijk hier-
hoven uit het antwoord op 2 
de ondergeteekende wel niet mee-
gaan, maar voor hen die het on-
verschrijven ware, naar het wil 
voorkomen, de nu sterk bestreden 
bijvoeging eene tegemoetkoming, 
omdat die voeging, gelijk ze de 
voor eene mogelijk verkeerde op-
vatting bevreesde leden in den an-
deren tak der vertegenwoordiging 
bevredigde, er althans toe leidt en 
noopt om aan den rechter, indien 
hij den waren aard en eisch van 
een concursus uit de eenvoudige 
omschrijving, die aanvankelijk in 
het ontwerp voorkwam, eens niet 
genoegzaam mocht onderkennen, 
ten minste weg en richting aan te 

voor zijn onderzoek, zijne 
ondervraging van den failliet en 
zijne waanleering van den toe-
stand. Afgescheiden hiervan, meent 
de ondergeteekende zich te mogen 
vleien, dat eene nadere beschou-
wing der zaak den ernst en het 
gewicht der aangevoerde bezwaren 
zal vermogen weg te nemen, al-
thans in groote mate te temperen. 

Het behoeft niet opnieuw te wor-
den verklaard, dat ondergeteekende 
de gewraakte bijvoeging niet noodig 
achtte en haar ook nu nog over-
bodig oordeelt en het is hem eene 
voldoening, dat terw\il hij in dit 
opzicht zich aansloot bij de leden 
der voormalige Staatscommissie, die 
meening ook in dezen tak der 
vertegenwoordiging wordt gedeeld . 
Het is intusschen een feit, dat on-
derscheidene leden der Tweede 
Kamer, ook uitnemt'nde juristen, 
van een ander gevoelen waren en 
verduidelijking onmisbaar achtten. 
Al is men het met die leden ook 
niet eens, het feit dat zij aldus 
oordeelden leidde tot de mogelijk-
heid, ja tot de waarsch\in1ijkheid, 
dat later ook anderen hunne op-
vatting zouden kunnen deelen. On-
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Men had, zulks noodig achtende, 
den concursus beter moeten om-
schrijven, maar men heeft, in plaats 
van dit te doen, een nieuw element 
in de wet gebracht, waardoor de 
oplossing der beweerde moeilijkheid 
niet verkregen wordt, maar inte-
gendeel een tweede moeilijkheid in 
het leven geroepen wordt. Immers 
waar de vraag gesteld wordt, of 
faillissemelit in het gemeenschap-
pelijk belang der crediteuren is, 
dringt terstond het versc.h il van 
belang en het verschil van opvat-
t.ing omtrent het gemeenschappelijk 
belang zich op den voorgrond. 

De een zal meenen, dat het be-
bng der crediteuren het best be-
hartigd wordt door hoe eer hoe 
liever het aanwezig actief te ver-
deel en ; een ander kan van oordeel 
zijn, dat alles nog wel terecht zal 
komen, indien men den schu lde-
naar slechts niet failliet laat ver-
klaren. Crediteuren, wier vordering 
nog niet verschenen is (obligatie-
houders b\jv.) , zullen in faillisse-
ment het. middel zien, om ook mede 
te deelen voordat alles op is; de 
andere crediteuren daarentegen, 
die eene opeischbare vordering 
hebben, zullen de ontzettende ver-
meerdering van meêdeelende debi-

. teuren, welke daarvan het gevolg 
zou zijn, met leede oogen zien. 
Deze twee categoriën van crediteu-
ren hebben tegenstrijdige ; 
van een gemeenschappelijk belang 
van beiden kan geen sprake zijn. 

Wil me!! het begrip van faillis-
sement ZUl ver houden, dan moet 
dit element van gemeenschappel\jk 
belang, dat nu eens wel, dan weder 
niet, aanwezig zal zijn, hoe eer hoe 
liever uit de wet verwijderd worden. 

Ook aan de leden, die tegen de 
gelij.kstelling van den niet-koopman 
met den koopman waren, scheen 
de b\jvoeging ten eenenmale ver-
werpel\ik. Het is nu den rechter 
onmogelijk met eenige zekerheid 
na te gaan, zeiden zij, of een fail-
lissement al dan niet wenschelijk 
is in het belang der gemeenschap-
pelijke schuldeischers. Misschien is 
dit mogelijk voor kleine rechtban-
ken, en ingeval de schuldenaar on-

der deze omstandigheden eene 
juiste uitlegging en toepassing in 
den geest der wet te verzekeren, 
rekende de Regeering het ook 
overbodig, was niettemin plicht. 
Het ware onredelijk, niet mede 
te werken t.ot eene door anderen, 
wier meening gewicht heeft, nood-
zakelijk geachte verduidelijking. 
Van daar de bijvoeging, in art. 1 
opgenomen. Uit dit standpunt be-
zien en terw\il niemand eene an-
dere strekking, dan het ontwerp 
aanvankel\ik ten dezen bevatte, 
wenschte of bedoelde, kan de bij-
voeging, ze moge volgens dezen 
overbodig, volgens genen noodza-
lielijk zijn, nimmer de gevaarlijke 
ge l'ol!!'en hebben die daarvan ge-
vreesd worden. Historisch - en bij 
eene wetenschappelijke uitlegging 
die de rechter zal volgen, is juist 
de geschied enis ten aanzien van 
eene onder de beraadslagingen aan-
gebrachte veranderiug van overwe-
gend gewicht - staat. het toch vast, 
dat de b\igevoegde woorden geene 
nieuwe voorwaarde, door den aan-
vrager te bewijzen, stellen, en de 
bedoeling hebben, niet om het ar-
tikel te wijzigen, maar eenig en 
all een om het te verduidelijken. 
Moge het niet voldoende geacht 
worden, den algemeenen zin aldus 
aan te geven, dan zij tot sta ving 
der juistheid daarvan een beroep 
gedaan op de beraadslagingen in de 
Tweede Kamer. 

De heer VAN DER KAAY (Hand., bI. 
1008) r zie hiervoor bI. 87]: Ten aanzien 
van een koopman zal de rechter zich 
niet vergissen dat "ophouden te beta-
len" vertegenwoordigt te hunnen aan-
zien een bepaald denkbeeld; men weet 
wat men daaronder verstaat. Maar ten 
aanzien van een particulier? ... 

(bI. 1009) [zie hiervoor bI. 90] : 
Wanneer men bijvoorbeeld in de wet. 
zeI ve las) dat de schuldenaar, die op-
houdt te betalen ..... in staat van fail-
lissement zal verklaard worden, indien 
dit in het belang zijnet· gezamenlijke 
schuldeischers wenschelijlc bliikt, - zou 
men dan iets anders doen) dan verkla-
ren wat volgens de stukken toch het 

doel van het faillissement 
lS . 
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der de rechters, die te beslissen 
hebben, bekenden heeft; doch is 
het wenschelijk den rechter in zaken 
van zoo particulieren en leed eren 
aard, een recht van medeze(rgen-
schap toe te kennen , waarbij de 
schijn alsof de rechter diensten te 
bewijzen had, niet gemakkelijk zal 
zijn te ontgaan 'I Indien de rechter 
de woorden der wet ernstig opvat, 
en inderdaad geen faillissement uit-
spreekt, voor dat hem aangetoond 
is, dal het voor alle schuldeischers 
wenschelijk is, want een rechter 
oordeelt niet zonder bewijs, dan is 
de bijvoeging in hooge mate beden-
kelijk voor den handel, die alsdan 
bij non-betaling op snel en onver-
biddelijk recht niet meer zal mogen 
rekenen. 

En hoe zal de rechter kunnen 
beslissen, als hij staat tegenover 
particulieren, die geen boekbehoe-
ven te houden 'I 

Andere leden oordeelden, dat de 
bijvoeging de wet onklaar en on-
oprecht maakte, zoo goed als on-
mogelijk en daardoor willekeurig 
in de toepassing , en, terwijl z\i aan 
den eeIJen kant het burgerfaillisse-
ment niet zou ten goede komen, 
het commercieele zou verlammen. 

Onklaar en onoprecht, zeiden zij, 
want volgens hen was het, wat 
niet mag, eene open \Taag gebleven 
of de aanvragende crediteur dat 
gemeenschappelijke belang zal moe-
Ien bewijzen, althans aannemelijk 
maken bij zijn request. Men kon 
meenen van ja , want in art. 1 staat 
het als eene voorwaarde. Naar de 
redactie van art. 6, alin. 2 te 001'-
deelen, zou men echter weèr zeg-
gen van Ileen , en ook in art. 198 
is de voorwaarde van dat gerneen-
schappel\ik belang er bijgevoegd op 
eene wijze, die doet vermoeden, 
dat de &.dnvrager haar kan veron-
achtzamen. 

Maakt nu de jurisprudentie uit, 
dat de aanvrager die voorwaarde 
voor faillisseme'i'Jt wel degelijk voor 
zijLe rekening heeft, hoe zal hij er 
dan aan voldoen, waar hij, spre-
kende voor zich zelf, zooals te recht 
is opgemerkt, de overige schuld-
eischers veelal niet eens kent 'I 

De heer VAN HOUTEN (bl. 1010) [zie 
hiervoor bI. 911: Maar wij behoeven 
ons niet in casuistiek te begeven, want 
de Regeeriug en de Commissie willen 
hetzelfde als degenen, die bedenkingen 
hebben tegen het voorstel; het verschil 
lost zich op in de vraag of het.geen 
mtn wil al dan niet goed in het wets-
ontwerp is geformnleerd .... 

De heer TYDEMAN, die het door den 
heer van ·der Kaay voorgesteld amende-
ment, wegens diens afwezigheid over-
nam (bI. 1031) [zie hiervoor bI. 113 
vlg.l: Dat deze beschouwing geheel in 
de ijn van het wetsontwerp ligt en 
daarmede niet in strijd is, maar geheel 
overeenkomstig den aard en het doel 
van het faillissement, meen ik dat geen 
uitvoerig betoog behoeft, na hetgeen is 
gezegd door den heer van der Kaayen 
heden nog is betoogd door den heer van 
Houten. Ook deze laatste geachte spre-
ker geeft volkomen toe , dat hetgeen het 
amendement wil, volkomen ligt in de 
denkbeelden van de Regeering, die ech-
ter niet voldoende zijn nitgedrukt in de 
wet zelve. Het amendement strekt dus 
niet om te reageeren tegen het ·wets-
ontwerp, maar om daarin eene ver-
duidelijking aan te brengen, geheel naar 
de beboelingen van de voordracht. 

De MINISTER (bI. 1033) r zie hiervoor 
bI. 118J: Tusschen hetgeen met betrek-
king tot art. 1 door en namens de 
Commissie van Voorbereiding gezegd 
of in de gewisselde stukken uitvoerig 
behandeld is, en hetgeen de amende-
menten beoogen en hunne voorstellers 
wenschen, bestaat eigenlijk geen zake-
lijk . .. het verschil loopt dan 
ook inderdaad over de wijze van for-
muleering ... , terwijl het wenschelijk 
is, om het verschil nit den weg te rui-
men en eene opvatting en toepassing in 
den geest, dien wij allen voorstaan, te 
verzekeren. .. 

Thans het amendement ... . of ik het 
noodig acht? Met het oog op de betee-
kenis der technische uitdrukking "op-
houden te betalen" in geen enkel opzicht. 
Maar, wanneer men meent, zooals et-
telijke leden te kennen gaven, dat daar-
door eene verduidelijking wordt aange-
bracht en wanneer geen overwegende 
bedenkingen daartegen bestaan, waarom 
zou het gemeen overleg hier dan niet 
zijne werking kunnen hebben? 

De heer HUBER, lid det' Commissie 
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En maakt de jurisprudentie uit, 
dat de voorwaarde voor rekening 
van den rechter komt, hoe moet 
deze haar bestaan ervaren? Men 
heeft gesproken van den rechter, 
die dat voelen moet, maar de rech-
ter voelt wel wat recht is, dat is 
zijn prudentie, doch voelt geen fei-
ten, die hem niet worden geopen-
baard. En of het nu geldt eene 
zoogenaamde gracieuse dan wel 
eene contradictoire procedure, dit 
verandert niets aan de zaak. De 
rechtbank zou dus, wilde zij hare 
taak naar behooren vervullen, al-
vorens te beslissen op de aanvrage, 
eene openbare oproeping der cre-
diteuren moeten gelasten ten einde 
dezen over hun gemeenschappelijk 
belang het aangevraagde faillis-
sement te hooren. Doch dat is, 
wegens den ruimen term\i n, die, 
wil de oproeping geen schijnver-
tooning zijn, genomen moet worden, 
volstrekt onpractisch. Neemt men 
derhalve de voorwaarde ernstig op, 
dan verstikt zij de wet, en wil men 
den rechter louter op gevoel laten 
rechtspreken, wat h\i waarschijn-
lijk beslist zal weigeren, dan komt 
men tot de meest subjedieve en 
daardoor willekeurige resultaten. 

De zaak is dus geheel bedorven. 
Wat men gezocht heeft, een tem-
perament van het llophouden van 
hetalen" bij niet-kooplieden, geeft 
de b\ivoeging niet, en zij verlamt 
door hare onzekerheid en practische 
onuitvoerbaarheid de faillissements-
aanvrage des koop mans. 

De toevoeging scheen aan onder-
scheidene leden zoo bedenkelijk, 
dat z\i zich de vraag gesteld hebben, 
of niet het wetsontwerp uit dezen 
hoofde worden verworpen. 
Maar dan werd de gehèele verrichte 
arbeid weer te niet gedaan, en ook 
van het goede, hetwelk het wets-
ontwerp bevat, voorloopig niets ver-
kregen. Buitendien zou de stemming 
onzuiver worden, indien de een om 
deze reden, een ander wegens de 
gelijkstelling van kooplieden en 
niet-kooplieden, tegenstemde. Zij 
waren daarom geneigd vóór de wet 
te stemmen , maar onder de reserve 

can VOOl'bel'eidin,q (bI. 1034) [zie hier-
voor bI. 120 vlg.]: De Commissie van 
Voorbereiding staat eigenlijk op dit 
standpunt: eenstemmig zoude zij ver-
kiezen art. 1 te behouden, zooals het 
door de Regeering is voorgesteld . .... 

Wij willen (echter) hetzelfde; wij 
willen even goed waken tegen te vroege 
en daarom niet te rechtvaardigen in 
staat van faillissementstelling. De bij-
voeging door den heer van der Kaay 
voorgesteld, is zeer onschuldig. Doch 
zij schijnt de bezwaarden te kunnen 
bevredigen. 

Welnu, dan is de Commissie bereid, 
zich bij de wijziging, zooals die in be-
ginsel door den heer vau der Kaay is 
aangewezen en door den Minister ge-
wijzigd, neer te leggen. 

De heer HARTOGH, lid de,' Com-
missie I'an Voo"berpidinq (bI. 1036) 
[zie hiervoor bI. 125]: Na de groote 
oppositie, die dat artikel heeft moeten 
ondervinden en nu de redactie van den 
heer van der Kaay, zooals de Minister 
die gewijzigd heeft overgenomen, de 
gemoederen scheen tevreden gesteld te 
hebben, kon ik mij daarbij nederleggen , 
omdat slechts met andere woorden, vol-
gens sommigen d uidelij ker, hetzelfde 
gezegd werd als art. 1 oorspronkelijk 
bevatte. 

De MINISTER (bI. 1037) [zie hiervoor 
bI. 126]: In de woorden: "ophouden te 
betalen" lag reeds opgesloten wat er nu 
is bijgevoegd; dit strekte alleen tot eene 
verduidelijking voor sommigen. Wan-
neer toch het ophouden van betalen 
zich voordoet, dan is er een gemeen-
Rchappelij k belang van de schuldeischers 
bij het faillissement. Dit belang bestaat 
toch, als de debiteur fout is, bijv. in 
de verzekering van de paritas credito-
rum. Het spreekt dan nagenoeg van 
zelf, dat het faillissement in genoemd 
belang wenschelijk is. Daarom ook had 
en heb ik tegen de bij voeging geen 
bezwaar gemaakt. Maar nu moet men 
niet gaan overdrij ven en de zaak gaan 
voorstellen, alsof er in den zin van het 
wetsontwerp een nieuwe eiseh, die uit 
bijzondere feiten blijken moet, ware 
bijgevoegd. Neen, het oordeel over de 
wenschelijkheid mag en kan, en zal 
meestal zijn op te maken nit de eigen 
feiten, waaruit van het ophonden van 
betalen blijkt .... 

De MINISTER (bI. 1040 en 1041) zie 
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om tegen de invoeringswette stem-
men indien niet vóór or bij die 
wet' aan dit bezwaar werd te ge-
moet gekomen. . . 

Zij meenden, dat hierdoor fil et 
te veel van de Regeering en van 
de andere tak der Vel'tegenwoor-
dilTing werd verlangd. Immers hel 

was niet gericht leger. een 
hoofdbeginsel der wet; het had 
integendeel ten doel hare hoofdbe-
ginselen betel' te handhaven en 
eene bijvoeging weer uil de wet te 

die de Regeering te 
kwader ure had overgenomen: eene 
bijvoeging, waardoor niet bereikt 
werd wat men beoogde en daarente-
gen de geheele toepassing der wet 
bedorven werd. Zelfs al was de 
ReO'eering het met deze laatste be-

niet eens, zoo mocht het 
t.och waarschijnlijk worden geacht, 
dat zij zeI ve, na de gemaakte be-
denkingen, aan de bijvoeging geen 
waarde zou hechten. 

Of er iels voor in de plaals moest 
komen, wilden deze - leden i n het 
midden laten. Zoo ja, dan wezen 
zij op het wenschelij ke om de op -
roeping van dell schuldenaar in art. 
6 imperatief te maken. Aan tal van 
bezwaren tegen het wetsontwerp, 
ontleend aan de vree:; voor verras-
sing en voor faillietverklaring zon-
der dat een werkelijk ophouden 
van belalen aan wezig was, zou daar-
door worden tegemoetgekomen. 

Andere leden wezen bovendien 
op den door hen reeds hiervoren 
te liennen gege ven wensch, dat de 
bepaling van art.. ï66, 'l ste lid, 
Welboek van Koophandel in de wet 
mocht worden opgenomen. 

hiervoor bl. 131 vlg.J: Dezerzijds is van 
den beginne af 1eweerd - en het is 
alsnog mijne meening - dat de 001' -
spronkelijke lezing alleszins dnidelijk 
en voldoende was. Maar wanneer een 
gewichtig onderwerp, van ingrijpend 
belang , in eene vergadering als deze in 
behandeling is, is het dan geen plicbt 
ook rekening te honden met de mee· 
ningeu van de leden, die als desknndi· 
gen en gezaghebbenden mogen erkend 
worden , wanneer zij verklaren en ook 
na wederzijdsche toelichting volhonden , 
dat eene voorgestelde omschrijving hnn 
niet volledig en niet duidelijk voor· 
komt? 

Het doel is , de regeling in haren geest 
zoo goed mogelijk te maken , en daarom 
was bedoeld verschil van meeni ng de 
aanleiding tot de poging om door eene 
aanvulling van art. 1 , in gemeen over· 
leg, de beweerde onduidelijkheid weg 
te nemen. eene aan vulling , geheel in 
harmouie de oorspronkelijke bedoe-
ling, maal' die het voordeel zou hebben, 
dat ook voor anderen die hetzelfde 
doelden, meer onmiskenbaar zou zijn 
uitgedrukt hetgeen zij meenden eene 
leemte te zijn in de oorspronkelijke 
voordracht. Men meende toch , dat niet 
stellig uitkwam, dat men hier in hoofd· 
zaak te doen had met een concursus. 
Dat bezwaar nu is vervallen door de 
bij voeging, waartoe het initiatief geno· 
men werd dool' de geachte afgevaardigden 
nit Alkmaar en Tiel, de heeren van der 
Kaay en Tydeman. Aan de vrees, dat 
failli ssement een gewoon executiemiddel 
zou kunnen worden tot in vordering van 
eene schuld vordering , is thans alle re· 
delij ke grond ontnomen. 

Dan was er eene tweede hoofdbeden· 
king, dat men de bepaling te stringent, 
te imperatief voor den rechter achtte. 
Naar mijn inzien was dit slechts schijn' 
baal' het geval, omdat de beantwoor-
ding der feitelijke vraag omtrent het 
ophouden te betalen aan den rechter is 

overgelaten en hem alle gewenschte ruimte laat om in een concreet gevalover· 
eenkomstig de bedoeling del' wet en het karakter van het faillissementsinstituut 
te beslissen. Leden, op wiel' meening prij s mag worden gesteld, dachten daaro ver 
eêhter anders. 

Welnu, dool' de aangebrachte bijvoeging bij art. 1 wordt nu ondubbelzinnig 
ook dat vermeende al te stringente en t.e imperatieve aan het artikel ontnomen 
en erlangt de rechter de speelruimte, welke wederzijds verlangd werd , dat hem 
zou zijn gelaten. 

Bij het licht van de heraadslagingen die de wording- en de heteeke-
nis der in art. 1 hijge voegde woorden volledill' aantoonen en waaraan 
vorenstaande aanhalingen onlleend zijn, kOOit het uit. dat de bijvoeging 
geenszins de qualificaties yerdient, welke daaraan in het Voorloopig 
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Verslag worden gegeven. Dat zij »onklaar en onoprecht" en daardoor 
»de zaak geheel bedorven" zoude zijn, zijn hard e uitdrukkingen wier 
juistheid echter door de geschiedenis der bepaling wordt ge wraakt en 
ook door de woorden niet is te rechtvaardigen. Zonder overdrijving of 
overschatting van hunne beteekenis, kan ten hoogste beweerd worden 
dat zij overbodig zijn en daarom de wet ontsieren, terwijl anderen mee-
nen, dat zij den zin verduidelijken. Dal dit laatste , en dit alléén , de 
strekkinO' is, volgt onmiskenbaar uit het. aangevoerde. Ook de woorden-
keus is "daarmede niet in strijd . Of kan met reden ontkend worden , 
dat het instituut van 't faillissement in het gemeenschappelijk belang del' 
schuldeischers is ingesteld en wordt geregeld '! Maar dan ook gee ne fail-
lietverklaring, indien de rechter haar niet in het gemeenschappelijk 
belang der schuldeischers acht. Het Voorloopig Verslag\ ( bladz. 8) Lzie 
hi ervoor bI. 1371 herinnert te recht , dat het IIp:emeenschappelijk 
altijd aanwezig is , zood ra er een werkelij ke concursus van schuldeischers 
bestaat\( . W elnu! om den rechler niel een vermeenden concursus als 
den door de wet bedoelden te doen beschouwen , maar hem aan een 
w erhelijken concursus als eisch van failli etverklaring te binden , daartoe 
kunnen, zij het naar sommiger gevoelen ten over vloede , de bijgevoegde 
woord en diens! doen . Die woord en bevatten toch de vin gerwiJzin g , dal 
het gemeenschappelijk belang oer schlildeischers de hoekstee n is van hel 
faillissement, dat chicaneuse, lichtvaardige of zuiver odieuse aanvragen 
derhal ve behooren te worden atgewezen, speciaal dat llo phouden van 
betalen" niet reeds aanwezig is bij het niet-betalen van ééne schuld, 
want dim blijkt ook slechts va n het belang van één crediteur, maar 
eerst als blijkt van zoodanigen toestand dat. oe schulde n i n het alge meen 
niet belaald worden of kunnen worden, daar alleen in dit geval , maa l' 
in dit geval ook steeds, het gemee nschappelijk belang der schuldeischel's 
bij eene algeheele vermogensexeclltie is betrokken. 

Dat de ondergeteekende de vingerwijzing overbodig achtte , behoeft 
niet nogmaals te worden geco nstateerd. Het gezegde strekt, om aan te 
toonen , dat dool' haar n iets is bedor ven; integendeel, dat zij voor ande-
ren die aan het llophouden te betalen" niet den zin hechten welke 

.daaraan door de Eerste Kamer , blijkens haar verslag , en door den on-
dergeteekende wordt toegekend , eene nuttige strekking kan hebben , 
omdat zij ook hen moet nopen, daaraan gelijken zin te ge ven. 

Wellicht zou het bo venvermeld e !,!'enoegzaam kunnen geacht worden 
ter beantwoording van deze paragraaf, maar het schijnt raadzaa m, ook 
de daarin voorkomende punten van meel' specialen aard niet voorbij te 
gaan. 

In het Voorloopig Verslag wordt gewezen op de mogelijkheid van ver-
schil van opvatting omtrent hel belang der schuldei-
schers. In een of ander concr eet ge val zal het zich voorzeker ku nnen 
voordoen : maar evenzeer zou er dan ook verschil van mee ning zijn 
omtrent de beantwoording der vraag , of er wel'helij h «ophoud en met 
betalen" aanwezig is. Doet een versc hil van opvatting zich voor, hiel' 
gel ij k in andere gevallen zal de rechter hebben te beslissen. Dit is zij oe 
taaie In casu zal hij dat doen, na zooveel mogelijk zich op de hoogte 
del' zaak te hebben gesteld en door het openbaar ministerie te zijn voor-
gelicht, naar beste weten overeenkomstig zijne overtniging. Maal' dat el' 
van een gemeenschappelijh belang der schuldeischers geen sprake zou 
kunn en zijn, wann eer er crediteuren zijn die eene opeischbare vorde-
ring' hebben en crediteuren wier vordering nog niet verschenen is , kan 
niet worden toegegeven. W el zal tengevolge van de faillietverklaring het 
aautal meded eelende crediteuren vermeerderen en zal dus het bedraf!: 
dat de schuldeischers ontvangen wier vorderingen opeischbaar zijn vel'-
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minderen, eene voldoening uit.den .!JOedel niet mogelijk 
blijkt, maar met daarop, lllet op het mogelIjk bijzonder belang van 
den individueelen schuldeischer, maar alleen op het gemeenschappelijk 
belang' der sch uldeischers heeft de rechter bij zijne beslissing te letten. 
Dat belang is aanwezig, waar tengevolge van een concursus creditorum, 
de conservatie van hetgeen er nog is, een eerlijk en zuinig beheer en 
de handhaving van de paritas cI'editorum gevaar Ion pen. In zoo verre 
is ook het belang van den schuldeischer wiens vordering opeischbaar is , 
bij eene faillietverklaring betrokken. De mogelijkheid bestaat wel is 
waar, dat zijne vordering niet ten volle zal betaald worden. Maar daar-
tegenover staat de mogelijkheid dal bij niet-faillietverklal'ing de schulde -
naar ook hetgeen hij nog bezit zoek make, dat hij, zij het ook onver-
plicht, de cred iteuren wier vorderingen nog niet verschenen zijn voldoet, 
en dat dien tengevolge hij wiens vordering opeischbaar is ten slotte nog 
geheel achter het net vischt. 

Volgens andere leden zou door de bijvoeging de wet onklaar en on-
oprecht geworden zijn, omdat het een open vraag zou n geble\'en, 
of de aanvragende crediteur bedoeld gemeenschappelijk belang' zal moe-
ten bewijzen, althans aannemelijk maken bij zijn reqnest. , Zooals het 
ontwerp er ligt bestaat die vraag echter inderdaad niet. 

Afzonderlijk daarvoor behoeft de aanvrager geene aanwijzingen te 
verschaffen, althans geene andere dan hij ook heelt te verstrekken, 
indien de gewraakte bij\'oeging in ar t. 1 niet voorkwam. 

Maar juist dit artikel, en dit alléén , zou naar men meende voor eene 
tegenovergestelde opvatting pleiten. Dit artikel echter laat de hiet' behan-
delde vraag geheel onaangeroerd. Het geeft alléén eene algemeene om-
schrijving van het instituut. Het laat geheel in het midden, op welke 
wijze en wanneer van de aldaar gestelde vereischten moet blijken. Dat 
wordt geregeld in de volgende artikelen, meer beslist in art. 6 lid 2. 

Volgens deze bepaling moet de aanvragel' summierlijk doen blijken, 
behalve van zijn vorderingsrecht c. q. van »het ophouden met betalen" . 
Meer niet, maar ook niet minder, gelijk reeds in 2 is opgemerkt. 
Uit de summier aangetoonde feiten heeft de rechter zijn oOI'deel op 
te maken. 

Acht h\j zich niet genoegzaam ingelicht, dan mag hij ongetwijfeld zich 
Biet louter door gevoel laten leiden. Maar hoe dan '! De zaak schijnt 
werkelijk niet moeilijk. In het Voorloopig Verslag wordt wel gezegd, 
dat het niets aan de zaak verandert, of het hier geldt eene zoogenaamde 
gracieuse dan wel eene contradictoire procedure, maar die bewering is 
toch niet vol te houden. In het contradidoir geding vervult de rech tel' 

lijdelijke rol: op feiten door partijen niet aangevoerd, mag hij 
zIJne beslissing niet gronden. Hier daarentegen mag hij gebruik maken 

al de feiten, die ter zijner kennisse komen. Ten opzichte van de 
wijze waarop hij tot die kennis komt, laat de wet hem vrij . Zij kunnen 
volledig vermeld en bewezen zijn in bet verzoekschrift tot faillietver-
klaring; de aanvrager kan ze ook bij het onderzoek voor den recbter 

Art. 6, I ste lid, geeft bovendien uitdrukkelijk een ander 
mlndel aan de hand. Ook de schu ld enaar, wiens faillissement is aange-
vraagd, kan worden opgeroepen om in persoon te verschijnen. Het 
Openbaar M iniRterie, dat op het verzoe k moet worden gehoord, kan 
nadere inlichtingen verschaffen. Is dit alles nog niet genoeg, dan belet 
eindelijk lliets den rechter, ook andere personen te hooren. Daarbij is hij 
aan geene wettelijke bewijsregelen gebonden; hij mag niet louter op 
gevoel rechtspreken, hij behoeft alleen met zijne overtuiging te rade 
te gaan . 

Juist ook om eIken twijfel af te sn\jden, is nog ten overvloede het 
woord »blijkt" voorkomende in de bijvoeging bij art. 1, zooals het luidde 
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mlgens de in de zitting oer Tweede Kamer van 20 Aprill!' voorgestelde 
lezing, veranderd in »wordt geoordeeld" [zie hiervoor bI. 1311, en luidt 
art. 6 lid 2, ook in volkomen daarmede. 

Na 'het gezegde, meent de ondergeteekende zich te mogen vleien 
dat bij nadel'e overweging, althans geen principieel bezwaar meer zal 
overblijven tegen de aan art. 1 toegevoegde woorden; moge men ze 
ook al, en te recht, liever daarbij niet hebben aangetroffen. 

Wat betreft de aanbeveling, aan het slot dezer paragraaf, om de op-
roeping van den schuldenaal' in art. 6 imperatief te maken, neemt de 
ondergeteekende de vl'ijheio te verwijzen naar het Antwoord der Regee-
ring op het Verslag der Commissie van Voorbereiding, ad art. 6, eer-
ste lid. 

Beraadslaging (algemeene) iu de Eerste I{amer. 
(25 September 1893). 

De heer PIJNAPPEL: Ik heb tegen dit wetsontwerp één overwegend bezwaar, 
dat gelegen is in de bijvoeging welke in de Tweede Kamer in art. 1 gebracht 
is, door te bepalen dat iemand in staat van faillissement verklaard wordt "indien 
dit in het gemeenschappelijk belang zjjner schuldeischers wenscheljjk wordt ge-
oordeeld". 

Men meene niet dat ingenomenheid met eigen werk mij aanleiding geeft om 
tegen die bijvoeging bezwaar te hebben . In de eerste plaats mag ik daaromtrent 
opmerken dat, hoewel ik deel heb uitgemaakt van de Staatscommissie van wie 
dit wetsontwerp' afkomstig is , toch de eer van dat werk uitsluitend toekomt aan 
professor Molengraaff te U trech t. 

Van hem de leidende beginselen; van hem het eerste ontwerp dat in de Staats-
commissie is gebracht; van hem voor het meerendeel de redactie van de wijzi-
gingen, die het ontwerp in den loop der behandeling ondergaan heeft; van hem 
de Memorie van Toelichting. Aan hem dus ook alle eer van dit werk der Staats-
commissie. Maar men zou misschien k unnen meenen dat, desniettegenstaande en 
onder volle erkenning van het leeuwendeel dat professor Molengraaff in den arbeid 
gehad heeft, het feit dat ik heb mogen medewerken, gedurende geruim en tijd, 
aan de samenstelling van dit ontwerp, en dat die werkzaamheid - hetgeen min 
of meer zeldzaam is - tot een resultaat heeft geleid door de indiening van het 
ontwerp aan de Staten-Generaal, mij meer dan wanneer die omstandigheid niet 
bestaan had, zou gekant maken tegen wjjzigingen die gebracht zijn in de oor-
spronkelijke redactie. 

Dat is echter het geval in geenen deele. 
Er zijn in de Tweede Kamer wijzigingen in het wetsontwerp gebracht die ik 

gaarne als verbeteringen begroet; er zUn er andere in gekomen die mij onvel'-
schillig zUn; er zijn ook enkele die ik liever niet zon hebben zien aannemen. 

Maar geen van al die andere wijzigingen zullen mij aanleiding geven te spreken 
van een overwegend bezwaar. 

ZÓÓ noem ik alleen mijn bezwaar tegen de bUvoeging in art.!. Dat bezwaar, 
dat ook door andere leden gedeeld wordt, is reeds uiteengezet in het Voorloopig 
Verslag der Kamer, en daarin zijn uitdrukkingen opgenomen, die door den Mi-
nister, in diens antwoord, geq nalifieeerd zij n als harde woorden. Als zoodanig 
noemde de Minister de bewering, dat de bij voeging zou zijn onoprecht, en dat 
daardoor de zaak geheel bedorven zou zijn. 

Ik wenseh dit debat met den Minister geheel zakelijk te voeren, zonder dat 
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daarbij tusschen hem en mij uitdrukkingen staan, die als harde woorden ge!J.ua-
lificeerd zouden kunnen worden . Ik stel er daarom prijs op te verklaren, dat die 
woorden niet uit mijne afdeeling afkomstig zijn. Maar daar ik er toch eenigszins 
mede voor aansprakelijk kan worden geacht in zoo verre ik lid ben geweest van 
de Commissie van Rapporteurs, wensch ik het onaangename, dat in die woorden 
kan liggen, zooveel mogelijk weg te nemen . 

Wanneer men spreekt van onoprechtheid ten aanzien van de bedoelde bijvoe_ 
ging , dan heeft dat natnurlijk een gansch andere beteekenis, dan wanneer men 
een persoon beschuldigt vau onoprecht te ziju. In het Verslag betreft de uit-
drukking eene wetsbepaling, geen persoon. Zij bedoelt zelfs niet, dat in het wets-
ontwerp een beginsel wordt ingeschoven, waarvoor men niet dnrft uit te komen; 
maal' eenvoudig dit, dat de bepaling iets anders zegt dan men er mede bereiken 
wil. Wat men er mede bereiken wilde, is open en bloot gezegd: maar de inhoud 
del' wijziging is daarmede, naar het oordeel van hen, die er bezwaar tegen heb-
ben , in strijd. 

Qok de nitdrukking, dat het wetsontwerp door de bijvoeging bedorven is, 
zou ik uit het debat wenschen te ecarteeren , en eene zniver zakelijke omschrij-
ving van het geschilpunt daarvoor in de plaats willen stellen. Ik zou mijn 
gevoelen aldus willen uitdrukken : Het wetsontwerp was, voor zoover dit punt 
betreft, goed; het is thans niet goed meer; die verandering, waardoor het van 
goed niet goed geworden is, is niet onschuldig, niet van geringe beteekenis, maar 
van overwegend belang. 

Mijn voornemen is intusschen niet, het wetsontwerp af te stemmen; ik wensch, 
waar nog eene gelegenheid overblijft om hetgeen in mij n 'oog eene fout is te ver-
betereu, namelijk bij de invoeringswet, voo r mij zelf, indien ik dan nog lid van 
de Kamer zal zijn, het recht te reserveeren , om, niettegenstaande ik vóór dit 
wetsontwerp zal gestemd hebben, die invoeringswet af te stemmen, en ten aan-
zien van anderen eene poging te wagen om hen deelgenoot te maken van mjjne 
eigen overtuiging. Ik wensch èn den Minister èn de T weede Kamer te overtui-
gen, dat de bijvoeging eene fout is geweest , en dat men niet beter doen kan 
dan die fout bij de invoeringswet te herstellen. Ik maak voor mij zeI ven nit-
drukkeljjk de reserve, die ik genoemd heb, omdat men anders geacht wordt 
tegen eene invoeringswet alleen te stemmen om redenen in die wet gelegen , we-
gens den termijn van invoering, of wegens de afzonderlijke bepalingen, welke bij 
die gelegenheid gemaakt worden , en niet om datgene, wat men door zij ne eigen 
stem vroeger bekrachtigd heeft. Ik reserveer dns, voor zooveel noodig, mijne stem 
tegen deze bijvoeging voor later, trots de stem die ik heden of morgen zal geven 
aan dit wetsontwerp. 

De Kamer kent de aanleiding tot de bijvoeging. Eene vrij sterke oppositie 
is ook in de Tweede Kamer gevoerd tegen de gelijkstelling van kooplieden en 
niet-koopl ieden ten aanzien van de mogelij kheid van faillietverklaring. Om den 
storm daartegen gerezen te apaiseeren , heeft men deze bijvoeging uitgevonden. 
Zij is zelfs gekomen van een lid, dat zeide, zelf de bezwaren niet te deelen, maar 
de oppositie zooveel mogelijk te willen bevredigen door iets wat haar zou kunnen 
nopen voor de wet te stemmen. Men heeft eene bl'llg willen leggen voor hen die 
tegen het wetsontwerp waren. Uit dezen hoofde, met hetzelfde doel en in denzelf-
den geest heeft ook de Minister, die nog in zijne Memorie van Antwoord gepro-
testem'd heeft van de onnoodigheid der bijvoeging, toch toegegeven en het amen-
dement overgenomen, naar mijne meening te kwader ure en in een onbewaakt 
'OOgenblik. 

De eerste grief die ik tegen lle bij voeging heb is deze, dat het doel waarmede 
zij in de wet geschreven is, niet eens wordt bereikt. 

10 
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Het doel was in de eerste plaats om te voorkomen, dat waar de schnldenaar 
slechts één creditenr had, toch faillissement zon kunnen worden uitgesproken. 
Dat doel wordt door de bijvoeging niet bereikt , want men heeft opzettelijk in de 
wet het standpunt ingenomen, dat de crediteur die faillietverklaring vraagt, niet 
behoeft te bewijzen dat er meerdere crediteuren zijn. 

Eene tweede reden was hierin gelegen dat men vreesde, dat een crediteur uit 
wraakzucht I nit hardvochtigheid, in het algemeen uit eenige min edele bedoeling, 
de faillietverklaring van zijn debiteur zou aanvragen. Om dat te voorkomen, heeft 
men gezegd: het faillissement zal worden uitgesproken, indien het in het gemeen-
schappelijk belang der crediteuren wenschelijk wordt geoordeeld . 

Men wilde zoodoende aan wraakzuchtige, hardvochtige handelingen geen gevolg 
toekennen. Welnu , het doel dat men beoogde, zal men niet bereiken. 

Indien iemand uit wraak een debiteur wenscht te laten failliet verklaren, 
zal hij niet zelf aan den rechter zeggen, dat hij dit uit wraak doet , en liefst 
zal hij niet eens zelf optreden, maar zijne pretentie aan een ander overdragen, 
die met dergelijke bedoelingen hoegenaamd niets te maken heeft , maar eenvoudig 
als crediteur, evenals ieder ander, optreedt om voor zijne vordering recht te 
verkrijgen. 

In de tweede plaats, - al wordt de persoon , die tot eenige zaak het initiatief 
neemt, door onedele bedoelingen gedTeven, - indien de toestand waaraan een 
recht verknocht is, aanwezig is , clan zal daantit het gevolg dat de wet wil, 
moeten voortvloeien , onverschillig wat de persoonlij ke bedoelingen van hem zijn 
mogen, die het initiatief genomen heeft. 

Wie eenige ondervinding heeft van strafvervolging, in het bijzonder ten aan-
zien van overtredingen, weet dat van de 25 overtredingen er zeker 24 ongestraft 
blijven, omdat zij niet opgemerkt en niet ontdekt worden, en dat die, welke 
wel ontdekt worden : dikwijls aan het licht komen ten gevolge van de aanwijzing 
van iemand die den overtreder een kwaad hart toedraagt of hem wil benadeelen. 
Zal nn, indien dit gebeurt - en het is, ik hel'haal het, bij sommige soorten 
van overtredingen het meerendeel van de gevallen, waarin zij gestraft wort.!en-
de rechter de straf niet nitspreken, omdat de klager door onedel@ bedoelingen 
gedreven werd? Of zal hij zeggen: waar de overtreding gepleegd is, moet ik de 
wet toepassen? Immers het laatste. De wetgevfI' kan in buitengewone omstandig-
heden, indien daartoe aanleiding bestaat, waken tegen een onedelmoedig, wraak-
znchtig, hardvochtig gebruik van de wet, maar de rechter heeft de wet toe te 
passen zonder te letten op de motieven die iemand hebben geleid tot het vragen 
dier toepassing. De wetgever kan in bijzondere gevallen aanleiding vinden om 
aan het recht zijn loop niet te laten, althans niet afm het recht in de gewone 
traditioneele opvatting van het woort.!. Voor Ierland zijn uitzonderingswetten 
gemaakt, wegens de uitzonderingstoestanden die daar bestonden in de verhonding 
tusschen landheeren en pachters. Dat kan de wetgever doen, maar niet de reeh-
ter. Indien de wetgever de gevallen niet regelt, waarin eene veroordeeling niet zal 
worden uitgesp' oken of waarin ander recht zal gelden dan overeenkomt met hetgeen 
men tot dusver als recht heeft beschouwd, kan de rechter zich niet in zijne 
plaats zetten. Indien een hardvochtig eigenaar wegens wanbetaling van huur of 
pacht vordert, dat man, vrouwen kinderen op straat worden gezet, moet de 
rechter dit uitspreken. Al zou een crediteur, die vonnis vraagt, hard vochtig ziju, 
de rechter zal het vonnis moeten wijzen. Het zon geene regelmatige wijze van 
rechtspleging zijn indien men den rechter zoude toelaten naar subjectieve opvat-
tingen de ontruiming te weigeren, een vonnis niet uit te spreken, maar te hall' 
delen naar gelang hij zoude meeneu dat eigenaar of schuldeischer door goede óf 
slechte bedoelingen werd geleid. 
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Om deze reden meen ik, dat de die men met de toevoeging aan 
art. 1 had, niet zullen worden bereikt. 

Dit is mijne eerste grief. 
Mijn tweede grief reikt veel verder. 
Die tweede grief is, dat, al kon de bedoeling bereikt worden, toch de bij voe-

ging zou moeten worden afgewezen, omdat zij tot de bedenkelijkste gevolgen zou 
leiden . 

Men plaatst, waar men de toepassing vraagt van de bijvoeging in art. 1 ge-
maakt, den rechter voor eene q uaestie waarin hij geen goede beslissing geven kau, 
omdat men hem de middelen onthoudt om tot eene goede beslissing te komen. 

In de Memorie van Antwoord heeft. de Minister gezegd: dat er geschillen kun-
nell ontstaan, kan geen bezwaar opleveren j geschillen kunnen zich altijd voor-
doell. Ik geef dit gaarne toe. Evenzeer dat ieder geschil door den rechter moet 
worden beslist. Maar de wet.gever moet hem de middelen verschaffen om een 
goede beslissing te kunnen geven. 

Dat geschiedt hier juist niet. Men heeft er zich op beroepen dat art. 6 den 
aanvrager van het failli ssement niet verplicht de wenschelijkheid daarvan in het 
gemeenschappelijk belang der crediteuren aan te toonen. 

Datgene waarop men zich aldtts beroepen heeft, baat niet jintegendeel, het 
schaadt. 

Het baat niet, omdat, terwijl tie aan vrager het bewijs niet behoeft te leveren, 
toch de rechter ambtshalve in eene beoordeeling van de wenschelijkheid mag 
treden j omdat hij, wiens faillissement wordt gevraagd, de bevoegdheid heeft zich 
op het niet-bestaan dier wenschelijkheid te beroepen j omdat de derden, die recht 
van verzet hebben tegen de faill ietverklaring, evenzeer de bevoegdheid hebben 
VOOI' den rechter den strijd daarover aan te binden. Waar strijd over dit punt 
kan ontstaan, daar kan, en ik voeg, er bij, daar zal de zaak aan het oordeel 
van den rechter onderworpen worden , al legt men te· dien aanzien geen bewijs op 
aan den aanvrager van de faillietverklariug. Ik voorzie zelfs als natuurlijk gevolg 
van deze bijvoeging, indien zij behouden blijft, dat ieder debiteur, die tegenspraak 
wil doen, zal zeggen: "het faillissement is niet wenschelijk in het gemeenschap-
pelijk bel aug van mijne creuitellren", en het zal hem dan niet moeilijk vallen 
binnen of buiten den kring zijner vrienuen andere crediteuren mede te brengen, 
die verklaren dat de debiteur daarin volkomen gelijk heeft. 

Wat dus het afsnijden van uen strijd over de wenschelijkheid betreft, baat 
artikel 6 niet.. Van den anderen kant schaadt het, omdat, waar men van den 
rechter eelle beslissing verlangt, men "Is wetgever ook verplicht is, hem in ue 
mogelijkheitl te stellen eene goede beslissing te geven. Naast de bepaling, dat de 
weuschelijkheid uit het oogpunt van het gemeenschappelijk belang del' crediteuren 
voor het al of niet in staat van faillissement verklaren een factor is, zullen, wil 
die bepaling eene goede toepassing vinden, in ue wet aan den rechter de middelen 
gegeven moeten worden om zich in dat opzicht zekerheid te verschaffen. 

Het eerste middel zou dan moeten zij n, dat degeen, die het faillissement aan-
vraagt, het bewijs van het gemeenschappelijk belang der crediteuren moet leve-
ren j - een tweede, de mogelijkheid van de zijde van den debiteur om die wen-
schelijkheid tegen te sprekeu j -- een derde, de mogelijkheid van tegenspraak voor 
andere belanghebbenden j een vierde - en dat is een zeer belangrijk middel -
de oproeping van allen, die als crediteur bekend staau, om hun gevoelen omtrent 
dit gemeenschappelijk belang te doen kennen . 

Mijn eerste grief is dus, ten aanzien van uit punt, dat men den rechter plaatst 
voor een q uaestie, tot welker oplossing men hem niet tevens de middelen ver-
schaft. Mijlle tweede grief is dat, al was ook de rechter in de mogelijkheid de 
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q uaestie met kennis van zaken op te het de zaak niet beter, maar wel 
slechter zon maken. 

Wat heeft men bij het gemeenschappelijk belang der schuldeischers op het 
oog gehad? Ik vind vermeld, het gevolg dat faillietverklaring heeft om spoliatie 
van den boedel en begunstiging van den eenen crediteur boven den andere on· 
mogelijk te maken. 

Die uitlegging kan echter niet de uitlegging zijn waaraan de rechter zich zal 
houden bij de toepassing der wetsbepaling. Immers in dien zilt bestaat de wen-
schelijkheid van faillietverklaring altijd; - altijd is het wenschelijk , dat de boedel 
niet gespolieerd, en niet de ééne crediteur boven den anderen begunstigd wordt. 

N n spreekt echter dit wetsontwerp van twee gevallen : van het geval dat 
het faillissement uit het oogpunt van het algemeen belang der crediteuren wen-
schelijk , en van het geval dat het uit dat oogpnnt 'niet wenschelijk is. Onmogelijk 
echter is het die twee tegenstrtjdige gevallen te vinden in eene zaak die altijd 
wenschelijk is. Art. 1 stelt eene voorwaarde: indien iets wenschelijk is. Die 
wenschelijkheid moet dus soms wel, en soms niet, aanwezig zijn. Op het voor-
komen van spoliatie en begunstiging kan dit niet slaau. 

Dit kan dus de beteekenis van art. 1 bij eene gezonde wetsuitlegging niet 
zgn. Maar wat zal de rechter te beslissen hebben? lets dat uu eens wel, dan 
weder niet aanwezig zal zijn; hij zal de vraag moeten beantwoorden, of er meer 
kansen zijn voor de creditenren om een goed dividend te bekomen btj faillisse-
ment of zonder faillissement. Dit is de groote vraag die zich voordoet als men 
wil weten of faillissement in het gemeenschappelijk belang der crediteuren is. 
Deze vraag wordt gesteld op iedere comparitie van crediteureu die bijeengeroepen 
wordt om te beslissen, of men genoegen zal nemen met eene minnelijke regeling 
dan wel een faillissement wil hebben. Zij die dan een failli ssement bestrijden, 
zijn gewoon te betoogen, dat het zal strekken ten nadeele van de crediteuren, 
omdat er bijv. belangrijke bateu zijn, die in een faillissement minder voordeelig 
dan buiten faillissement kunnen worden te gelde gemaakt; omdat er in de zaak 
zelve van den debiteur eene belangrijke bate steekt, die men ten nadeele van de 
creditenren voor een groot deel zal vernietigen bij faillietverklaring; omdat er in 
de toekomst voor den debiteur nog vooruitzichten zijn, welke men den bodem 
zou inslaan. Deze vragen zijn het die zich voordoen, en deze vragen - die 
van spoliat.ie of begunstiging - zullen gesteld worden, wanneer de rechter moet 
uitmaken, of het faillissement wenschelijk acht in het gemeenschappelijk be-
lang der crediteur en. 

Ook zal nog deze vraag gesteld worden, indien er eene belangrijke obligatie-
leening is, - of hei wenschelijk is, dat de obligatiehouders op het oogenblik 
zullen mede deelen, wat noodzakelijk is indien het faillissement wordt uitgespro-
ken, of dat men den boedel tegen dien grooten stroom van crediteuren j wier tijd 
nog niet gekomen is, zal beschermen. En ook deze vraag zal moeten beslist wor-
den. Wel heeft de Minister hierop geantwoord, dat dit niet het gemeenschappelijk, 
maar het bijzonder belang der crediteuren betrof. Maar indien het bijzonder belang 
van eene uitgebreide groep van crediteuren hen gekant doet zijn tegen failliet-
verklaring, zal men toch niet kunnen zeggen, dat faillietverklaring in het ge-
meenschappelijk belang der schnldeischers is. 

Doch afgescheiden daarvan zal het toch zeker niet tegen te spreken zijn, dat 
de vraag, of op het oogenblik faillissement voorde crediteuren in het algemeen 
nuttig of schadelijk zal zijn, ook geïnfluenceerd zal worden door deze andere 
vraag, of eene groote massa schuld door het faillissement opvorderbaar zal worden 
of bij niet-faillietverklaring onopvorderbaar zal blijven. 

De vraag, of een faillissement wenschelijk is, behoort zeer eigenaardig thuis 
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bij eene aanvraag van surséance. Bij die aanvrage heeft de wet beteekenis toege-
kend aan hetgeen de crediteuren gewenscht vinden, en zij heeft aan den rechter 
de gelegenheid gegeven om hen daarover te raadplegen. De bekende crediteuren 
worden opgeroepen en mogen hun gevoelen uitspreken over de vraag: of verkla-
ring in staat vau faillissement dan wel surséance door hen wenschelijk wordt 
geacht. En indien de meerderheid der crediteuren de beslissing neemt, dat het 
wenschelijk is geen faillietverklaring uit te spreken, maar surséance te verleenen, 
en de rechter met die meening medegaat , dan wordt er een uitstel gegeven aan 
den debiteur, en vooralsnog geen faillissement nitgesproken, maM' on de,' zee" 
belrmg"ijke waa,·bOf·gen. Onder deze twee groote waarborgen, dat de debiteur 
niet mag betalen dan aan allen gelijk; en, -- ter verzekering zoowel van die 
verplichting als van goed beheer - dat er bewind voerders worden benoemd, 
zonder wier medewerking niet mag worden gehandeld. 

Doch wat zal van de bijvoeging in art. 1 het gevolg zijn? 
Indien de rechter zal beslissen dat niettegenstaande een schuldenaar heeft op-

gehouden te betalen , het gemeenschappelijk belang van zijne crediteuren niet 
medebrengt, dat hij failliet wordt verklaard, dan zal men een persoon hebben 
die zijne schulden niet betaalt, omdat hij insolvent is, maar die men toch het 
beheer over zijn goed en zijne volkomen vrijheid van handelen zal laten, zonder 
toezicht en verplichte medewerking van bewind voerders, en zonder de heilzame 
bepaling, dat niemand betaald mag wordeu indien niet allen betaald worden. 
Maar dan juist zal men vrij spel geven aan die spoliatie en die begunstiging vau 
deu een en crediteur boven den anderen, die men wil voorkomen. 

Om al deze redenen meen ik, dat werkelijk Tweede Kamer en Minister, die 
op dit oogenblik aan dit wetsontwerp niets kunnen veranderen, niets beters kun-
nen doen dan bij gelegenheid van de invoeringswet deze bepaling, die in art. 1 
is bijgevoegd, en ten gevolge daarvan ook in eenige andere artikelen, er weder 
uit te lichten. De bijvoeging heeft eene bedoeling die men daarmede toch niet 
kan bereiken, en zij zal in hooge mate schadelijk werken, ver buiten de bedoe-
ling van hen, die de bepaling in de wet hebben gebracht. 

Zooals ik zeide: ik zal, omdat de gelegenheid tot wijziging blijft bestaan , en 
omdat ik mijnerzijds, als het eenigszins mogelijk is, niet wensch mede te werken 
om af te breken wat met groote moeite is tot stand gebracht, en wat naar aller 
oordeel groote v61'beteringen bevat (ook al staan daartegen naar sommiger oordeel 
bepalingen over, die zij afkeuren) tegen deze wet niet stemmen; maar ik ,zou 
wenschen, dat mijne stem krachtig genoeg was, om èn den Minister èn de Tweede 
Kamer te bewegen, om de te kwader ure in artikel 1 aangebrachte bijvoeging 
er bij de invoeringswet weder uit te lichten. Ten aanzien van den Minister en 
van tal van leden van die Kamer behoeft dit slechts te zijn eene douce violence, 
want zij hebben om strijd medegedeeld, dat zij, hoewel de bijvoeging niet noodig 
achtende, haar in bescherming namen, omdat zij hoopten daardoor anderen over 
te halen vóór de wet te stemmen. 

De bijvoeging heeft de rol vervuld van een klontje sniker, dat de bitterheid 
van een drankje moet verzoeten. Sommigen maakten bezwaar het drankje te ne-
men, en men meende toen, dat dit gemakkelijker zou gaan door aanwending van 
het klontje. De Minister verklaarde het om die reden te kunnen aannemen, 
terwijl de heeren Hartogh en Huoer, leden der Commissie van Voorbereiding, 
en anderen hebben verklaard dat zij, hoewel het voor zich niet noodig achtende, 
het nochtans om der wille van anderen zouden accepteeren. Ja, het klontje werd 
uitgevonden door iemand, die er zelf geen behoefte aan voelde. 

Daar ik nu van oordeel ben, dat het geen goed zal doen, maar integendeel 
een verderfelijk element in de wet brengt, dat hare goede werking zeer zal 
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belemmeren, hoop ik dat men zal samenwerken om het weder uit de wet te 
verwijderen. 

Ik deel geenszins de bezwaren tot welker opheffing de bijvoeging werd aan-
gebracht; ik heb geen bezwaar tegen de gelijkstelling van kooplieden en niet-
kooplieden, maar ik stel mij bij de bestrijding van de bijvoeging in art. 1 op 
het standpnnt als had ik daartegen wèl bedenking. Dan nog zou ik zeggen, dat 
het. bezwaar niet wordt opgeheven door de bijvoeging, en dat de toestand daardoor 
zoodanig wordt verslimmerd , dat het ontwerp ten aanzien van dit punt in zijne 
oorspronkelijke gedaante moet worden hel'stehl. 

Ik hoop dat het door mij aangevoerde daartoe moge bijdragen, en, kan het 
zijn, den Minister moge bewegen zijne medewerking daartoe te verleenen. 

De heer SASSEN: Ik meen dat deze Kamer bij de behandeling van dit wets-
ontwerp op een speciaal gunstig stand punt staat. De bestqjding loopt niet over 
de details, want te recht zeide de geachte vorige spreker , dat deze wet, met 
uitzondering van al't. 1 , een uitmuntend werk is. Het brengt verbetering in den 
geheelen gang van het faillissementsproces ; de techniek wordt verbeterd; de rech-
ten van schuldeischers en schuldenaren wordt beter vastgesteld. Doch juist in 
het beginsel ligt voor velen onzer en voor mij een onoverkomelijk bezwaar. 

Sedert 25 jaren is er eene strooming, niet slechts in Europa maar over de 
geheele wereld, om de failliet wetten te herzien en met het bestaande te breken. 
Daarbij doen zich twee stroomingen voor: de eerste, ik noem haar de Duitsche 
school, beoogt het faillissement nit te breiden en ook de niet-kooplieden daarbin-
nen te brengen. De andere school stelt zich, onder aanvoering van den Fransehen 
wetgever, tot taak het faillissement te beperken en zelfs onder de kooplieden het 
faillissement te voorkomen. Ik vereenig mij met dit laatste stelsel, omdat het 
faillissement een onnoemelijk leed brengt in de maatschappij, omdat daardoor 
zeer vele lieden getroffen worden, die te goeder tronw en eerlijk als brave man-
nen hebben gehandeld. 

Kan nn de wetgever het niet zoo ver brengen , dat hij een onderscheid maakt 
tusscheu die debitenreu, die te kwader trouw, en heu die te goeder trouw onge-
Inkkig zijn geworden? 

Op dit puut is de Fransche wetgever al een heel eind gevorderd. Ik zou ech-
ter nog verder willen gaan , en het faillissement willen voorkomen voor diegeneu, 
die ter goeder trouw gehandeld, behoorlijk boek hebben gehouden en die een 
bepaald aantal percenten in den boedel ter beschikking van de crediteuren stellen . 

Ik zou een premie willen stellen ten bate van die debiteuren, die bijtijds zich 
wenden tot den rechter en zeggen: ik ben in de onmogelijkheid mijne verplich-
tingen na te komen, maar hier hebt gij mijne boeken, waaruit blijkt, dat ik 
eerlijk maar ongelukkig gehandeld, doch nog 50 à 60 procent van het passief 
voor de crediteuren heb; nu verzoek ik n mij te helpen liquideeren , zonder die 
openlijke aankondiging , zonder die curateele, welke thans wordt uitgesproken . 

Intusschen , dit is een desideratnm, waarover ik niet behoef uit te weiden . 
. . . . Intusschen het groote bezwaar is, dat ook de niet-koopman in het vervolg zal 

kunnen worden failliet verklaard. In 1891 zijn in Nederland 993 faillissementen 
voorgekomen , en 28 verklaringen van kennelijk onvermogen. In het jaar te voren 
had men 846 faillissementen en 21 verklaringen van onvermogen. Ik vraag, 
waar blijkt nu die behoefte om die gevallen van 28 en 21 tot duizend en hooger 
te doen klimmen? Die behoefte is nergens gebleken. 

Men kan zeggen, dat het zulk eene vaart niet nemen zal. Maar dat is geen 
argument in de eerste plaats. En in de tweede plaats geloof ik, dat het wèl eene 
schromelijke vaart zal loopen; de bewij zen daarvoor zijn voorhanden. 
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In Engeland is de landbouwer ook onderworpen aan het failli ssem·ent. Wat is 
daar geschied? Wij hebben, zooals men weet, in het voorjaar een zeer drogen 
zomer gehad, eene zeer ongnnstige omstandigheid voor den landbouwer. En ziet 
nu eens wat dit reeds een invloed heeft gehad in Engeland. In de Nieuwe Rotte1" 
da1l1sche Cou"o"t van 17 Mei j.!., tweede blad, vindt men gerelateerd, overge-
nomen uit de Tim es, dat in één graafschap in de eerste drie maanden van dit 
jaar 95 landbouwers zijn gefailleerd, en van den lsten April tot op het oogen-
blik van dat bericht 15 faillissementen bij de rechtbank aangegeven waren. 

Ik vraag het u, 15 failli ssementen per week in één graafschap, omdat de zon 
wat veel geRchenen heeft , terwijl wij in geheel Nederland in 1891 hebben gehad 
11 landbouwers , die verklaard zijn in staat van kennelijk onvermogen. 

Ik acht vooral voor den kleinen landbouwer deze wet verderfelijk. Want er 
zijn twee gevaren die dreigen. In de eerste plaats weten wij hoe treurig de toe-
stand van den kleinen landbou wer is. Zal hij het hoofd niet in den schoot leggen 
wanneer hem dit middel wordt voorgelegd om zich maar failliet te geven? In de 
tweede plaat.s dreigt een ander gevaar. De landheer, de meest goedaardige en 
welwillend e zelfs, zal die geen gebruik gaan maken van dit gemakkelijk middel 
om de pacht verbroken te krijgen? De goedige landheer zal tot den pachter zeg-
gen: ik schenk n die 4 jaren pacht kwijt, maar wil van n af zijn, omdat gij 
niet meer kunt betalen. Hij heeft slechts aan de rechtbank het failliet verklaren 
van den pachter aan te vragen en het hnur'contract is verbroken. 

Ik zal niet spreken over hetgeen in de stnkken gezegd is aangaande de kleine 
ambtenaren en de militairen ; ik wensch daaromtrent slechts eene kleine opmer-
king te maken. 

Men heeft gezegd dat het failli ssement van militairen en kleine ambtenaren 
in Duitschland niet voorkomt; dat is volkomen juist. Maar wie zal de toestanden 
in Duitschland ten aanzien van die lieden vergelijken met de onze? Dezen zomer 
met een Duitschel' daarover sprekende, vond hij mij naïef, dat ik kon denken 
dat men in Duitschland een militair zou laten failleeren. In Duitschland is de 
militaire en de am htenaarsstalJll solidair; wat men den een misdoet, doet men 
ook aan den ander : het gaat daar niet gemakkelijk om kleine ambtenaren" of 
militairen aan te randen. In Nederland is die toestand gelnkkig anders. 

Thans wensch ik te adstrueeren waarom ik zon betrenren de uitbreiding van 
het faillissement . 

De Minister zegt in zijne Memorie van Beantwoording dat dit wetsolltwm'p 
geen infamie geeft. Dat is volkomen juist; maar is daarmede de q uaestie niet ver-
plaatst? 

Het is de vraag niet of dit wetsontwm]) infamie geeft, maar of infamie niet 
het gevolg is van faillissement. Wij handelen hier de jure constituendo, en 
moeten derhalve den blik richten niet nitsluitend op hetgeen voor ons ligt, maar 
tevens op hetgeen daaruit volgt. Wij weten niet alleen wat de volksopinie is 
omtrent een gefailleerde, maar ook wat de wet zelve zegt. Onze wet ontneemt 
aan den gefailleerde vermogens -, ja zelfs familierechten - politieke rechten 
beeft hij niet. Zelfs in Frankrijk waar men niet voor een klein gerucht je ver-
vaard is, heeft men de wet van Napoleon lIl, waarbij de gefailleerde wordt 
u'itgesloten van kies- en stemrecht, niet dllrvbD afschaffen. Zoo sterk is het denk-
beeld in het volk geworteld, dat het faillissement een smet werpt op dengene 
die het ondergaat. 

De Minister is Dlet zijne bewering in deze in goed gezelschap. Toen in Frank-
rijk de koninklijke macht op haar toppnnt was, hebben de koningen bij hunne 
ordonnantiën van 1629 en 1673 uitdrukkelijk datgene bevolen wat de Minister 
zegt dat hier het geval zal zijn. 
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De Fransche Koningen hebben gezegd, dat ni infamie, ni man,!ue den schul-
denaar mocht treffen, die te goeder trouw gefailleerd was. 

En wat zegt de groote Bornier, de jurist van die dagen , met een kOl·t woord? 
Néanmoins ils ne laissent pas d'être infames de fait dans l'opinion publique et 

ijs ne sont jamais élus en aucuue charge ni emploi public". 
Al hebben dus de autocraten van Frankrij k gelast dat de schuldenaar niet zou 

gebrandmerkt worden, de jurist autwoordt: al zoudt gij dat willen, het volk 
drukt toch het braudmerk op het voorhoofd van den gefailleerde. En zoo zal het 
ook hier blijven. Ik ben het geheel eens met de commissie uit de Fransche Ka-
mer, die bij de behaudeling van de wet op de liq uidation judiciaire constateerde: 
"Le failli reste déshouoré et tout Ie monde souffre de cette déparation de force 
et d'activité que la loi lui impose - personne en profite". 

Ik geloof dat hier de vinger op de wonde wordt gelegd en terecht wordt ge-
constateerd welk eene ramp bet faillissement na zich sleept in de maatschappij· 
Ik wensch dit punt nog toe te lichten door eene bijzonderheid te releveeren. 
Opvallend is het dat men bij de behandeling van dit onderwerp in den regel 
gewogen heeft de groote faillissementen , die welke éclat maken. Och, dat zijn 
maar uitzonderingen , zooals de statistiek kau bewijzen. In de jaren 1890 en 1891 
zijn in Nederland respectievelijk gefailleerd: nul bankier, één bankier, nul nota-
ris, 2 notarissen, in 1891, mirabile diètu, één advocaat. Dat zijn dus menschen 
uit hoogeren stand. ]\faar tegenover die enkelen st.aan in dezelfde jaren 1890 en 
1891 niet minder dan 233 en 222 winkeliers, 63 en 119 manufacturiers, 72 en 
76 bakkers. Menschen dns van den derden stand, ja maar van den kleinen derden 
stand. En waar wij in onze dagen zoo veel zorg hebben voor den vierden stand, 
laat ons daar die luiden van den kleinen derden stand ook niet vergeten . Die 
menschen vooral worden getroffen. Wat voert men nu aan om uitbreiding van 
het faillissement te rechtvaardigen? Het is in den tegenwoordigen tijd met de 
bestaande wetsbepalingen zoo moeilijk om de grens te trekken tusschen den koop-
man en niet-koopman. 

Wel, laat men die grens dan verzetten en eene andere definitie maken van 
koopman. Dat is noodig, niet alleen met het oog op het faillissement, maar ook 
ten aanzien van de boekhoudiug en het leveren van bewijs. Laat men dan beter 
en juist bepalen wie koopman is en wie niet. 

Wat is de reden dat men den koopman laat failleeren, den niet-koopman niet? 
Dit is niet om een privilege te geven aan of te behouden voor niet-kooplieden, 

neen, de reden waarom kooplieden failleeren en niet-kooplieden niet failleeren rust 
historisch op geheel andere gronden. Niets is eenvoudiger dan de liquidatie van 
den boedel van een koopman. De koopman heeft zijne boeken, de crediteuren, die 
tegenover hem staan, hebben ook hunne boeken, beiden geven bewijs. De schulden 
die zij hebben zijn grootendeels geconstateerd door accepten, door schriftelijke be-
wijzen, die op een bepaalden dag vervallen. Wij hebben, zooals ik straks reeds 
terloops aanmerkte , nog verschillende andere bewijsmiddelen ten aanzien van koop-
lieden, die men niet heeft bij niet-kooplieden, bij voorbeeld getuigenbewijs. Ziet , 
dat zijn grootendeels de motieven waarom alleen de handelsstand , de koopmans-
stand , onder het faillissement is getrokken. 

Voor mij, tot mijn leedwezen, is de uitbreiding van het faillissement tot niet-
kooplieden een onoverkomelijk bezwaar tegen dit wetsontwerp. 

Er is nog een tweede bezwaar, dat, mijns inziens, onoverkomelijk is. Dit be-
zwaar is echter door mijn geachten voorganger zóó helder in het licht gesteld, 
dat ik daaraan niet veel wensch toe te voegen. Ik zou het met hem betreuren, 
dat in deze een dergelijk librum arbitrium als bij dit wetsontwerp voorgesteld 
aan den rechter werd gegeven. Men moet niet aan den rechter een vrijbrief geven 
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om bij het al of niet schuldig - want dit is het iu casu zijn gevoel te raad-
pl egen. Dit is een verderfelijk stelsel, dat gelukkig in onze rechtspleging onbe-
kend is en dat ik hoop dat er altijd uit zal blijven. 

Ik wensch, om te eindigen, met een voorbeeld te staven - en dan behoeft 
niet zoo precies de rechter zijn gevoel te laten werken - tot wat men komt 
binnen de perken van dit wetsontwerp. Er wordt aangevraagd bij de rechtbank 
het faillissement van Aulus - ik zal dien Romeinschen naam behouden, om-
dat hij in de rechtsgeleerde wereld bekend is - . .A ulus wordt opgeroepen, hij 
verschijnt voor den rechter eu zegt: Mijne Heeren, het is volkomen waar, ik kan 
mijne schulden niet meer ten volle betal en, maar ik heb 60 à 70 pct. van mijn 
passief; geef mij tijd, hier hebt gij mijne boeken, doorzie mijne zaken, raadpleeg 
deskundigen; over 3 of 6 maanden kan ik al mijne schulden betalen en geeft gij 
mij dien tijd, dan bl ijf ik de man die ik ben, ik voldoe mijne schulden en mijne 
familie is gered. Tegelijkertijd wordt het faillissement aangevraagd van Numerius. 
Numerius komt bij den rechter en hij zegt: zeker , ik kan mijne schuldeischers 
niet meer betalen, maar ik zal u nog meer zeggen , ik heb geen cent meer. Ik 
bad voor eenigen tijd nog 50 percent en heb gedacht: kom ik ga naar Monte· 
Carlo en probeer of ik 100 kan krijgen ; ik ben ongelukkig geweest en heb de 50 
percent verloren. Willen de heeren mij failliet verklaren, de heeren moeten het 
weten, maar met mljne vooruitzichten is het niet raadzaam. Zie slechts, ik heb 
nog . een oom en eene tante waarvan ik erven zal. Laat gij mij failliet gaan, uan 
is er van erven geen sprake meer; ik ben een verloren man. Wat moet de rech-
ter doen ten aanzien van Aulus, als ue schuldeischel' zegt: ik heb liever Mn 
vogel in de hand dan twintig in de lucht, ik wil die 60 procent hebben? Hij zal 
Aulus failliet moeten verklaren. Hij kan de verantwoordelijkheid van weigering 
niet op zich nemen. 

Maar wat zal hij tegenover N umerius moeten doen? Hij zal hem in het belang 
zijner schuldeischers zelf moeten toestaan met opgeheven hoofd de zaal t e verla-
ten, vrij van failli ssement. 

Tot zulke conseq uentiën zal men moeten komen, dat is zeker. 
Ik hoop dat de Nederlandsche magistratuur van dergelijkejurisdict.ie verschoond 

moge blijven. 

De heer DE SA VORNIN LOHMAN: Ook ik begin met te verklaren, dat ik 
met veel genoegen kennis heb gemaakt met dit ontwerp, en dat al degenen , die 
tot de totstandbrenging daarvau hebben medegewerkt , inderdaad recht hebben op 
onze dankbaarheid. Toch neemt dit niet weg, dat ik zeer stellig en beslist mij 
tegen dit wetsontwerp zal moeten verklaren , zij het zeer tot mijn leedwezen. De 
reden die mij daartoe drijft is reeds aangevoerd door den geachten spreker die 
mij voorafging; het is de nitbreiding van het faillietenrecht tot de bijzondere 
personen. 

Het spreekt vanzelf, dat wie niet betalen kan, daartoe moet knnnen worden 
gedwongen, indien hij iets heeft. Onze wet geeft daartoe behoorlijk de gelegen-
heid. Men kan hem, die niet betaalt, aanspreken en er zijn middelen aanwezig 
om te voorkomen dat op slinksche wijze zijne bezittingen aan den crediteur 
worden onttrokken. Zijn er meerdere crediteuren die mede willen executeeren 
- is er dus eeu concursus - dan let de wet ook daarop, en wordt bij de exe-
cutie gezorgd dat er eene gelijke verdeeling over de verschillende crediteuren plaats 
zal hebben. 

Walmeer nu onze tegenwoordige wet, het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
·vordering, onvoldoende is, dan moet men daarin verbetering aanbrengen En ik 
ontken niet dat daarin zeer vele fouten zijn; dat men de procedure eenvoudiger 
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kan maken; maar dat moet dan gevonden worden door verandering van dat Wet-
boek. Maar men moet niet gemakshal ve alle burgers aan het scherpe faillieten-
recht onderwerpen. 

Ook vroeger heeft men daarover zoo gedacht. Ook toen maakte men wel is 
waar geen onderscheid tusschen kooplieden en niet-kooplieden, maar men gaf niet 
aan iedereen de gelegenheid om zijn debiteur zoo maar failliet te doen verklaren. 
Men had onder andere in de bekende Amsterdamsche ordonnautie van 30 Juni 
1777 de regeling van de sequestratie, die nog bij de behandeling van het ont.-
werp van 1825 door de vijfde afdeeling van de Tweede Kamer werd verdedigd: 
als zijnde de hulprijke hand hem, die door een wangunstig lot wordt vervolgd 
en in zijne eerlijke oudernemingen teleurgesteld, door de wet aangeboden. Zij toeh 
vereenigt tegenstrijdige belangen en maakt billijke schikking door akkoord mo-
gelijk, tevens de rechten der creditenren in bescherming nemende door in de 
beredrling van deli gederangeerden boedel hunne toestemming te vorderen, welke 
toestemming door de billij kheid gevorderd wordt. Haar oogmerk is geheel welda-
dig; onder dezelve blijft de schuldenaar' zelf de beredding van den boedel behou-
den, en hij zet zijne zaken voort, doch niet anders dan te zamen met zijllen 
sequesle,' en onder het dadelijk toezicht en goedvinden van den 1·echter. Alle 
publiciteit van de ongelegenheid waarin de debiteur zich bevindt, wordt zoo veel 
mogelijk gemeden, terwijl misbruik niet te wachten is nu te recht en doelmatig 
het vragen en verleeuen van surséance is beperkt. 

Ziedaar de gronden van humaniteit waarop destijds de sequestratie werd ver-
dedigd. 

Intusschen heeft men dat middel vau sequestratie niet meel' voldoende geacht. 
In 1825 heeft men speciaal voor deu handel bij het Wetboek van Koophandel 
een ander streng middel ingevoerd. 

Waarom heeft men dat gedaan? Dat is genoemd een privilege. De beteekenis 
van dat woord privilege heeft de Minister , naar het mij voorkomt, niet zeer juist 
wedergegevell. ,Van neer PI ivilege hier beteekende een voordeel dat gegeven wordt 
aan bij zondere personen boven andere personen, dan zou natuurlijk ons rechtsge-
voel daartegen opkomen. Maar privilege beteekent hier niets anders dan een 
speciaal recht, een recht voor speciale gevallen of voor een specialen stand. 

Ik erken dat dit niet geheel en al juist wordt uitgedrukt in de beraadsla-
gingen indertijd over het Wetboek van Koophandel gehouden, want daarin wordt 
inderdaad ook gesproken van eene beg!lllstiging van personen, hoewel hetzelfde 
bedoeld werd. . 

"Het is zeker" - staat daar - "dat niemand de begunstiging dier wetgeving 
behoort t.e kuunen inroepen dan de koopman alleen, die door de voordeelen welke 
hij aan de burgermaatscllappij verschaft, die begunstiging verdient en als het 
ware doet wettigen". 

Dit is niet zeer accuraat uitgedrukt. In het Voorloopig Verslag wordt dan ook 
op eene andere wtjze gezegd waarop dit speciaal recht berust. 

"De handel heeft dit groote voorrecht noodig, omdat in den kring van deu 
llandel het persoonlijk en wederkeerig krediet lJ eerscht en heerschen moet, zoodat 
bij staking van betaling door één , geheel de kring die het krediet verschaft, bij 
openlijke, spoedige en gelij ke behandeling het grootste belang heeft. Het krediet 
van den een is ook het krediet van den ander." 

Daarom, en waarschijnlijk ook nog om andere redenen, gelijk door den 
vuorafgaanden geachten spreker is gezegd, is een speciaal recht voor den handel 
ingevoerd. 

N u beweert de Minister dat dit niet zoo is, want dat indien het was een voor-
recht voor den handel, eeu niet-koopman daarvan niet kon profiteeren. Doch, 
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gelijk ik zeide, in dien zin wordt het niet bedoeld wanneer men spreekt van 
privilege. 

Men geeft niet een voorrecht aan iemand omdat hij koopman is, maar mAn geeft 
aan den handel als zoodanig een speciaal recht (pri va lex). 

Zon men dan ook, vraagt de :J\lIinister, verschillende wetten moeten maken 
bijv. voor den gelettel'den-, voor den boeren-, voor den middenstand? Waarom 
niet, zou ik antwoorden, wanneer dit noodig bleek? Wij doen dit voortdureud; 
wij maken speciale wetten voor het mijnwezen, voor den arbeidenden stand, voor 
fabrieken enz. En daarom is het ook zeer goed te verdedigen - ik behoef dit 
waarlijk hier niet verder uiteeu te zetten - dat ook voor den handel voor som-
mige gevallen eene speciale wetgeving wenschelijk is. 

Het krediet vooral in deu handel eene zaak van dien aard, dat wanneer 
iemand zijne verplichtingen daarbij niet nakomt, het van groot belang is dat 
iedereen dit weet. De handel moet leven van kred iet. Een koopman ofindustrieel 
moet soms schulden maken, het is volstrekt niet juist te zeggen, dat iemand die 
schulden maakt per se verkeerd handelt ; want een koopman moet dikwerf koopen 
op termijn zonder dat hij op dat oogenblik kasgeld heeft; en dit is geoorloofd, 
mits hij maar zorge dat op den bepaalden tijd het geld el' zij. Schulden moet hij 
soms maken, en krediet geven moet men hem ook. 

Opdat daarvan echter geen misbruik zal worden gemaakt, wordt tot den koop-
man gezegd: indien gij op den dag waarop gij aan uwe verplichtingen moet vol-
doen, niet zorgt dat de contanten er zijn, dan is het voor den geheelen tak van 
handel, waarin gij u beweegt , van belang, dat het publiek dit wete; daarom 
gaat gij, zood ra gij ophoudt te betalen , terstond failliet. Dit is de beteekenis van 
het privilege voor den handel. 

En wat is nu aangevoerd ten betooge dat dit speciale I'echt voor den handel 
ook van toepassing behoort te zijn op den niet-handel ; op militairen , ambtenaren 
enz.? Hierbij moet ik mij veroOl'looven de aandacht speciaal te vestigen op het-
geen in het Voorloopig Verslag voorkomt en op hetgeen dool' den Minister daarop 
geantwoord is. El' wordt namelijk in het Voorloopig Verslag [zio hiervoor bI. 37J 
de opmerking gemaakt , dat de Regeering in de Memorie van Toelichting wel 
zegt, 'lat de instelling van het failli ssement niet anders beoogt, dan om bij sta-
king van betaling door den schuldenaar , diens vermogen op billijke wijze onder 
alle schuldeischers te verdeelen en dat de bepalingen vltn eene faillieten wet enkAI 
becloelen eene billijke verdeeling voor te bereiden, te waarborgen en ten uitvoer 
te brengen". Dit is voortdurend de voorstelling geweest , die o. a. in de Me-
morie van Toelichting gegeven is: "Het faillissement beoogt niet anders dan 
bij staking van betaling door den schnldenaar eene billijke verdeeling te waar-
borgen". 

Wanneer iemand dit zoo leest, ligt het voor de hand, dat hij zegt: waarom 
hetzelfde niet gedaan, ook ten opzichte van den niet-koopman? El' is toch inder-
daad geen enkele reden, om, waal' het een niet-koopman geldt, niet te zorgen 
voor eene billijke en gelijke verdeeling. 

Jlfaar daarop zegt het Voorloopig Verslag : "Deze voorstelling is onvolledig . 
Immers het faillietenrecht geeft aan één enkelen crediteur het recht om, bij 
wanbetaling, ook al is hij niet in het bezit van een execlItorialen titel, zijn 
schuldenaar ter ongelegener tijd, zonder hem de gelegenheid te laten het benoo-
digde bijeen te brengen, op het lijf te vallen, onder curateele te doen stellen en 
uit zijn bedrijf te stooten ; voorts alle crediteuren feitelijk te noodzaken dien 
schuldenaar mede te executeeren, en dit onder leiding en met tnsschenkomst van 
het openbaar gezag, dat aldus gebezigd wordt in het belang van particulieren 
eu dool' wiens tussehenkomst alle crediteuren plotseling en zonder eenige noe-
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menswaardige kosten, in het bezit geraken van een en execntorialen titel, dien zij 
vroeger niet bezaten." 

Het faillietenrecht i, dus een zeer speciaal en zeer krachtig middel voor 
den crediteur om aan zijn geld te komen, en nu moet bewezen worden, dat 
het noodzakelijk is een zoo scherp recht te doen gelden, ook tegenover niet-
kooplieden. 

Bij zijne beantwoording van dit punt, toont Minister een uitnemend debat-
ter te zijn, door ijverig gebruik te maken van eene onjuiste uitdrukking in de 
door mij aangehaalde zinsnede. Daar staat namelijk ongelukkig: "bij wanbeta-
ling", en nu doet de Jlfjnister het voorkomen, alsof dit de pointe van het betoog 
was. Neen, zegt de Miniö!er, hoe kuut gij aan wanbetaling denken, er is hier 
alleen quaestie van "ophouden met betalen". Ik geef dit toe, maar daarin ligt 
geenszins de t.egenstelling . 

. Lees eenvoudig den geheelen zin alsof er stond: "ophouden van betalen", eu 
gij zult zien, dat het argument er het.zelfde om blijft. Het faillissement geeft aan 
een enkelen crediteur het recht om , al is hij niet in het bezit van een executo-
rialen titel, den debiteur die ophoudt te betalen, ter ongelegener tijd op het lijf 
te vallen, enz. Die crediteur verschaft zich daardoor tevens een titel , dien hij te 
voren niet had. Hij behoeft niet eens aan te toonen, dat er iets te executeeren 
valt, hij laat eenvoudig, zoodra hij een opvorderbare schuld heeft, den man in 
staat van faillissement stellen. En of de debiteur nu al zegt : ik heb niets en het 
baat u dns niet dat gij misschien mijn toekomst vernietigt, het doet niets ter 
zake, htj gaat failliet. Dit recht nu heeft de crediteur niet zonder deze wet op 
het faillissement, want volgens het bestaande recht kan hij behalve in een paar 
gevallen, waarin de debiteur zelf door zijne handelingen er aanleiding toe geeft, 
alleen den staat van kennelijk onvermogen vorderen, indien hU bezig is te exe-
cuteeren, en wanneer er dan twee crediteuren zijn, die executeeren. Dus er moet 
iets zijn om te executeeren, en er moet meer dan één crediteur zijn, die ook 
inderdaad verlangt te executeeren. 

Doch voortaan zal dit anders zijn. Als een niet koopman verklaart en aantoont 
dat hij geen hal ven cent bezit , toch zal hij in alle couranten geannonceerd wor-
den als een man die failliet is. En welk recht, of welke reden bestaat er nn om 
dit recht op den koopman toe te passen? 

Wanneer een debiteur tot den rechter zegt: ik heb geen geld, doch laat mij 
eenigen tUd, dan zal ik in termijnen afbetalen , dan behoeft de koopman die 
faillissement aanvroeg zich hierbij niet neer te leggen want de debiteur had 
moeten zorgen dat het geld er is. Doch in het particuliere leven komt zoo iets 
vaak voor. Voortaan zal ecbter de rechter op zulk een verzoek om uitstel vol-
strekt niet mogen ingaan. Hij zal moeten zeggen: dit is een verweer dat alleen 
bij snrséance, do eh niet bij faillissement te pas komt. Kunt gij terstond betalen? 
Zou neen, dan gaat gij failliet , al hebt gU nog zoo goede voornemens of vooruit-
zichten. En nu herhaal ik mijne vraag: waarom geschiedt dit? Welk recht heeft 
men om een zoo scherp recht op een gewoon burger toe te passen? 

In de Tweede Kamer is dit zeer goed gevoeld, en daarom heeft men - ik 
ben het eens met den eersten geachten spreker - het artikel bedorven. 

In het Voorloopig Verslag dezer Kamer [zie hiervoor bI. 134 vlg.] lees ik het 
volgende: 

"Als voorwaarde voor de faillietverklaring noemt het artikel alle6n: het op-
houden met betalen door den schuldenaar, d. w. z. het objectieve, naakte feit van 
het niet-voldoen van opeischbare schulden waarvan de betaling gevorderd wordt, 
terwUI de verplichting om te betalen niet ontkend wordt. 

"De Minister 1 schoon zieh later van die uiting losmakeude 1 heeft den schrik 
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door haar teweeggebracht niet. kunnen overwinnen eu is er zoo toe gekomen eene 
toevoeging aan art. 1 te accepteeren, die het geheel bederft." 

Dit lezeude schoten mij te binnen de woorden, die bij de behandeling van de 
Grondwet van 1814 gesproken zijn en die wij aangeteekelld vinden in de notulen 
van den heer van Maanen. 

De heer van Hogendorp zeide bij een zekere, zeer gewichtige q uaestie: men 
moet de gevoelens van de menschen niet choqueeren en daarom alles zoo zacht 
mogelijk uitdrukken. Daarop antwoordde de heer Roëll: vehe,nentpl" "p.f/O. De 
waarheid moet er niet bij lijden; men moet de menscheu niet dupeeren , uiet met 
woorden paaien. 

Die woorden zouden hier ook tot motto kunnen gebezigd worden. Ik kan dit 
zeggen zonder iets onaangenaams te bedoelen voor den Minister; want de woor· 
den die ik bestrijd zijn niet afkomstig van den Minister; integendeel hij heeft 
er zich tegen verzet. 

Ik bedoel er ook niets onaangenaams mede tegen de heeren, die de woorden 
in de wet gebracht hebben. Ik ben zelf lid geweest van lle TweeJe Kamer, en 
weet dns genoeg hoe het gaat bij de behandeling eener wetsvooL"llracht die men 
wenscht aan te nemen. Men tracht iets te vinden; men wil gaarne dé zaak; men 
paait dan zich zei ven, en meent dat het zoo wel gaan kan; de bedoeli ng is goel!; 
men tracht er iets op te vinden. 

Maar wanneer eene wet de wereld ingaat, vervliegen al deze redeneeringen , 
al deze welwillende beschonwingen en staat de rechter voor het artikel, zooals 
het daar ligt. En nu ben ik het geheel eens met den spreker, die het eerst het 
woord voerde. Het artikel is een onmogelijk artikel geworden. 

Ik begin te zeggen, dat ik meen, dat de woorden in de Memorie van Toe-
lichting waarvoor men zoo ge,chrikt is, mijns inziens volkomen juist zijn: 

"Het faillissement, indien men het middel wil , lIIoet worden uitgesproken, 
zoodra er is ophouden van betalen door den schuldenaar, dat wil zeggen, zood ra 
het objectief naakte feit van het niet betalen an.nwezig is." 

Maar dit heeft de rechter natuurlijk nooit op te vatten in dien zin, dat, wan-
neer - om een voorbeeld te noemen dat in het Verslag staat - een debiteur, 
zood ra een door hem afgegeven kassier brief je onbet.aald blijft, ook als hij uit 
slordigheid over te veel heeft gedisponeerd bij den kassier, terstond moet failliet 
verklaard worden. Neen: de bedoeling is duidelijk en klaar; wanneer iemand 
ophoudt te betalen omdat hij niet /ca" betalen, dan ligt hierin voldoende grond· 
slag om den koopman onverbiddelijk failliet te verklaren. Daar wilde echter de 
Kamer niet aan, ten aanzien van niet·kooplieden. Nu heeft de Minister op aller-
lei wijzen getracht te doen uitkomen , dat er in het artikel eigenlijk hetzelfde 
staat als er oOl·spronkelijk in stond; dat er eigenlijk niets iu veranderd is; dat 
het alleen duidelijker is geworden. E igenlijk zou het artikel derhalve moeten 
worden opgevat, zooals het in de Memorie van 'foelichting staat, iu verband 
natuurlijk met de opvatting, zooals zti door elke rechtbank te allen tijde is ge-
geven. 

Maar dan komen wij juist tot den toestand, waartegen door den heer van der 
Kaay is opgekomen, die, ll).een ik, het eerst over die zaak gesproken heeft en 
zijne opmerking begon met te zeggen: "Ten aanzien van den koopman zal de 
rechter zich niet vergissen, dat "ophouden te betalen" vertegenwoordigt te huu-
nen aanzien een bepaald Jenkbeeld, men weet wat men daaronder verstaat. Maar 
ten aauzien van een particnlier?" 

Ja, daar zit de moeilijkheid. Ten aanzien van particulieren kan de rechter 
dit niet weten. Vat men de zaak op, zooals de Minister haar thans expliceert, 
dan moet de rechter, wanneel· de niet· koopman zijne schulden niet betaalt en 
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erkent dat hij niet betalen kan , dien particulier failliet verklaren. Daal' zit niets 
anders op. H ij kan niet zeggen: Ja, maar de debiteur zal later iets erven, of 
wanneer hij goed arbeidt dan kan hij langzamerhand afdoen, of de schuld is 
van te kleine beteekenis; neen! zood ra de mau ophoudt met betaleu en in deu 
eersten tijd er niet aan denken kan te betalen , moet hij worden failliet verklaard. 
Wil men dit den rechter laten doen, dan moet men het klaar en duidelijk iu 
de wet zegl\"en, maar niet door bij voeging den rechter in de war brengen, zooals 
dit nu is geschied. 

Nu zegt de Minister: het artikel moet zóó niet worden opgevat; er moet zijn 
concursus creditorum; el' moeten zijn niet Mn, maar meerderen. Wij lezen dit 
op bladz. 9 der Memorie van Antwoord Jzie hiervoor bI. 142]: "Het Voorloopig 
Verslag herinnert te recht dat het gemeenschappelijk belang steeds aanwezig is 
zood ra er een werkelijk concursus van schuldeischers bestaat". Maar nu ééu van 
beide: Of die concursus moet bestaan op het oogenblik van de aanvrage, er moet 
dus meer dan een aanvrager zijn ; maal' dan staat dit artikel gelijk met de te-
geuwoordige bepalingen in den Titel omtrent kennelijk onvermogen en wordt het 
faillissement voor den koopman bedorven; óf die concursus bestaat eerst nadat 
het faillisseDlent is uitgesplOken , maar dan houdt het argument des Ministers 
geen steek. Eu dit laatste is blijkbaar het geval. Er is niet concursus wanneer 
er meer dan één crediteur is, maar als meer dan één crediteur verlangt dat het 
goed wordt aangesproken en verdeeld. Vraagt één crediteur het faillissement aan, 
dan is er op dat oogenblik geen concursus, ook niet wanneer el' meer crediteuren 
zijn. De crediteuren loopen niet naar den boedel , maar blijven thuis , soms Dl is-
schien om goede redenen , bijv. uit humaniteit, want el' zijn gelukkig ook nog 
humane crediteuren. Maar art. 1 van dit wetsontwerp lokt den concursus uit ; 
men dwingt de stilzittende crediteuren om te gaan meeloopen . Een crediteur vraagt 
faillissement ; de rechter vraagt den schuldenaar: 

"Kunt gij betalen? 
"Neen. 
"Zijn er nog meer crediteuren? 
"Ja ; maar die crediteuren laten mij met vrede. 
"Dat doet er niet toe", moet de rechter antwoorden; "er zij n meerclere schllltl-

eischers; dus als gij failleert komt er concursus; gij kunt niet uus wordt 
gij failliet verklaard". Ziedaar den toestand waarin wij gebracht wor[len door dit 
tyrannieke recht. 

Men kan echter het artikel ook anders expliceeren; want wat de Minister en 
wat sommige leden der Tweede Kamer ook mogen gezegd hebben, de woorden 
staan er, en het gaat niet aan bij interpretat.ie der wet eenvoudig te verklaren 
dat ze niets beteekenen . Di t kan geen rechter zeggen. De woorden zijn opgeno· 
men om het artikel aannemelijk te maken , ze geven dus aan het artikel eene 
andere beteekenis dan het oorspl"Onkelijk had. Men kan niet aannemen dat de 
Tweede Kamer met open oogen een werk zonder beteekenis zou hebben verricht; 
dat zij na langdurige discussie een amendement zou hebben aangenomen dat 
even goed had kunnen weggelaten zijn. De rechter zal moeten treden in een on· 
derzoek omtrent hetgeen al dan niet voor de creditenren wenschelijk is! Na het-
geen de geachte eerste spreker daaromtrent heeft gezegll , zal ik er niets meer 
bijvoegen. 

Jk beweer niet alleen dat tot nog toe geen enkel argument werd aangevoerd 
om aan te toonen dat onze goede N ederlandsche natie onder zoodanig streng 
recht moet komen t e staan; maar ik beweer dat een failli ssement voor den niet-
koopman in den regel veel zwaardel' is dan voor den koopman. Een ambtenaar 
die failleert is gemeenlijk in vele gevallen een onmogelijk man geworden; en nu 
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kan de Minister wel zeggen dat de toestand voor den ambtenaar alleszins bAter 
zal worden; het werd echter geenszins aangetoond. Ik vat niet hoe de toestand 
van een ambtenaar verbeteren zou, wanneer hij het voorrecht heeft van failliet 
te gaan. 

Een ambtenaar die hard moet arbeiden om voor vronw en kinderen het brood 
te verdienen en alles inspant om fatsoenlijk man te blijven, wordt door de fail-
lietverklaring onmogelijk gemaakt. 

Met welk recht doet men dat? Eene zaak kan men laten varen, maar een 
huisgezin niet. Wanneer een man werkt om den kost te verdienen, als hij wel-
licht heeft getobt met ziekte van vrouwen kind, als hij zich alles ontzegd heeft 
om toch maar zijne eer te behouden, moet hij dan worden blootgesteld aan den 
eersten den besten nijdigaard, die wie weet welk belang er bij kan hebben dien 
ambtenaar te laten failleeren, zelfs als el' niets van te halen is? W' elk recht hebt 
gij dien man te brengen onder dit strenge recht? 

Ik ben slechts korten tijd in dc praktijk geweest, maar kwam ik er nog eens 
in, dan zou ik twee algemeene adviezen geven. 

Tot de crediteuren zoude ik zeggen: Begiu met faillissemeut aan te vragen, 
want daarmede kunt gij niets verliezen. Gelukt het u, dan neemt de rechtbauk 
alles voor u over en het kost u niets. Als gij procedeert en dan beslag legt, 
komen uwe mede-crediteuren toch even goed op. Bij aanneming van dit ontwerp 
kan de gebeele burgerlijke rechtsvordering worden geschrapt; ten miu3te voor 
alle gevallen waarin de vordering vour geen tegenspraak vatbaar is. 

Aan de debiteuren zoude ik dezen raad geven: Erkeu nooit ofte nimmer aan 
iemand dat gij iets schuldig zijt; ontken, ook als gij iets te betalen hebt. Men 
moet het u dau maar bewijzen. Dat is het eenige middel om te blijveu buiten 
faillissement; want is de debiteur eerlijk en erkent hij de schuld, dan moet hij 
failleeren. Dit wetsontwerp dwingt den debiteur om dergelijke handelwijze in 
praktij k te brengen. 

Maar er is misschien nog een ander middel ter ontkoming. Op bladz. 7 van 
het Voorloopig Verslag [zie hiervoor blz. 134) leest men: "Verandering van den 
toestand van regelmatig betalen door dien van niet·betalen wordt gemakkelijker 
bewezen bij iemand, die den geheelen dag (of althans gedurende de uren voor 
betaling bestemd) te betalen heeft, dan bij iemand, die slechts nu en dan eene 
hetaling heeft te doen, en bij wien dus eene verandering van den toestand slechts 
kan worden geconstateerd dool' tijdruimten van langer dnur met elkander te ver-
gelijken". 

Dit geeft mij nog een ander ad vies aan de hand, dat ik deu menschen iu het 
algemeen zoude kunnen geven: Betaal zoo zeldzaam mogelijk, en 0Jl de meest vau 
elkaar verwijderde termijneu, dan kunt gij altijd aan den rechter zeggen: Dat is 
mijn gewone toestand; ik betaal zeer zelden; hoogstens ééns in het jaar. Als ik 
dus thans niet betaal, dan is dit geen bewijs dat ik het niet doen kan, of dat 
ik ophoud te betalen. Op die wijze loopt de debiteur dau ligt een jaar vrij; als 
ue creditelll' maar geduld wil oefenen tot nieuwjaar, zal hij het geld wel krijgen; 
ten minste als de debiteur zich inmiddels niet verwijderd heeft. 

Ik weet wel dat alles wat ik hier zeg - ik veronderstel het althans - niet 
heel veel invloed zal hebben, want er is een groot arguUlent tegen de verwerping 
van het ontwerp, nawelijk dat het overigens zoo voortreffelijk is in zijn geheel 
genomen. En ik weet dat wanneer eenmaal zulk een ontwerp gepasseerd is door 
ue Tweede Kamer, het zeer bezwarend is voor de Eerste Kamer om het te ver-
werpen. lntusschen mag dit geen argument zijn. Laat ons toch denken aan die 
eenvoudige burgers, die niet weten wat hun boven het hoofd hangt, en die op 
een zeker oogenblik plotseling znllen hem erken dat ook zij kunnen failleeren j 
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weduwen, die misschien zitten zijn gebleven met de schulden van haren mau, 
die bloedig werken, haal' geheele leven door, om op een fatsoenlijke wijze tot 
een einde t e komen - het Damocles·zwaard hangt ook haar elk oogenblik boven 
het hoofd. En als het dan op zoo'n ongelukkige neervalt, en zij vraagt: waartoe 
die wreedheid? zal men dan zeggen , dat dit wel zeer ongelukkig treft, maar de 
Tweede Kamer had het ontwerp aaugenomen eu het zou te bejammeren zijn ge-
weest, indien al die arbeid gedaan door de Staatscommissie, door de Tweede Ka· 
mer en door den Minister van Justitie ongedaan werd gemaakt. Daarom is dat 
outwerp ook maar door de Eerste Kamer aangenomen. eu nu zijt gij het slacht-
offer daarvan. Neen, dat mag geen argument zijn voor de Eerste Kamer in eene 
zaak, die op zich zelve niet goed is, hoe voortreffelijk het ontwerp overigens moge 
zijn. Dan moet het werk maal' worden overgedaan; daar zijn wij voor. 

Nu zou ik kunnen voorstellen gebruik te maken van het middel dat de heel' 
Pijnappel, tot mijne groote verwondering , aan deze Kamer heeft aan de hand 
gedaan. Bij heeft gezegd, wel ik heb ook een orerwegend bezwaar, maar ik zal 
daarom toch deze wet aannemen en dan reken ik er op dat de Minister het later 
weder goed zal maken; dat hij bij de invoeringswet een nieuw artikel zal indie· 
nen, dat de Tweede Kamer wel zal aannemen. Het maakt op mij den indruk alsof 
men zegt: ik zal mij eerst laten ophangen, maal' hoop dat de Minister mij nog 
wel tijdig zal afsnijden. Maar aangezien ik el' niet zeker van ben dat de Minister 
mij wel zal afsnijdcn en zelfs niet weet of hij daartoe ooit in de gelegenheid zal 
zijn, zal ik zoo vrij zijn mij niet aan dat gevaarlijk experiment te onderwerpen 

En het experiment is niet alleen gevaarlijk, maar ook onmogelijk. Want wat 
wil de heer Pij nappel ? Hij wil dat de Tweede Kamer, die zoo schrikkelijk veel 
moeite had om dat kostelijk artikel 1 te maken, daarop zal terugkomen. Wat 
zal nu de Tweede Kamer zeggen ? Het artikel was, volgens den heer Pijnappel , 
oorspronkelijk goed. dat naakte artikel, dat artikel met die naakte waarheid 
heeft juist de Tweede Kamer niet willen aannemeu ; zij zal het dus ook nu niet 
willen, en dus weer iets anders er op moeten vinden. Maar juist dat is niet te 
doen, tenzij zij terugkeere op den eenig goeden weg en het faillissement behoude 
alleen voor kooplieden. En daarom acht ik het sekuurder het wetsontwerp zooal s 
het daar ligt terug te zenden naar de Tweede Kamer; dat is, den Minister te 
verzoeken een nieuw ontwerp in te dienen met een gewijzigd art. 1, hersteld in 
den vorm waarin het staat in het tegenwoordig 'Wetboek van Koophandel; dan 
kan de zaak binnen twee maanden haar beslag hebben. 

En als de Minister llli zegt, maal' juist dat wil ik niet; dan is dat eene reden 
te meer voor mij om tegen dit wetsontwerp te stemmen. 

Ik eindig met nog eene enkele opmerking. Men heeft gezegd, dat het volstrekt 
noodzakelijk is kooplieden en niet· kooplieden gelijk te stellen, omdat het zoo 
moeilijk is grenzen tnsschen beide te stellen, en men heeft gevallen aangehaald, 
voorgekomen bij niet· kooplieden , die werkelijk verdienden te moeten kunnen fail-
leeren. Maar daarin kan men zeer goed voorzien door eene eenvoudige wijziging 
van het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering. 

Wanneer het faillissement-recht zal ingevoerd zijn, gelijk het in dit wetsont· 
ontwerp wordt voorgesteld, behoeft alleen art. 882 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering gewijzigd te worden. Dat is niet moeilij k te doen dool' eene 
eenvoudige bijvoeging. 

De heel' Hartogh heeft in de andere Kamer een trenrig tafereel opgehangen 
van een ongelukkigen wanbetaler, die niet kon komen in staat van kennelij k 
onvermogen en evenmin kon failleeren, hoe gaarne hij zulks verlangde. Welnu, 
men heeft voor dezulken slechts de bepaling te maken , dat iedereen in staat van 
kennelijk onvermogen verklaard wordt, die dat zelf verzoekt. Dan zijn die onge· 
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lukkigen, die zich tusschen Scylla eu Charybdis bevinden, geholpen, en kunnen 
zij op de eene of andere rots gaan zitten. 

Verder kon men bepalen dat iedereen , die handelspapier geteekend heeft, ook 
in staat van kenneltik onvermogen verklaard kan worden. 

Eveneens kan men alle overige personen van wie men wil dat zij failliet zul-
leu kunnen gaan, omdat zij daden van koophandel verricht hebben, onder art. 882 
brengen. Maar het gaat niet aan om ter wille der unificatie ons allen - ik zeg 
niet te degradeeren - maar te maken tot kooplieden. Wij gaan toch dien weg 
reeds op; wij zullen deze week ook de bedrijfsbelasting gaan behandelen. Men 
heeft bezwaar gemaakt tegen het patentrecht dat op den handel drukte; en om 
nu het bezwaar weg te nemen, gaat men eenvoudig uuificeeren; gaat men ons 
allen tot kooplieden maken; wij zullen toch voortaan allen moeten gaan boek-
houden, want de Minister laat ons betalen van de "zuivere winst", en als wij 
daar geen verstand van hebben en met die winstberekening niet overweg kunnen, 
dan zal de Minister en zijne ambtenaren het voor ons uitrekenen. Maar "winst" 
maken wij. 

De tweede stap op dien weg is dat wij voortaan allen het voorrecht zullen 
verkrijgen vau te kunnen failleeren. En dit alles ter wille van de eenheid! Men 
moge dit nu eenheid noemen of wel gelijkheid, ik noem het in geen geval broe-
derschap, en zal daarom stemmen tegen dit wetsontwerp. 

(26 September 1893). 

De heer VLIELANDER HEIN: ... .. . Ik ben ldan ook] zeer geneigd om het 
gewicht mijner bedenkingen niet te overschatten, maar er blijven toch enkele 
bezwaren waarover ik moeilijk onvoorwaardelijk zou kunnen heenstappen. 

Dit betreft speciaal drie punten, waaromtrent ik dan ook voornemens ben 
dezelfde houding aan te nemen die gisteren de eerste geachte spreker als de zijne 
heeft geteekend tegenover het derde dier drie punten. 

Zij zijn: de bepalingen van art. 35 en art. 39, waarop ik later hoop terug te 
komen en die mijns inziens een ongerechtvaardigde stoornis teweegbrengen in de 
rechten van derden en de bijvoeging in de Tweede Kamer aangebracht bij art. 1. 

Eerst een enkel woord over art. 1 zelf. Ik wenschte namelijk dit mede te 
deelen dat ik tegen de zoogenaamde gelij kstelling van het burgerlij k met het 
commercieel faillissement geen principieel bezwaar heb. 

Het faillissement is een maatregel die in zijn eerste stadium is zuiver conser-
vatoir en eerst later wordt executuir, terwijl daartusschen ligt de gelegenheid om 
een dwangakkoord te sluiten, inderdaad een beneficium voor den debiteur. Een 
maatregel die als algemeen beslag op het vermogen vanzeI ve medebrengt dat de 
schuldenaar moet verliezen het beheer van zijne goederen, een maatregel vooral 
die vastgeknoopt wordt aan het uiterlijk kenteeken van staking van betaling. 
Waarom? Omdat hij die ophoudt te betalen natuurlijk om zich heen krijgt een 
samenloop van verschillende schuldeischers, die trachteu op hetgeen er nog te 
halen is hun recht uit te oefenen, hetzij dan op regelmatige hetzij op onregelma-
tige wijze. Doen zij het op onregelmatige wijze, dan ontstaan er kwade praktij-
ken; doen zij het op regelmatige wijze, langs den weg van executie, dan wordt 
er een schep van kosten gemaakt, en om een en ander te vermijden neemt het 
gerecht den boedel in de hand en zorgt voor eene geregelde verdeeling. Dit is het 
dffel van het faillissement. Nu hebben wij ook thans reeds eene gansch analoge 
instelling voor niet-kooplieden, namelijk den staat van kennelijk onvermogen, 
met dit onderscheid dat het voor den burger moeielij ker is een akkoord te treffen 
en dat de staat van kennelijk onvermogen, dien men burgerlijk faillissement kan 
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noemen, eerst kan intreden wanneer het euvel, dat men wil voorkomen, het 
maken van aanzienlijke kosten en het doen van kwade praktijken, reeds veel 
gelegenheid heeft gehad om zich heen te grijpen. 

Nu komt het mij voor, dat daarvoor geen afdoende, redelijke grond te geven 
is. Daarbij komt nog, dat de demarcatielijn tusschen koopman en niet-koopman 
hoe langer hoe moeilijker te trekken valt, en het is merkwaardig, dat ditzelfde 
reeds werd opgemerkt meer dan een halve eeuw geleden. 

In het jaar 1828 zeide in de vergadering der Staten·Generaal het lid Reyphins: 
"Men heeft schijnbaar gegronde bedenkingen gemaakt omb'ent het verschil tus-
schen de beide standen, doch sedert eenige jaren is dit alles van gedaante ver-
anderd; het vermogen van vele ingezetenen bevindt zich heden ten dage in de 
secretaires en portefeuilles ; thans is het zeer moeilijk te onderscheiden, welk iu-
gezeten al of niet handelaar of koopman is". 

In gelijken geest sprak Luzac: "In den tegenwoordigen staat der maatschappij, 
vooral ten opzichte van den handel in schuldbrieven, is bijna iedereen, gepa-
tenteerd of ongepatenteerd, als handelaar te beschouwen", en men zal wel willen 
toegeven, dat sedert dien tijd het assimilatieproces tusschen koopman en niet-
koopman groote vorderingen heeft gemaakt. 

Wanueer ik nu zeg. dat het verschil tusschen beide standen hoe langer hoe 
moeilijker onder bepaalde lijnen is t.e brengen, dan bedoel ik natuurlijk niet het 
uiterlijk verschil in stand , maar dan bedoel ik de engagementen die worden 
aangegaan, het deelnemen aan en gebrnik maken van het groote kredietverkeer. 
Het gebeurt dikwijls, dat een burger, die niet valt onder het handelswetboek , 
wanneer men zijne engagementen in zijne boeken nagaat, heel wat meer gelijkenis 
met een koopman vertoont dan eenig winkelier, die onder het faillissement valt. 

Nn zon men het begrip kunnen verruimen - en dit denkbeeld lachte mij 
aanvankeliik toe - en het faillissement kunnen 'Uitstrekken bij voorbeeld tot alle 
maatschappijen, onverschillig of zij een commercieel karakter dragen of niet; 
voorts tot hen allen, die eene execntorialen titel hebben of die handelspapier 
hebben geteekend; maar ik moet eerlijk bekennen, dat er waarheid gelegen is in 
de bemerking der Regeering, dat de demarcatielijn toch altijd eene willekeurige 
blijft. Daarom ben ik geneigd om te zeggen, wat ook de Commissie van Voor-
bereiding in de Tweede Kamer zeide: ik zie eigenlijk geen kans om eene goede 
demarcatielijn te trekken en neem daarom het stelsel van assimilatie als onver-
mijdelijk aan. 

Ik ben dan ook overtuigd, dat, wordt dit ontwerp wet, binnen kort of lang 
zal moeten volgen de gansche opheffing van het versehil in berechting over koop-
man en niet-koopman, en ik zal dit niet betreuren. 

Nu heeft men wel gesproken van het groote leed, dat zoodoende kan worden 
berokkend aan den burger, die tot dusver aan het failli ssement niet onderworpen 
was, en ik ontken niet dat het faillissement in vele opzichten ieed kan berokke-
nen, ofschoon men niet moet vergeten dat in het faillissement zit een beneficium 
dat men met zijne crediteureu een dwangaccoord kan treffen. Ik sluit evenwel 
ook geenszins het oog voor de omstandigheid dat, al is het faillissement eene 
vermogensexecutie , het toch in zijne accessoren , in zijn sleep, met zich medevoert 
eenige eigenaardigheden, die, zij mogen dan niet zijn eerroovend, toch inderdaad 
iets eerverminderends in zich hebben. 

Heeft men nu het oog op den zoogenaamden vierden stand, dan zal men mij 
toegeven, dat uit dien stand weinig failli ssementen zijn te wachten. Spreekt men 
van den kleinen man, of de kleine burgerij, dan merk ik op dat die grootendeels 
vormt den kleinen winkelstand, die thans reeds aan het faillietenrecht is on-
derworpen. 
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Dan de ambtenaarswereld. Het is waal' dat men door een faillissement te pro-
voceeren den ambtenaar een groot leed kan berokkenen. Maar men moet niet 
vergeten dat de crediteur ook thans, indien hij wil , door private execntie, den 
ambtenaar financieel ten gronde kan richten. Het is waal', de curator is geen 
aangename verschijning in en het faillissement brengt gevolgen met zich, 
die, ik herhaal het , sterk rieken naar eervermindering. Maar aan tien anderen 
kant is het evenmin opbeurend wanneer men in den familiekring den bewaarder 
ziet aanzitten, dien de deurwaarder daar geplaatst heeft, en men vergete niet dat 
in den regel de rechter-commissaris en de curator humaner lieden zijn dan de 
procureur en de deurwaarder het uit den aard der zaak wezen kunneu. Maar nn 
zal de ambtenaar pel' se te gronde worden gericht dool' het min of meel' eerroo-
veude dat in het faillissement gelegen is ? Ik geloof het niet, omdat van de Re-
geering, die steeds voorop heeft gesteld en volgehouden dat faillissement slechts 
is beslag en niet is eerverminderend of eerroovend , mag worden verwacht, dat 
zij het goede voorbeeld zal geven en hare ambtenaren, louter omdat zij failliet 
mochten zijn verklaard, niet zal ontslaan. 

Ik kan mij alzoo in beginsel wel vereenigen met de gelijkstelling van burgerlijk 
faillissement met het commercieele. Ik kan mij el' ook meê vereenigen dat men 
bij faillissement tot uitgangspunt neemt het ophouden van betalen en niet het 
onvermogen. Het zou naar mijne overtuiging eene zoo goed als niet te leveren 
bewij slast zijn wanneer men van den crediteur vorderde het bewijs dat de debiteur 
onvermogend is. Ik zie er ook gee n heil in. Wie zijne betaling staakt, heeft in-
derdaad het vermoeden voor zich dat hij niet betalen kan. Men staakt niet beta-
ling uit liefhebberij , ui t een gril, en zoo dit gebeuren mocht dan kan degeen die 
zich dit veroorloven mocht , zich niet beklagen dat hij beschouwd wordt als iemand 
die niet betalen kan. Wanneer een debiteur te goeder trouwen onvermogend is , 
kan hij naar ons recht boedelafstand doen. 

I s zijn onvermogen te betalen tijdelijk, dan kan hij volgens het ontwerp sur-
séance van betalen vragen. Doet hij geen van beide, dan valt hij , zijne betalin-
gen stakende, in het begrip van failliet. 

Kan ik mij dus met die twee beginselen wel vereenigen , minder goed - en 
ik acht het een gebrek dat dit wetsontwerp ontsiert - komt het mij voor , dat 
men, vóóral nu men het faillissement uitbreidde tot de gansche bUl'gerij, niet 
ruimer verweer heeft gegeven tegen eene ongegronde faillietverklaring. Doch hier-
over later. 

Evenmin kan ik mij vereenigen met de bijvoeging waarmede art. 1 t ijdens de 
beraadslaging in de Tweede Kamer is aangevuld, en waardoor mijn inziens de 
gansche zaak is verslimmerd , gelijk de geachte spreker van gisteren zich uit-
drukte. Aan hetgeen dool' dien geachten spreker zoo helder en afdoende is gezegd, 
behoef ik niet veel bij te voegen. 

Slechts eene enkele opmerking. Het heeft mij bij het lezen van de Hande-
lingen getroffen, dat niet zood ra de heer van der Kaay de propositie deed om 
in art. 1 te schrijven: "I ndien zulks blijkt in het gemeenschappelijk belang del' 
schuldeischers" , die geach1e spreker zelf moest getuigen dat hij bedenkelijke ge-
zichten te zien kreeg. Dit gaf hem zelfs dadelijk aanleiding om de gemoederen 
te sussen en te zeggen : dat het met het bewij s zoo streng niet bedoeld was en 
het genoeg zou z[in zoo van het gemeenschappelijk belang slechts bleek, sum-
mierlij k bleek. 

Dat "blijken" is later dool' den Minister van Justitie nog verzacht, die voor 
het blijken de uitdrukking verkoos , indien <le rechter het zoo oordeelt, ofschoon 
men zich toch moeilijk kan ontveinzen dat de rechter iets niet als aanwezig kan 
oordeelen, wat hem niet langs wettigen weg was gebleken. 



164 Art. 1. VOORWAARDEN VOOR 

Hier moet mij eene kleine opmerking van het hart. 
Bij die gelegenheid is eene stelling verkondigd, waaraan de Minister, blijkens 

ztjn antwoord , in zekere mate zijn zegel heeft gehecht, nameliik, dat de gansche 
zaak hier eene qnaestie van gracieuse jurisdictie zoude zijn, waaruit zoude volgen, 
dat de rechter hier op een gansch ander standpnnt stond dan in een gewoon 
geschil, niet de lijdelijke rol als rechter, maar eene meer \Ictieve vervulde en de 
feiten die ten grondslag zijner uitspraak dieneu, langs anderen weg kunnen er-
varen dan langs den gewonen weg. 

Dit acht ik in hooge mate bedenkelijk. Men kan wel' een geschil, dat uit zijn 
aard zoude behooren ter openbare zitting van een rechtscollege, brengen ter 
raadkamer van het college, maar daarmede verandert de natuur van het geschil 
niet, en wordt het niet een onderwerp van gracieuse jurisdictie. Vandaar dat de 
vergelijking, die men beproefd heeft met de pupillaire zaken, mank gaat. 

Daar waar de rechter geroepen wordt in zaken van voogdij eene beschikking 
te geven, hebben wij met gracieuse jurisdictie te doen, omdat de rechter daar 
niet beslist als rechter over een geschil, maar omdat de rechter daar als histori-
sche oppervoogd beschikt. 

Maar geheel iets anders is het wanneer men een geschil dat uit zijn aard is 
contentieus, laat brengen bij een raadkamer van een rechtscollege. 

Het faillissement wordt aangevraagd door den schuldeischel' of door het open-
baar ministerie. Wie van deze beiden het ook doe, hij stelt eene vordering in 
tegen den failliet, maar moet die dan ook op de gewone wijze waar maken, "Vol-
gens den regel van het burgerlijk recht, dat hij, die zich beroept op een feit, 
dat ook moet bewijzen, terwijl de rechter wel de rechtsgronden, doch niet de 
feiten of middelen mag aanvullen. 

Gisteren heeft de geachte afgevaardigde uit Noordbrabant het hier gezegd - en 
ik sluit mij daarbij geheel aan - dat hij het zeer zou betreuren wanneer teu 
onzent de rechter zijn schoon eu hoog lijdelijk standpunt ging vel'laten in uit 
hunnen aard contentieuse zaken. Ik kan daarom ook niet medegaan met het 
denkbeeld dat de rechter, om achter dat gemeenschappelijk belang te komen, te 
rade zou gaan bij het openbaar ministerie, dat dan toch op zijne beurt weer in-
lichtingen zou moeten inwinnen door zijne onderhoorigen, daar de officier van 
justitie er moeilijk zelf op kan uitgaan , zoodat per slot van rekening de rijks-
veld wachter over het faillissement zou beslissen. 

Hoe de zaak dus loopt, da rechter zal een van de twee moeten doen, hij zal 
het bewijs van het gemeenschappelijk belang eischen van den schuldeischer, die 
het faillissement aanvraagt, of hij zal ambtshalve de noodige bewijsmiddelen 
bevelen om te komen tot de wetenschap van het gemeenschappelijk belang van 
schuldeischers, waaromtrent hij zijn oordeel moet geven. 

Dat dit aanleiding zal geven tot groote vertraging , waar de Regeering juist 
op spoed is gesteld, behoeft niet te worden aangedrongen, en de eerste geachte 
spreker heeft bovendien duidelijk in het licht gesteld, dat dit punt geregeld een 
knop zal worden, waaraan verzet en appèl zullen opgehangen worden, als bij 
uitnemendheid daarvoor geschikt, omdat het zoo bij nitstek eene quaestie van 
subjectieve opvatting is. 

Doch waar zal men nu onderzoek naar doen? Dat is de groote vraag. Leest 
men de Memorie van Beantwoording, dan zon men zeggen : och, eigenlijk naar 
niets. 

Want wanneer men weet dat er ophouding van betaling is, dan weet men te 
gelijk dat het faillissement is in het belang van de schuldeischers. 

Maar ik geloof niet dat men gemakkelijk het koele verstand van den N eder-
landschen rechter overreden zal om, waar in art. 1 van het ontwerp met zoo vele 
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woorden, behalve de voorwaarde van het staken van betaling, bovendien de 
voorwaarde geschreven staat "indien dit in het belang van de schuldeischers 
weuschelijk wordt geoordeeld", eu waar in de andere Kamer over die bijvoeging 
twee dagen is gedebatteerd, niettemin aan te nemen dat beide voorwaarden het-
zelfde beteekenen. 

Waar het precies op nederkomt zal misschien voor den rechter moeilijk te be-
naderen zijn, maar de kans is groot, dat juist daarom de explicatie, die de Mi-
nister heeft gegeven in zijn antwoord aan de Eerste Kamer, door den rechter 
wordt aangenomen als eene zoogenaam<l.e interpretatio autentica. Ik lees in dat 
antwoord [zie hiervoor bI. 1431: "Dat belang is aanwezig, waar ten gevolge van 
een concnrsus creditornm, de conservatie van hetgeen er nog is, een eerlijk en 
zninig beheer en de handhaving van de paritas creditorum gevaar loopen". "Ge-
vaar loopen"; Iet wel, niet: gevaar zou loopen. 

Wanneer de Minister alzoo zegt: dat belang is onder die omstandigheden aan-
wezig, dan zal de rechter daar dus uit afleid eu en, m. i. te recht, dat het be-
lang ontbreekt en hij dus het failli ssement niet mag uitspreken waar die omstan-
digheden niet aanwezig zijn. En wat krijgen wij dan? Dan moet er in de eerste 
plaats zijn een concursus creditorum. Maar eilieve, wat is een concm'sus credito-
rum? Dat is eene verzameling van crediteuren, die reeds bezig zijn verhaal uit 
te oefenen. Maar, wanneer men dit als voorwaarde stelt van faillissement, dan 
doet men het Fransche faillissement zwenken naar het civiele institnut: den staat 
van keunelijk ouvermogen, dat ook slechts intreden kan wanneer de crediteuren 
bezig zijn den boedel te executeeren. En heeft men dan niet gelijk, wanneer men 
zegt, dat door; de bijvoeging de toestand van het commercieel faillissement ver-
slimmerd is? 

En dan zal in de tweede plaats de rechter het faillissement niet mogen uit-
spreken wanneer hij niet oordeelt dat de conservatie van hetgeen er is, een eer-
lijk en zuinig beheer en de handhaving van de paritas creditorum gevaar loopt. 
Dan moet de rechter zich dus laten bewegen door de overweging dat hij iemand 
voor zich heeft, die wel is waar zijne betalingen heeft gestaakt, maar die toch 
een eerlijk en fatsoenlijk man is, die het heilig voornemen heeft om den eenen 
crediteur niet boven den anderen te bevoordeelen. Maar dit zijn in waarheid con-
sideratiën buiten de zaak en de paritas creditorum kan niet aan de hoede van 
dien zijn betalingen stakenden debiteur worden overgelaten. Overal waar de pa-
ritas creditorum betrokken is, ziet men dat de rechter de zaak in handen neemt. 

Men komt toch in deze impasse, dat men krijgt een koopman, die inderdaad 
zijne betalingen staakt, geen boedelafstand doet, evenmin surséance vraagt, en 
toch niet failliet kan worden verklaard. 

Mag ik ten slotte nog eens herinneren: waardoor is eigenlijk het geheele be-
zwaar hetwelk in de andere Kamer tot de bijvoeging aanleiding heeft gegeven, 
ontstaan? Eigenlijk nergens anders door dan door eene erroneuze opvatting van 
een gezegde van den Minister in zijn Memorie van Toelichting. 

Bij art. 1 zeide de Minister: "Als voorwaarde voor de faillietverklaring noemt 
het artike' alleen: het .ophouden met betalen door den schuldenaar, d. w. z. het 
objectieve, naakte feit van het niet-voldoen van opeischbara schulden waarvan de 
betaling gevorderd wordt, terwijl de verplichting om te. betalen niet ontkend 
wordt". 

Dit lezende maakte men zich ongerust dat in het vervolg regel zou worden, 
dat het niet-betalen van eene enkele schuld faillietverklaring medebracht. Had 
men zich vollediger rekenschap gegeven van het verband waarin deze woorden 
zijn gebezigd, dan ware men, geloof ik, gerustgesteld, dat de bedoelde zinsnede 
eenvoudig is gebruikt Om uit te dl"ukken dat niet het Duitsche stelsel werd ge-
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volgd, dat namelijk voor het failliet niet als voorwaarde werd gesteld onvermogen, 
maar eenvoudig staking van betalen. 

Nu houde de Minister het mij ten goede dat ik nog eens met een stokpaardje 
van mij aankom en hem vraag: zoudt gij niet sterker geweest zijn in het gerust-
stellen der gemoederen wanneer gij gedaan hadt wat ik zoo gaarne had gezien 
en art. 766 van ons tegenwoordig Wetboek van Koophandel hadt overgenomen 
in uw ontwerp? 

Dat artikel eisc.llt van den crediteur die het failli ssement aanvraagt de over-
legging van het bewijs op de aandniding van de daadzaken en omstandigheden, 
waaruit blijkt dat er werkelijk ophouding van betaling plaats heeft. Dit artikel 
is als zoodanig een getuigenis, dat, al wordt de zaak bij request gebracht ter 
raadkalIler, niettemin de gewone regel geldt dat hjj die vordert. ook ztjn recht 
moet bewijzen. Maal' in de tweede plaats toont dat artikel duidelijk, dat het naar 
de bedoeling der wet niet zoo gemakkeltik gaat iemand failliet te doen verkla-
ren. Het is niet voldoende te zeggen : ik ben crediteur en de man heeft niet 
betaald, maar de crediteur moet bovendien de bewijzen doen kennen en die om-
standigheden waaruit hij wil afgeleid zien dat er werkelijk ophouding van beta-
lin!!' plaats heeft. 

Men had het artikel zelfs nog eenigszins kunnen verduidelijken en zich daarbij 
kunnen bedienen van de uitlegging die twee onzer beste juristen daaraan 
gegeven, de heBl'en Holtius en Kist, van welke de laatste onder adhaesie aan 
een arrest van het oude hof van Drenthe leert: de vermelding alleen van feiten 
is niet voldoende; ook het bewijs van de feiten moet in het request aangeduid 
zijn, zoodat de rechter dadelijk omtrent die overtuigende kracht van het bewijs 
kan oordeelen. 

Het zou mij niet verwonderd hebben , indien, had dergelijk voorschrift gestaan 
in het ontwerp, het den Minister gemakkelijker ware gevallen de gemoedsbezwa-
ren te stillen die op de lezing zijner Memorie van Toelichting waren gerezen. Ik 
heb daarvoor te meer grond, waar ik op bladz. 1011 van de Handelingen [zie 
hiervoor bI. 92J lees, dat de heer van Houten, die den heer van der Kaay 
bijviel, zijn bezwaar aldus formuleerde: "Men kan wel denken, dat in de feitelijke 
interpretatie van het ophouden van betalen de bezwaren hunne oplossing zullen 
vinden. Maar wat men vraagt, is eigenlijk, dat de rechter in ieder geval dat 
begrip pasklaar make, dat hetzelfde feit verschillend geapprecieerd worde in het 
eene en het andere geval. Dit mag niet. Wanneer van daag in een geval, op grond 
van die aanvraag van een crediteur, faillietverklaring wordt uitgesproken , zal 
een anderen dag, in gelijk geval, de faillietverklaring niet geweigerd kunnen 
worden". 

Had de Minister het oud-artikel 766 nog als wet voorgesteld, dan had hij 
kunnen antwoorden : dat de wet den rechter inderdaad roept om in elk geval de 
feiten te apprecieeren, eyenals zij dit, zoolang ons tegenwoordig be-
staat, ook altijd heeft gedaan in de groote verscheidenheid van gevallen die het 
begrip van kvJpman oplevert. 

Hoe het zij, ik mag gaarne lijden , dat de Minister eene gelegenheid vindt 
waardoor aan hetgeen thans bij ons een gemoedsbezwaar is geworden, worde tege-
moetgekomen, en ik heb te groote verwarMingen van de zucht van den Minister 
tot gemeen overleg ook met deze Kamer, dan dat ik inderdaad bevreesd zou zijn, 
dat het beeld, .ons gisteren door den heer Lohman voorgehouden, waarheid wor-
den zou-, en dat de bereidwilligheid der Kamer , om , zoo mogelijk, een groot 
werk als dit tot stand te brengen, baar per slot vitn rekening zou worden tot 
een strop 1 waarin zich verhing. 
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De heel' MEL VIL VAN L YNDEN: Ik wensch niet af te dingen op den lof, 
welke gistp.ren en heden hier is aan de bearbeiding van dit wetsont-
werp, maar ik wensch toch rekenschap te geven van de stem, die ik voornemens 
ben tegen dit wetsontwerp uit te brengen. Ik deel namelijk geheel en al de be-
zwaren, welke gisteren door verschillende sprekers zijn uiteengezet tegen het begin-
sel in art. 1 vervat. 

Het bezwaar, dat in de eerste plaats betreft de gelijkstelling van kooplieden 
en niet-kooplieden, is niet, gelijk de vorige geachte spreker schijnt te meen en , 
dat de boedel van den debiteur, die onvermogend is om zijne crediteuren te vol-
doen, hetzij hij bandelaar zij of niet, op dezelfde wijze wordt afgewikkeld. Dit 
geschiedt nu in hoofdzaak ook; het verschil tusschen de afwikkeling van den 
staat van kennelijk onvermogen en dien van faillissement is niet van zeer groot 
belang. 

Maal' het bezwaar is, dat het failli ssementsproces , de massale executie, het 
Konlcu.·sver'f(th.·en even gemakkelijk kan worden in werking gebracht tegen den 
niet-koopman als tegen den koopman. 

Wat is toch eigenlijk de aanleiding, de reden van het faillissementsproces ? 
Immers geen andere dan dat het noodig geworden den geheel en boedel gerech-
telijk te gelde te maken, dat de ééne creditenr niet boven den anderen begunstigd 
worde, opdat er, bij het aanwenden van iudividueele executiemiddelen door en-
kelen, niets meel' voor de later komenden zou overblij ven; maar de reden van 
het faillissementsproces ligt hierin, dat het vermogen van den schuldenaar ontoe-
reikend is om zijne schulden integraal te voldoen. Daarom bepaalt art. 882 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te recht, dat alléén in staat van 
kennelijk onvermogen kunnen worden verklaard de personen, niet tot den han-
delsstand behoorende , die blijlcbaa,' buiten staat zijn hunne schulden te betalen. 
Dat onvermogen de eenige grond is van het faillissementsproces , wordt ook door 
de Regeering erkend. In de Memorie van Toelichting leest men op bladz. 3 
r zie hiervoor bI. 27]: 

"Het zal in elk geval moeilijk ontkend kunnen worden, dat er geen voldoende 
grond bestaat waarom de wet bij het ont'e"ff/ogen van kooplieden andere voorzie-
ningen zoude voorschrijven dan bij dat van niet-kooplieden . De instelling van het 
faillissement beoogt niets anders dan, bij staking van betaling door den schul-
denaar, dienil vermogen op eene billijke wijze onder al zijne schuldeischers, met 
eerbiediging van ieders recht, te verdeelen, en het geheele der bepa-
lingen, welke in eene faillieten wet worden gevonden, heeft geen ander doel dan 
die billijke verdeeling voor te bereiden, te waarborgen en te bewerkstelligen. Zij 
is steeds wenschelijk en noodig, onverschillig of de schuldenaar al dan niet 
koopman is. Er is geen reden denkbaar waarom daarvoor in het eene geval meer 
zorg zonde moeten worden gedragen dan in het andere". 

Nu zal men misschien zeggen, dat dit voor den koopman in ons tegenwoordig 
recht niet zoo is. Immers wordt in art. 764 van het Wetboek van Koophandel 
niet gesproken van het bniten staat zijn om zijne schulden te betalen, maar wordt 
tot het verkrijgen van eene faillietverklaring enkel gevorderd het bewijs, dat de 
koopman heeft opgehouden te betalen, zonder dat onvermogen als vereischte wordt 
gesteld. Dit is echter slechts schijnbaar. Het geheele faillissementsproces zou geen 
zin hebben, wanneer de veronderstelling van onvermogen daaraan niet ten grond-
slag lag. Maar bij den koopman was het uitdrukkelijk bewijs van onvermogen 
onnoodig, omdat dit bewijs reeds opgesloten ligt in het .ophouden met betalen. 
Bij kooplieden, voor wie het krediet is to be or not to be, is staking van beta-
ling per se het bewijs dat zij niet kunnen betalen. Een koopman zal zonder 
VQ1<loen<le motieVen !liet weigerelI lila hl,i er tOe ill is of d.OOf bet 
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tijdeltjk opnemen van geld zich er toe in staat kan stellen; want dan kan hij 
geen handel blijven drijven; zijn krediet is dan weg. Om die reden kon het Wet-
boek van Koophandel voor den koopman volstaan met te vorderen het bewijs van 
staking van betalen als praesumtio juris et de jure van zijn onvermogen. Immers 
dat een solvent koopman zich failliet laat verklaren is ondenkbaar en zal wel 
nooit gebeurd zijn; en als in een faillieten boedel soms honderd procent is uit-
gekeerd, is dat wel altijd het gevolg geweest Of dat den failliet eene erfenis toe-
viel Of dat een derde persoon zich zijne belangen aantrok. 

Daarentegen is het niet op tijd betalen van zijne private schulden door een 
particulier niet per se een bewijs van zijn onvermogen, toont de noodzakelijkheid 
van eene massale executie niet aan , noch dat met de gewone individueele rechts-
middelen niet zoude kunnen worden volstaan. Daarom is bij een particulier het 
bewijs noodig dat hij buiten staat, dat is onvermogend, is, om zijne schnlden, 
waarvan de dadelijke betaling desnoods door middel van executie geëischt wordt, 
t.e betalen. Ik zeg: dadeljjke betaling desnoods door exeeutie, want de plicht om 
steeds klaar te staan om te betalen rust niet op den particulier in dezelfde mate 
als op den koopman. Deze laatste moet boekbouden, is aan handelsnsantiën 
gebonden, weet of behoort t e weten op welk tijdstip hij tot betaling verplicht is 
en moet zich daarop voorbereiden, want in den handel hangt alles samen en 
brengt het niet-betalen van den een meestal groote ongelegenheid teweeg voor 
den ander. 

De particulier is niet zoo streng gebonden . Men kan den boer of den burger 
die niet precies op den lsten Mei zijne pacht of hunr betaalt, niet gelijkstellen 
met den koopman, die een op 1 Mei vervallenden door hem geaccepteerden wissel 
niet honoreert. De behoeften van den handel eischen streng en kort recht ; die 
van het burgerlijk verkeer niet. 

De particulier staat ook anders tegenover de rechtbank dan de handelsman. 
De schuldenaar zal , of liever kan, volgens dit wetsontwerp, wanneer de failliet-
verklaring wordt aangevraagd, door de rechtbank worden opgeroepen en gehoord; 
maar dat geschiedt op een zeer korten termijn, van één of twee dagen, soms 

. zelfs tegen denzelfden namiddag. De handelaar houdt kantoor of winkel; is hij 
zelf niet aanwezig, dan heeft hij een boekhouder of bediende; die zijne belangen 
voor de rechtbank kan voordragen. Ecn particulier, die van huis is, heeft in den 
regel niet iemand die voor hem opkomt of zoodanig op de hoogte is 
belangen, dat hij die bij de rechtbank kan voordragen; hij zal dus in vele ge-
vallen de oproeping niet tijdig in handen krijgen en, verschijnt hij niet, dan 
staat faillietverklaring voor de deur. 

Ook zijn de gevolgen van het faillissement voor handelaar en particulier ver-
schillend. 

Handeldrijven bedoelt geld verdienen; na de afwikkeling van het faillissement 
of na het akkoord kan de handelaar zijn bedrijf weder opvatten, en de voorbeel-
den zijn niet zeldzaam dat de man, die éénmaal failliet ging, naderhand een rijk 
man werd door zijn handel. Voor een particulier daarentegen zijn de gevolgen van 
het faillissement vaak voor zijn leven vernietigend. Men denke aan ambtenaren, 
aan officieren, aan onderwijzers; zij zijn, na een faillissement, voor een groot deel 
niet meer te handhaven; zij raken hunne betrekking kwijt en hun leven is ge-
broken. Immers zonder een zeker aanzien en eene ongerepte eer wordt hunne 
positie veelal onhoudbaar. Hen te laten failliet verklaren, wanneer één crediteur 
onverbiddelijk is, al willen ook al de andere schuldeischers nog geduld oefenen, 
zoude ik eene ramp achten voor de burgermaatschappij. 

Te recht eischt daarom het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat het 
voor de verklaring in staat van kennelijk .onvermogen niet voldoende is, .da.t de 
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particulier eenige schulden niet betaalt, maar dat het bewijs geleverd worde, dat 
hij buiten staat is die schulden te betalen, waarvan de dadelijke voldoening, 
desnoods door middel van executie, wordt verlangd. Ik wil daarmede niet zeggen 
dat in art. 883 geene verbetering ware aan te brengen , maar aan het beginsel, 
waarvan dat artikel nitgaat, houd ik vast. 

Welke znllen toch de gevolgen ztjn van de aauneming van dit wetsontwerp? 
In het Voorloopig Verslag dezer Kamer is gewezen op het misbruik, dat nu 

reeds erediteuren van een handelsman, in plaats van den debiteur tot betaling te 
doen dagvaarden, zijne faillietverklaring aanvragen en de rechtbank als het ware 
de rol va,n den deurwaarder of boeman laten vervullen, door met faillietverklaring 
te dreigen, terwijl hun doel is om , wanneer de gefailleerde verschijnt en uitstel 
vraagt, in dit uitstel toe te stemmen, wanneer hij integrale betaling belooft, 
daaronder begrepen betaling van alle kosten; dat is veel gemakkelijker en goed-
kooper voor den crediteur, en gevaar loopt hij er niet bij, want wanneer gevaar 
moeht blijken, dat de debiteur niet solvabel is . heeft de crediteur het voordeel, 
dat de kosten van de failliet.verklaring als bevoorrechte schuld in het proces 
worden geverifieerd en erkend. 

Dat misbruik , dat wij zien aanwenden tegenover debiteuren in den haudels-
.tand, zal voortaan algemeen worden; want niet alleen heeft men dau eene be-
voorrechte schuld in het faillissement, maar men zal ook door de bepaling van 
art. 196 gemakkelijk een titel verkrijgen, die men zelfs jaren later kan doen 
executeeren, 

Door den vorigeu spreker is tegen de verschillende behandeling in dit opzicht 
van personen tot den handelsstand en niet tot den handelsstand behoorende het 
bezwaar geopperd , dat het zoo moeilijk is om de demarcatielijn , de grens behoor-
lijk te trekken ; maar dat bezwaar kan hier niet wegen , want die grenslijn zal 
voor andere doeleinden toch noodig zijn. Zeker is het dat men van vele personen 
zeggen kan, dat zij a.] of niet tot den handelsstand behooren, maar waar die 
standen elkander naderen, zal het altijd moeilijk zijn eene juiste omschrjiving te 
geven. Toch kan die niet gemist worden. Want , wil men de grens geheel uit-
wissehen , dan zoude men , om van andere bepalingen 'niet te spreken, ook art. 
6 en volgende van het W etboek van Koophandel moeten wijzigen, waarbij be-
paald wordt dat ieder koopman verplicht is boeken te houden . Het zal toch nie-
mand in den zin vallen om die verplichting aan alle burgers op te leggen; het 
zoeken van de bedoelde demareatielijn zal dus wel noodzakelijk blijven, Of zou 
dit wetsontwerp - de overige sprekers zinspeelden er op - een p,erste stap zijn 
tot datgene, wat sommige juristen wenschen, namelijk opheffing van het Wetboek 
van Koophandel, de afschaffing van het afzonderlijk handelsrecht en bijeenbren· 
ging van het geheele materieele recht: behoudens de regeling van enkele rechts-
instituten bij afzonderlijke wetten, in het Burgerlijk Wetboek? 

Behalve dit principieele bezwaár, deel ik ook de bezwaren, die aangevoerd zijn 
tegen de bijvoeging bij art . 1, die Of tot een lang onderzoek nopen Of in de 
practijk niets beteekenen zal en dus altijd verkeerd is. De bezwaren daartegen 
zijn zoo nitvoerig besproken, dat ik er mij van ontslagen reken om· er verder 
over uit te weiden. 

Ik eindig dus met te verklaren dat ik, hoewel betreurende dat de zorg, aan 
de techniek van het wetsontwerp besteed , waaraan ik gaarne alle hulde breng, 
voorloopig niet tot een resultaat zou leiden, mijne stem tegen het wetsontwerp 
meen te moeten uitbrengen. 

Het redmiddel, dat is aangegeven, om dit ontwerp aan te nemen, en later de 
invoeringswet te verwerpen indien de bezwaren niet worden weggenomen, kan 
niet baten. Het is zich dat in te beelden. Immers, ook al mocht de 
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Minister de indiening van wijzigingen toezeggen, is het verre van zeker, dat 
men zich aan de overzijde van het Binnenhof daarmede 7.0U vereenigen ; en, als 
het ontwerp der invoeringswet deze Kamer bereikt zonder de gevraagde wijzi-
gingen te bevatten , zal men weder zeggen: de fáillissementswet is eenmaal aan-
genomen, zij moet dus ook worden ingevoerd. Om die reden geloof ik, dat het 
verstandig is tegen dit wetsontwerp te stemmen. 

De heer VAN ZINNICQ BERGMANN: Na hetgeen reeds is gezegd, een en-
kel woord. 

Ook bij mij is art. 1 van het ontwerp een overwegend bezwaar . Na den uit-
stekenden arbeid der Staatscommissie, na al de studie, tijd en moeite èn door de 
Regeering èn door de Tweede Kamer aan dit ontwerp besteed, en waaraan ieder 
gaarne hulde zal brengen, is het bepaald jammer , dat men zich niet tevreden 
heeft gesteld met verbetering van het bestaande, welke zoo hoog noodig was; 
dat men is overgegaan tot een gelleel ander systeem, tot een geheel ander be-
ginsel, en dat wij geplaatst worden voor het "onbekende", dat eene omwente.ling, 
en geheel onnoodig, teweegbrengt in ons rechtsbewustzijn. in onze recht.szeden. 

Waarom niet veranderd, gewijzigd, vernieuwd hetgeeu niet of minder goed 
werkte; waarom niet het faillietenrecht naar de nieuwe en goed erkende rechts-
beschouwingen verbeterd, zonder een geheel nieuw stel sel aan te nemen? Waarom 
moet eene hoogst noodige verbetering in gevaar worden gebracht door een stelsel 
dat, zoo het wordt aangenomen, allerlei verwarringen ten gevolge zal hebben en 
dat niet strookt met de andere hier te lande geldende wetten? 

Na de ervaring opgedaan, btjv. bij de procureurswet , ben ik huiverig voor 
deze proef, om in plaats van te verbeteren andere systemen aan te nemen in 
strijd met de gevestigde rechtsovertuiging en de gevestigde practijk, ook al be-
weert men dat die systemen in andere landen uitstekend werken. Men heeft zich 
beroepen op Engeland. 

Ik durf echter betwijfelen of het argument wel opgaat. 
Daargelaten de vraag, of het waar is dat het Engelsche stelsel zoo bijzonder 

goed werkt, is het overnemen van wetssystemen nit dat land daarom zoo gevaar-
lijk, omdat daar èn in materieel èn in fOl'meel recht , ik durf zeggeu zoo oneindig 
verschil bestaat met de wetten van het vaste land. 

Er is in Engeland zooveel goeds in de wetgeving, dat men soms zoude wen-
schen de daar heerschende rechtsbeginselen hier te kunnen toepassen. Doch ik 
acht het gevaarlijk om een greep te doen, om eenvoudig een systeem over te 
nemen, zonder acht te slaan op de overige wetgeving, de zeden en gebruiken 
van ons land, alleen om de beweegredenen: da(l!', in Engeland, werkt het stelsel 
zoo goed. 

Door in eene gecompliceerde machine eene nieuwe, op zich zelf uitstekend wer-
kendA schroef aan te brengen, die niet past, bederft of vernietigt men den loop 
van het geheele werktuig. 

Het staat, geloof ik, wel vast, dat de bepaling aan het slot van alinea 1, 
art. 1, van het ontwerp, als reddingsengel gebruikt, wel' kelij k een kwade geest 
voor het ontwerp is geworden. 

Ook de Regeering heeft die qnasie-verbetering noode gezien. 
Ik vrees, dat die hepaling aanleiding zal geven tot groote verwarringen en 

eindelooze processen, niet in het belang der schuldeischers maar wel van hen . .. 
die hebben opgehonden te betalen, veel meer dan de gedingen, waartegen wordt 
gewaarschuwd, over de vraag of iemand al of niet koopman is. Over die vraag 
bestaat jurisprudentie I 011 zich I zoo dit 1l00dig blUkt, (lene vaste rcchtsmeening 
spoedig; . . 
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Ook in het belang van den handel zelven acht ik het wetsontwerp gevaarlijk. 
Ik vrees dat het stelsel van gelijkstelling van koopman en niet-koopman leiden 
zal tot afschaffing van den lijfsdwang, hetgeen ik ten zeerste zoude betreuren, 
vooral in een tijd van kwade praktijken en flesschentrekkerij . 

De handel dient, wat de toepassing van het recht betreft, te worden ge-
steund. 

Ik ben het eens met den geacht.en afgevaardigde uit Gelderland, dat verwerping 
der wet in zeer korten tijd tot verbetering leiden kan, omdat bij wijziging van 
art. 1 het geheele wetsontwerp blijven kan zooals het is. 

En wanneer ik den geachten afgevaardigde uit Zuidholland gaarne toegeef, 
dat het assimilatieproces tusscben koopman en niet-koopman groote vorderingen 
heeft gemaakt, dan is dat in dien zin, dat el' veel meel' kooplieden zijn dau 
vroeger, niet dat het zoo moeilijk zoude zijn om de demarcatielijn te trekken, 
om de daden van koophandel als zoodanig te onderkennen, althans met eenige 
geringe omzetting. 

En daarmede zoude een kostelijke ar beid, eene niet geringe verbetering, niet 
te 1001' gaan. 

Een wetsontwerp, waartegen men heeft, aannemen, op hoop van eene 
wijziging later, acht ik gevaarlijk, te meer na het Antwoord van den Minister 
op het Voorloopig Verslag. 

Als ik mli zoo beslist uitlaat, dan is dit dool' de ervaring, welke ik in de 
praktijk heb opgedaan, en de praktijk is de beste leermeesteres. 

De heer KIST: Ik verkeer in hetzelfde geval als vele van de mij voorafgegane 
sprekers. Bij het vele. wat mij in dit ontwerp toelacht, bij het vele wat ik waar-
deer, is er eene schaduwzijde van zooveel belang, dat ik tot mijn leedwezen 
vooralsnog niet met het ontwerp zal kunnen medegaan. 

Bij al het schoons vind ik een hoofdgebrek in den grondslag. Ik bedoel hetzelfde 
gebrek dat reeds door anderen is geconstateerd: de bepaling van art. 1, dat het 

hetwelk tot dusverre was een zeer exceptioneele maatregel tegenover 
den handelsstand, thans wordt gegeneraliseerd en gebracht onder de geheele 
burgerij. 

Bij al hetgeen over dit punt is gesproken zal ik mij hoofdzakelijk bepalen tot 
een argument door de voorstanders van het artikel , door de voorstanders van de 
nieuwe regeling aangevoerd, een argument dat, mijns inziens, aanwijst de plaats 
waar de begripsverwarring schuilt. 

Op bladz. 4 van het Voorloopig Verslag [zie hiervoor bI. 42] lezen wij: 
"Hunne geheele bestrijding is eene doorgaande verdediging van de leer, dat men 
het den crediteuren van een particulier zoo moeilijk mogelijk moet maken om recht 
te krijgen. In strijd met de leus, die niet alleen goed, maar ook snel en goed-
koop recht verlangt, sr,hijnen zij den tijd en de kosten, die tot het verkrijgen 
van recht noodig zijn, niet te beschonwen als een noodzakelijk kwaad, dat de 
crediteur zich getroosten moet, indien het niet anders kan, maar veeleer als eene 
passende bt3cherming van den debitenr". 

Dat wordt dool' de voorstanders van de nienwe leer tegengeworpen aan de 
tegenstanders daarvan. 

Het komt mij voor dat deze woorden getuigen van het bestaan van eene be-
gripsverwarring. 

Wat ziet men in het faillissement? 
Men ziet daarin een gewoon middel om spoedig goedkoop en snel recht te 

krijgen, terwijl het faillissement inderdaad is een zeer buitengewone maatregel, 
uitsluiteud b(lstemd yqOf bepaald doel: te dat ieder del' schuld-
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eiseners zijn deel zal krijgen van het gemeel)schappelijk onderpand; van de goe-
deren van den schuldenaar. 

Ik heb niet minder dan iemand anders de overtuiging dat ons procesrecht, 
zooals het nu bestaat , in zeer noodlijdenden toestand verkeert, dat daaraan de 
qualificatie niet van "snel" en "goedkoop" maar van "kostbaar" en "traag" zou 
kunnen worden gegeven, en ik zou den Minister van Jnstitie, die er in zou 
slagen het procesrecht opnieuw te regelen in dien zin, dat wij een snel en goed-
koop recht zouden bekomen, een weldoener van zijn land achten. Doch die begeerte 
om ons algemeen procesrecht te verbeteren mag er niet toe leiden om daarvoor 
een middel te gebruiken , dat daarvoor niet gebezigd mag worden. 

Bet failli ssement is een zeer exceptioneel rechtsmiddel , het is eene inbreuk op , 
een ingrijpen in het gemeene procesrecht en dit heeft men - ook de geachte 
afgevaardigde uit Zuid·Bolland - mijn s inziens te zeer uit het oog verloren. 

Bet faillissement dient om beslag op den boedel te leggen ten bate van alle 
crediteuren en om eene recbtvaardige verdeeling mogelijk te maken, doch is 
geenszins een gewoon middel om betaling te verkrijgen. Daarvoor heeft men het 
gewone procesrecht. Doch het faillissement heeft bovendien het kenmerk van sterk 
in te grijpen in de vrijheid van den burger. Zijne zelfstandigheid, vrijheid om 
zich zelven in rechten te verdedigen tegen de pretentiën, die tegen hem worden 
ingesteld, is daarmede in hooge mate gemoeid. Het hoofdbeginsel van het obli-
gatie-recht is dit , 1°. dat een ieder verplicht is zijne schulden te betalen en dat 
voor die sehulden al zij ne goederen aansprakelijk zijn, en 2·. dat die goederen 
den gemeenschappelijken waarborg opl everen voor al zijne crediteuren. Dit is de 
leer van het burgerlijk recht , die in het Wetboek van Burgerlijke Reehtsvorde-
ring nitgewerkt wordt. 

In dien zin, dat, wanneer iemand zijne schulden niet betaalt, onmiddellijk 
een curator wordt benoemd om voor eene gelijkmatige verdeeling te zorgen? 
Neen, zoo eenvoudig en zoo arbitrair is het burgerlijk procesrecht niet. Bet regelt 
zeer uitl'on'jg de rechten die debiteur en crediteur hebben. Het geeft aan de eene 
zijde den crediteur zijne rechten van het begin tot het einde, van de dagvaarding 
tot de ex een tie , en aan de andere zijde aan den schuldenaar het. volle recht 'om 
zich te verdedigen. 

Daarnevens worden aan de mede-crediteuren de middelen gegeven om in de 
execntie tusschenbeide te komen , teu einde hun mede-recht op de goederen, die 
het gemeenschappelijk onderpand uitmaken, te handhaven. 

Mallr bij al die bepalingeu word eu de vrijheid, de zelfstandigheid van den 
schuldenaar, zijne over zij ne goederen in het algemeen gerespecteerd. 

Daarop levert het faillissement eene zeer krasse afwijking, gemotiveerd door 
bijzondere belangen. 

Reeds dadelijk wijkt de wijze waarop iemand in staat van faillissement wordt 
verklaard af van het gewone recht. De schuldenaar wordt niet in rechte gedag-
vaard zooals anderen. Een eenvoudig request is voldoende, en van dat request 
behoeft hij nlet altijd kennis te dragen, want het wordt hem niet beteekend en 
de rechter die het faillissement uitspreekt kan hem hooren, maar behoeft dit niet 
te doen. De schuldenaar kan in staat van faillissement worden geplaatst zonder 
da.t hij het weet, zonder dat hij het heeft kunnen weten. 

N u is het waar dat hij daartegen heeft het recht van verzet of beroep. Maar 
ook bij de uitoefening van dit recht mag hij wederom niet bewandelen den ge-
wonen weg van het proces , maar moet hij gebruik maken van de voluntaire 
jurisdictie. En ook wanneer hij slaagt in zijn beroep of verzet, bepaalt de wet 
dat al hetgeen de curator inmiddels heeft verricht bltjft bestaan en zijne waarde 
behoudt. Is hij eenmaal failliet, dan komt de curator en verliest de man het 
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beheer over zijne goederen. Dan kan hij niet meer meespreken over de vorderin-
gen die tegen en door hem worden ingesteld. De curator zal voor hem transactiën 
aangaan. De schuldeischers brengen hunne preteutiën in bij brief aan den curator 
en de curator en de crediteuren hebben het recht om die te erkennen. Voorts 
loopt hij de kans in bewaring te worden gesteld, hetzij door het opleggen van 
huisarrest of door opsluiting in de gevangenis. In sommige gevallen is de rechter 
daartoe zelfs verplicht. 

Al die zaken zijn inbreuken op het gemeene recht. Daarbij komt dan nog de 
smet van failliet verklaard te zijn, eene smet die, zij moge ontkend worden, 
inderdaad in de publieke opinie bestaat. Dat men in de andere Kamer het middel 
van rehabilitatie weder heeft aangenomen bewijst hoezeer het besef dat het fail-
lissement eene smet medebrengt in de volksovertuiging is ingeweven. Ik wil 
hieruit niet afgeleid zien dat ik het faillissement en de maatregelen daaraan ver-
bonden afkeur, maar ik wensch ze, zooveel mogelijk beperkt, uitsluitend toe te 
passen voor het doel waarvoor ze zijn bestemd, en vind geene reden om dien 
inderdaad krassen, exceptioneelen maatregel uit te breiden, buiten de omstandig-
heden waal'voor hij door den drang der noodzakelijkheid is in het leven geroepen, 
ter wille van den handel. 

Er bestaat toch een groot verschil tusschen den toestand van den gewouen 
burger en van den koopman. De gewone burger, de kleine rentenier, de gepen-
sionneerde, de ambtenaar, de bediende - zij allen hebben in den ,·e.qel een 
schuldenlast geëvenredigd aan hun inkomen; zij betalen hunne schulden al naar 
gelang de inkomsten v loeien. 

Dat is de regel; wel zijn er particulieren die veel schulden maken, die specu-
leeren en financieele ondernemingen drij ven van groot belang 

Maar tegenover de groote massa der burgerij zijn het betrekkelijk uitzonderin-
gen. Nemen nu deze zaken een zeer grooten omvang aan, dan zou de vraag rij-
zen, of die burger niet een gewoon beroep van den handal maakt en niet als 
koopman moet aangemerkt worden. Voor alle andere gevallen zou die burger mijns 
inziens niet in staat van faillissement kunnen worden verklaard. 

Voor hem bestaat echter het "kennelijk onvermogeu". 
Het zou wezenlijk niet rechtvaardig zijn, ter wille van dien enkelen burger, 

die zich aan speculatiën te buiten gaat, het gros der burgerij, dat stil en kalm 
van een klein inkomen leeft en naar gelang dat de inkomsten binnen vloeien zij ue 
schulden pleegt te betalen, bloot te stellen aan dien zeer harden maatregel van 
het faillissement. 

De heer Vlielander Hein heeft ten aanzien van die hardheid van het fail -
lissement doen opmerken, dat het óók zijne voordeelen heeft en dat het in 
sommige gevallen een voorrecht is voor een debiteur om zich failliet te kunnen 
geven. 

Dit is volkomen waar, en daarbij had de geachte spreker zeer zeker op het oog, 
dat de debiteur een akkoord kan indienen, en daarbij gedechargeerd wordt, tegen 
een gering aantal percenten, van zijne geheele schuld. 

Maar dit voorrecht van den debiteur is weder eene inbreuk op het gemeene 
recht van zeer ingrijpenden aard voor den crediteur. 

De crediteur toch, die ge.temd heeft tegen het akkoord, wordt gedwongen 
quitantie te geven, terwijl hij dat niet verkoos. 

Het is een privilege voor sommige kooplieden om failliet te gaan. Ja, wanneer 
een koopman een grooten schuldenlast heeft in verhouding van zij n vermogen en 
met gijzeling bedreigd wordt, is het een betrekkelijk voordeel om zijn boedel 
over te geven. Dan heeft hij rust; maar dat voordeel kan toch eenigszins gelij k 
gesteld worden met dat van een landlooper, die, ten einde· raad, ,zich zelf bU de 
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politie aangeeft. om in de Rijkswerkinrichting te komen; dan krijgt hij ook rust; 
een aangenaam privilege is het zeker niet. 

Het blijft in. elk geval in breuk op het recht dat de wet aan de burgers geeft. 
Dit moge soms. een voordeel zijn - in den regel is de Hollander op zijne zelf" 
standighcid, op de vrije uitoefening van zijn recht gesteld, en hij mag alleen 
van dat recht ontzet worden, wanneer daartoe noodzakelijkheid gebleken is, en 
dat is tot dusverre alleen het geval ten aanzien van den handel. Holtius zegt: 
"Bij kooplieden, bankiers en agents de change is de werking van het niet beta-
len zoo groot en zoo uitgestrekt, dat daartegen wel iets meer mag gedaan worden" , 

Als de koopman zaken doet verre boven zijn kapitaal, en in deconfiture ge-
raakt, is dat een groote slag voor velen; terwijl het kwaad bij een particulier, 
die zijne schulden niet betaalt, een veel kleiner omvang heeft; zelfs bij het fail-
liet gaan van een klein winkelier zal de omvang van de schuld in den regel 
betrekkelijk veel grooter zijn dan wanneer een handelsbediende of klein ambte-
naar of gepensionneerde zijne schulden niet betaalt. 

Daarom wordt aan den koopman de verplichting opgelegd om bijzonder zorg-
vuldig te zijn en bijzonder stipt. Hij moet boekhouden; hij weet dat hij bijna 
dagelijks wissels en pretentiën te betalen heeft; dit heeft bij den gewonen parti-
culier niet plaats, in den regel ten miJlste niet en zoo bestaat de noodzakelijk-
heid, de wenschelijkheid van een faillissement, welke iiJ. sterke mate bij den 
handelsman wordt aangetroffen en in zeer geringe mate bij den particulier. De 
wenschelijkheid om te waken tegen opmaking van de goederen en te waken voor 
eene eerlijke ,verdeeling tusschen de crediteuren is veel sterker bij den koopman 
dan bij .den, gewonen burger. 

In de Memorie van Antwoord wordt gezegd: er is een handelsstand, evenals 
een geleerde stand. Maar dit behoeft geen aanleiding te geven tot een bijzonder 
recht. De geachte afgevaardigde uit Gelderland, de heer de Savornin Lohman, 
heeft gisteren reeds terecht opgemerkt, dat wanneer een afzonderltike stand af-
zonderlijk recht noodigheeft , dat hij dit dan behoort te verkrijgen, en ik wijs 
daartoe op den militairen stand, die al reeds een afzonderlijk strafrecht heeft. Zoo 
kan de handelsstand een afzonderlijk recht behoeven, en dat heeft hij dan ook, 
er is een afzonderlijk handelsrecht en eene afzonderlijke handelsprocedure. Boven-
dien, de handelsstand wOl'dt erkend, veel wordt voor hem van Rijkswege gedaan, 
kanalen worden gegraven, spoorwegen aangelegd, er zijn consuls en Kamers van 
Koophandel, ook is er een Minister van Handel en Nijverheid. Een Minister van 
den middenstand is er echter niet. Wel een bewijs, dat de handel een wettig 
erkende staud is , waaraan men een afzonderlijk recht kan toekennen. 

Ik vraag mij af, welke de reden is waarom men het faillissement wil uitbrei-
den tot ieder en een iegelijk. 

Ik zon mij kunnen voorstellen, dat de practijk de behoefte daaraan had aan-
getoond, maar nu vraag jk: is werkelijk de wenschelijkheid of noodzakelijkheid 
aangetoond, dat ook de gewone burger zal worden onderworpen aan het faillis-
sement? Ik moet zeggen dat mij dit niet is gebleken. Men heeft, zooals ik zeide, 
het kennelijk On vermogen voor die gevallen waarin een gewoon burger inderdaad 
zoo groote en omvangrijke verplichtingen heeft aangegaan, dat de gemeenschap-
pelij ke concursus noodig is. 

Dat het kennelijk onvermogen geen onmogelijkheid is, dat blijkt uit de 
statistiek. De geachte afgevaardigde uit Noordbrabant, de heer Sassen, heeft 
gisteren gezegd: 21 en 28 gevallen van kennelijk onvermogen in 1890 en 1891. 
Ik kan er bijvoegen dat er in 1892 geweest zijn 26 gevallen. Gemiddeld dus 25 
per jaar. 

Er is verder gezegd door den heer Vlielander Hein, dat dit middel zoo slecM 
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werkt, omdat het veelal te laat komt wanneer de spoliatie reeds is begonnen. 
Die bewering is, geloof ik, eene verool'deeling van ons proces-recht, want aan 

de verklaring van kennelijk onvermogen behoeft niets anders vooraf te gaan, dan 
dat twee crediteuren hebben gebruik gemaakt van de gewone proces·orde , een 
vonnis hebben gekregen en met de executie zijn begonnen. 

Er wordt dus volstrekt geen onmogelijke eisch gesteld, slechts dat zal gepro-
cedeerd worden door twee schuldeischers, in ,sommige gevallen zelfs maar door 
een crediteur. Intusschen kan men de eischen nog verminderen. Voorts wordt 
gezegd, dat de demarcatielijn niet gemakkelijk is te trekken, eu dat er in de 
laatste tijden zoovele gevallen zijn voorgekomen dat men zich moest afvragen, 
of een persoon koopman was of niet, en of hij eigenlijk geen koopman behoorde 
te zijn. Men heeft de gevallen van naamlooze vennootschappen die zich niet be-
zighouden met eigenlijken handel, waarvan is uitgemaakt dat zij geene kooplieden 
zijn, en men heeft de quaestie gehad vau de aannemers. 

Welnu! ik geloof, dat waar zich de behoefte doet gevoelen, zoodanige catego-
rie van personen of lichamen aan het faillissement te onderwerpen, men dan de 
wet op dit punt moet veranderen. Niets is gemakkelijker dan die categorieën van 
personen of lichamen waarvan blijkt dat zij dienen onderworpen te worden aan 
de regelen van het faillissement, te brengen tot de kooplieden, tot den handels-
stand of hen ten minste te brengen onder het faillietenrecht. 

Dit heeft men bijv. wel gedaan ten aanzien van de coöperatieve vereenigin-
gen. Eene coöperatieve vereeniging , ook die geen handel drijft, is uitdl'ukkelijk 
onderworpen aau het faillietenrecht. Op deze wijze zou men te werk kuuuen 
gaan ten aanzien van naamlooze vennootschappen en aannemers, en anderen· 
waarvoor het noodig is. Dat zal, dunkt mij, de beste wijze zijn. Onbillijk zoude 
het wezen om ter wille vau die enkele gevallen waarin faillietverklaring van 
niet-kooplieden wenschelijk zoude zijn, het gros van de burgerij aan het faillie-
temecht bloot te stellen. 

Ik zeg blootstellen, want inderdaad zou het recht van faillietverklaring voor 
de burgerij in het algemeen eene zeer bedenkelijke, eene zeer gevaarlijke instel-
ling zijn. 

Men moet toch ééne zaak niet vergeten, dat namelijk nu reeds van faillietver-
klaring misbruik wordt gemaakt. Dit is reeds opgemerkt in het Voorloopig 
Verslag, en in mijne eigen loopbaan, vooral in den tijd toen ik nogsubsitnut-
officier van justitie was, heb ik herhaaldelijk ondervonden dat het failliet wordt 
aangewend voor gevallen waarvoor het niet is bestemd. 

Bestemd om eene boedel bereddering in het leven te roepen wordt het gebruikt 
eenvoudig als middel om betaling te verkrijgen en dikwijls ook als boeman. Her-
haalde malen is .het gebeurd, dat hij, die een verzoek tot faillietverklaring had 
ingediend, telkens eenige dagen uitstel vroeg voor het geven van de beschikking, 
omdat het faillissement niet aangevraagd was, opdat het toegewezen zoude wor-
den, maf>r omdat men, liangende het onderzoek van den rechter, den sehuldenaar 
tot betaling hoopte te bewegen, natuurlijk in vele gevallen ten nadeele van de 
mede-crediteuren. 

Dit bezwaar bestaat nu reeds voor den koopman, doch het zal in veel hooger 
mate bestaan wanneer het wordt toegepast op alleu zonder uitzondering, op den 
gewonen burger, die gean boek behoeft te houden, die de beurs niet bezoekt, 
geen kantoor houdt, geen dagelijksche betalingen behoeft te doen en dus zeer 
gemakkelijk met een faillissement kan worden overvallen. Dit zou ik wenschen 
te voorkomen en daarom kan ik mij niet vereenigen met 'de bepaling van art . 1. 

De heer VAN LIER: Terwijl ik mij aansluit bij de hulde gebracht aan de 
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verschillende commissiën en aan den Minister, die het tegen woordig ontwerp 
hebben in het leven geroepen, wensch ik enkele punten te releveeren , en wel in 
de eerste plaats ter verdediging van het geheel. Later zal ik een paal' opmerkin-
gen maken betrekkelijk de bepaling, vervat in één bepaald artikel. 

Het ontwerp heeft, gelijk uit de gewisselde stukken en uit de beraadslaging, 
in deze Kamer gevoerd, is gebleken, een verschillenden indruk teweeggebracht. 
In het Voorloopig Verslag vindt men een overzicht van verschillende bezwaren 
tegen het ontwerp; in de Memorie van Antwoord worden die bezwaren weerlegd 
en opgelost en ik wil gaarne bekennen, dat de wijze, waarop de Minister zich 
van die taak heeft gekweten, waardeering verdient. De meeste bezwaren zijn, 
naar het mij voorkomt, opgelost en de Minister is in de poging om zijn systeem 
te verdedigen mijns insziens gelukkig geslaagd. Doch al zijn de meeste bezwaren 
opgelost, er blijven altijd nog enkelen van ondergeschikten aard over en bij de 
behandeling der artikelen zal ik nog op eenige punten van bezwaar wijzen die 
voortvloeien uit art. 35 van het outwerp. Ik bepaal mij thans tot de al/!:emeene 
beschouwingen. 

Gelijk uit het Voorloopig Verslag blijkt en ook reeds hier door verschillende 
sprekers is uiteengezet is er een hoofd bezwaar tegen de gelijkstelling van koop-
lieden en niet-kooplieden. Ik deel dat bezwaar niet. Ik sluit mij aan bij hetgeen 
door den geachten afgevaardigde uit Zuid-holland ter oplossing van dit bezwaar 
is gezegd en, om niet in herhaling te vervallen, zal ik niet terugkomen op het-
geen door hem, beter dan ik het vermag, reeds is aangevoerd. 

Er is ook voor mij geen reden om tusscheu kooplieden en niet-kooplieden on-
derscheid te maken. Het faillissement is eene vermogensexecutie , een middel om 
alle crediteuren evenredig te betalen. Het is een rechtsinstituut dat nuttige ge-
volgen kan hebben. Op dit oogeublik heeft men faillissement voor den koopman 
en kennelijk onvermogen voor den burger. Maar het middel van kennelijk onver-
mogen is - het is reeds opgemerkt - moeilijk in toepassing te brengen. Waarom 
dan onderscheid gemaakt tusschen de verschillende bur/!:ers'? Is het faillissement 
een voorrecht, waarom het den koopman gegeven en den bnrger ontzegd? Is 
het een dwangmiddel , is het het brengen van den debiteur onder een strenger 
recht, waarom dan dat recht niet aan alle crediteuren g$lgeven, onverschillig of 
de debiteur koopman of niet-koopman is? Het faillissement is eenvoudig het 
middel om, waar scLnlden zijn, ieder het zijne te geven, evenredige verdeeling 
van de van den boedel te bevorderen onder toezicht van het openbaar 
gezag. 

Dit klemt te meer omdat de grenslij n tusschen koopman en niet-koopman 
moeilijk is te trekken. Maal' nog moeilijker is het om in het systeem van ilen 
die dit onderscileid wenschen, rechtvaardig te zijn. Hoe zal men de verschillende 
handelingen en engagementen die een partienlier aangaat nitzonderen , en q ualifi-
ceeren als te vallen al of niet onder zaken vau koophandel ? Zouden particulieren 
dan altijd moeten blij ven buiten het faillissement? In het Voorloopig Verslag 
wordt er op gewezeu dat dikwijls burgers te goeder trouw in ongelegeuheid komeu, 
schulden maken en dan met faillissement kunnen worden bedreigd. Maal' wanneer 
men het rechtsinstitnut wil toepassen alleen . op hen die willens en wetens sclmJden 
maken, terwijl zij zich bewust zijn die schulden niet te kunnen betalen, dan kan 
men geen onderscheid maken tnsschen bnrgers en kooplieden, maal" een vondig 
tusschen debiteuren bona flde, ongelnkkige debiteuren en hen die, in het bewust-
zijn van hunne schulden niet te kunnen betalen, zich toch in schulden steken, 
want het rechtsinstitnut, indien het streng en zwaar is, is even zwaar voor den 
eerlijken koopman als voor den eerlliken burger. 

De wet kan moeilijk het rechtsinstituut splitsen en twee verschillende institu-
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ten in het leven roepen: het eene voor debitenren bona flde en het andere voor 
hen die schulden maken zonder die te kunnen betalen. 

Er is in deze Kamer in het breede gewezen op het verkeerde van de gelijk-
stelling en op de noodlottige gevolgen die daaruit zullen voortvloeien. De geachte 
afgevaardigden uit Noordbrabant , Gelderland en Utrecht wezen er op dat, indien 
een ambtenaar zijne schulden niet kan betalen, hij in staat van faillissement komt 
en hierdoor zijn ondergang te gemoet zoude gaan. Maar indien nn een ambtenaar 
die zijne schulden niet kan betalen, door zijne crediteuren wordt vervolgd, voor 
den rechter gedagvaard, een vonnis krijgt en beslag ziet gelegd op zijn inboedel, 
wordt hem ook dan geene smet aangewreven, of wordt dan zijne eer niet op 
dezelfde wijze aangetast? 

Men schrikt voor den cmator in zijnen boedel, en de geachte afgevaardigde 
uit Zuidholland beantwoordt dit met de opmerking: of dan de komst van den 
bewaarder aangenamer is? 

Men zonde met de bestrijders van het ontwerp knnnen zeggen: ja, want de 
bewaarder is dikwijls de gearresteerde. 

Doch is de ontvangst van den deurwaarder, die den boedel opschrijft, aange-
naam, of de publieke verkoop? 

In de gevolgen kan dus een creditenr thans evengoed den ambtenaar ten 
gronde richten, indien er iets eerroovends in is gelegen, als volgens dit ontwerp 
bij het faillissement. 

De geachte afgevaardigde nit Noordbrabant beweert, dat in Engeland tal van 
faillissementen ziin ontstaan bij landbouwers, tengevolge van de malaise op land-
bonwgebied. Dergelijke voorbeelden zijn mijn inziens niet afdoende, want dan rijst 
de vraag of die landbonwers niet zoodanig met schulden beladen waren, dat zij 
ook, bniten faillissement, door een gewonen crediteur ten gronde zonden zijn ' ge· 
richt. De geachte spreker haalt als voorbeeld aan, dat een goedig landheer, die 
misschien drie jaren pacht cadeau zoude willen geven, nn faillissement van den 
pachter zoude aanvragen, om de huur te doen eindigen en gewaarborgd te zijn. 

In de werkelijkheid zal zich dit niet voordoen. Indien die goedige landheer 
drie jaren pacht cadeau wil geven, zal hij evengoed in der minne de huur kun-
nen doen ophouden. In elk geval is er alle gelegenheid om bij wanbetaling tot 
ontbinding der hunr te ageel'en. 

Ik geloof dat deze voorbeelden nit het dagelijksch leven in de practijk eene 
andere oplossing zullen vinden. 

De heer Bergmann beweerde dat het eene nieuwigheid is om kooplieden en 
niet·kooplieden gelijk te stellen, nit den vreemde overgenomen. 

Ik geloof niet dat dit onderscheid van recht tusschen kooplieden en niet·koop-
lieden zoo inheemsch is. De heer Vlielander Hein heeft reeds aangetoond hoe 
moeilijk het verschil tusschen een koopman en niet-koopman t.e vatten is. 

Gaat men de oude landrechten na, dan zal men het onderscheid daar niet 
vinden. Ik herinner mij dat volgens het Drentsche landreeht een gras vellige boe· 
del geheel op dezelfde wijze geëxecuteerd werd, onverschillig of het een koopman 
of niet·koopman gold. 

De geachte afgevaardigde uit Utrecht vindt groot bezwaar in het gelijk stellen 
van kooplieden en niet-kooplieden , omdat bij kooplieden het ophouden van betalen 
failli ssement noodzakelijk maakt, terwijl bij het verklaren in staat van kennelijk 
onvermogen daartoe onvermogen de grondslag moet zijn. 

Maar ook hier is geene reden om verschil te maken tusschen koopman en 
niet-koopman. Indien iemand zijne betalingen staakt, is het onverschlilig wat de 
oorzaak er van is. I s de oorzaak onvermogen om te betalen, dan is het zeer de 
vraag of een crediteur liever het gewone middel van vervolging en executie zal 
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verkiezen het middel van faillissement, dat zekerheid geeft dat de boedel 
niet verdonkeremaand kan worden, niet door de kosten gespolieerd worden, en 
ieder het zijne ontvangt. 

Het middel mag daarvoor eene enkele maal misbruikt zijn, maar dan is de 
bepaling van art. 1 een middel om dat te voorkomen. 

De heer Kist acht de gelijkstelling van een koopman met een niet-koopman te 
miuder wenschelijk , omdat daardoor de burger van zijn recht beroofd wordt om 
zich tegen eene vordering te verzetten, terwijl in den regel een pal'ticulier zijne 
schulden betaalt naarmate van zijne inkomsten. Het recht van den burger is in 
deze niet benadeeld. 

De schuldenam' die in staat van faillissement wordt verklaard, kan wel degelijk 
eene bestaande schuld erkennen of ontkennen. Indien hij eeue bestaande schuld 
ontkent en aanwijst dat hij niets sehuldig is, dan ontstaat er nit de verificatie 
ook geen res judicata, geen middel van executie waarvan men zoo hoog heeft 
opgegeven. In dit opzicht blijft de schuldenaar in eene geheel vrije positie. Het 
is waar wat de heer Kist gezegd heeft , dat in den regel door de burgers slechts 
kleine betalingen te doen zijn, dat er slechts kleine schulden zijn die betaald 
worden naarmate de inkomsten binnenkomen. Doch een zoodanig burger zal niet 
in staat van faillissement worden verklaard, want de wanbetaling van eene enkele 
vordering wettigt niet de aanvraag tot faillissement. Bovendien, men vergete niet 
dat de creditenren dit rechtsinstitnut dan alleen zullen gebruiken wanneer zij dit 
werkelijk in hun belang achten en dat het eigenbelang een scherpen prikkel zal 
blijven voor iederen crediteur om dan alleen tot dit rechtsinstituut zijn toevlucht 
te nemen, indien hij op de gewone, eerlijke wijze zijn geld niet zal kunnen ont-
vangen. Ik geloof mlÏ dus geheel te kunnen aansluiten bij het betoog van den 
heer Vlielander Hein, wanneer hij zegt, dat er geene reden is om dit beneficium, 
zoo het er een is, en dit strenge recht aan den eenen stand te onthouden en aan 
den anderen toe te kennen, ten minste niet in den tegen woordigen tijd waarin 
de handelingen en engagementen van individuën zoo in elkaar vloeien en er geen 
demarcatielijn tusschen kooplieden eu niet-kooplieden is te trekken. 

Het tweede punt, dat ik even wilde releveeren , is de toevoeging door de Tweede 
Kamer in het artikel gebracht. Daartegen bestond bij de versehillende sprekers 
groot bezwaar. Zonder nu die toevoeging direct te willen verdedigen als noodza-
kelijk - ik geloof met den Minister, dat men de bijvoeging had kunnen mis-
sen - ben ik toch van oordeel, dat die toevoeging niet de gevolgen zal hebben 
die sommige sprekers zich daarvan voorstellen. De heer Pijuappel bestreed de 
toevoeging dool' te zeggen, men heeft die woorden in het wetsontwerp ingelascht 
met eene bepaalde bedoeling, namelijk om te voorkomen, dat één crediteur aan-
vraag deed somtijds met minder goede bedoelingen. Maar al werd dit doel bereikt, 
dan zou die alinea nog schadelijk werken, omdat het onmogelijk was voor een 
rechter om eene beslissing te nemen, daar hem de middelen daartoe ten eenenmale 
ontbreken. 

In het Voorloopig Verslag wordt dit punt nog nader uiteengezet. Men leest 
daar: Het faillietenrecht geeft aan een enkeleu erediteur het recht om, bij wan-
betaling, ook al is hij niet in het bezit van eeuen executorialen titel, zijn schul-
denaar ter ongelegener tijd, zonder hem de gelegeuheid te laten het benoodigde 
bijeen te brengen, op het lijf te vallen, onder curateele te doen stellen en uit zijn 
bedrijf te stooten. 

Ik moet tegen die opmerking aanvoeren dat, hoewel een crediteur de aanvrage 
kan doen, volgens att. 1 er een toestand moet zijn en niet een enkel feit. 

Dat is zóó waal', dat de Minister in zijne Memorie van Ántwoord zegt, dat 
staken van betalen het criterium is van het ophonden van betalen, zoodat het 
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gemeenschappelijk belang der creditenren het faillissement eischt. N n kan, ik 
stem dit toe, een enkel feit aanleiding geven tot faillissement, bijv. tegenover 
een koopman. Een koopman die een geaccepteerden wissel niet betaalt, kan wor-
den failliet verklaard, omdat, gelijk reeds is opgemerkt, de koopman leeft van 
krediet , en dit krediet door niet-betalen wordt geschokt. Doch het enkel feit van 
het niet-betalen van eenige schnld zal geene aanleiding geven om een bnrger 
failliet te verklaren, omdat de toestand waarop art. 1 doelt dan niet aanwezig is . 

Nn is in de Tweede Kamer in art. 1 die toevoeging alleen opgenomen om 
dit pnnt te verduidelijken, om dnidelijker te doen nitkomen dat het gemeenschap-
pelijk belang der crediteuren, dat de basis is van iederfaillissement, aannemelijk 
moet zijn gemaakt. Hierdoor wordt reeds dadelijk weerlegd de opmerking in het 
Voorloopig Verslag, waar wordt gewezen op het feit dat een creditenr met minder 
edele bedoelingen het faillissement zon kunnen aanvragen, bijv. van iemand die 
op reis is en van zoodanige aanvrage onknndig blijft. Tehuis komende, zegt men, 
zal hij zich failliet zien verklaard, een cnrator zien benoemd en zij ne goederen 
door dezen beheerd vinden, terwijl de termijn om daartegen op te komen, reeds 
verstreken kan zij n. 

Dit zal niet gebeuren, tenzij iemand op reis gaat voor onbepaalden tijd, zonder 
orde op zij ne zaken te stellen. Want één ééne schuld wettigt niet de 
bewering dat iemand opgehouden heeft met betalen, dat de toestand van niet-
betalen aanwezil!; is, terwijl bovendien de rechter altijd nog moet oordeelen, dat 
het gemeenschappelijk belang der crediteuren de faillietverklaring eischt. 

Het doel dus dat men door de toevoeging beoogt is te bereiken, omdat die 
woorden strekken om duidelijk te maken, dat het gemeenschappelijk belang der 
creditenren aanwezig moet zijn, zal eene faillietverklaring worden nitgesproken. 

Nn zegt de geachte spreker nit Noordholland : al is het doel bereikt, den rech-
ter ontbreken de middelen om eene beslissing te nemen. Dit pnnt is ook nader 
door den geachten afgevaardigde nit Znidholland aangedrongen. Men moet de 
woorden dier toevoeging nemen en beoordeelen, zooals ook de Minister het doet, 
bij het licht der geschiedenis, en in de Memorie van Antwoord is, met verwij-
zing naar de beraadslaging in de Tweede Kamer, aangegeven, hoe die woorden 
in het wetsartikel zijn gekomen. Zij strekken alleen om, waar dit voor sommigen 
niet dnidelijk was, dnidelijk te doen nitkomen, dat de toestand van staking van 
betaling aanwezig is, waarbij het gemeenschappelijk belang van crediteuren mede-
brengt om faillissement aan te vragen. N n zegt men : middelen en gegevens ont-
breken ten eenenmale, en de geachte afgevaardigde nit Znidholland wijst er op, 
dat het goed ware geweest om te herhalen, desnoods te verdnidelijken en uit te 
breiden, de bepaling in art. 766 van het Wetboek van Koophandel vervat. Maar 
men moet art. 1 in verband beschouwen met art. 6, waarin staat , dat een cre-
diteur, die fallissement aanvraagt, summierlijk zlin recht van vorderen moet 
bewijzen, terwijl de rechter het wenschelijk moet oordeelen in het belang van de 
crediteuren. Nu staat er niet in, dat het bewezen moet worden gelijk dit geschiedt 
in een contradictoir proces volgens de stren!\e regels van het recht, actOJ·i incul1I-
bit prubatiu,. maar er staat eenvoudig in, dai summierlijk moet blijken, dat het 
is in het gemeenschappelijk belang van de crediteuren naar het oordeel van den 
rechter. 

Die woorden eischen dus geen volstrekt bewij s, maar geven de bedoeling aan, 
waarmede de toevoeging in de wet is opgenomen. 

Het "summierlijk blijken" kan hier in de plaats treden van deri vroegeren eisch, 
dien de wet stelde aan den crediteur bij de aanvrage van het faillissement. Er 
moet summierlijk blijken - zij het dan al of niet in het request opgegeven -
van feiten en omstandigheden, die een toestand van staking van betaling aan-
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wijzen, waardoor de rechter iemands faillietverklaring wenschelijk kan achten 
in het gemeenschappelijk belang der crediteuren. 

Indien deze woorden beschouwd worden bij het licht der geschiedenis - zij 
mogen dan niet noodzakelijk zijn - dan verduidelijken zij althans in het oog 
van velen datgene , wat in het eerste gedeelte van art. 1 gesteld wordt, namelijk 
dat er moet zijn een toestand van staking van betaling, zal de rechter eene 
faillietverklaring wenschelijk kunnen achten. Daarom acht ik die toevoeging -
hoewel niet noodzakelijk - in sommige opzichten toch nuttig, ook omdat zij 
kunne strekken tot verduidelijking van hetgeen de wetgever bedoelt in art. 1 
van het ontwerp. De rechter zal alleen dan faillissement uitspreken wanneer het 
gemeenschappelijk belang van de crediteuren dit medebrengt. Misschien kan in de 
practijk die toevoeging nog eenig nut hebben, onder andere bij eigen aanvrage 
om faillissement van kleine winkeliers, wanneer er geen baten hoegenaamd aan-
wezig zijn. Staat men nu voor een bijna onmogelijk geval, in zoo danig geval is 
het wederom de rechter die beslissen zal of het gemeenschappelijk belang van de 
crediteuren faillissement eischt. Ik geloof dus met het oog op het aaugevoerde 
dat de toevoeging dier woorden geen schadelijke strekking zal hebben. 

De heer SMIDT, Ministe,' van Justitie: Gereed staande om de verschilleude 
bedenkingen, die in het midden zijn gebracht, zooveel mogelijk te beautwoorden, 
moet eene algemeene opmerking my van het hart. 

De verschillende leden hebben lof toegebracht aan de techniek en den algemee-
nen inhoud dezer voordracht, maar hebben voor 't meerendeel tevens een bezwaar 
doen kennen omtrent een of ander onderdeel, over - ik zou haast zeggen - eene 
of andere bet"ekkelijk minder gewichtige bijzonderheid daarvan. En van sommigen 
vernamen wti tevens dat zij daaraan zooveel gewicht hechten dat zij om die reden 
meenden zich niet met het wetsontwerp te mogen vereenigen. 

Ik eerbiedig volkomen de overtuiging van ieder lid der Vertegenwoordiging. 
Maar in deze Kamer meen ik toch wel de opmerking mij te mogen veroorloven, 
dat wanneer men werkelijk en ernstig meent te moeten medewerken tot verbete-
rmg van onze wetgeving op verschillende punten - iets waarmede ik mij dage-
lijks onledig houd - het dan ook noodzakelijk is om, waar het geene het gansche 
wetsontwerp beheerschende beginselen betreft, vooral in eene vergadering die niet 
heeft het recht van amendement, niet een bezwaar tegen een speciaal punt als 
overwegend te doen gelden ten aanzien van het geheel, met het gevolg, dat door 
eene vereeniging van minderheden er eindelijk niets zoude tot stand komen. Wil 
men - om dit te voorkomen - de Regeering trachten te binden om door indie-
ning van eene wijzigingswet verandering te brengen in een wetsontwerp dat bij 
deze Vergadering nog aanhangig is - het zou op eene indirecte wijze een recht 
van amendement worden, door tusschenkomst van de Regeering uitgeoefend, het-
welk mij wil voorkomcn bedenkelijk te zij n, omdat het - om er dit alleen van 
te zeggen - tot ongewenschte conflicten aanleiding zoude kunnen geven, en 
waartoe ik, ook daarom, in gemoede niet zou mogen medewel' ken. 

Het is natuurlijk , dat een omvangrijk en moeilijk onderwerp als het hier 
betreft, velerlei bedenkingen en bezwaren niet kan ontloopen, en ondenkbaar dat 
over een wetsontwerp van twee-, driehonderd artikelen, waarbij de juristen een 
eerste woord medespreken , geen belangrijk verschil van gevoelen zou bestaan. 
Men neme echter in aanmerking, dat, wanneer dergelijk wetsontwerp, dat nimmer 
op volmaaktheid kan bogen, blijken mocht in de practijk wezenlijke bezwaren 
op te leveren, het toch ook niet eene wet van Perzen en Meden is, en men dan 
zelfs op gemakkelijke wijze tot die noodig gebleken veranderingen kan komen, 
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maar niet tot eene nieuwe indiening der geheele voordracht, die weder gelijke 
bezwaren zal ondervinden. 

Wij hebben daarvan meer voorbeelden in onze wetgeving en waarom zou daarop 
nu dit wetsontwerp op het faillissement en de surséance van betaling eene uit· 
zondering makeu; waarom zou ten aanzien van dit wetsontwerp, waarin, tel' 
regeling en afwikkeling van den toestand des debiteurs de toepassing v-an bijna 
ons geheele recht, zoo materieel als ook gedeeltelijk het formeele, op één oogen-
blik , voorzien moet worden, een andere weg worden ingeslagen? 

N u over de zaak zelve. Een hoofdpunt, dat aanleiding heeft gegeven tot be-
denking, betreft de uitbreiding van het failli ssement, gelijk men het noemt, tot 
niet-kooplieden. Deze bij voorkeur kortheidshalve gebezigde uitdrukking mag 
echter niet tot misverstand aanleiding geven, want geheel juist is zij niet. Op 
dit oogen blik hebben wij ten aanzien van hen, die in staat van déconfiture ver-
keeren, in hoofdzaak twee instituten: kennelijk onvermogen en faillissement. 

Waarvoor moeten beide dienen? Om te voorzien in de regeling van den toestand 
waarin een dehiteur verkeert die financieel is vastgeraakt , ten gevolge waarvan 
er gevaar bestaat, dat Of op lichtzinnige wijze hetgeen er nog is wordt doorge-
hracht, Of dat het door slecht heheer of op andere wijze zoek raakt, Of wel dat 
de debiteur van hetgeen hij nog heeft, aan diegenen zijner crediteuren, die hij 
wil bevoordeelen of die het handigst, onbeschaamdst of wreedaardigst tegenover 
hem zijn, uitkeeringen doet en daardoor de bescheiden, eerlijke, goedtrouwige, 
menschlievende schuldeischel' achter het net vischt. 

Nu wordt voorgesteld, niet om den niet-koopmau in te lijven bij het instituut 
van den koopman. Ook niet het omgekeerde, maar om eene algemeene regeling 
te maken, geschoeid grootendeels _ op den tegenwoordigen voet. El' wordt voor-
gesteld, de regeling te doen dienen voor beide, ter voorziening in een gelijken 
toestand, waarin beide geraakt zijn . . De am'd van den toestand van dengene die 
zijne schulden niet kan hetalen , die vast zit, is volmaakt dezelfde, of het een 
koopman, landbouwer, ambtenaar of ander burger betreft. Het doel: de afwikke-
ling del' bestaande rechtsbetrekkingen, de liquidatie en eene rechtvaardige, naar 
evenredigheid gelijke verdeeling onder de rechthebbenden, - dat doel is ook 
precies hetzelfde ten aanzien van allen. Waal' dus de aard van de zaak en het 
doel dat men bereiken wil dezelfde zijn, waarom zou men daar niet dezelfde rege-
ling maken? 

Dit is de hoofdgedachte die tot eene gelijke regeling voor allen geleid heeft; 
eene gedachte die hier niet is uitgevonden, maar die eenvoudig is overgenomen 
van elders, waal' de toepassing proefhoudend is bevonden. 

De geachte afgevaardigde uit Noordbrabant, de heer Sassen, hèeft gisteren 
gezegd-, dat er eene keuze is tusschen het Duitsche en het Fransche stelsel. Dat 
is slechts betrekkelijk juist. Het is waar, in de Duitsche wet is de regeling 
van den faillissements-toestand dezelfde voor allen, en in de Fransche wet bestaat 
nog het onderscheid dat wij hier thans hebben, maar daarom kan men nog niet 
spreken van een eigenlijk Duitsch en Fransch stelsel. Ongeveer 16 jaren is de 
Konkursordnung in Duitschland in werking, zonder dat zij te dezen aanzien be-
zwaren heeft opgeleverd, en dat is zeer opmerkelijk bij het oneindig veel grooter 
rechtsverschil dat daar gemaakt wordt tusschen den koopman en den particulier 
dan hier of elders, zoodat men er zelfs afzonderlijke Handelsgerichte , met zeer 
eigenaardige bevoegdheden heeft. Maar in weerwil daarvan heeft men ter zake 
van het faillissement voor allen dezelfde regeling aangenomen. 

Maar in Duitschland is die hoofdgedachte ook niet het eerst ontstaan. Reeds 
het dubbele bijna vau den tijd dat die regeliug in Duitschland bestaat, bestond 
zij reeds in Scandinavië, Zweden en Noorwegen, en reeds ettelijke jaren vóór 
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dat zlJ In Duitschland werd aangenomen, had het practische Engeland haar in 
de hankroetwet opgenomen. Een ander geacht afgevaardigde uit Noordhrabant, 
de heer van Zinuicq Bergmann, heeft er op gewezen dat Engeland aan de overzijde 
van het kanaal is gelegen, maar dat wij dichter staan bij het Continent. Maar 
ik mag daar tegenoverstellen , dat juist de uitbreiding van hetgeen in Scandina-
vië begonnen schtjnt, langzamerhand zich over het geheele Continent uitstrekt, 
omdat de gedachte juist bevonden is. Men heeft het nu in Scandinavië, in Duitsch-
land, in Oostenrijk , in Denemarken. Het is daarbij opmerkelijk dat men in Frank-
rijk en België, waar men die gelijke regeling niet heeft, vreeselijk zit te tobben, 
en dat daar de bestaande wetgeving noopt tot andere instituten , ter voorziening in 
de verschillende bezwaren, die ondervonden worden in dit opzicht. In België 
strekt daartoe het concOl'dat préventif de la failli te; in Frankrijk de aangehaalde 
liq nidation judiciaire. 

Na hetgeen in de volumineuse stukken over deze wetsvoordracht, met betrek-
kiug tot het wegvallen der onderscheiding tusschen koopman en niet-koopman is 
medegedeeld, werd, wat daarover verder te zeggen viel, beter dan ik het vermag, 
uitgesproken door de geachte afgevaardigden uit Zuidholland en Drenthe, de 
heeren Vlielander Hein en van Lier. 

Slechts één punt wensch ik daaromtrent nog te behandelen. Er is beweerd dat 
hier inbreuk zou gemaakt worden op een hier te lande historisch ontstanen en 
gevormden toestand. 

De heer Sassen zeide gisteren: kooplieden zijn historisch onder het failli ssement 
betrokken, en de geachte afgevaardigde uit Noordholland , de heer Kist, zeide 
heden weer, dat het faillissement ter wille van den handel was ingevoerd. 

Aan een historisch faillissement heeft men niet veel. Het is de vraag of de 
regeling voldoet aan goede beginselen en aan de behoeften van onzen tijd. Maar 
hen , die bijzonder belang stellen in de historische traditiën moet ik doen opmer-
ken, dat hetgeen de geachte sprekers gezegd hebben niet juist is. 

De heer de Savornin Lohman heeft reeds de Amsterdamsche ordonnantie op de 
desolate boedelkamer aangehaald eu de geachte afgevaardigde uit Drenthe heeft 
herinnerd aan het landrecht van de provincie , die hem hier zond. Maar bovendien 
wordt in het oud-Hollaudsch recht ten dezen geen onderscheid tusscheu koopman 
en niet-koopman aangetroffen. 

In het begin dezer eeuw heeft de toenmalige beroemde rechtsgeleerde Johannes 
van der Linden het ontwerp van een nieuw wetboek gemaakt, en daarin komt 
het onderscheid ook niet voor. 

Wat nog sterker is - in het jaar 1809 , toen er een algemeen streven , ja ik 
mag wel zeggen een krachtige pressie werd uitgeoefend, om hier het Frausche 
recht, in het Hollandsch vertaald, behoudens zeer kleine wijzigingeu, in te voe-
ren, is in het Wetboek op de Rechtspleging in het Koninkrijk Holland op dit 
punt het Fransche recht niet gevolgd. Was eenigerlei behoefte gebleken aan de 
onderscheiding tusschen koopman en niet-koopman, dan zou men het toen zeker 
wel opgenomen hebben. Maar eerst toen wij in 1811 in Frankrijk woonden, met 
de invoering der Fransche wetten, kwam er verandering te dezen . 

. Beviel dat toen bet.er, toen men vergelijking kon maken, dan zou men zir,h 
zeker 'beijverd heb oen dien toestand voort te zetten. ' Maar neen. De commissie 
van 1815, belast met het maken van een ontwerp van wet op de manier van 
procedeeren , liet de onderscheiding niet bestaan; zooals bekend is zijn wij tot 
1838 gebleven ,onder de ,Fransche wet, en ook al mede onder den invloed van 
Belgiê, is toen onze wetgeving de onderscheiding blijven bestaan, zooals wij die 
nu hebben. 

Ik geef dit korte overzicht alleen om aan te toon en, dat er inderdaad niet mag 
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beweerd worden, dat wij hier te doen hebben met eene historische instelling, 
die voldoet aan de zeden en behoeften van het land of met een stuk nationaal 
recht. Het tegendeel is waar. 

Als men in aanmerking neemt, dat vroeger, niet voor een 50 jaar, want toen 
verv loeide het al, maar vóór eene eenwen vroeger, toen het karakteristiek on-
derscheid tusschen koopman en niet-koopman feitelijk meer werd bemerkt, geene 
onderscheiding op dit punt bestond, hoe kan men dan thans, nu dat onderscheid 
meer en meer verdwijnt, in strijd met ons nationaal recht, kunnen aandringen, 
om nu niet met de onderscheiding der Fransche wet te breken? 

Goede redenen bestaan daarvoor dan ook inderdaad niet. 
Wel hoorde ik twee geachte sprekers er van gewagen, dat het faillissement 

niet noodig is voor particulieren, maar alleen voor den handel moet bestaan ter 
wille van het kredietwezen. 

Nu wil ik daarlaten, wat het faillissement toch eigenlijk is voor den haudel. 
De voorstanders der onderscheiding zijn het daaromtrent niet eens. De heer van 
Lier heeft al te recht opgemerkt, dat de een beweert dat het failliet een voorrecht, 
een benefice zou zijn voor den handel, terwijl een ander klaagt over de hardheid 
van dat instituut, zood at het te streng is voor den gewonen burger. 

Alleen wil ik vragen, in welk verband staat het faillissement, uitsluitend voor 
den koopman, tot het crediet? 

Ik weet wel dat het kredietstelsel het faillissements-instituut heeft in het 
leveu geroepen. Als iedereen dadelijk betaalde, zooals vroeger zëlfs was voorge-
schreven, dan zou er geen aanleiding voor bestaan, maar toen het credietgeven 
in zwang kwam, bleek in het algemeen belang eene regeling van dat onderwerp 
noodzakelijk. 

Maar wat kan thans de reden zijn om het faillissement wel te er kennen ten 
aanzien van den koopman, ter wille van het crediet, niet ten opzichte van an-
deren? 

De heer Lohman herinnerde er te recht aan, dat kooJ'lieden gebonden zijn 
aan tijdstippen van betaling, aan vaste data, wat voor particulieren, althans in 
den regel, niet geldt. Dus, zegt de heer Lohman, is het uit dien hoofde nood-
zakelijk voor den handel om hem, die niet aan zijne verplichtingen voldoet, te 
kunnen dwingen door streng en snel recht . Ik laat daar of het faillissement leidt 
tot snel recht, maar neem de stelling zooals zij werd geposeerd. 

Moet een koopman dan altoos zijn geld van een auder koopman hebben? Als 
dit het geval ware zou het nog te begrijpen zijn, want dan zou de koopman 
tegenover den koopman staan, maar dit is op verre na het geval niet. De koop-
man moet, om op tijd te kunnen betalen , het ook, misschien wel het meest, van 
particulieren hebben waaraan hij levert. Als men nu dat snelle en scherpe recht 
wil om den koopman in de gelegenheid te stellen om ter zake van het crediet 
op behoorlijken tijd zich te kwijten van zijne verplichtingen, dan moet men hem 
dus ook het zwaard geven tegenover den particulier. 

Eindelijk. Wanneer men den toestand van den particulier, die niet in staat is 
te betalen, zooal8 die tegenwoordig is I vergelijkt met dien zooals hij worden zal 
volgens dit ontwerp, dan zal die toestand verbeteren, omdat, in de omstandigheid 
dat hij vastgeraakt is, hij verlost zal worden van de individueele executiën, en 
aan den anderen kant omdat onder sommige omstandigheden, al moge ieder ge-
goede met gemis van achting of wel met medelijden nederzien op een failliet, het 
is een feit dat de zaak door den debiteur niet altijd uit dat oogpunt wordt be-
schouwd. Het treft nog het meest den eerlijken , goedtrouwigen, arbeidzamen 
schuldenaar, dat de man jarenlang getobd en gestreden heeft tegen zijne schnlden , 
en hij alles gedaan heeft om het hoofd er boven te houden l waar gepijnigd eu 
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geplaagd door dagelijkschevervolgingen, aanmaningen en onaangenaamheden 
inderdaad eene uitkomst vindt in het faillissement, dat hem weer rust verschaft. 
In zoover is, geloof ik , niet alleen uit het oogpuut van het algemeen belang- of 
van de crediteuren, maar ook in dat der debiteuren, het zaak allen te brengen 
onder hetzelfde recht, en daardoor uit te breiden de gevallen, waarin nu de staat 
van kennelijk onvermogen kan worden ui tgesproken. Wanneer de heer Kist zoo-
veel bezwaar heeft tegen het toepasseu van de bepalingen van het voorgedrageu 
faillissement op particulieren, dau kau ik niet vatten hoe dit mogelijk is van 
hem, die hedenmorgen ons voorhield dat het zoo gemakkelijk is, een particulier 
in staat van keunelijk ouvermogen te brengen, wat ik echter voor volslagen on-
juist houd. De bepalingen omtrent de wijze waal'op keunelijk onvermogen kan 
worden uitgesproken, hebben overal afkeuring gevonden. Men vindt ze veel te 
beperkt. De heel' de Savornin Lohman heeft zelfs gezegd : laat ons het kennelijk 
onvermogen behouden en daarop alle bepalingen van het faillissement toepassen, 
met behoud echter van lirt. 883 Rechtsvordering, edoch met eene uitbreiding der 
gevallen. Wat hij toen aangaf, zon er toe leiden dat iedereen toch gebracht werd 
onder hetzelfde l·echt. 

De instelling, die hier voor allen wordt voorgedragen, is genaamd faillissement. 
Zouden wellicht de tegenstauders bevredigd zijn geweest, indien het wetsontwerp 
genoemd was, wet op het kennelijk onvermogen? Bet had evenzeer knnnen ge-
schieden. Maar is het ernstige manuen waardig, aan den naam te hechten? De 
zaak zelve was er niet door veranderd. 

Het komt er, dunkt mij, op aan, of de regeling, die wordt voorgesteld, goed 
en doelmatig is . Verschillende leden, waaronder ik vooral met groot genoegen, 
den geachten afgevaardigde nit Noordholland aantrof, die het debat heeft geopend, 
vonden haar in het algemeen nitnemend en voor 't overige althans aannemelijk, 
behalve wat ééne bepaling betreft. Deze keurde de geachte spreker, de heer Pijn-
appel, onbepaald af en daarin werd hij door verschillende andere leden gevolgd. 
Die bepaling is de toevoeging, die in de andere Kamer is aangebracht aan art. 1, 

De geachte afgevaardigde uit Noordholland is begonnen met te herinneren aan 
de wordingsgeschiedenis van dit wetsontwerp en heeft daarbij voor zich daarvoor 
geenerlei lof opgeëischt, omdat in de Staatscommissie, waarvan hij lid was, pro-
fessor Molengraaff de ontwerper was. Geen onzer twijfelt er intusschen aan, dat 
ook de geachte spreker, gelijk in alle zaken, waarin hij gemengd is, wel zijn 
aandeel in dezen arbeid zal gehad hebben. Maar niettemin deed het mij groot 
genoegen dat de geachte spreker in het openbaar den naam heeft genoemd van 
dien geachten hoogleeraar , ook omdat dit een bltjk is dat er in ons land nog 
juristen zijn, niet alleen sterk in afbrekende critiek , maar die ook knnnen op-
bouwen en wel op voortreffelijke wijze. Want wat het juridisch gehalte betreft, 
kan het ontwerp de vergelijking doorstaan met al hetgeen omtrent dit onderwerp 
elders is geleverd. Nu de naam van den ontwerper is genoemd, meen ik vrtjheid 
te hebben te herinneren, dat genoemde hoogleeraar , ook nadat het werk door de 
Staatscommissie was voltooid, aan de verdere behandeling een ijverig en zeer 
gewaardeerd aandeel is blijven nemen, en dat hij ook omtrent de bijvoeging bij 
al·t. 1, die zoo tal van bezwaren hier oplevert, door mij vooraf is geraadpleegd, 
geltjk inderttjd door mijn geachten voorganger, want de heeren weten dat dit 
wetsontwerp niet door deze Regeering is ingediend, maar door de vorige, van 
welke onder anderen ook de geachte afgevaardigde uit Gelderland, de heer de 
Savornin Lohman een deel heeft uitgemaakt. 

Omtrent de toevoeging aan art. 1 was ik in de gelegenheid om met genoem-
den hoogleeraar de zaak rijpeltjk te overwegen . En hij, die gedurende tal van ja-
ren, zich aan dit onderwerp heeft gewtjd, vond haar wel is waar lliet w6llsçhelijk 
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of noodig, evenmin als wij het doen; zij zou zijn een inelegantia jUl'is, de wet 
niet fraaier of beter maken, maar overwegend zakelijk bezwaar zag hij er niet 
in. Naar aanleiding van hetgeen de heer Pijnappel herinnerde, meen ik dit ook 
wel te mogen me.dedeelen. 

Maar bestaat daartegen nu wel weI'leelijk bezwaar? 
Het doet mij leed dat de geachte afgevaardigde uit Noordholland, terwijl hij 

zijn grieven tegen de toevoeging ontwikkelde, daarbij niet in het oog heeft ge-
houden, zelfs niet gelet heeft op het antwoord door de Regeering in de Memorie 
van antwoord reeds omtrent dit punt gegeven. 

Ik kan niet aannemen, dat de heer Pijnappel zou hebben afgezien van eene 
wetenschappelijke uitlegging der wet. :Met het oog daarop echter heb ik geen 
woord gehoord omtrent datgene wat duidelijk in de Memorie van Antwoord is 
opgemerkt, dat, zoo ooit een historische nitlegging is en gevolgd moet worden, 
dit wel hier het geval behoort te zijn. 

De heer van Lier heeft er te recht op gewezen dat na hetgeen ten deze in de 
andere Kamer is voorgevallen, het duidelijk is dat men niet heeft gewild, niet 
heeft bedoeld eene verandering in de zaak, maar alleen in de formuleering, omdat 
velen haar volstrekt noodig achtten, en dus de bijvoeging alléen eene verduide-
lijking, eene vingerwijzing bevat. 

Was die verduidelijking noodig? Zij was niet noodig in den geest van de 
Commissie van Voorbereiding der andere Kamer, evenmin van de heeren Pijn-
appel en Vlielander Hein. Ook niet van mij, omdat onze juridische opvatting 
van de uitdrukking: ophouden met betalen, medebmcht dat de rechter nooit 
anders het faillissement zoude uitspreken, dan wanneer inderdaad er was zoo-
danig gemeenschappelijk belang van de schuldeischel's, gepaard met het niet-beta-
len van schulden, dat een uitspreken van het faillissement gerechtvaardigd en 
vereischt wordt. 

Wanneer allen zich eenvoudig konden aansluiten bij die juridische opvatting, 
dan was de zaak gezond en zou geen twijfel gerezen zijn. Maar door anderen, ook 
kundige mannen, werd beweerd dat ophouden met betalen is een zeer duidelijk 
kenmerk ten aanzien van kooplieden, ten aanzien van hen die betalen à bureau 
ouvert; die betalen uit een loket. Wanneer daar iets ter betaling wordt aange-
boden en dan dat open bureau is of wordt gesloten, of het loket dichtgeslagen, 
dan wil dat zeggen dat niet alleen de vordering, op het oogenblik aangeboden, 
niet betaald wordt, doch dat elke betaling ophoudt. Het ophouden met betalen 
duidt dan aan den toestand zooals die door de wet wordt aangegeven. 

Maar, zeggen zij - en al vind ik die redeneering niet volkomen juist, 
is zij toch niet geheel onaannemelijk - nu gaat men verder, nu gaat men ook 
andere personen in de zaak betrekken, die niet betalen à bUl'eau Ouve1't of door 
een loket. Voor deze categorie is het niet-betalen van ééne schuld op zichzelf geen 
kenmerk van het ophouden van betalen. 

Dit laatste kan worden toegestemd. in die omstandigheid is het niet,betalen 
van ééne schuld, gelijk ook in de stukken is uiteengezet, geen geldige reden om 
iemand in staat van faillissement te verklaren. Ja maar - zeide men toen -
daarover zijn wij het wel allen eens, maar in de wet staat het niet, en nu zijn 
wij niet verzekerd, dat het ophouden met betalen niet dezelfde toepassing zal 
hebben ten opzichte van particulieren als van kooplieden. Er moest dus - altijd 
in denzelfden gedachtengang van die leden, eiJ. daarin dient men voor een vrucht-
baar gemeen overleg zich toch te verplaatsen, en zich niet op te sluiten in den 
kring zijner eigen denkbeelden - er moest dus - zeide men - eene verduide-
lijking worden aangebmcht, opdat de toepassing ten aanzien van particulieren 
niet geschiede iu stqjd met de bedoeling des wetgevers. Dit is de oorsprong van 
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de bijvoeging. Ligt daarin dan nu eenig gevaar? Mij wil het alsnog voorkomen 
van neen. Wie toch zal ontkennen dat het faillissement strekt in het gemeen-
schappelijk belang der schuldeischers en daartoe ook moet strekken? 

Maar, heeft de geachte afgevaardigde daartegen aallgevoerd - en ik wil zijne 
bedenkingen gaarne op den voet volgen - het doel van de bijvoeging wordt niet 
bereikt. Wat is nu het doel der bijvoeging? Volgens den heer Pijnappel zou het 
zijn om te zorgen, dat niet het enkele feit dAr betaling van ééne schuld tot 
faillissement leidde eu dat het niet een gevolg zou zijn van eene aauvrage, die 
voortspruit uit eene soort van wraak of kwaadaardigheid. Het eerste wordt wel 
bereikt, maar alles wat omtrent het tweede door den heer Pijnappel gezegd is, 
ben ik volkomen met hem eens , aangenomen al dat dit een doel was. wat mij 
niet bekend is. Maar gesteld nu, dat het beoogde doel werd bereikt, dan zou ik 
toch meenen - met verschillende leden der andere Kamer - dat de bijvoeging 
toch volkomen onsch uldig is, gelijk zij daar werd genoemd. 

Bescheiden veroorloof ik mij echter de opmerking, dat de geachte afgevaardigde 
hier wel een weinig over de quaestie heenglijdt , door er geen gewag van te ma-
ken, dat de bijvoeging ook nog een ander doel had . Wèl is ontegenzeggelijk het 
voornaamste doel om er voor te waken, dat de bepaling in hare toepassing op 
particulieren niet scherper zon zijn dan op kooplieden, maar zij strekte toch ook 
om te zorgen, dat de faillietverklaring niet zou worden een gewoon middel om 
eene pretentie te innen . in de hand van één schnldeischer. Daarvoor - zoo re-
deneerde men - is het noodig iu de wet zelve uit te drukken, dat zij niet ge-
maakt is ten behoeve van éénen enke1en crediteur. Die moet en kan zich met de 
gewone executiemiddelen helpen. Er moet eene aanwijzing zijn, dat er in werke-
lijkheid is een concursus c,·edilol·um. 

Wanneer er slechts één schuldeischel' is, kan uu de rechter onmogelijk zeggen, 
dat de faillietverklaring strekt iu het gemeenschappelijk belang der crediteuren, 
en in zoover heeft de bijvoeging eene goede beteekenis - en thans voeg ik er 
bij, heeft zij well icht eene nuttige strekking. die ik er vroeger niet in gezien 

, heb. Ik hield inderdaad de bijvoeging voor eveu overbodig als ouschuldig. Maar 
in deze Kamer vernam ik l'edeuen, die ik niet kende. Hedenmorgen nog hoorde 
ik door den geachten afgevaardigde uit Utrecht, den heer van Lyndeu, bevesti-
gen, wat ook op bladz. 3 vau het Verslag dezer Kamer [zie hiervoor b1.38 vlg.] 
wordt gelezen: "Reeds thaus wordt vaak het failli ssement aangevraagd, enkel 
met de bedoeling om den schuldeuaar tot betaling te brengen zonder den omslag 
van een vonnis . Het voorbeeld werd aaugehaald van eene rechtbank, die aan de 
balie verzocht had niet te veel van dit middel gebrnik te maken, omdat de recht-
banken er niet zijn om de functiën van deurwaarders uit te oefenen". En gisteren 
hoorde ik den geachten afgevaardigde uit Gelderland, den heer Lohman, zeggen 
dat, wanneer h ij een advies had te geven , hij aan iederen crediteur die geene 
betaling kon erlangen, zou raden: laat den vent failliet verklaren. Over dit ad-
vies zelf spreek ik niet, 't zou slecht bekomen. Maar wanneer in de practijk nu 
reeds die tendenz bestaat - wat mij niet bekend was en hoewel ik niet geloof 
dat de rechter daaraan voedsel zal geven - en nu dat bevestigd wordt door den 
heer van Lynden en gisteren als raad der toekomst door den heer Lohman werd 
aangegeven, dan zou het wel eens niet geheel overtollig knnnen blijken , dat de 
wet eene vingerwijzing geeft aan den rechter, om dien weg niet op te gaan. 

Eene tweede bedenking tegen de ' toevoeging was, dat de rechter uiet het middel 
zou hebben om zich te verzekeren, of de toestand, dien de wet eischt voor eene 
faillietverklaring, wel aanwezig is. In audere woorden hebben wij die bedenking 
ook door den heer Vlielander Hein hooren opperen, als hij vroeg, waarnaar en 
hoe zlIl de rechter eigenlijk het onderzoek doen? 
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Maar is dit wetsontwerp op dit punt dan anders dan de bestaande wet? Ja, 
de geachte afgevaardigde uit Zuidholland heeft art. 766 van het Wetboek van 
Koophandel aangehaald, hetwelk niet in dit wetsontwerp zou voorkomen. De heer 
Vlielander Hein meende, dat dit. artikel er geheel in had moeten zijn opgenomen, 
en had de vriendelijkheid, mij te zeggen dat ik daarmede den storm in de andere 
Kamer zou hebben bezworen. Ik dank hem voor zijn advies, dat nu wat laat 
komt voor mijn gebruik , hoewel ik ook betwijfel of de opvolging daarvan wel 
zou gebaat hebben. Want de heer Heiu vermeldde het wel niet, maar in de Me-
morie van Antwoord is reeds gezegd, en naar mijne meening geheel te recht, dat 
dit artikel wel in dit ontwerp staat, doch met andere woorden. Het staat nl. in 
art. 6, waaruit blijkt , dat men bij het verzoek tot faillietverklaring summierlijk 
moet doen blijken van het ophouden met betalen. 

Nu kan dit niet anders beteekenen dan dat het'zelfde wat in art. 766 Wet-
boek van Koophandel voorkomt, niet andel's dan eene opgave van dezelfde om-
standigheden is en feiten, die dit artikel verlangt in het verzoekschrift van den 
crediteur. Daaruit alleen toch kan summierlijk blijken van het "ophouden met 
betalen". 

Die feiten en omstandigheden moeten in het verzoekschrift voorkomen evenals 
tegenwoordig. 

Buitendien kan de rechter den verzoeker ook nog nader ondervragen en verder 
heeft hij, desverlangd, den debiteur te hooren. Ook andere bewijsmiddelen kan 
hij gelasten, daarin is hij althans niet beperkt, en hij erlangt de voorlichting 
van het openbaar ministerie. 

Is nu dit alles niet voldoende om den rechter de middelen te verschaffen niet 
voor zijn gevoel, zooals een paar leden zeiden. maar tot vestiging zijner overtui-
ging? Erlangt hij de overtuiging niet, dat de door de wet geëischte toestand 
bestaat, welnu, dan zal hij het verzoek weigeren. Maar hij heeft het voldoende 
in zijne macht om te dien aanzien ook in het vervolg alle mogelijke zekerheid te 
verkrijgen, zooals hij op dit oogenblik ook heeft. 

Nu kan men toch niet beweren , dat dit alles eigr.nlij k niets beteekent. Wan-
neer men denkt, zooals uit sommige fictieve voorbeelden schijnt te volgen, dat 
eene faillietverklaring in eens nit de lucht komt vallen, zonder dat de debiteur 
en crediteur elkanders toestand en verhouding kennen, omdat zekere onbekende 
crediteur een debiteur plotseling wil verrassen, dan antwoord ik dat dergelijke 
fictiën niets bewijzen. De wet wordt gemaakt voor feitelijke toestanden en in de 
werkelijkheid is het geheel anders. 

Het doel van den crediteur is om zijn geld te krijgen. Hij vraagt er den 
debiteur om en maant hem telkens aan. Baat dit niet , dan laat hij zoo veel 
mogelijk alle minnelijke middelen in het werk stellen om zijn geld te krijgen. 
De debitenr vau zijn kant gaat den crediteur spreken: hij zegt hem in welke 
omstandigheden hij verkeert en vraagt uitstel. De crediteur stelt een onderzoek 
in en handelt dan eerst naar gelang van omstandigheden . Zoo is de positie. 
Voordat meu overgaat tot de faillietaanvrage is de crediteur met allerlei bijzon-
derheden bekend en daardoor wordt de rechter bij het verhoor in den regel zóó 
volkomen ingelicht, dat hij met overtniging uitspraak kan doen. De bedenking, 
alsof de rechter niet de middelen heeft om te oordeel en , schijnt mij daarom niet 
gegrond. 

Ja, er is gezegd, dit alles zon jnist zijn, indien het alleen betrof .het "ophou-
den van betalen"; maar de in het artikel opgenomen bijvoeging, wat doet deze 
af tot het summier te leveren bewijs? Die bijvoeging toch beteekent- altijd naar 
de opvatting van diegeueu, die alles begrepen achten in de uitdrukking: ophou-
den van betalen - op zich zelf niets; en voor allen, die er een anderen meer be-
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perkten zin aan hechten, is juist in die bijvoeging begrepen datgene , wat noodig 
is, om aan het "ophouden van betalen" in alle gevallen onze opvatting te ver-
zekeren. 

Het is daarom inderdaad ook niet juist wat de heer de Savornin Lohman zeide, 
dat aldus de bijvoeging geene beteekenis hoegenaamd zou hebben en dit niet mag 
worden aangenomen. De bijvoeging moge onnoodig geacht worden voor degenen, 
die de door ons hier voorgestane opvatting hebben van de woorden: "ophouden 
van betalen" maar men moet zich niet eng opsluiten in zijn eigen gedachtenkring, 
maar ook andere gevoelens in aanmerking nemen. En daarnaar heeft de bijvoe-
ging wèl beteekenis, en eene zeer gewichtige, die niet à tort et à travers mag 
worden weggecijferd in strijd met de historie van de bepaling. 

Thans geloof ik aan het aangevoerde grootste bezwaar te zijn gekomen. De 
geachte afgevaardigde uit Noordholland voerde aan dat in de toepassing groote 
verwarring zou ontstaan, omdat de reehter voor allerlei vragen zou gesteld wor-
den, om een oordeel over het gemeenschappelijk belang der schuldeischers te 
kunnen vellen. 

Om deze grief duidelijk te maken, werden vel'schillende voorbeelden bijgebracht. 
In 't algemeen ligt daaraan ten grondslag de meening, dat hier zou zij n te 

beoordeel en of een of meer der ,crediteuren voor hun bijzonder belang ook mis-
schien liever geen faillisRement hadden. Dit is een verkeerd punt van uitgang. 
In het gansche ontwerp is geen spoor te vinden alsof er eene büeenkomst of 
stemming van crediteuren mogelijk zou kunnen zijn, alvorens tot eene uitspraak 
op de aanvraag om faillissement te geraken. Er kon aanleiding zijn tot de mee-
ning, alsof hier het bijzondere belang van dezen of genen crediteur in aanmerking 
ware te nemen, indien de oorspronkelijk aangegeven redaeiie gevolgd ware, in-
dien ware gesproken van het belang der gezamenlijke schuldeischers. Maar dit is 
met opzet vermeden; het geldt hier niet het bijzonder belang van eIken schuld-
eiseher , maar het gemeenschappelijk belang der schuldeischers ; en daartusschen 
bestaat een groot onderscheid. 

De Kamer heeft menigvuldige wetsontwerpen aangenomen, waarbij wordt ver-
klaard dat het algemeen nut de onteigening van zekere gronden vOI'dert, doch 
dan wil dit niet zeggen dat daarom ook ieder die bij de zaak betrokken is, haar 
nuttig moet achten. Zoo ook hier: er kan een schuldeischel' zijn die het in zijn 
bijzonder belang wenschelijk oordeelt dat zijn schuldenaar fliet failliet wordt ver-
klaard, misschien wel ten einde voor zich meer te accapareeren. Doch dit is geen 
gemeenschappelijk belang, zooals dat door een faillissement wordt verzekerd. Dit 
belang is geen ander dan dat de boedel van iemand die ophield te betalen voor 
dilapidatie worde behoed, dat el' orde kome of blijve in het beheer, dat geene 
noodelooze kosten meer worden gemaakt, dat de zaken eerlijk beredderd en afge-
wikkeld worden, en dat ieder naar recht en in gelijke mate ontvangt wat hem 
uit den boedel toekomt. Het gemeenschappelijk belang is niet het complex van 
de bijzondere belangen vim allen; evenmin als het algemeen belang de som van 
alle particuliere belangen is. 

Aldus vervallen de vragen over de wenschen der crediteurs en de bijzondere 
belangen van sommigen hunner. 

Men heeft echter verder gevraagd, of op het oordeel van den rechter nu ook 
niet van invloed moet zijn de bewering dat de debiteur , wordt hij niet failliet 
verklaard, na eenigen tijd meer zal kunnen geven. De heer Sassen vroeg daarbij, 
wat de rechter doen zal, wanneer Aulus twee of drie maanden tijd vraagt, omdat 

daarna eenige percenten meer zal kunnen betalen. Daargelaten, dat de Aulus-
Agerius van het Romeinsche recht, naar dat recht, niet failliet ging, - indien 
een debiteur hiel' VOOr den rechter mocht komen met dergelijke vraag, zou deze 



FAILLIETVERKLARING. Art. 1. 189 

terstond zeggen : Wat gij van plan zijt en in de toekomst zult kunnen, kan ik 
niet nagaan en heb ik niet te beoordeelen; ik heb alleen te letten op den toestand 
die er nu is. Dat gebiedt mij de wet. Zijt gij in den. toestand van ophouden te 
betalen? Zoo ja, dan moet ik u failliet verklaren; zoo niet, dan zal ik de aan-
vrage om faillietverklaring afwijzen. 

Het verder aangehaalde voorbeeld, namelijk dat iemand niet failliet zou worden 
verklaard, op zijne bewering dat hij dom een oom of eene tante zal geholpen 
worden, indien er slechts geen faillissemeut komt, is ook eene toekomstzaak , of 
wel het zijn de gewone vogeltjes op de boomen. Met deze heeft de rechter geene 
rekening te houden; alleen met de vogeltjes die de debiteur in zijne haud heeft. 
En met zulke exceptiën en chicanes zal de N ederlaudsche rechter zich niet van 
deu goeden weg laten brengen. 

Laten wij toch de werkelij·kheid nemen zooals zij is. en ons niet met fictiën 
bezig honden. Wanneer in waarheid het geval zich voordoet, dat een of ander 
familielid iemand kan en wil helpen, ten einde hem op de beenen te houden, 
zoodat hij in zijn bedrijf kan blijven en niet failliet verklaard worde, dan wordt 
dergelijke zaak den crediteur die op betaling aandringt wel het allereerst bekend 
gemaakt. Vóór dat eene failliet·aanvraag gebeurt, wordt er tusschen creditenr en 
debiteur veel verhand<lld. Meent de crediteur, dat aan de bewering van toegezegde 
hulp inderdaad geloof kan gehecht worden, dan zal hij zijn belang wel inzieu. 
Aanvraag van faillissement onder dergelijke omstandigheden zal dan niet of zeer 
zelden voorkomen. 

Er zijn zeker nog onderwerpen, die ik niet heb aangeroerd, doch indien er 
iets van belang mocht zijn, waaromtrent nog eeu antwoord mocht gewenscht 
worden, dan hoop ik dat de Vergadering daarop alsnog zal terugkomeu. Voor-
alsnog meen ik, na hetgeen ik reeds sprak, de Vergadering niet langer bezig te 
mogen houden .. 

De heer KIST: De Minister heeft gezegd, dat wanneer men verbetering in de 
wetgeving tot stand brengt, het algemeene niet aan het bijzondere moet opge-
offerd worden. De Eerste Kamer, die geroepen is een wetsontwerp te beoordeelen, 
dat, naar de erkenning van alle geachte sprekers, in vele .opzichten waardeering 
verdient, moet zijns inziens hare goedkeurende stem niet van ondergeschikte 
punten afhankelijk maken. 's Ministers stelling is juist. De Eerste Kamer moet 
bescheiden zijn, en wanneer een wetsontwerp in het algemeen verbetering aan· 
brengt, moet zij zich niet om enkele haar inziens minder juiste onderdeelen van 
de aanneming van het wetsvoorstel onthouden. 

Hoe kan echter de Minister deze opmerking op het oordeel over art. 1 toe-
passen? 

Is de vraag: of het faillissement al dan niet uitgebreid zal worden over de 
geheele burgerij, niet een hoofdbeginsel in plaats van een onderdeel? 

De Minister heeft zijne meening, dat die geheele quaestie van generalisatie 
van het faillissement slechts een onderdeel zoude zijn, ongeveer op de volgende 
wijze toegelicht: 

"Om te voorzien in den toestand waarin een creditenr geraakt dat hij vastzit, 
om te voorkomen dat de boedel worde gespolieerd, en te zorgen dat deze eerlijk 
verdeeld worde, zijn in de bestaande wetgeving twee instituten in het leven ge-
roepen: het faillissement en het kennelijk on vermogen. Dit wetsontwerp heeft 
niet ten doel om het kennelijk onvermogen bij het faillissement in te lijven en 
evenmin om het faillissement op te lossen in het kennelijk onvermogen, maar 
roept in het leven een geheel nieuw instituut, noch faillissement, noch kennelijk 
onvermogen". 
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Is dat juist? Ik geloof het niet. Wanneer men het ontwerp leest, dan meen 
ik dat het op een ieder den indruk zal maken dat het is eene wijziging, eene 
verbetering in vele opzichten van het faillissement, maar dan toch het behoud 
van het faillissement. Om te beginnen wordt de naam behouden, en met den naam 
de smet; en omdat de smet behouden is heeft men ook het correctief, de rehabi-
litatie, moeten behouden, die bij het tegenwoordig bestaand kennelijk onvermogen 
niet bestaat, omdat zij daarvoor niet noodig is geacht. 

Maar niet alleen de naam, ook de daad is behouden. 
In de eerste plaats wat aangaat de wijze waarop de schuldenaar in den staat 

van faillis8ement geraakt. De wijze van faillietverklaring van de nieuwe wet is 
die van de bestaaude wet; de schuldenaar wordt failliet verklaard zonder dat hij 
in staat is geweest zich te verdedigen overeenkomstig het gemeene recht, zonder 
zich volgens het gewone procesrecht te kunnen verdedigen tegen de pretentiën 
waarop de faillietverklaring bernst. Op eenvoudig request kan hij failliet verklaard. 
worden. Van voorafgaande rechtspleging is geen sprake. Hij kan failliet verklaard 
worden zonder zelfs gehoord te zijn, zelfs zonder te zijn opgeroepen. 

Dit is nu het kardinale onderscheid tusschen de faillietverklaring en tusschen 
de verklaring van kennelijk onvermogen. De schnldenaar toch die in staat van 
kennelijk onvermogen wordt verklaard, heeft eerst de gelegenheid gehad om zich 
volgens het gemeene recht volgens vrijen wil in rechten tegen de vorderingen 
waarop de aanvraag tot kennelyk onvermogen berust, te verdedigen. Er is voor-
afgaand proces bij den rechter gevoerd en een titel verkregen. En dat krijgt men 
volgens het ontwerp niet, en dat acht ik een zeer ingrijpend onderscheid. En het 
is juist eene hoofdgrief tegen de uitbreiding van het failli ssement , dat de voort-
durende negatie van de bevoegdheden, van de vrijheid van verdediging, van de 
vrijheid van den persoon, die het gemeene procesrecht aan ieder geeft, welke 
het faillissement medebrengt , noodeloos wordt uitgebreid tot alle burgers. In de 
tweede plaats worden, het geheele faillissement door, in het ontwerp alle meer 
harde bepalingen van het oude faillissem ent behouden. 

Daaronder is in de eerste plaats het recht van gevangenneming en ook in 
. meerdere gevallen de verplichting daartoe, die zelfs in strafzaken, wat de preven-

tieve hechtenis betreft, nimmer aan deu rechter wordt opgelegd. 
Ik meen dus te goeder trouw te mogen volhouden, dat dit wetsontwerp inhoudt 

eene uitbreiding van het faillissement over alle burgers en tevens dat die uitbrei-
ding een hoofdbeginsel betreft. 

Dit om mijne stem te rechtvaardigeu die ik tegen dit wetsontwerp zal uitbren-
gen, niettegenstaande ik het met den Minister eens ben, dat de Eerste Karnel' 
bescheiden moet zijn en eene verwerping van eene wet om ondergeschikte pnnten 
niet wenschelijk is. Thans nog kortelijk twee punten. 

De Minister heeft gevraagd: wat heeft het krediet met het faillissement te 
maken? 

Ter adstructie van de stelling dat de handel het faillissement noodig had en 
de gewone bnrger niet, werd aangevoerd dat de handel een buitengewoon gebruik 
medebracht. Het krediet op zich zelve heeft, ik geef het toe , minder met het 
faillissement te maken, maar wat wèl met het faillissement te maken heeft, is 
de gelegenheid welke het krediet en het vertrouwen, die aan den koopman in 
zoo groote mate geschonken plegen te worden, geven om uitgebreide zaken te 
doen. Ook kan niet worden ontkend dat tegenover krediet en vertrouwen bijzon-
dere verplichtingen staan en bijzondere waarborgen kunnen geëischt worden. In 
dien zin heb ik gemeend dat tusschen krediet en faillissement een noodzakelijk 
ver band bestaat. 

De opmerking van den Minister dat het faillissement uitsluitend voor den 



FAILLIETVERKLARING. Art. 1. 191 

koopman niet door een beroep op de historie kan gerechtvaardigd worden, behoef 
ik mij niet !lan te trekken, daar ik niet van de historie gesproken heb. Ik heb 
gezegd, en ben nog van die meening, dat het faillissement volgens de bestaande 
wetgeving zijn bestaan uitsluitend ontleent aan de eischen en de behoeften van 
den handel. 

De heer PIJNAPPEL : Ik acht mij gelukkig bij den Minister een bezwaar te 
kunnen wegnemen, dat bij hem gerezen is naar aanleiding van eene mij ten 
onrechte toegeschreven beschouwing. De Minister zeide niet te kunnen toegeven, 
dat men van hem eene bindende verklaring zou mogen verlangen, om bij eene latere 
wet, hetgeen men als fouten in eene aan de ordè zijnde wet beschouwt, te herstellen. 

Dat zou zijn een zich meestt\r maken langs indirecten weg van het recht van 
amendement, dat der Eerste' Kamer niet toekomt. De Minister zij gerust, ik ben 
geen voorstander van dat recht voor de Eerste Kamer. Maar ik ben er verre vau 
af miine stem over dit wetsontwerp afhankelijk te hebben gemaakt van eene toe-
zegging of weigering van den Minister. 

Ik heb niets anders gedaan dan allereerst voor mijzelven eene reserve te maken, 
omdat, als die niet gemaakt wordt, men van hem die vóórstemt mag veronder· 
stellen dat hij met het wetsontwerp is ingenomen, of dat ten minste de goede 
zijden daarvan bij hem zwaarder wegen dan hetgeen hij in het ontwerp afkeurt . 
En verder heb ik den wensch geuit, dat later, niet nu - daarvoor is het hier de 
plaats niet - voorstellen door den Minister zonden worden gedaan tot wijziging 
der wet op één enkel punt. 

Ik heb te minder van den Minister eene verbintenis verwacht of verlangd, 
omdat ik natnnrlijk erken, dat zonder medewerking van de Tweede Kamer aan 
mijn wensch geen gevolg zou kunnen gegeven worden. 

indien de Minister mijn wensch zelfs inconstitutioneel acht, dan zij het 
mij vergund op het illustre voorbeeld van het Wetboek van Strafrecht te wijzen, 
bij welks aanneming de Eerste Kamer, nog iets verder gaande dan ik thans ge-
daan heb, een wensch heeft uitgesprokeu, die tot eene novelle heeft geleid, waarbij 
de aangenomen wet werd gewijzigd. 

Ten aanzien van dit punt moet ik ook nog antwoorden op hetgeen de geachte 
afgevaardigde uit Gelderland, de heer de Savornin Lohman, heeft gezegd. 

Die geachte spreker zou mijn voorbeeld niet volgen; hij had zijn eigen bezwaar 
tegen het wetsontwerp, maar hij zou niet vóór stemmen, trots dat bezwaar. 

Welnu, ook die houding komt mij volkomen juist voor. 
Ik heb hem niet aangeraden voor zijn bezwaar mijll middel te gebruiken. 
Ik acht mijn middel voor zijn bezwaar niet bruikbaar, wèl voor het mijne. 
Waarom? Omdat ik uitga van de onderstelling dat ook anderen de bijvoeging 

in art. 1 bij nader inzien als een fout zullen beschouwen, en dan bereid zulleu 
zijn die te herstellen; terwijl het punt dat de heer Lohman besprak eene princi-
pieele q uaestie betreft, waarin de een tegenover den ander staat en samengaan niet 
mogelijk is. 

Buitendien, zoo ik Of met hem medeging ten aanzien van mijn bezwaar en 
stemde tegen het wetsontwerp, Of wel hem wilde en kon overhalen om ook ten 
aanzien van zijn bezwaar, mij na te volgen: in beide gevallen zo u het resultaat 
verkeerd zijn. Want noch de Minister, noch de Tweede Kamer zoude weten wat 
de meening is van deze Kamer omtrent de gelijkstelling van kooplieden en niet-
kooplieden. 

Hij die uit een principieel oogpunt het wetsontwerp bestrijdt, moet, indien hij 
zijn beginsel hooger stelt 'dan de partieele verbetering door het wetsontwerp aan-
gebracht, tegenstemmen. 
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Ik handhaaf dus het standpunt bij mtjn eerste rede ingenomen, zonder het 
voor mijn standpunt wenschelijke middel voor anderen geschikt of bruikbaar te 
achten. 

Ik zeide, dat het mij geuoegen deed een bezwaar van den Minister te kunnen 
opheffen en te doen zien, dat ik niet zulke inconstitutioneele planneu had als hij 
dacht dat achter mijne handelwtjze schuilden. Ik moet den Minister ook dank 
zeggen voor de nitvoerige rede, die hij gewijd heeft aan mijne bedenkingen, eene 
rede, die ik niet eens hier verwacht had, omdat ik gepleit had, niet voor het-
geen hier op dit oogenblik geschieden moet, want ik verlang zelf niet anders dan 
vóór de wet te stemmen en ik wensch niemand over te halen om zijne stem 
daartegen uit te brengen. Ik heb gepleit voor hetgeen ik weusch dat later zal 
geschieden, na rijpe overweging van de bedenkingen die ik maakte. 

Nu evenwel de Minister reeds thans in eene uitvoerige wederlegging is ge-
treden van mijne beschouwingen, is het mijn plicht er met een enkel woord op 
te antwoorden. 

De Minister meende, dat ik een eisch van wetenschappelijke, historische wets-
uitlegging nit het oog had verloren. Hij vroeg: wat was de bedoeling? De bedoeliug 
was, meende hij, te regelen hoe het ophoudeu van betalen moest worden verstaan 
bij particulieren, eu aau te wij zen , dat faillissemeut niet moest ziju eeu gewoon 
executie-middel, maar een middel alleen passende bij een concursus creditorum. 
Maar waarom dit dan niet gezegd? Mijne grief is niet tegen hetgeen men bedoelde 
gericht, maar tegen iets anders wat men in de plaats daarvan in de wet geschreven 
heeft . Is nu de eisch, dat men wat men bedoelt ook moet zeggen, in strijd met 
historische wets-interpretatie? Ik meen van niet, mits men slechts onderscheidt 
tusschen hetgeen de wetgever wil bepalen en hetgeen hij wil bereiken. Indien de 
wetgever eene schrijffout begaat of eene taalfout of eene stijlfout, dan meen ik dat 
de rechter daarop letten moet en de wet moet toepassen (met erkenning van de 
menschelijke feilbaarheid op dit gebied) alsof de schrijf-, taal- of stijlfout niet 
aanwezig ware. Het komt bijv. voor, dat in onze wetboeken eene verkeerd artikel 
is aangehaald of eene verkeerde alinea; daarvan zijn zeer bekende en interessante 

. voorbeelden. Nn ben ik de meening toegedaan, dat , indien het duidelijk blijkt, 
dat de wetgever bijv. alinea 3 genoemd heeft, waar hij alinea 2 bedoelde, de 
rechter alinea 2 en niet de genoemde alinea 3 moet toepassen; hoewel ik erken 
dat ook daarover verschil bestaat . 

Iets anders echter is het, wanneer de wetgever op zijn eigen gebied eene fout 
maakt, wanneer hij een verkeerd middel kiest om zijn doel te bereiken. Indien 
dan het gekozen middel inde practijk slecht werkt , dan mag de rechter daarvoor 
niet het goede in de plaats stellen , maar hij moet zich aan de wet houden. 

Indien de wetgever bij voorbeeld meent, dat van de eene of andere zaak een 
hoeveelheid van 2 voldoende is, maar het blijkt in de practijk dat er 3 noodig 
zijn, dan mag de rechter niet zeggen: er staat 2, maar ik pas de wet toe, alsof 
er stond 3. Dat is niet eene schrijf- of taalfout, maar het kiezen van een verkeerd 
middel om het beoogde doel te bereiken. Dit nu is mijne opvatting van de bij-
voeging: "indien het in het gemeenschappelijk belang der schuld-
eischers noodig wordt geoordeeld", dat het is een verkeerd middel om te komen 
tot eene andere opvatting van het begrip ophouden van betalen en een verkeerd 
middel om te bestrijden de toepassing van het faillissement als een gewoon middel 
van executie. 

Tot onderstenning van zijne opvatting heeft de Minister zich ook beroepen op 
professor Molengraaff. De Minister houde mij ten goede, dat ik het debat daar-
over niet aanvaard. Dat debat zon berusten op gesprekken tusschen hem en dien 
geachten geleerde gevoerd, in welk debat ik dan zoude moeten brengen corres-



FAILLIETVERKLARING. Art. 1. 193 

pondentie tusschen dien hoogleeraal' en mij; beide zij n echter zaken niet van 
openbaren, maal' van pl'i vaten aard; ik kan dus op dit terrein het debat niet 
aanvaarden. 

De Minister heeft verder gemeend dat ik verward had het gemeenschappelijk 
belang der crediteuren met het belang van de gezamenlijke crediteuren; ik meeu 
dat dit niet het geval is geweest. Ik heb gesproken van zaken die werkelijk be-
treffen het gemeensehappelijk belang der crediteuren. Of de crediteuren krijgen 
zullen een groot of een klein dividend, niet enkele crediteuren, maar allen, is, 
dunkt mij, een punt. dat hun gemeenschappelijk belang betreft. Daarom ben ik 
bevreesd , dat over dit punt in ieder faillissement strijd zal ontstaan , een strijd, 
dien de rechter niet. op goede wijze zal kunnen beslisseu, en een strijd, die , als 
hij in den zin van niet-wenschelijkheid beslist. wordt , voor de crediteuren eene 
positie zal scheppen die onhoudbaar is, omdat, zooals de geachte afgevaardigde 
uit Zuidholland hedenmorgen nog gezegd heeft, men dan zal kunnen krijgeu een 
debiteur, die opgehouden heeft te betalen, niet heeft gevraagd boedelafstand of 
surséance van betaling, en ook niet zal zijn verklaartl in staat van faillissement. 

Ik handhaaf dus mijne bedenkingen en het standpnnt dat ik tegenover de 
bijvoeging in art. 1 heb ingenomen . 

Het zij mij geoorloofd' nu, daal' die bedenkingen in zoo nauw verband staan 
met de vraag, die schering en inslag is geweest bij dit debat, de vraag of koop-
lieden en niet-kooplieden zullen worden gelijkgesteld ten aanzieu van het faillis-
sement, ook over dit punt nog eenige zeel' korte opmerkingen te maken. 

Eene zekere reactie , die men kan opmerken tegen de denkbeelden die vroeger 
heerschten, heeft mij in hooge mate verbaasd. 

Gedurende de lange jaren van mijne praktijk heb ik steeds hooren klageu 
over het ollvoldoende van de wet om de crediteuren te beschermen tegen debi-
teuren met kwade praktijken. Voortdurend ook heeft men geklaagd, dat naarmate 
de jaren voortschreden de dividenden uit faillissement kleiner werden, Toen ik 
in de praktijk kwam was het geene zeldzaamheid nog een akkoord van 40 pct. 
te zien aan bieden. 

Regel zijn later geworden akkoorden, waarbij men 3 pct., 2 pct., 1 pct. of 
zelfs ' /, pct. uitdeelde. Hoe het mogelijk is dat bij een akkoord ' /. pct. de meer-
derheid der crediteuren kan voldoen , is mij een raadsel. Eeu feit blijft het ech-
tel', dat het bedrag wat men nit een akkoord trekt, steeds kleiuer wordt. 

Tegenover dat feit verbaasde het mij van een der geachte sprekers te hooren, 
dat dit ontwerp zelfs het maken van een akkoord bemoeilijkt. Ik vrees dat zij , 
die van het ontwerp te gemoet zien eene verbetering van de dividenden bij fail-
lissementen, bedrogen zullen uitkomen , want rechtstreeks kan de wet op dit 
gebied natuurlijk niets uitrichten. 

Maar in zooverre het in de macht van de wet ligt om den toestand te verbe· 
teren , bij v. dool' krachtiger maatregelen te nelllen tegenover sluip·akkoorden, heeft 
het ontwerp het ook getlaan en dat verdient mijns inziens lof, geen blaam. 

Ik kan mij die reactie in de publieke opinie niet verklaren, eene reactie die 
û ch overigens vooral in de Eerste en Tweede Kamer heeft geopenbaard. Eene 
reactie, waarbij de mi$schiett te ver gaande meewarigheid met de belangen der 
crediteuren vervangen wordt door eene zekel' te vel' gaande meewarigheid met de 
uebiteuren. Ik geef toe dat el' debiteuren zijn niet alleen onder particulieren, 
maar ook onder kooplieden, die ons volle medelijden verdienen, maal' wanneer 
el' van medelijden sprake is, moeten wij ons niet wellden tot den wetgever of 
den rechter, want deze zijn bniten machte op dit terrein te handelen. 

Indien eene arme ongelukkige weduwe-het is op dit gebied altijd de weduwe 
die wordt aangehaald - beladen is met schulden die zij niet kan betalen, dan 

13 
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wende zij zich niet tot wet of rechter, maar tot particulieren. In den regel zal 
dat niet eens noodig zijn, althans wanneer men zulk eene weduwe tegen faillisse-
ment beschermen wil, want in den regel zal er wel geen crediteur gevonden 
worden die in dergelijke omstandigheden, wanneer er niets te halen valt, een 
faillissement aanvraagt. Doch waar hulp en steun in dergelijk geval verlangd 
wordt, moeten deze door particulieren verleend worden. 

Ik zeide dat eene zonderlinge meewarigheid in de plaats is getreden van de 
vroegere, algemeen verbreide richting, eene richting die onder het publiek trou-
wens nog altijd bestaat. Maar die zonderlinge meewarigheid betreft alleen parti-
culieren en niet de kooplieden. 

Dit geeft mij aanleiding om over dit verschij nsel nog een enkel woord te 
spreken. 

Wat is het eigenlijke kenmerk van een faillissement? 
Dat kenmerk ligt in den concursus, in het feit dat er een aantal crediteuren 

zijn, dat het noodig is de vorderingen van die allen te verifieeren , en de baten 
te executeeren voor allen. 

De verificatie zoowel als de bxecutie voor zulk een groot getal personen kan 
echter op veel eenvoudiger wijze gesehiedeu, dan wanneer ieder individueel moet 
handelen. Waaruit komt de noodzakelijkheid van een' proces voort, met al den 
omslag, kosten, langen duur daaraan verbondeu? Soms uit geschil over het recht. 

Indien daarover geschil is, zal het ook in het faillissement noodig zijn i 
dan krijgt men het renvooi-proces. Maar soms ook uit onwil van den debiteur om 
te betalen en ztjn zucht om rechtsmiddelen te misbrniken, ten einde den loop 
van het reüht tegen te houden. 

Indien dit laatste de reden is, vervalt de noodzakelijkheid van een proces in 
faillissement, en ik zie niet in waarom men daarol!er zou klagen. 

De geachte afgevaardigde uit Noordholland , de heer Kist, heeft dan ook, naar 
het mij' voorkomt, uit eenige woorden, die in het Voorloopig Verslag dezer Ka-
mer voorkomen, eene verkeerde gevolgtrekking afgeleid. Daar leest men namelijk, 
dat de kosten eu moeiten, die crediteuren dikwijls moeten aanwenden, om recht 
te krijgen, een noodzakelijk kwaad zijn, dat men iu het faillissement vermijden 
kan, door den loop vau zaken, door den toestand, waarin meu daar verkeert. 
Daaruit nu heeft hij afgeleid dat zij die het argument in het Voorloopig Verslag 
gebezigd hadden, van het faillissement een gewoon middel van vervolging willen 
maken . Niets is echter minder waar i ik kan dit zeggen, omdat ik hoop daardoor 
geen geheim te schenden en de woorden vau mij zelf afkomstig zijn. Mijne be-
doeling was alleen te doen opmerken, dat, indien door het faillissement het recht 
op minder kostbare wijze dan anders kan gehaudhaafd worden, dit in ieder geval 
een voordeel, geen nadeel is. 

De moeilijkheden, die iemand op zijn weg ontmoet, wanneer hij zijn recht wil 
gehandhaafd zien, zijn geen voortreffelijke zaken, maar eenvondig somtijds on-
vermijdelijk. Kunnen die moeilij kheden vermeden worden, dan mag men daarvan 
toch waarlijk geen grief maken. 

Ook nog een enkel woord over den staat van kennelijk onvermogen. Deze volgt 
op den voet het faillissement in de regeling van de wijze van behandeling. Maar 
wat de vereischten betreft om in staat van kennelij k onvermogen verklaard te 
kunnen worden, schijnt de wet, zooals zij thans luidt, meer bepaald bestemd te 
zijn om een slagboom op te werpen tegen het komen iu dien toestand. Ik heb 
verschillende sprekers daarover het woord hooren voeren, maar huune argumen-
ten hebben mij niet overtuigd, Ik heb hooren zeggen, dat er toch gemiddeld per 
jaar 25 verklaringen in staat van kennelijk onvermogen zijn uitgesproken i maar, 
tegenover eel). cijfer van ongeveer 1000 faillietverklaringen, maakt het op mij 
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geen indruk. De zeer sterke verhoudiug van minderheid van het ééne cijfer tegen-
over het andere is voor mij geen bewijs, dat de verklaring in staat van kennelijk 
onvermogen gemakkelijk te verkrijgen is. Maar ik ga verder; het heeft mij wer-
kelijk verbaasd, dat er jaarlijks nog 25 gevallen waren, waarin het mogelijk was 
daartoe te geraken. Althans mij heeft de practijk geleerd, dat art. 883 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoo kostbare eischen stelt, dat, wan-
neer men het institnut noodig heeft, het moeilijk is dit te gebruiken. Ik heb tal 
van gevallen gekend, waarvoor de eenige gepaste toestand was de staat van ken-
nelijk onvermogeu, maal' waarin het verkrijgen daarvan afstuitte op de eischen 
van art. 883. Ik wil aannemen dat, indien men, niet beoogende eene verklaring 
in staat van kennelijk onvermogen, begonnen is op den gewonen weg van ver-
volging, maar er misschien toe komen kan. Dat is dan eene groote teleurstelling 
na vl'Uchtelooze opoffering van vele kosten. 

Maar waar men het zich ten doel stelt, omdat de debiteur onder nul is, en 
men niet reeds halfweg gevorderd is op den gewonen weg, zou ik gaarne van de 
geachte sprekers , die deze zaak zoo gemakkelijk vinden, raad en hulp willen 
ontvangen, hoe te handelen. De geachte afgevaardigde uit Gelderland heeft eenige 
adviezen ten beste gegeven, die hij, als hij nog in de practijk was, aan even-
tueele cliënten zou geven; een advies echter over de moeilijkheid, die ik thans 
noem, zou mij aangenamer zijn. 

Onder zijne adviezen toch waren er twee, die niet anders kunnen zijn !lan 
oratorische phrasen, in strijd met het groote verstand en de oprechte eerlijkheid , 
die wij in dien geachten afgevaardigde waardeeren. Hij heeft gezegd : ik zuu 
ieder crediteur aanraden ieder debiteur te laten faillietverklaren , althans te be-
ginnen met een aanzoek daartoe. Dit zou leelijke gevolgen kuunen hebben. 

Eerst voor den crediteur in diens beurs en dan voor den heer Lohman en 
zijne reputatie. Wanneer een crediteur ongemotiveerd faillietverklaring aanvraagt 
en die verklaring wellicht door den eersten rechter werd uitgesproken, maar 
door een hoogeren rechter vernietigd, zou eene niet onbelangrijke actie tot schade-
vergoeding daarvan het gevolg kunnen zijn. Het zou niet verstandig zijn den 
crediteur aan eene dergelijke actie bloot te stellen . 

Den debitett1' zou hij aanraden om nimmel' zijne schuld te erkennen; doch 
dit is het vaste advies van advocaten van kwade zaken, want dan plaatst men 

.den crediteur voor deze moeilijkheid, dat hij, geen bewijs hebbeude, ook niets 
doen kan. Ik ben echter te zeer van de eerlijkheid van mijn geachten collega 
overtuigd, dan dat ik zou meenen, dat hij in werkelijkheid zulk een advies zou 
geven. 

Men heeft hier ook gesproken over wetswijziging, als of die zoo gemakkelijk 
zoude zijn. Art. 883 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te wijzigen, 
niets gemakkelijker en eenvoudiger dan dat, naar de voorstelling, die de geachte 
afgevaardigde uit Gelderland daarvan heeft gegeven. Doch ik zeg: niets moeilijker 
dan dit, en ik zou wel eens willen zien of men in dit ar tikel , dat rechtstreeks in 
verband staat met een terrein, waarover men hier en in de Tweede Kamer zoo 
heftig gestreden heeft, zoo gemakkelijk eene wijziging zou kunnen brengen, welke 
iedereen zou bevredigen. 

Indien de demarcatielijn tusschen kooplieden en niet-kooplieden niet goed is, 
welnu, men make eene betere, is gezegd. Het zij mij vergund uit de school te 
klappen. Ik heb gisteren gezegd dat ik deel heb. uitgemaakt van de commissie 
tot herziening van het Wetboek van Koophandel. Die commissie heeft zich ook 
ten doel gesteld en moeten stellen om den eersten titel, handelende over koop-
lieden, aan eene herziening te onderwerpen. Het ontwerp betreffende die her-
ziening is nooit gekomen en de commissie is op dit punt gestrand. Dit bewijst, 
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geloof ik wel, d!!t herziening van eene wet niet altijd zoo gemakkelijk is als men 
zich dit wel voorstelt, en dat men, als er iets ontbreekt, niet zoo dadelijk maar 
kan zeggen: dan wijzige men de wet. 

Ik heb de vrijheid genomen deze kleine opmerkingen bij die over het punt 
dat mij speciaal interesseerde, te voegen, omdat het laatste zoo nau w samenhangt 
met hetgeen ik slechts even heb aangeroerd, maar wat zulk eene breede plaats 
in het debat heeft ingenomen. 

De heer SASSEN: Ik moet erkenuen, dat de redevoeriug van den geachten 
afgevaardigde uit Zuidholland een oogenblik den bodem onder mijne voeten heeft 
doen trillen. Ik heb een oogenblik gewankeld en getwijfeld, of ik het met mijne 
richting wel goed voorhad, eu waarom? Omdat ik vergat wat men in deze 
discussie moet pakken en vasthouden, namelijk het verschil tusschen theorie en 
practijk. 

In theorie, in het recht uit een philosophisch oogpunt beschouwd, wel, het 
spreekt van zelf, dat wij, tegenstanders van het wetsontwerp, het pleit moeten 
verliezen; het recht voor alle menschen gelijk, dat is in theorie de v lag , waar-
onder de justitie moet varen, namelijk wanneer de practijk geen belemmering in 
den weg legt. 

Ik mag het den geachten afgevaard igden doen opmerken, dat ik op dit gebied 
in' deze stelling niet alleen sta. Hij heeft gezegd: inderdaad alle verschil tusschen 
koopman en niet-koopman moet uit ons recht en uit onze rechtspleging verdwijnen. 
Dit stelsel is reeds verkondigd elders; er heeft zich eene ltaliaansche school 
gevormd, die daarvan aan de spits staat; maar ik hoop den geachten afgevaar-
digde binnen enkele dagen een werk mede te deelen, waaruit hem zal blij ken , 
dat de Duitsche juristen - en dat zegt nog al iets - en corps protesteeren tegen 
deze gevolgtrekking, die getrokken is uit de regeling , waardoor de faillietverklaring 
wordt toegepast ook op niet· kooplieden. De practijk staat aan het ideaal in den 
weg en het zijn twee bezwaren der practijk die in het algemeen door de voorstanders 
van het wetsontwerp zijn over het hoofd gezien. 

Het eerste bezwaar is dit: men stelt de vermindering van eer, de eerrooverij, 
te gering voor. Inderdaad het is niet alleen de volksovertniging, maar het zijn 
onze politieke en burgerlijke wetten, die aan het faillissement in hooge mate eene 
smet toekennen. 

Ik zal hier niet verder op ingaan. De geachte afgevaardigde heeft ons trouwens 
het bewijs in handeu gegeven van het infameerend karakter, toen hij tot den 
Minister de vraag richtte, of liever de zekerheid verkondigde: ik ben overtuigd , 
dat geen ambtellaar ontslagen zal worden, omdat hij in faillissement zal verkeeren. 

Ik twijfel daar zeer aan, maar dit toegegeven, dan vraag ik: zal een ambtenaar 
nog bevorderd worden , een verdienstelijk ambtenaar, die door ziekte of ongelukken 
in staat van faillissement komt? 

Ik durf hierop gerust ontkennend te antwoorden. Dit nu noem ik reeds een 
fataliteit, die verbonden zal worden aan het faillissement van den ambtenaar. Dit 
geldt nog veel sterker voor den militair. 

Ik heb gisteren gezegd: In Duitschland wordt geen ambtenaar of militair failliet 
verklaard. Die twee standen daar zijn solidair. Maar ik ben hieromtrent dezen 
morgen ingelicht door iemand die het weten kan. Weet gil, vroeg hij , waarom de 
Dnitsche militairen niet worden failliet verklaard? Omdat, wanneer het Gouver-
nement er van vetwittigd wordt, dat er weer aanzoek tot faillietverklaring tegen 
een militair is ingekomen, de man ontslagen wordt. 

Wat doet nn de D'litsche militair? Wanneer hij gewaar wordt, dat hij met 
-faillissement wordt hedreid, neemt hij eervol ontslag. 
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En zullen wjj daarentegen aan het hoofd der troepen iemand moeten zien die 
geaffi cheerd staat in couranten en aan rechtsgebouwen? 

Het andere groote bezwaar, dat over het hoofd werd gezien, ligt in de ge-
makkeljjkheid, in de goedkoopheid, maar tevens in, zooals de Minister te recht 
qualificeert, de wreedaardigheid van het middel, dat in handen wordt gegeven van 
iedereen tegenover iedereen. Men behoeft geen procedure meer te voeren waartegen 
men opziet; men vraagt faillissement aan, dat is niet kostbaar, maar het is eene 
geweldige pijniging voor den debiteur. 

Ik vraag weder den geachten afgevaardigde uit Zuidholland • die in deze beter 
dan iemand anders kan oordeelen: wat zal men zien gebeuren? Bij elke civiele 
zitting der rechtbank te 's Hage worden ongetwijfeld vele zaken van de rol geno-
men. Iemand is gedagvaard, de zaak is aangebracht, zij wordt eenigen tijd 
uitgesteld en in der minne geschikt. Zal dit niet vervallen? Zal die gunstige 
sociale toestand niet onmogelijk worden gemaakt? Men zal niet meer dagvaarden 
maar faillissement aanvragen, en als den recbter gezegd wordt dat er verschillende 
schuldeischers zijn, zood at in hun aller belang faillissement wordt aangevraagd, 
dan kan toch de rechter de zaak niet nitstellen van week tot week, van maand 
tot maand, opdat Mn crediteur betaald worde? Neen, de rechter van een verzoek 
om faillietverklariug gesaissiseerd, kan de zaak niet hangende bouden. In het 
belang der andere schuldeischers moge hij voorwaardelijk met de beslissing wachten, 
deze moet binnen zeer korten tjjd genomen worden. 

Men heeft gezegd dat dan toch de koopman onder den druk zit. Zeer jnist, 
maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk en het is trenrig genoeg, maar het karak-
ter vau den handel leidt er toe, wat ik nu niet in bijzonderheden zal toelichten. 
Ik wil echter eene vergelijking maken. Op het schip wOl'den nog lijfstraffen toe-
gepast in alle glans en glorie. daar ze onmisbaar zijn. Misschien ga ik wat te 
ver door ook van lijfstraffen te gewagen, doch niemand zal mij tegenspreken dat 
ter zee geheel anders en veel strenger wordt gestraft dan op het vasteland. Ik 
zal deze quaestie verder laten l"Usten en verder geen ander voorbeeld aanhalen, 
want ik behoef niet te zeggen, dat uit een specialen l'echtstoestand niet gecon-
clndeerd kan worden tot de noodzakelijkheid van algemeene toepassing. 

Ik veroorloof mij eene opmerking naar aanleiding van hetgeen de Minister mij 
heeft toegevoegd omtrent mjjn beroep op de Duitsche en Fransche wetten. De 
Minister heeft begrepen dat ik de Duitsche wet zoude hebben geljjk gesteld met 
dit wetsontwerp. Dat is volstrekt het geval niet; ik heb de Duitsche en Fransche 
wetgeving tegenover elkaar gesteld, om het verschil in richting te doen uitkomen. 
De Duitsche wet breidt het faillissement uit; de Fransche wet beperkt het. Wat 
is de oorzaak van die richting? Dat men in Duitschland nit een philosophisch 
oogpunt bet faillissement wilde regelen en algemeen maken, terwijl men in 
Frankrijk op practische gronden den debiteur, die te goeder trouw is, wil vrij-
houden. 

Wanneer men stevent in de richting om het faillissement te beperken en zelfs 
den koopman die te goeder trouw is buiten faillissement te houden, dan is dat 
mijns inziens de goede koers. 

De vraag waarop het neerkomt is: geeft bet faillissem ent infamie , hetzij meer 
of minder; treft het den braven ., te goeder trouw gezinden schuldenaar en, zoo 
ja, kan dit niet voorkomen worden? Deze vraag is niet ontkennend beantwool·d. 

Omtrent het tweede bezwaar uit art. 1 voortvloeieude., zegt de Minister dl1t 
bij het door mij gestelde voorbeeld van Aulus, die voor den recbter verklaart, 
dat bij nog 600;. in den boedel heeft, deze noodwendig failliet moet worden ver-
klaard. Ik heb hetzelfde geconstateerd. Het is volkomen waar en jnist dit betreur 
ik. Wanneer met de ingelaschte woorden in art. 1 der wet - iets be-
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teekenen - het bewijs geleverd wordt aan den rechter, dat Aulus binnen zes 
maanden de schuld geheel zal kuuuen voldoen, dan moet de rechter toch failliet 
verklaren, in strijd met hetgeen zgne overtuiging voorschrijft. En toch, de wet 
zegt, dat het faillissement niet moet worden uitgesproken, wanneer het niet 
wenschelijk wordt geoordeeld in het gemeeuschappelijk belang der crediteuren. 

Het andere voorbeeld, dat ik, in verband met dat van Aulus, in het midden 
heb gebracht, is door den Minister niet ge rescontreerd. Het kwam hierop neer: 
Wanneer de debiteur voor den rechter verklaart, dat hij niets meer heeft; dat hij 
zijn boedel opgemaakt heeft, dan moet in het stelsel der wet de rechter zeggen: 
absolvo! ga heen, gij zijt niet failliet. Is in het eene en andere geval de recht-
sp raak naar behooren geregeld? 

Ik zal het hierbij laten. 

De heer DE SA VORNIN LOHMAN: Nu ook die leden die "overwegende 
bezwaren" hebben tegen art. 1 van dit ontwerp, toch er vóór zullen stemmen, is 
het onnoodig om meer dan een enkel woord te zeggen over enkele punten, die 
ik nog niet geheel wensch voorbij te gaan. 

Ik doe in de eerste plaats opmerken, dat de Minister van Justitie gezegd 
heeft, dat het nu vaststaat, dat een faillissement niet kan worden uitgesproken 
zoolang er maar één crediteur opkomt en niet blijkt, dat de debiteur ook ten 
aanzien van anderen in gebreke is. Of daardoor ons faillietenrecht voor den handel 
bruikbaarder zal worden, meen ik te moeten betwijfelen. W anneer er is een credi-
teur met groote vorderingen en de gefailleerde maar zorgt dat er geen tweede is, 
die zich doet gelden, dan kan hij gerust zijn. Ik geloof niet dat door die behan-
deling de zaak beter wordt. Maal' wij zullen ons nu moeten houden aan de authen-
tieke interpretatie van den Minister. 

Gaarne zou ook ik over ondergeschikte punten heenstappen, maar, gelijk de heer 
Pijnappel te recht heeft opgemerkt, het betreft hier een principieel verschil; het 
wetsontwerp wil een nieuw recht in voeren in Nederland , een recht dat thans niet 
bestaat. En nu dunkt mij, dat men niet kan vergen van een Kamerlid dat hij 
ter wille van samenwerking over eeu dergelijk puut zal heeustappen. 

De Minister heeft gewezen op hetgeen in andere l anden geschiedt. Ik erken 
dat de Minister op dit punt sterk is. Maar ik heb er altijd prijs op gesteld dat 
wij ons recht in overeenstemmiug hielde u met N ederlaudsche opvattingen, zedeu 
en magistratuur. Het Engelsche recht heeft iu velerlei opzicht een geheel auder 
recht en vooral eeue andere magistratuur dau het N ederlandsche. De opvatt.iugeu 
iu het maatschappelijke leveu in Duitschland verschillen zeer veel van de N eder-
derlandsche. Als men dus zegt, zóó is het in Engeland, Duitschland en Scandi-
navië, dan zeg ik: wanneer ik een Duitschel' of een Scandinaviël' was zou ik 
misschien voor het ontwerp stemmen, maar als Nederlander doe ik het niet, 
omdat het in onzen maatschappelijken toestanQ noodeloos veel jammer zal teweeg-
brengen. 

De Minister merkte te recht op dat men vroeger hier gelijkstelling had van 
kooplieden en niet-kooplieden. Maar men had niet een faillietenrecht gelijk wij 
thans bezitten. Vroeger had men sequestratie en beproefde men vooraf, zonder 
dat er pnblicatie van den toestand des debiteurs plaats had, om tot een akkoord 
te komen en dan eerst insolventie. En nu zit mijns inziens vooral hierin het 
verkeerde van dit ontwerp, dat men eenvoudig failliet kan laten verklaren iemand 
die niets bezit dan zijne betrekking; dat kan niet wanneer men sequestratie heeft 
en als men vooraf kan trachten tot een akkoord te komen. 

Ik herhaal hetgeen ik reeds gisteren gezegd heb , wanneer er particulieren zijn 
die wenschen failliet .verklaard te worden 1 dan moet men eenvoudig in de wet 
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zeggen, dat iedereen zelf faillissement of wel kennelijk onvermogen kan aanvragen. 
Maar, zegt de Minister , dan komt gij eigenlijk onder hetzelfde recht. Als gij toch 
telkens wilt uitbreiden de klasse van menschen die faillissement kunnen aanvragen, 
of tegen wie het kan worden aangevraagd, dan komt het eigenlijk op hetzelfde 
neêr; het verschil schijnt dns enkel te liggen in den naam van faillissement in 
plaats van dien van kennelijk onvermogen. Ik wijs er nogmaals op dat hierin het 
groote verschil gelegen is tnsschen kennelijk onvermogen en faillissement, dat 
het kennelijk onvermogen nooit kan worden nitgesproken of de debiteur moet 
eenig bezit hebben. Er moet beslag gelegd zijn, er moet dns iets zijn; het kan 
niet zijn chicane; niet een wraakneming, niet een middel tot extorsie. Naar mijne 
overtuiging zal meer dan een gebrnik maken van dit nienwe recht om personen die 
werkelijk niets bezitten te dwingen op de eene of andere wijze toch het geld te four-
neeren , waarbij zij dan natuurlijk zullen moeten aankloppen bij vreemde menschen. 

De geachte afgevaardigde uit Noordholland zegt: gij moet hiertegen geen hulp 
zoeken bij de wet of bij den rechter, maar bij liefdadige particulieren. 

Dat schijnt mij, het zij met verlof gezegd, een onpractisch advies. 
Hoe philantropisch men ook moge zijn, moet men mijns inziens nooit iemand 

geld geven om diens crediteuren te bevredigen; want betaalt men den eersten 
erediteur, dan moet men daarna den tweeden en derden ook betaleu , zoodat men 
zoodoende per slot van rekening niet dien armen man. maar diens crediteuren 
bevredigt en helpt. Particulieren kunnen wel arme menschen wat helpen, maar 
onmogelijk hun vermogen herstellen; daarvoor is geen hulp te vinden. 

Door aanneming van dit wetsontwerp geeft men de macht aan een crediteur om 
naar iemand te gaan, die niets bezit en tot hem te zeggen: ik zal u we promotie, 
uwe positie bederven, tenzij gij met zooveel honderd guldens over de brug komt. 
Daartegen kom ik op. Ik zou daarin slechts kunnen toestemmen, indien het nood-
zakelijk was; maar voor die noodzakelijkheid is geen bewijs aangevoerd; dan alleen 
de moeilijkheid, gelegen in het stellen van de demarcatielijn tusschen kooplieden 
en niet· kooplieden. 

Ik geef die moeilijkheid toe, maar die demarcatielijn bestaat ook nu en men zal 
er nog lang mee moeten rekenen; in Duitschland bestaat zij eveneens, al is het 
niet in het faillissement; n::aar is de moeilijkheid om di" demarcatielijn te vinden, 
nu eene reden om ze geheel uit te wisschen? 

Is dit eene reden om het geheele Nederlandsche volk - want er zijn behalve 
weduwen nog andere eerlijke menschen, die moeite hebben om hunne rekeningen 
te betalen - te stellen onder de macht van hun crediteuren, die wel is waar 
recht op hun geld hebben, maar onder wie er meerdere zijn, met wie men niet 
meer medelijden behoeft te. hebben dan met hun schuldenaar. 

Ik kan het niet inzien. Ik herinner aan hetgeen de heer Kist gezegd heeft, 
die uit zijne ervaring aantoonde hoe crediteuren gebruik maken van een rechter-
lijk college om aan hun geld te komen, eenvoudig door faillissement aan te vragen, 
hoe van dag tot dag uitstel verkregen wordt, totdat stillekens , zonder dat de 
andere crediteuren er iets van bemerken, de aanvrager aan zijn geld geholpen 
wordt. Is deze binnen, dan is de rechtbank dus het middel geweest om eén cre-
diteur ten koste van de ándere crediteuren te bevredigen. 

Kan dit een goed, een geschikt middel zijn? 
Men zegt: dan moet men het aan de kooplieden ook niet toestaan. Die conclusie 

is juist.. Het zon de vraag zijn of niet eer waarborgen moesten genomen worden 
tegen het zoo algemeen maken van het faillissement, als thans bestaat of het wel 
wenschelijk is om ook ieder bakkertje of krnideniertje onder dat recht te stellen. 
Voor dezulken is het fa,illissement niet het juiste middel Om de crediteuren tll 
helpen. 
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Evenals onze wet op de voogdij vooral de groote fortuinen op bet oog beeft , 
zoo de wet op het faillissement den grootbandel. Ik erken dat de toestand door 
dit wetsontwerp verbeterd wordt , maar daaruit volgt nog niet dat ieder klein 
handelaartje failliet moet kunnen gaan, enkel op de vordering van een paar cre-
diteuren. Doch hoe dit zij, bet isonnoodig om dat recbt nog verder uit te breiden 
dan thans. 

Men heeft herhaaldelijk een beroep gedaan op professor Molengraaft'. Welnu , 
ik wil dat ook doen, en ontleen mijn beroep niet aan een particulier schrtjven, 
maar het orgaan der juristenvereeniging (Handel. 1883, I). Professor Molen-
graaft' is de man die meer dan iemand op den voorgrond heeft gesteld, dat er 
geen verschil moet zijn tusscben faillissement en staat van kennelijk onvermogen. 
Hij zegt: "Dat verschil maakt geen twee verscbillende instituten noodig. Integen-
deel, als bet failli ssement eens in het Wetboek van Burgerlijke Recbtsvordering 
op zijne plaats gezet wordt, de uitbreiding daarvan tot niet-kooplieden met 
algeheele van den staat van kennelijk onvermogen ten goede gepaard 
kunnen gaan' met het maken van eenig verschil tusschen personen , die een be"oep 
of bedrijf uitoefenen, en dezulken die dlt >I -iet doen, VOOR ZOOVEEL BETREFT DE 
OMSTANDIGHEID WANNEER ZIJ FAILLIET KUNNEN WORDEN VERKLAARD". 

Precies dus hetzelfde wat ik beweer. De hoogleeraar die, naar ik vermeen, 
eigenlijk het ontwerp heeft geconcipieerd, zegt dus: Gij kunt wel onderscheid 
maken tusschen hen die een beroep of bedrijf uitoefenen en hen die dat niet doen, 
tot op het oogenblik van het faillissement; en dan moet er verder gelijke behan-
deling volgen. 

Ik beroep mij dus op professor Molengraaft' in het belang der stelling die ik 
verdedig. 

Wat den beer Pijnappel betreft, gaarne zal ik hem van advies dienen bij quaes-
tiën omtrent kennelijk onvermogen, doch ik geloof dat dit niet meer noodig zal 
zijn. want als de wet wordt ingevoerd zal de staat van kennelijk onvermogen 
met al de daarop betrekking hebbende artikelen verdwijnen. 

Dat er quaestie van schadevergoeding zou kunnen zijn als de aanvraag tot 
faillissement ten slotte niet wordt toegestaan, daarvan heb ik nooit iets gehoord. 
Doch gaarne zal ik dat punt nog wel eens met den heer Pijnappel komen bespreken. 

Dat ik ten bate van de debiteuren een advies heb gegeven in den geest van 
een advocaat van kwade zaken , geef ik toe, maar ik bezigde dit juist als argu-
ment, want het wetsontwerp drijft tot zulk een praktijk, daar men zich met zulke 
middelen zal moeten verdedigen tegen het recht dat dit wetsontwerp invoert, en 
daarom juist ontraad ik de aanneming daarvan. 

De heer SMIDT, Minister VCtn Just-itie.' Onder de grieven van den heer de 
Savornin Lobman kwam ook voor dat failliet verklaard knnnen worden degenen 
die) zooals bij zich nitdrnkte , geen hal ven cent bezitten . Nu de heer Sassen 
daarop terugkwam) daarover nog een enkel woord. 
I s dat nu een rechtmatig bezwaar tegen dit ontwerp? Is dat thans dan ook niet 
aldus? Op bet oogenblik der faillietaanvrage eu faillietverklaring is het niet de 
vraag en kan het de vraag niet zijn of en hoevele goederen de debiteur bezit, 
maar uitsluitend of hij verkeert in den toestand dat hij ophield te betalen in den 
technisch-juridiscben zin dezer uitdrukking. De bestaande wet geeft echter zelfs 
geen middel aan de hand, om) als later blijkt dat er niets is, de zaak te beëin-
digen; terwijl het juist een voordeel van dit wetsontwerp is, dat het daarin voor-
ziet, door in art. 16 te bepalen, dat als de toestand des boedels er aanleiding 
toe geeft, de rechtbank bevel tot opheffing van het faillissement zal uitspreken . 
Verder en meer kan de wet niet gaau of doen. 
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De heer Lohman heeft de kracht van het beroep op de wetgeving del' verschil-
lende Enropeesehe landen gevoeld, maal' deze trachten te neutraliseeren door aan 
te voeren dat hij zich liever houdt aau nationale opvattingen. Op dat punt ben 
ik het met hem geheel eens en geloof ook dat dit wetsontwerp in alle opzichten 
de sporen draagt van de toepassing dier leer. Maar hiel' betreft het eene zaak die 
met nationale traditiën of denkbeelden niets te maken heeft. 

Is toch wat .betreft den toestand van een koopman en van een particulier, in 
geval van ophouden van betaling, zoo geheel anders hier dan in de ons omrin-
gende Staten? Iets nationaaIs kan daarin niet gelegen zijn . Jliaar, ware het aldus, 
juist dan zou deze voordracht ook ten volle gerechtvaardigd zijn. Gelijk ik van 
morgen reeds herinnerd heb, heeft toch inderdaad hier te lande vroeger aJtijtl 
bestaan wat nu wordt voorgesteld. Om bij het reeds gezegde nog een bewijs te 
voegen, beveel ik bijv. aan om te lezen De algemeene manier Vet" p"ocedee"en 
van 1799, waar men in art. 107 leest: "Wanneer iemand in zoodanige ongele-
genheden van zaken geraakt, dat hij genoodzaakt wordt zijne betetlingtin op te 
schol·ten , zal ten verzoeke, Of van schuldenaar zelve, Of van een of meer 
zijner schuldeischers, op genoegzaam blijk van hun deugdelijk achterwezen \ n van 
des schuldenaars onvermogen, in zoodanigeu boedel dool' de burgerlijke regtbank 
eene sequaestratie worden verleend , en daartoe aangesteld zoodanig persoon of perso-
nen , als tot beheering van dien boedel bekwaam en nuttig zullen worden gevonden". 

De geachte afgevaardigde heeft het nn wel voorgesteld alsof de sequestratie een 
geheel ander instituut zou zijn , maar dat is onjuist. De seqnestratie is in haar 
wezen niets anders dan de eerste periode van het faillissement zooals het hier 
wordt voorgesteld, natunrlijk de periode die loopt tot de aanneming van een ak-
koord of wel tot de insol ven tie. 

Ik geloof dat hiermede volkomen uit den weg geruimd is ieder bezwaar, ont-
leend aan onze nationale behoeften en daarmede ook voldingend te hebben aan-
getoond, dat datgene wat blijkens de ervaring in onderscheidene landen pI·oef· 
houdend is en wat overeenstemt met den aard d.er zaak en het doel van het 
faillissement, ook hier moet en gerust kan worden gevolgd en aangenomen. 

Artikel 1 luidt thans: 
De schuldenaar, die ophoudt te betalen, wordt, hetzij op eigen aan-

gif te , hetzij op verzoek van een of meer z\iner schuldeischers, h\i rech-
terlijk vonnis in staat van faillissement verklaard, indien dit in het ge-
meenschappelijk belang zijner schuldeischers wensc.helijk wordt geoordeeld. 

De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, om redenen van 
openbaar belang, op de vordering van het Openbaar Ministerie. 

VOORSTEL VAN WET VAN DEN HEER PIJNAPPEL 
tot wijziging van de wet op het faillissement en de 

surséance van betaling. 

IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA, BIJ DE 
GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRIN-
SES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. 

Wij EMMA, Koningin- Weduwe, Regentes van het Koninkrijk; 
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut [ doen te 

weten: 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wensche-
lijk is eene te brengen in de wet op het faillissement 
en de surséance van betaling, van 30 September 1893 (Staats-
blad nO. 140); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Eenig artikel. 
In de wet op het faillissement en de surséance van betaling, 

van 30 September 1893 (Staatsblad nO. 140), wordt de volgende 
wijziging gebracht: 

In art. 1, lste lid, worden de woorden "die ophoudt te beta-
len" vervangen door de woorden "die in den' toestand verkeert 
dat hij heeft opgehouden te betalen" en vervalt de zinsnede 
"indien dit in het gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers 
wenschelijk wordt geoordeeld". 

Art. 6, 2de lid, wordt gelezen als volgt : 
"De faillietverklaring wordt uitgesproken, indien summierlijk 

blijkt van het bestaan van feiten of omstandigheden, welke 
aantoonen, dat de schuldenaar in den toestand verkeert dat hij 
heeft opgehouden te betalen, en, zoo een schuldeischel' het ver-
zoek doet, ook van het vorderingsrecht van dezen". 

In art. 198 worden de woorden "had opgehouden te betalen" 
vervangen door de woorden "in den toestand verkeerde dat hij 
had opgehouden te betalen", en vervalt de zinsnede" , en in-
dien de rechtbank dit in het gemeenschappelijk belang der 
schuldeischers wenschelijk oordeelt". 

O. O. Art. 1. In de wet op het faillissement en de surséance van be-
taling, van 30 September 1893 (Staatsblad n°. 140), worden de 
volgende wijzigingen gebracht: 

In art. 1, 1ste lid , vervalt de zinsnede: 

» . . . indien tiit in het gemeenschappelijk zijner schuld-
eischers wenschelijk wordt geoordeeld" . 

Art. 6, 2de lid, wordt gelezen als volgt: 

»De faillietverklaring wordt uitgesproken, indien summierlijk 
blijkt van het bestaan van daadzaken of omstantiigheden, welke 
aantoonen dat de toestand van het ophouden met betalen aanwezig 
is, en zoo een schuldeischer het verzoek doet, ook van het vorde-
ringsrecht van dezen" 
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ln art. 198, slot, vervalt de zinsnede: 

)) ,en indien de rechtbank dit in het gemeenschappelijk be-
lang der schuldeischers wenschelijk oordeelt". 

Art. 2. Deze wet treedt in werking te gelijk met het in werking 
treden der wet, welke zij wijzigt. 

Memorie van Toelichting. 
Dat de ondergeteekende, na nog slechts weinige maanden in de Tweede 

Kamer zitting te hebben gehad, gebruik maakt van het recht van initia-
tief, welk recht naar veler oordeel slechts met groote matiging moet 
worden uitgeoefend, - en dat hij dit doet met het doel om eene pas 
aangenomen, nog niet ingevoerde wet te doen wijzigen - moge in de 
bijzondere verhouding, waarin hij zich ten aanzien van die wet bevindt, 
en in het exceptioneele van de bepaling, die het geldt, zijne veront-
schuldiging vinden. 

Als lid der Staaiscommissie , van welke het eerste ontwerp der wet 
op het faillissement en de surséance van betaling afkomstig is, heeft hij 
de oorspronkelijke redactie van art. 1 juist geacht; als lid der Eerste 
Kamer heeft hij de aan dat artikel bij de behandeling in de Tweede 
Kamer toegevoegde bepalinK ernstig bestreden, daarin door andere leden 
dier Kamer en door het oordeel van velen in den lande gesteund; den 
Minister, die de wet verdedigde, heeft hij dringend verzocht bij gele-
genheid der invoeringswet een voorstel te doen om die bijvoeging weder 
uit het artikel te lichten. Aan dat verzoek is onder het vorig Ministerie 
geen gevolg gegeven. Ook de tegenwoordige Minister van Justitie heeft 
daartoe tot dusver geen stappen gedaan. En zulks, hoewel de voorberei-
ding en indiening van een wetsontwerp tot invoering der wet op het 
faillissement ook de vraag van gewijzigd of ongewijzigd invoeren vanzelf 
aan de orde moest stellen. Onder die omstandigheden scheen het den 
ondergeteekende toe, d:1f. voor h t'm het t\idstip was aangebroken, om 
zelf een voorstel te doen. Wel is het mogelijk , dat de Regeering alleen 
huiverig is, zonder aandrang van de zijde der Kamer, eene verandering 
voor te stellen in eene bepaling, die juist op aandrang van een deel del' 
Kamer in de wet gebracht is, en dat zij bereid bevonden zal worden aan 
een wensch der Kamer in tegenovergestelden zin te voldoen. Maar indien 
de Regeering, zoo schoorvoetend slechts, tot de w\iziging zou overgaan, 
zou het allièht kunnen gebeuren, dat ook de Kamer, gesteld zij ware 
bereid een voorstel, indien het haar gedaan werd, aan te nemen, toch 
liever ook niet harerzijds aandrang op de Regeering zou oefenen. Zoo 
zou, hij gebreke van iemand die het initiatief nam, niet alleen de W\i-
ziging niet tot stand komen, maar zelfs de mogelijkheid niet ontstaan 
om er over te stemmen. Want bij de behandeling van de invoeringswet 
kan dit niet geschieden; een voorstel toch tot wijziging komt den on-
dergeteeKende voor, de grenzen van een amendement op de invoering 
te buiten gaan. 

De ondergeteekende acht de bezwaren, die in de Tweede Kamer tegen 
den oorspronkelijk en inhoud van art. 1 gerezen zijn, niet gegrond. Hij 
voor zich zou dus tevreden zijn met de verw\idering van de daarin ge-
brachte toevoeging, zonder meer. Maar hij wenscht rekening te houden 
met de geopperde bezwaren, voor zoo veel dit, zonder · met de economie 
der wet in strijd te komen, geschieden kan. Hij wenscht daarom een 
ander middel dan hetgeen in 1893 gekozen is, voor te stellen: een mid-
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del, dat èn het beoogde doel beter zal doen bereiken, èn waartegen niet 
uit anderen hoofde de ernstige bedenkingen kunnen rijzen, waartoe het 
vroeger gekozene aanleiding geeft. Hij verkeert hierbij in den aangena-
men toestand van naar zulk een middel niet te behoeven te zoeken, 
maar het geheel gereed gevonden te hebben. Hetgeen tot dusver ontbrak, 
was niet de inhoud der wijziging, maar het voorstel om haar tot wet 
te verheffen. 

Bedenkingen tegen den vorm dier heeft de onder!;'eteekende 
niet vernomen. Integenrleel de vorm, waardoor naast de verwijdering van 
de gewraakte bepaling uit. de artt. 1 en 198, eene w\iziging in ar!. 6 is 
aangebracht., verschaft niet alleen rle verlangde verrl uidelijking, ma:!r 
komt ook nog te gemoet aan het bezwaar van hen , rlie ongaarne in de 
nieuwe wet eene bepaling in den geest als thans in het eerste lid van 
art. 766 Wetb. van Kooph. voorkomt , misten. 

In de toelichting, waartoe de ondergeteekende thans overgaat, zal hij 
daarom zich er toe bepalen aan te toonen: 

ten eerste, dat de in art. 1 en dientengevolge in de arlt. 6 en 198 
gebrachte bijvoeging met de beginselen eener goede wetgeving en mel de 
economie der wet strijdt; 

ten tweede, dat rle thans in art. 6 voorgestelde wijziging beter dan de 
in art. 1 gemaakte bijvoeging op de in de Kamer geopperde bezwaren 
slaat. 

De bedenkingen, die in de Tweede Kamer bij de behandeling der wet 
tegen art. 1 rezen, waren gedeeltelijk een gevolg van een onoverkomelijk 
bezwaar tegen de gelijkstelling in het algemeen van lwoplieden en niet-
kooplieden in deze wel, en belroffen gedeeltelijk de uitdrukkin!2' llOp-
houden te betalen" , welke velen niet hruikbaarach lten voor niet-kooplieden, 
en waarvan men eene verkeerde toepassinlf vreesde mel het oog op de 
jurisprudentie, die ook het niet betalen eener enkele schuld onder om-
standigheden als bew\is van ophouden van betalen aanneemt. 

De onoverkomelijke bezwaren konrl en alleen leiden tot afstemming; 
maar de bezwaren tegen de uitdrukking »ophouden te betalen" waren 
voor opheffing vatbaar. Een lid der Kamer formuleerde eene wijziging; 
de Minister nam haar, behoudens geringe veranderingen, over; en zoo 
is, na uitvoerige beraadslagingen, de b\i voegin!!, »inrlien dit in het ge-
meenschappel\ik belang zijner schuldeischers wenschelijk wordt geoordeeld" 
tot stand gekomen. 

In den loop dier beraadslagingen heeft de Minister o. a. ' gezegd: llAan 
de wijziging wordt nu een te ver strekkend gevolg gegeven . In de 
woorden: llophouden te bet.alen" toch lag reeds opgesloten wat er nu is 
b\igevoegd; dit strekte alleen tot eene verduidelijking voor sommigen . 
Wanneer toch het ophouden van betalen zich voordoet, dan is er een 
gemcenschappel\jk belang van de schuldeischers b\i het faillissement. Dit 
belang bestaat toch als de debiteur fout is, b\iv. in de verzekering- van 
de paritas creditorum. Het spreekt dan nagenoeg vanzelf dat het faillisse-
ment in genoemd belang wenschelijk is. Daarom ook had en heb ik tegen 
de bijvoeging geen bezwaar gemaakt". (Handelingen 1892-1893, Il , 
bladz, 1037 Lzie hiervoor bL 126]). 

Uit deze toelichting heeft men de gevolgtrekking willen afleiden, dat 
de bijvoeging kon worden opgevat, alsof zij niet geschreven ware, en 
dat de rechter toch altijd het faillissement zal moeten uitspreken, zoodra 
er ophouden van betalen aanwezig is. Zulk eene uitleliging is echter ge-
heel onaannemelijk. Dan had men moeten zeggen, niet: llindien dit in 
het gemeenscllappelijk belang zijner schuldeischers wenschelijk wordt 
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geo01'deeld"; maal': ))olJ1l1at dit iIJ het gemeenschappelijk belang zijner 
schuldei:ichcrs wenschelijk 'is." In dat geval zou de bepaling in werke-
lijkheid overtollig geweest zijn; maal' dan had zij ook nooit in het 
artikel kunnen zijn gebracht tot tegemoetkoming aan geopperde bezwaren. 
Zooals zij nu in de wet is opgenomen, kan iemand wel zeggen: voor mij 
is de bij voeging onnoodig, want ik acht faillietverklaring bij ophouden 
van betaling altijd te zijn in het gemeenschappelijk belang del' schuld-
eischers. Maar daarvoor is de bepaling niet geschreven. Zij is geschreven 
ten behoeve van hen, die haal' wel als noodig beschouwen, omdat zij 
faillietverklaring in het gemeenschappelijk belang der schuldeischers 
somt\ids niet wenschelijk achten, Dezen mogen in ieder bijzonder geval 
er zich op beroepen, en de rechter, die dool' de bepaling zelve tot 001'-
deel en geroepen wordt, zal alsdan de faillietverklaring van den schuldenaar, 
die heeft opgehouden te betalen, slechts mogen uitspreken indien hij 
oordeelt, dat zij in het g'emeenschappelijk belang' der schuldeischers wen-
schelijk is. 

Er zijn dus in wcrkelijkheid twee eischen g'esteld: de schuldenaar 
moet hebben opgehouden te betalen, en de rechter moet van oordeel zijn, 
d:lt faillietverklaring in het gemeenschappelijk belang del' schuldeischers 
wenschelijk is. 

Ophouden te betalen en weuschelijkheid van faillietverklaring kunnen 
wel samen gaan, maar z\in toch twee onderscheidene zaken, die ieder 
een eigen terrein hebben. Dit is zoo waat·, dat er zelfs wenschelijkheid 
van faillietverklaring zou kunnen bestaan, vóórdat de schuldenaar heeft 
opgehouden te betalen, maar het ontbreken van den eersten eisch voor 
faillietverklaring maakt, dat alsdan niemand het recht heeft zich op die 
wenschelijkheid te beroepen. Evenzoo kan omgekeerd iemand ophouden 
te betalen, en toch faillietverklaring voor zijne schuldeischers niet wen-
schelijk zijn, bijv. omdat een winstgevende zaak of betrekking of schoone 
vooruitzichten daardoor (voor hem, en in de g'evolgen ook voor zijne 
schuldeischers) zouden kunnen verloren gaan. Daartep;enover staan dan 
de redenen, die in hel algemeen faillietverklaring wel wellschelijk maken, 
en de vraag, waaraan het meeste gewicht moel worden gehecht, is eene 
vraag van karakterbeoordeeling en van kansberekening. Maar in den regel 
behoort kansberekening niet bij de rechterlijke macht thuis. Het zijn de 
schuldeischers, die geroepen zijn deze wenschelijkheid te beoordeelen, zoo 
al niet uitsluitend , dan toch in de eerste plaats. Het is lmn belang, Indien 
de rechter optreedt tot beoordeeling van met het oog 
rJÏet op rechten, maal' op belangen, dan g'eschiedt het tot aanvulling van 
bevoegdheid, tot het doen lan benoemingen, tot beslissing' waar meel' 
dan één belanghebbende bij de zaak betrokken zijn en verschil van inzicht 
verondersteld wordt. Zoo bij machtig'i ng van voogden, bij homolog'a tie 
van akkoord, bij hel verleen en van surséance. [n dergelijk e gevallen 
worden de belanghebbenden in de eerste plaats in de zaak gekend en 
daardoor aan den rechter de middelen verschaft 0111 te kunnen oordeelen, 
Aan homologatie van akkoord en aan het verlccnen van surséance (om 
nu bij gemeenschappelijke belang'en van cI'editeuren te blijven) l1.'aat eene 
stemming van crediteuren vooraf, en zonder eene dool' de wet bepaalde 
meerderheid kan noch akkoord noch surséance tot stand komell. 

Maal' el' is nog meer. Indien de rechter bij surséance het vorderings-
recht del' schuldeischers tijdelijk buiten werking' l1.'eschiedt dit niet 
zonder dat dool' goede waarborgen gèzorgd wordt, dat de schuldeischers 
door het niet uitspreken van faillissement geen schade lijden. Er worden 
hewind voerders benoemd, zonder wiel' medewerking' de schuldenaar niet 
mag handelen, en betaling van vóór de surséance bestaande 
schulden (buiten enkele bevoorrechte) mag geschieden clan :.I3.ll alle 
schuldeischers gezamenlijk in evenredigheid hUIJner vorderingen. 
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Niets van dat alles bij de t.oepassing van het slot der eerste alinea 
van art. 1. 

De crediteuren worden niet opgeroepen om gehoord te worden, veel-
min om te stemmen over belangen, waarbij zij toch in de eerste plaats 
betrokken zijn. De rechter ontvangt geene andere voorlichting dan die 
hij verkrijgen l,an van den faillissement aanvragenden sch uldeischer, van 
den schuldenaar en eventueel van in verzet komende schuldeischers. De 
schuldeischer, die het fai ll issement aan vraagt, vertegenwoordigt alleen 
zijn eigen belang. De schuldenaar, die het verzoek tegenspreekt, zal de 
gelegenheid niet vel zuimen om te beweren, dat faillietverklaring met het 
welbegrepen belang zijner schuldeischers in strijd zou zijn; maar die be-
wering is in zijn morld verdacht. En de schuldeischers, die tegen de 
faillietverklaring in verzet komell, zullen ook onder de niet geheel on-
gegronde verdenking liggen van tot de vrienden van den schuldenaar te 
behooren. 

De rechter zal dus oordeelep over het gemeenschappelijke belang der 
schuldeischers, zonder dat hun een gepaste invloed op zijne beslissing is 
toegekend, en zonder dat hij zelf hunne belangen behoorlijk kent of 
kennen kan. En indien hij de faillietverklaring van den schuldenaar, die 
heeft opgehouden te betalen, weigert omdat hij haar niet acht te zijn in 
het gemeenschappelijk belang der schuldeischers, staat hem geen enkel 
middel ten dienste, om hen te beschermen tegen wanbeheer van den 
schuldenaar, verspilling van het actief en bevoordeeling van den eenen 
schuldeischer boven den anderen . De schuldeischers kunnen alleen den 
gewonen weg van rechten inslaan, maar geen curator zal hunne belangen 
beschermen tegen de handelingen van den schuldenaar. 

In een academisch proefschrift van den heer J. L. F. BÖHTLINGK, dat 
in den loop van dit jaar is uitgekomen, getiteld: »Enkele opmerkingen 
over art. 1 van de wet op het faillissement en de surséance van betaling", 
en waarvan de schrijver zich overigens aan de zijde van den onderge-
teekende schaart, wordt één geval genoemd, waarin de bijvoeging in 
art. 1 zijn nut zou hebben, nl. dat waarin de rechter de faillietverklaring 
zal weigeren uit te spreken wegens de geringheid der activa. Dat nut zal 
zeer klein zijn: want art. 16 der wet bepaalt reeds, dat de poverheid des 
boedels hetzij tot kostelooze behandeling of zelfs tot. opheffing van het 
faillissement kan leiden. Maar die bepaling van art. 16 is buitendien beter 
dan eene van faillietverklaring a priori, omdat men vooraf den 
toestand des boedelS niet met zekerheid kennen kan. 

Met faillietverklaring beoogt men: 

eene gemeenschappelijke, dus eenvoudiger en minder kostbare vereffe-
ning van het actief, dan wanneer zij bij gewone executie geschiedt; 

een waarborg, voor zoo veel mogelijk, dat geene goederen aan het 
verhaal onttrokken worden; 

te verhinderen, dat ten laste van het bestaande actief nieuwe schulden 
worden gemaakt; 

te voorkomen, dat de eene schuldeischer boven den anderen wordt 
bevoordeeld. 

Alleen echter, indien de schuldenaar ophoudt te betalen, hebben de 
schuldeischers daarop recht. Dat recht, en dat recht alleen heeft de rechter 
te onderzoeken. 

Maar over de beteekenis en de gepastheid van het criterium »ophouden 
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te betalen" is twijfel ontstaan. Die twijfel moet zoo noodig worden opge-
hp-ven; maar dan ook door eene bepaling, die niet ligt buiten het terrein 
waarop de quaestie ontstaan is. 

Men heeft de uitdrukking »ophouden te betalen" opgevat alsof zij 
gelijkluidend was met: eene schuld niet betalen. Men heeft daarbij mis-
kend, dat ophouden te betalen een tGestand aanwijst, en niet een op 
zich zelf staand, misschien aan bijzondere redenen toe te schrijven feit. 
Welnu, men noeme dat woord toeHtand uitdrukkelijk in de wet, en de 
oorzaal, van misvatting is weggenomen. Niet alleen - wat vanzelf spreekt -
valt daaronder evenmin als thans eene weigering van betaling op grond 
dat de schuld betwist wordt of niet verschenen is, noch het nalaten van 
betaling waal' geen betaling gevraagd is; want waal' geene verplichting 
tot betaling vaststaat, daar staat de schuld gebeel buiten den toestand van 
betalen of niet-betalen, en waar geen betaling gevraagd is , kan van geen 
nalatigheid, laat staan van een toestanrl van nalatigheid, sprake zijn. 
Maar ook het niet terstond betalen van erkende en verschenen schulden 
waarvan betaling verlangd wordt, zal , indien op grond daarvan failliet-
verklaring wordt aangevraagd, getoetst moeten worden aan de vraag, of 
daarin, in verband met bestaande handels- of maatschappelijke I'ewoonten, 
de overgang gelegen is van een toestand, waarin men z,ine schulden be-
taalt, tot een toestand waarin men daarmede heeft opgehouden. Uitzon-
deringen zullen zoowel in den eenen als in den anderen toestand kunnen 
voorkomen, zonder het karakter van den toestand zei ven te wijzigen. 
Daarover moet de rechter oordeelen. Hij zal daarbij, evenals bij ieder 
oordeel over feiten, wel eens voor eene moeilijke beslissing komen te 
staan, maar dit zal niet meer het gevolg zijn van eene verkeerde opvatting 
van de uitdrukking »ophouden te betalen", noch van eene enkele, buiten 
haar verband genomen plaats uit de Memorie van Toelichting del' wet, 
indien art. 6 eene bepaling zal bevatten, die het juiste begrip aan wijst 
en bevestigt. 

Ook het verschil van toestand tusschen kooplieden en niet-kooplieden 
zal daarbij ten volle tot zijn recht komen. Op dat verschil is reeds in de 
Memorie van Toelichting der wet (Gedrukte stukken 18DO-1891 100, 
nO. 3, bladz. 12 [zie hiervoor bI. 501), gewezen, maar geen beroep op 
de stelling, dat dezelfde woorden der wet voor kooplieden en niet-koop-
lieden dezelfde beteekenis moeten hebben, zal daartegen meer openstaan, 
indien niet langer van woorden, maar van toestanden sprake is; want 
dat de toestanden van kooplieden en die van niet-kooplieden uiteenloopen, 
en (laarop dus bij eene beoordeeling van feitelijke toestanden moet 
worden gelet, zal wel niet betwijfeld worden. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Antwoord van 
den Voorsteller. 

Algemeene Beschouwingen. 
In de eerste plaats verklaarden enkele leden tegen de in de nieuwe wet 

geopende mogelijkheid, dat ook niet-kooplieden failliet zouden worden 
verklaard, zoozeer overwegende bezwaren te hebben, dat zij aan de 
invoering dier wet hun stem niet zouden geven. Wel is waar kwam de 
thans voorgestelde wijziging hun voor eene verbetering te zij n, maar 
niettemin wenschten zij de wet niet in werking te zien treden. Afgezien 
van de theoretische bezwaren tegen de gelijkstelling van kooplieden en 
niet-kooplieden in de faillissements,wet, vreesden zij vooral de misbruiken 
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die daarvan in de practijk zouden worden gemaakt. Wanneer ieder, die 
tijdelijk in geldelijke moeilijkheden verkeert, of ook buitendien op een 
g-egeven oogenblik niet over voldoend kasgeld beschikt om deze of gene 
vordering te voldoen, blootstaat aan het gevaar , dat iemand, die eene 
vordering op hem heeft of machtig kan worden, ten zijnen aanzien een 
verzoek tot failli etverklaring kan indienen, is de weg open voor kwade 
practijken van allerlei aard. Het middel om iemands aanzien te krenken 
of hem in zijne maatschappelijke positie te benadeelen zou te zeer voor 
de hand liggen , dan dat daarvan geen misbruik zou worden g'emaakt. -
Deze leden betreurden, dat de voorsteller, die blijkens de Memorie van 
Toelichting toch ook een onderscheid tusschen den toestand van j) OP-
houden te betalen" \"oor kooplieden en niet-kooplieden erkent, in dien 
gedachten gang niet een stap verder is gegaan, Want waar het op aankomt 
is dit: voor den koopman blijkt de toestand van déconfitul'e uit het op-
houden van betalen, en men kan dus die beicle uitdrukkinge n gelijkluidend 
achten, waar het kooplieden geldt; maar voor particulieren verliest cle 
technische term »ophouden te betalen" zin en beteekenis. Een particulier 
kan in geldverlegenheid zijn , zonder in den toestand ven déconfitllre te 
verkeeren. Nu moet bij geld verlegenheid van den particulier diens fail-
lissement niet behoeven te volgen , bij déconfitllre wel. Deze laats te kan 
alleen blijken , wanneer men voor het fai llissement van den particulier 
dezelfde eischen stelt a ls thans voor zijne verklaring in staat van ken lijk 
onvermogen. 

Zeer vele andere leden vreesde n in de practij k de geschetste gevaren 
niet en juichten de bij de nieuwe wet genomen beslissing toe. Zonder 
in het debat omtrent de wenschelijkheid, om ook niet-kooplieden failliet 
te kunnen doen verklaren, te willen terugtreden, wezen zij er toch op , 
d:!t de gelijkstelling van kooplieden en niet- kooplieden welhaast onver-
mijdelijk is geworden, nu de grens , die het Wetboek van Koophaudel 
tusschen die beide categoriën van personen aangeeft, in het leven allengs 
moeilijker is te trekken. Aan de wijze, waarop iu het geldende recht het 
doen uitspreken van den staat van kenlijk onvermogen is geregeld , kleeft 
bovendien het bezwaar , dat wegens de zware eischen, die de wet stelt , 
het vermogen van den schuldenaar in den regel reeds is verdwenen , 
voordat de staat van kenlijk on\"ermogen ka n worden uitgesproken , 

De voorsteller heeft met veel belangstelling kennis genomen van de 
hem medegedeelde beschou wingen . Met genoegen zag hij daaruit , 
dat zijn voorstel niet zonder steun gebleven is. De leden, die het 
tegenover 'andere \'erded igd hebben, hebben hem de beantwoording 
gemakkelijk gemaakt. Toch zal ook nog wel van hemzei ven eene 
nadere uiteenzetti ng van zijne denkbeelden verwacht worden. 

Enkele leden hebben zich naar aanleiding van dit voorstel opnieuw 
begeven in den strijd over de vraag, of niet-kooplieden met koop-
lieden behooren te wOt'den gelijk gesteld voor de wet op het faillis-
sement en de surséance van betalillg. De voorsteller zal hen in deze 
beschouwingen niet volg'en. Van hem is geen voorstel te wachten om 
in dit opzicht eene wijziging in de aangenomen wet te bl'eng'e n. 

Van verschillende zijden wel'd de opmerking gemaakt, dat dit wets-
voorstel ontijdig is te achten. W anneel' men nagaat, wat de I'oorsteller 
ter aanbevelin:r daarvan in het midden brengt, dan blijkt dat hij het-
ze lfde wil uitdrukken, wat ook de bedoeling was bij de samenstelling 
van het tegenwoordig art. 1. Slechts vreest hij eene interpretatie, die 
aan art. 1 eene andere toepassing zou ge ven. Nu ligt de tegenwerping 
voor de hand, dat vóórdat men op dien grond eene onlangs vastges telde 
en nog niet ingevoerde wet wijzigt, het raadzaam zou zijn af te wachten, 
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of het gevreesde bezwaar zich in de practijk zou voordoen. Wellicht. 
vestigt zich omtrent art. 1 dadelijk eene jurisprudentie, waarmede ook 
zij, die thans in de vrees van den voorsteller deelen, volkomen vrede 
kunnen hebben. Waarom zou men in dat geval de wet wijzigen 'I Mocht 
omgekeerd in de practijk blijken dat. de rechterlijke colleges zich ge-
drongen zouden achten aan art. 1 de te geven, waartegen de 
voorsteller wil waken, en die inderdaad me mand wenschelijk kan ach-
ten, dan ware het nog tijd, om aan het bezwaar, dat alsdan niet pro-
blematiek meer zou zijn, door eene wetswijziging tegemoet te komen. 

Dit betoog ontmoette tegenspraak van de zijde van andere leden, die 
de goede gelegenheid welke de invoering der wet aanbiedt, niet onge-
bruikt wenschten te laten voorbijgaan, om den zin te verduidelijken van 
een artikel, dat, bl\ikens al hetgeen daaromtrent werd verhandeld , tot 
uiteenloopende opvattingen aanleiding geeft. Juist omdat dit verschil in 
interpretatie bij de samenstelling der wet zoozeer aan het. licht kwam, 
zijn moeilijkheden in de practijk te verwachten. Voor iedere meening 
zijn bewijsgronden uit de Handelingen der Staten-Generaal aan te voe-
ren. Ook de redactie van art. 198 draagt er toe bij om de opvatting te 
doen huldigen, dat in art. 1 twee eischen zijn gesteld, namelijk ophou-
den te betalen en belang van schuldeischers. Waarom zou men die moei-
lijkheden eerst laten ontslaan, wanneer men in de gelegenheid is ze van 
te voren op bevredigende wijze af te snijden'! Bovendien, nadat van 
sommige zijden bezwaar gemaakt is tegen invoering der faillissements-
wet zonder verandering van redactie, ofschoon men overigens met die 
wet was ingenomen, moest een voorstel, tot het wegnemen der bezwaren 
door wetswijziging, door de voorstanders der wet met ingenomenheid 
worden begroet. 

Van verschillende zijden werd de opmerking gemaakt, dat het 
voorstel ontijdig is te achten. Eerst zou, meende men, moeten wor-
den afgewacht, of de gevreesde gevolgen zich zouden voordoen. Mis-
schien zou eene zich terstond vestigende jurisprudentie de ijdelheid 
dier vrees aantoonen. 

Reeds hebben andere leden deze zienswijze bestreden. De voorsteller 
sluit zich geheel bij hen aan. 

Het gevolg geven aan het geuite denkbeeld zou eene kansrekening 
zijn. Nu vraagt de voorsteller reeds terstond: waarom een kans te 
verllÎezen hoven eene zekerheid, en waarom tot later uit te stellen, 
wat men met minder bezwaar {jadelijk doen kan 'I Maar zwaarder 
nog weegt een ander argument. Om op kansrekening te bouwen, 
moet er eene goede kans zijn, en deze ontbreekt hier. 

Vooreerst hierom. Alleen eene beslissing van den Hoogen Raad 
zou met eenige waarschijnlijkheid eene algerneenejurisprudentie kun-
nen vestigen. Maar daar zal het niet zoo licht toe komen. De lagere 
rechter zal bij faillietverklaring zeggen, dat de schuldenaar heeft 
opgehouden te betalen en dat faillissement in het gemeenschappelijk 
belang {jer schuldeischers wenschelijk is; bij afwijzing , dat het op-
houden met betalen niet gebleken is, of dat faillissement in het ge-
meenschappelijk belang niet wenschelijk is. Verder motiveeren zal de 
rechter waarschijnl\ik in den regel noch de eene noch de andere 
beslissing. De ondergeteekende kan niet bevroeden, op welken grond 
de Hooge Raad in zulk een geval hetzij de eene, hetzij de andere 
uitspraak zou kunnen casseeren. Het zal echter kunnen voorkomen, 
dat strijd over speciale feiten de rechtsquaestie op den voorgrond 
dringt, en de rechtbank daarin aanleiding vindt tot eene breedere 
moliveering van haar vonnis. Indien de in hel ongelijk gestelde partij 
dan bereid is de kosten van hooger beroep en van beroep in cassatie 

14 
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te dragen, zal de Hooge Raad tot uitspraak over de rechtsquaestie 
geroepen worden; maar hoe lang zal het misschien duren, eer al de 
omstandigheden zich vereenigen , die daartoe kunn en leiden? De eer-
ste kans, die van beoordeeling der zaak door den Hoogen Raad. is 
dus waarschijnlijk niet te verkrijgen dan ten koste van eene vrij 
groote vertraging. 

Stel nu, men heeft het zoo ver gebracht; staan dan ten minste de 
kansen van eene beslissing in den eenen, en die van eene beslissing 
in den anderen zin gelij k '! Geenszins. 

Voordat de voorsteller dit gaat aantoonen, moet hij opkomen tegen 
eene voorstelling. in dit gedeelte van de beschou wingen del' Kamer 
voorkomende. Hij leest daarin , dat hij -hetzelfde zou willen uitdruk-
ken, wat ook de bedoeling was bij de samenstelling van het tegen-
woordige art. 1. In die voorstelling kan hij niet berusten. Men kan 
zelfs niet spreken van ééne bedoeling, welke aan de verandering in 
art. 1 gebracht, ten grondslag lag : want de bedoelingen liepen zeer 
uiteen. Er waren leden , die de faillietverklaring van niet-kooplieden 
wilden bemoeilijken. De heer VAN HOUTEN was hun woordvoerder. 
Deze heeft onomwonden uitgesproken, dat tegenover particulieren 
niet de bandhaving van het r echt, maar de moeilijkheid dier hand-
having de goede zijde der bestaande wet was. Wat de voorsteller de 
onbruikbaarheid van art. 883 Rechtsvordering noemt, moet den heer 
VAN HOUTEN daarin juist aangetrokken hebben. Deze heeft zelf een 
amendement voorgesteld; maar toen dat van den heer VAN DER KAAY 
was ingediend , trok hij het zijne in. Een ander lid der Kamer , de 
heer VAN KARNEBEEK , had ook een amendement voorgesteld , bij welk 
amendement uitdrukkel\ik onderscheid werd gemaakt tusschen koop-
lieden en niet-kooplieden; maar ook deze trok zich voor het amen-
dement VAN DER KAAY terug. Ieder was dus door dat amendement 
bevredigd , hoewel de heer VAN DER KAAY het bijna uitsluitend had 
voorgesteld als eene verduidelijking van het begrip ophouden met 
betalen. Bevreemden kan ons dat niet: want de voorwaarde, waarin 
de heer VAN DER KAAY die verduidelijking meende te vinden. ging 
zooveel verder, en zou de faillietverklaring zoodanig bemoeilijken, 
-dat ook lede n, wien het vooral om die bemoeilijking te doen was, 
tevreden konden zijn. Men meene echter niet, dat de ontwerper van 
het thans ingediende wetsvoorstel. die de handhaving van het recht 
niet bemoeilijken, maar de duidelijkheid en zekerheid van het recht 
door alle middelen bevorderen wil, in die ingenomenheid moet deelen. 

De voorsteller keert thans terug tot zijne bewering dat de twee 
kansen, voor zooveel de te verwachten jurisprudentie hetreft, niet 
gelijkstaan. Hij heeft in zijne Memorie van Toelichting aangetoo nd , 
dat de failliet verklaring afhankelijk is gemaakt van eene voorwaarde, 
uitgedrukt in deze woorden: »indien dit in het gemeenschappelijk 
belang zijner schuld eischers wenschelijk wordt geoordeeld. " Nu komt 
hem de kans uitermate gering voor, dat de rechter deze voorwaarde als 
niet geschreven zal beschouwen. En toch hierop komt het neer: van die 
voorwaarde niets te behouden dan het meen 'oud van het woord schtûd-
eischers (ten einde daarmede te betoogen , dat het bestaan van slechts 
één schuldeischel' niet voldoende is om iemand failliet te doen ver-
klaren), maar alles wat er verder in de voorwaarde voorkomt van 
wenschelijkheid en gemeenschappelijk belang over boord te werpen, 
omdat, indien iemand zijne schulden niet betaalt, faillissement altijd 
in het gemeenschappelijk belang der schuldeischers zou zijn . Dit nu 
zou in str\id z\in met eene gezonde wetsuitlegging. Zelfs al wilde men 
uitsluitend op de door den heer VAN DER KAAY aangevoerde gronden 
letten (wat toch waarlijk ook niet gaat, nu de heer VAN HOUTEN en 
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zij, die het met hem eens waren, voor het amendement VAN DER 
KAAY hebben gestemd), dan nog mag de rechter , indien de wetgever 
een verkeerd middel kiest om zijn doel te bereiken , dat middel niet 
buiten toepa8sing laten. En even min laat de logica toe , te gelijk aan 
te nemen, dat faillissement in sommige gevallen niet, en in alle 
wel wenschelijk zou zijn. Is faillissement altijd wenschelijk , omdat 
het eene eenvoudige liquidat.ie, een ordelijk beheer en het voorkomen 
van knoeierijen ten gevolge heeft, dan komt het stellen Jer quaestie 
van wenschelijkheid niet te pas; moet daarentegen faillietverklaring, 
om uitgesproken te kunnen worden, in het gemeenschappelijk helang 
der schuldeischers wenschelijk g'eoordeeld worden, dan moet ook de 
mogelijkheid bestaan, dat zij somtijds in dat belang niet wenschelijk 
wordt geacht. Op eene jurisprudentie te rekenen, met deze eenvou-
dige waarheden in strijd, schij nt den voorsteller eene kansrekening 
te zijn, gebouwd op slechte kansen. 

Omtrent het voorgestelde zelf werd verschillend gedacht. De gronden, 
door de tegenstanders aangevoerd, liepen intusschen zeer uiteen. De 
voornaamste bezwaren kwamen op het volgende neer. 

In de eerste plaats waren er leden, die in de wet, gelijk zij thans 
luidt, geene wijziging wilden brengen. Huns inziens ligt in de woorden: 
»indien dit in het gemeenschappelijk belang zijner schuld ei sc hers wen-
schelijk wordt geoordeeld" een goede waarhorg tegen lichtvaardige fail-
lietverklaring van particulieren. De rechter zal zich, bij behoud van die 
woorden, rekenschap moeten geven, dat het verzoek tot taillietverklaring 
inderdaad wordt gedaan met het oog op de belangen der schuldeischers, 
en niet gebruikt wordt als middel om den schuldenaar te krenken of 
te benadeelen, of wel om diens verwanten geld af te persen. Ditzelfde 
wordt niet bereikt indien men voor ))ophouden te betalen" in art. 6 
spreekt van ))toestand van het ophouden met betalen." De particulier 
kan zeer wel tijdelijk in iléconflture zij n, zonder dat zijn faillissement 
zelfs wenschelijk is voor zijne schuldeischers. Men denke zich het geval, 
dat een ambtenaar, die een aanzienlijk traktement geniet buiten staat 
geraakt zijne schulden te betalen, en dat faillissement ontslag uit de 
betrekking noodzakel\ik zou maken. Nu zou het faillissement van dien 
ambtenaar zeker niet wenschelijk zijn in het gemeenschappelijk belang 
van zijne schuldeischers, en toch zou, bij aanneming van de voorgestelde 
wijziging, de rechter dit op verzoek van een hunner moeten uitspreken. 

Andere leden deelden in deze zienswijze, maar achtten anderzijds de 
wijziging, voor zoo veel kooplieden betreft, eene goede verbetering. Op 
grond daarvan opperden zij het denkbeeld, of het niet mogelijk ware 
voor de faillietverklaring van niet-kooplieden de wet te behouden gelijk 
zij luidt en voor die van kooplieden de redactie van den voorsteller aan 
te nemen. 

Tegen deze beschouwingen werd door de voorstanders der voorgestelde 
wijzigingen vooreerst opgemerkt, dat verwezenl\iking van dit laatste 
denkbeeld den rechter weder in de noodzakelijkheid zou brengen uit te 
maken, of de schuldenaar al of niet koopman was, terwijl de gelijk-
stell ing van kooplieden en niet-kooplieden in de nieuwe wet voor een 
goed deel juist geschiedde om de moeilijkheid dier beslissing te ontgaan. 
Wat voorts betrof de tegenwerping, dat bij aanneming der voorgestelde 
wijziging het faillissement zou kunnen uitgesproken worden ook wanneer 
dit niet was in het gemeenschappelijk belang der schuldeischers, zoo 
wezen deze leden er op, dat de verplichting, den rechter opgelegd, 
om op ria! belang te letten, geen of weinig waarborgen geeft, aangezien, 

ook in de Memorie van Toelichting wordt aangetoond, de rechter 
met in de gelegenheid is zich dien aangaande een juist oordeel te vor-
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men. Orrwekeerd bestaat bij behoud van de slotwoorden \'an het eerste 
lid van alt. 1 der wet het gevaar, dat de faillietverklaring zal geweigerd 
worden, ook al is deze in het belang der schuldeischers dringend noo-
dil(, wann eer namelijk den het bestaan van dat niet zóó 
kan worden aanp:etoond , als hij meent te moeten verlangen . .bovendien 
moest men hierbij niet over het hoofd zien, dat ook in het geldende 
recht de faillietverklaring van den koopman geschied t op verzoek van 
een der crediteuren, wanneer het blijkt dat de debiteur »fout" is, ter-
wijl het gezamenlijk belang zijner schuldeischers d.aarbij buiten beschou-
wing blijft, al kan het ook ten aanzien van koophed en voorkomen, dat 
de crediteuren minder zouden verliezen, indien het. fai llissement niet 
werd uitgesproken. Te dien aanzien zou dus de toestand voor de credi-
teuren der niet-kooplieden dezelfde worden als in het geldend recht voor 
die der koopliede n. De aanneming van het amendement van den heer 
VAN DER KAAY geschiedde dan ook niet met het oog op de bezwaren , 
die in dit opzicht de practijk aan het licht zou hebben gebracht. 

Een andere groep van leden verklaarde de bijvoeg.ing der woorden 
»indien dit in het gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers wen-
schelijk wordt geoordeeld" in de ar tt. 1 en 6 der wet te betreuren , en 
bereid te zijn die alsnog te schrappen , maar was niet ingenomen met 
de nieuwe redactie dool' den voorsteller voor art. 6, 2de lid, ontworpen. 
Huns inziens zouden, bij aanneming daarvan, soortgelijke bezwaren als 
waartegen de voorgestelde wijziging gericht is, grootendeels blijven be-
staan. 

De voorste ller , aldus luidde hun betoog, merkt terecht op, dat de 
rechter in de meeste gevallen niet in staat zou zijn na te gaan of de 
faillietverklaring zou strekken in het gemeenschappelijk belarlg der schuld-
eischers. Hij is daartoe niet voldoende op de hoogte van de omstandig-
heden van den debiteur. Maar nu wil de voorsteller in art . 6, 2de lid , 
bepalen, dat de toestand van het ophouden met betalen moet blij ken, 
terwijl hij aan het slot der Memorie van Toelichting uiteenzet, dat het 
bewijs van dien tcestand van omstandigheden afhangt, en dat speciaal 
ook op het verschil in toestand tusschen Iwoplieden en niet-kooplieden 
zal moeten worden gelet. Begreep men het goed, dan zou in den 
gedachtengang \'an den voorsteller de practijk ten aanzien van de koop-
lieden moeten blijven wat zij is, terwijl ten aanzien del' niet-kooplieden 
in het overgroote meerendeel der gevallen meer zou moeten blijken dan 
thans als bewijs van ophouden van betalen van · kooplieden wordt gevor-
derd. Maar dan rijst de vraag, of het voor den rechter niet even bezwaarlijk 
zou zijn, zich van den vermogenstoestand van den debiteur en van diens 
bijzondere omstandigheden op de hoogte te stellen, als om het belang 
der crediteuren bij de faillietverklaring te beoordeelen. In de wet heeft 
men de deur opengezet voor eene betwisting der faillietverklaring met 
een beroep op het ontbreken van belang bij de schuld eisehers ; maar zou 
men bij aanneming van het voorgestelde niet evenzeer, ook al was het 
0r.houden te betalen bewezen, strijd mogelijk maken over het aanwezig 
Zijn van »den toestand" van ophouden met betalen 'I 

Deze leden zouden daarom de voorgestelde wijziging op art. 1 wen-
seben aan te nemen, en in art. 6 , 2de lid, willen sch rappen de woor-
den: »door de rechtbank in het gemeenschappelijk belang der schuldei-
schers wenschelijk geoordeeld". Men zou dan zoowel ten aanzien van 
kooplieden als van niet-kooplieden dezen toestand krijg'en , dat wanneer 
een debiteur bl eek zijn schulden niet te kunnen betalen, diens faillis-
sement zou worden uitgesproken, tenzij hij kon aannemelijk maken, 
dat die betaling achterwege bleef, niet len gevolge van den toestand 
van déeonfiture, waarin hij zich bevond , maar door toevallige of voor-
bijgaande omstandigheden. Tegenover hen, die zich zoozeer bezorgd ma-
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ken voor Iichtvaardig.e van niet-kooplieden, weed nog 
gewezen op de voorzIchtigheId, waarmede ook thans de rechter bij het 
uitspreken van faillissementen te werk gaat. 

Dit gevoelen werd bestreden rloor anrlere leden, die de hier gemaakte 
bedenkingen tegen de voorgestelrle van art. 6, 2de lid , gezocht 
noemden. Leest men het artikel in geheel en brengt men behoorlijk 
verbnnd tusschen de verschillende rleelen der zinsnede, dan sprinp;t de 
beteekenis der wijzigiog in het oog. Vooreerst zou, bij aanneming van 
het voorgestelde, het belang del' crediteuren buiten beschouwing kunnen 
blijven, en dus (te mogelijkheid zijn afgesneden dat een reèhter zou 
weigeren de faillietverklaring uit te Sf reken , op grond dat het bewijs 
van dat belang niet ten volle geleven was. Slechts zou llsummierlijk" 
moeten blijken van het bestaan van daadzaken of omstandigheden, welke 
aantoonen dat de toestand van het ophouden met betalen aanwezig is. 
De bedoeling dezer woorden is geene andere dan om de uitlegging, die 
door de jurisprudentie aan art. 764 van het Wetboek van Koophandel 
is gegeven, te bestendigen. Alleen is, om te gpmoet te komen aan de 
bezwiJ,ren van hen die de niet-kooplieden tegen kwade praktijken willen 
vrijwaren, het begrip llophouden te betalen" zóó omschreven, dat het 
niet-voldoen van één opeischbare schuld door een overigens solventen 
schuldenaar niet tot faillietverklaring zal leiden; bij hem is de toestand 
van ophouden met betalen niet aanwezig, Nu moge die uitdrukking niet 
onberispelijk zijn, men is toch in gebreke gebleven eene betere aan te 
geven. 

Er waren vele leden, die de gevreesde bezwaren tegen de artikelen 
1 en 6 niet zoozeer duchtten, maar die zich niettemin bij de wijziging 
konden neerleggen en dan ook voornemens waren hun stem aan dit 
wetsontwerp te geven. 

Voorts gingen stemmen op, die het lverstandigst achtten, als art. 6, 
2de lid, eene bepaling in den geest van art. 766 van het Wetboek van 
Koophandel op tè nemen. De voorsteller beoogt toch de geldende practi:jk 
ook voor de toekomst te bevestigen. Maar ware dan niet het een voudigst 
de gelrlende omschrijving te behourlen '? 

Hiertegen werrl aa nge roerd, dat het voorstel tracht te gemoet te ko-
men aan de bezwaren van hen, die eenigen waarborg wenschen tegen 
lichtvaardige failli etverklaring van niet-kooplieden , en dat, afgezien daar-
van, het voorgestelde veel overeenlwmst heeft met artikel 766 van het 
Wetboek van Koophandel. 

Is [derhalvel het verwijt van ' ontijdigheid ten onrechte tegen het 
voorstel gericht, zoo moet dit nu verder verdedigd worden tegen den 
tweeledio-en aan val , dat de voorwaarde van art. 1 ten onrechte weer 
uit de zou worden gelicht, en dat de wijziging, waardoor het 
ophouden met betalen als een toestand wordt gequalificeerd, verwer-
pelijk is. Tot die dubbe le verdediging gaat de voorsteller thans over. 

De voorwaarde. - Het eerste dat vaststaat is, dat de voorwaarrl e , 
zooals de wet thans luirlt, niet gebruikt kan worrlen om op kooplie-
lieden niet, op particulieren wel te worden toegepast. Dat gaat niet, 
waar eene algemeene voorwaarde gesteld is , toepasselijk op alle soort 
van schulrlenaren. Maar de voorsteller voegt er terstond b\i, dat, 
indien de voorwaarde goed moest worden geacht voor particulieren, 
er ook geen reden zou zij n haar af te keuren voor kooplieden. Is 
een onderzoek naar de wenschelijkheid van faillietverklaring in .het 
gemeenschappelijk belang der schuldeischers nuttig en mogelijk, dan 
hebben de van kooplieden daarop evenveel recht 
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die van niet-kooplieden. Omgekeerd, behoorl het criterium van wen-
schelijkheid in het gemeenschappelijk belang, om verschillende zoo 
aanstonds nog weder te noemen redenen. niet gesteld te worden, 
dan moet dit evenmin voor particulieren als \"oor kooplieden in de 
wet worden gebracht. In geen geval is de voorstell er derhalve bereid, 
naar den wensch van sommige leden, eene onderscheiding die hij tot 
dusver niet g'ernaakt heeft, in zijn voorstel op te nemen en de voor-
waarde voor den een te behouden , voor den ander te laten varen, 

Kortelijk herhaald , zijn de gronden voor het laten vervallen der 
voorwaarde deze: 

de rechter spreellt recht; maar het ligt niet op zijn weg om (bui-
ten exceptioneele gevallen , exceptioneel onderzoek en exceptioneele 
waarborgen) den loop van het recht te stuiten en zijne uitspraak te 
doen rusten op eene kansberekening of de schuldeischers bij faillis-
sement zullen winnen of verliezen; 

den rechter worden in de wet op het faillissement, wel met be-
trekking tot surséance, maar niet de vraag van faill ietverklaring, 
de middelen verschaft om over het gemee uschappelijk belang der 
schuldeischers te kunnen oordeelen; 

evenmin wordt de vraag van faillietverklaring aan de belang-
hebbende personen de gelegenheid gegeven daarover te stemmen 
(wederom in tegenstell ing van hetgeen bij surséance geschiedt), en 
toch zou dit moeten bepaald zijn : want terwijl ieder individueel een 
beroep mag doen op het recht, kunnen alleen de cre-
diteuren eene uitspraak doen over hun gemeenschappelijk belang; 

eindelijk , indien de rechter, niettegenstaande het ophouden met 
betalen aanwezig is, faillietverklaring zou mogen weigeren, zou de 
wet hem tevens de macht moeten geven, om door waarborgen (gelijk 
dit bij surséance geschiedt) te voorlwmen, dat de schuldenaar, tot 
groot nadeel zijner schuldeischers, zijn actief vermindere en zijn pas-
sief vermeerdere of wel den eenen schuldeischer bevoordeele boven 
den anderen. 

Ieder crediteur komt op voor zijn eigen belang krachtens zijn eigen 
recht. Is de uitoefening van dat recht in strijd met het gemeenschap-

belang der schuldeischers, dan ligt het op den weg van den 
debiteur schuldeischers bijeen te roepen, hun opening van zaken 
te doen, hen te laten beslissen en als aan eene minnelijke rege-
ling de voorkeur geven , hun, door medebeheer van crediteuren, een 
waarborg te verschaffen voor goed beheer in het gemeenschappelijk 
belang. Zoo is het tot dusver gegaan bij kooplieden, en er is 
geen reden waarom het anders zal gaan bij particulieren. 

Ook voor het geval dat. een cred iteur in zijne handelingen tegen-
over zijn debiteur niet geleid zou worden door het belang, dat hij 
bij de betaling zijner schuldvordering heeft, maat' door vijandschap, 
wraak of onedele concurrentie, staan particulieren met kooplieden ge-
lijk. Bij kooplieden hee ft de mogelijkheid daarvan tot dusver geen 
bezwaar opgeleverd. Dat moge ook verder tot geruststelling strekllen. 
Maar wil men voor zulke vervolging zich beducht blijven maken, 
men leide uit de van hetgeen men vreest , vooral deze 
gevolgtrekking af, dat ieder zorge zich niet door zijne schu lden in de 
macht van geweten looze lieden te stellen: want zij, die geen middel 
ontzien om een ander ten val te brengen of te onderkruipen, hebben 
de mogelijkheid van fa illietverklaring niet noodig, om den sch uldenaar 
te schaden, die persoonl,ike waardigheid, zijne onafhankelijkheid 
en zijne positie in de maatschappij slechts kan ophouden dool' het 
onbekend blijven van den fi nancieel en toestand waarin hij verkeert. 

Aan het slot van dit deel van zijn betoog wil de voorsteller nog 
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een punt bespreken, dat hij in de Algemeene Beschouwingen niet 
vermeld heeft gevonden, maar dat toch volledigheidshalve niet onbe-
sproken mag blijven. Het is hem wel eens voorgekomen, naar aan-
leiding van sommige uitdrukkingen, door den Minister ter verdediging 
van het door dezen aangenomen amendement gebezigd, dat althans 
de Minister meer bedoeld heeft de negatieve voorwaarde lltenzij dit 
in het gemeenschappelijk belang z\iner schuldeischers niet wenschelijk 
wordt geoordeeld", dan wel de positieve. Het verschil tusschen lltenzij 
niet" en llindien wel" ligt hierin , dat bij de positieve voorwaarde de 
bewijslast op den verzoeker, bij de negatieve op den debiteur of in 
verzet komende medecrediteuren rust. In allen gevalIe zou dus de 
negatieve voorwaarde boven de positieve te verldezen zijn. Misschien 
zelfs zou men, ook zonder omzetttng van den positieven in den ne· 
gatieven vorm, aldus kunnen redeneeren : op den verzoeker rust het 
bewijs van de wenschelijkheid; h\i levert dat door een beroep op 
hetgeen in het algemeen voor faillietverklaring pleit, wanneer een 
schuldenaar heeft opgehouden te betalen; maar nu heeft de schul-
denaar of een in verzet komend schuldeischer recht van tegenbewijs, 
waarbij deze dan door bijzondere redenen de toepasselijkheid in casu 
van de algemeene beginselen kan betwisten. 

De voorsteller zal over deze quaestie van vorm niet strijden. Want 
de groote nadeelen van iedere voorwaarde betreffende de wensche-
lijkheid der faillietverklaring zouden blijven bestaan Bij verandllring 
van den positieven in den negatieven vorm, of b\i toepassing van het 
zooeven aangevoerde omtrent bewijs en tegenbewijs, zou wel is waar 
de taak van den verzoeker gemakkelijker worden gemaakt; ook zou 
de rechter eenige keeren minder over de wenschelijkheid te beslissen 
hebben; maal' indien Of de schuldenaar Of bij wege van verzet een 
medeschuldeischer haar ter sprake bracht, zouden al de bezwaren 
blijven bestaan, die èn in de Memorie van Toelichting èn in de be-
schouwingen der Kamer èn bij dit antwoord zijn opgesomd tegen 
eene uitspraak, door den rechter te doen zonder voldoend contradic-
toir debat, zonder voldoenden invloed van de gezamenlijke crediteu-
ren, en zonder eenigen waarborg tegenover den in zijne vrijheid van 
handelen . onverkort blijvenden schuldenaar. 

De bijvoeging in al't, 6. - Er waren leden die de wet geheel 
wilden terugbrengen in den toestand, waarin z\i vóór de toevoeging 
der voorwaarde in de artt. 1, 6 en 198 was, zonder rlaar iets anders 
voor in de plaats te stellen. De voorsteller heeft reeds in zijne Memo-
rie van Toelichting gezegd, dat hij voor zich daarmerle tevreden zou 
zijn, omdat hij niet aanneemt, dat het niet betalen van eene enkele 
schuld zonder andere omstandigheden voldoende is om iemand failliet 
Ie doen verklaren. Er zijn echter leden, die daarop niet gerust z\in 
met het oog op hetgeen hij sommige rechtbanken gebruikelijk is. Te 
hunnen behoeve wenscht de voorsteller in de wet eene bepaling op 
te nemen, waardoor uit de wet zelve beter zal blijken, wat bedoeld 
wordt, en eene niet bedoelde interpretatie zal zijn uitgesloten. 

Aan deze nieuwe toevoeging mag men den eisch stellen, dat zij 
datgene waarover gehandeld wordt, dat is het ophouden met betalen, 
betreffe en toelichte , en dat z\i niet weer in andere opzichten scbade. 

Sommioe leden hebben er tegen aangevoerd, dat de voorsteller, 
het eene'" eu vel wegnemende , een gelij ksoortig eu vel daarvoor in de 
plaats had gesteld. Dit nu kan hij niet toegeven. Maar men moet 
elkander goé'd verstaan, en daarom ga de opmerking vooraf, dat als 
hij spreekt van den toestand .van ophouden met betalen, 
verwarren moet met den vermogenstoestand val) den debiteur, gehJk 
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zulks eene enkele maal in de beschouwingen der Kamer is geschied. 
Er is tweeërlei tegenstelling. Er is vooreerst eene tegenstelling tus-

ophouden met betalen en niet heuben om te belalen. Waar 
die tegenstelling gemaakt werd, heeft de Memorie van Toelichting 
van de wet op het failIissemer,t uitdrukkelijk vooropgezet, dat voor 
de faillietverklaring alleen het eerst.e in aanmerking komt. De voor-
steller houdt hier aan vast. Wi l men daartegen aanvoeren, dat het 
dwaas is iemand failliet te kunnen doen verklaren, wiens actief veel 
grooter dan zijn passief is, de voorsteller stelt er tegenover, rlat het 
dwaas is van zoo iemand om op te houden te betalen. gebruike 
zijn actief tot betaling. En indien dat actief zoodanig vast ligt, dat 
het niet in staat is hem de middelen tot betaling te verschaffen, dan 
staat hem de weg om surséance te vragen open. 

Maar nu is er een tweede, eene geheel andere tegenstelling. Niet 
tusschen niet betalen en niet kunnen betalen, maar tusschen niet 
betalen van ééne enkele schuld en ophouden met betalen. Op deze 
tegenstelling heeft de voorsteller het oog de wijziging van art. 6. 
Het ophouden met betalen is een niet een vermogenstoe-
stand j maar E:en toestand van niet betalen, Het ophouden met betalen 
bestaat niet in één los, op zich zelf staand feit, dat met niets anders 
samenhangt, maar draagt een karakter van algemeenheid en voort-
during" Op een toestand van betalen volgt een toestand van niet meer 
betaléil. Om de eigenaardigheid hiervan te doen uitkomen, wil de 
voorsteller wijzen op de gewoonte van sommige kooplieden om één 
of twee dagen der week als betaaldagen aan te wijzen . Het zon eene 
zeer verkeerde toepassing van het begrip ophouden met betalen zijn, 
indien men meende, dat deze kooplieden op de overige dagen der 
week in den toestand van ophouden met betalen verkeerden. Zij pas-
sen slechts een maatregel van orde toe, waaraan wel is waar een 
crediteur zich niet behoeft te onderwerpen, maar die hem toch nooit 
recht zou geven faillietverklaring te doen uitspreken. 

Nu komt deze vraag aan de orde: hoe staat het, in betrekking 
tot dezen toestand, met het onderscheid tusschen kooplieden en par-
ticulieren'l Stelt men beiden gelijk, eischt men dan niet te veel voor 
de faillietverklaring van een koopman 'I Maakt men . onderscheid, 
komen dan niet de voorstanders der gelijkheid tegen hun eigen stel-
ling in verzet 'I 

Noch het een, noch het ander. De wet is voor beiden gelijk in 
haar eischen; maar de toestand van ophouden met betalen zal gemak-
kelijker bewezen kunnen worden voor den eenen schuldenaar dan 
voor den anderen. Die meerdere of mindere gemakkelijkheid zal niet 
het gevolg zijn van eenige wettelijke onderscheiding, maar alleen van 
den feitelijken toestand, waarin zij verkeeren. Z\i zal zich dus ook 
niet verbinden aan het bezit of het. gemis der hoedanigheid van koop-
man als zoodanig , zoodat men weel' zou moeten vragen: is de schul-
denaar koopman of niet 'I Neen, de onderscheiding zal het gevolg 
zijn van den werkkring, de levenswijze, de gewoonten van den schul-
denaar. Bij hem, die voortdurend en veel te betalen heeft (wat bij 
een kleinen smid, een kleinen timmerman, een \'enter, al zijn zij 
kooplieden, volstrekt niet het geval is) zal de van den toe-
stand van betalen tot dien van ophouden met betalen veel eerder in 
het oog springen en te bewijzen zijn dan bij iemand, 
die slechts zelden eene betaling te doen heeft. Maar evenzeer zal bij 
een groothandelaar, die één vasten betaaldag in de week heeft, het 
ophouden van betalen niet blijken vóórdat die betaaldag daar is, tenzij 
er wissels opkomen, die zich aan · zulke I,antoorbetaalrlagen niet sto-
ren, of andere kenteel,enen van staking van betaling aanwezig zijn. 
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Zulke andere kenlcekenen zijn b\jv., dat iemand, die gewoon is de 
beurs te bezoeken, met zijn geheele personeel van de benrs wegbl\jft, 
of dat een ander, die een kantoor of een winkel houdt, die lokalen 
sluit. Maar zoo iets zal weer geen bewijs van ophouden mei betalen 
z\jn op een Zondag of een begrafenisdag. En bij iemand, die de beurs 
niet bezoekt en geen kantoor, geen winkel en geen werkplaats heeft 
(zooals bijv. een metselaar en een venter) zal uit de genoemde om-
standigheden nooit het bewijs van ophouden met betalen te putten 
zijn. Zoo maken de feiten een onderscheid, waaraan het recht geen 
deel heeft. Dat geldt ook niet van ophouden met betalen alleen, maar 
in vele andere gevallen evenzeer. Tegenover eene conscientieuse te-
genpartij zal men gemakkelijker iets bewijzen kunnen dan tegenover 
iemand , die niet schroomt de waarheid te ontkennen en om een 
valschen eed niet geeft; toch is het recht voor beiden gelijle Een 
koopman, die geregeld boek houdt, zal in boeken een bewijs-
middel hebben, dat anderen, door de wet ook kooplieden genoemd, 
maar die van boekhouding geen begrip hebhen en daarom geen boe-
ken houden, zullen missen. Zulke zaken vormen feitelijke verschillen. 
In dergelijke feitelijke verschillen is voor hen, die voor lichtvaal'dige 
faillietverklaring van particulieren beducht zijn, wel eenige gerust-
stelling te vinrlen; want het zal tegenover menig particulier niet zoo 
gemakkelijk gaan het bewijs van ophouden met betalen te leveren. 
En dat behoort ook niet gemakkel\jk te gaan. Niet, omdat het recht 
tegenover particulieren niet gehandhaafd zou behoeven te worden, 
maar omdat de toestand van ophouden met betalen niet behoort te 
worden aangenomen, indien het niet zeker is dat hij bestaat. 

Ten slotte reeR hieruit bij sommig'e leden nog weder eene andere 
vraag. Wat zal men dan gewonnen hebben'? De rechter zal toch weer 
moeten onderzoeken en beslissen: dan kan men hem even(!oed laten 
beslissen over de van faillissement in het gemeen-
schappelijk belang der schuldeischers. 

Dat de rechter te onderzoeken en te beslissen heeft , daarin is niets, 
dat bevreemden kan; daarvoor is hij rechter. Tallooze malen zullen 
de feiten eenvoudig en duidelijk zijn; dan baart zijne taak hem geen 
moeite. Af en toe echter zullen de feiten voor verschillende opvatting 
val baar en het bewijs betwist worden; dan komt de moeilijkheid 
en tevens' de belangrijkheid van zijn werkkring uit. \Iaar daarom staat 
het oordeel over het ophouden met betalen nog niet gel\lk met de 
opdracht om over de wenschelijkheid van het faillissement uit het 
oogpunt van het gemeenschappelijk belang uitspraak te doen. Niet 
dat er strijd zal zijn, of dat de beslissing somtijds moeilijk kan we-
zen; is het hezwaar; maar het bezwaar ligt in den aard van eene 
beslissing over de wenschelijkheid van faillietverklaring. Eene beslis-
sing over ophouden met betalen zal niet eene kansrel,ening, maar 
een gewone rechterl\jke uitspraak over feit en recht; zal niet z\jn 
eene beslissing over gemeenschappel\jke belangen, terwijl de belang-
hebbenden niet in het geding zijn en geen invloed kunnen oefenen; 
en zal nooit een wanordel\jken toestand in het leven roepen, gelijk 
wel de toestand zal zijn, geboren uit erken ning van staking van be-
taling gepaard met weigering van faillietverklaring. 

Nog werd eene vraag gedaan, die zoo wel de wet, gelijk Z\j luidt, als 
de wijziging betrof. In hèt Wetboek van Koophandel (arn 7'65 en 766) 
komt het onderzoek naar den toestand van den schuldenaar slechts te 
pas als de faillietverklaring gevraagd wordt door een de, crediteuren ot 
door het openbaar ministerie. Maar in de nieuwe wet en ook in de re-
dactie , door den voorsteller voorgedragen, zal een onclerzoek naar het 



218 Art. 1. VOORWAARDEN VOOR FAILLIETVERKLARING. 

belang der crediteuren, eventueel naar oen toestand van den schuloe-
naar , ook moeten geschieden wanneer oeze aangifte uoel. Zal het echter 
in oit geval den rechter niet zeer moeilijk zijn een onderzoek in te stellen 
en is niet verschil van toepassing bij oe onderscheidene rechterlijke col-
leges te vreezen 'I 

Hierop werd geantwoord, dat niet op iedere aangifte eene faillietver-
klaring behoeft te volgen. De rechter blijft in oe beslissing vrij. Krachtens 
art. 10 is zelfs verzet mogelijk. 

Aan het slot der Algemeene Beschouwingen werd nog eene vraag 
gedaan naar aanleiding van een verschil tusschen art. 6 der wet en 
art. 766 Wetboek van Koophandel. Eerstgenoemd artikel is ook toe-
passelijk in het geval van eigen aangifte, terwijl de voorschriften van 
art. 766 daarop niet betrekking hebben. Men vroeg, of niet het on-
derzoek voor den rechter in het geval van eigen aangift.e zeer moeilijk, 
en verschil van toepassing te vreezen zal zijn. Reeds is door andere 
leden die vraag- met juistheid, naar de voorsteller meent, beantwoord. 
Hij wil er alleen dit nog bijvoegen. Den schuldenaar zal het niet 
moeilijk kunnen vallen, feiten of omstandigheden aan te voeren, 
waaruit de toestand blijkt. En overal waar, gelijk hier, slechts een 
summier bewijs verlangd wordt, zal oe eene rechter strenger kunnen 
zij n dan de andere; maar ten aanzien van de zaak, welke in het 
wetsvoorstel behandeld wordt, maalt! het geen verschil. Nog kan de 
voorsteller er bijvoegen, dat hij voor zich het niet wenschelijk zou 
achten, dat het zich failliet geven al te gemakkelijk werd gemaakt. 
De Staatcommissie had daarom dan ook in haar ontwerp aan den 
schuldenaar oe verplichting opgelegd om zijne aangifte een staat 
over te leggen, waaruit de aard en het bedrag zijner baten en schul-
den, de namen en woonplaatsen zijner schuldeischers, alsmede het 
bedrag der vorderingen van dezen zou kunnen blijken. Maar bij de 
behandeling in de Kamer is dit geschrapt [zie bij art. 41-

De Commissie van Voorbereiding, 
in het midden latend, of ook niet 
bij onveranderd behoud van de wet 
de rechter art. 1 zou interpreteeren 
gelijk de voorsteller met zijne wijzi-
ging beoogt, is toch van oordeel, 
dat aanneming van dit wetsvoorstel 
eene stellige verbetering is. Eene 
goede zijde daarvan acht zij in het 
bijzonder, dat het een bij velen be-
staanden twijfel omtrent de strekking 
van art. 1 der wet wegneemt. 

Art. '1 Eene quaestie van redactie gold de opmerking, die in verschil-
lende afdeelingen werd gemaakt, dat namelijk de art!. 1 en 6 der wet 
op het faillissement en de surséance van betaling niet meer zouden 
overeenstemmen, indien de wijzigingen onveranderd werden aangenomen. 
Art. 1 zou bepalen, dat de schuldenaar, die ophoudt te belalen failliet 
verklaard word t , terwijl krachtens art. 6, 2de lid, zou moeten blijken, 
dat de toestand van het ophouden met betalen aanwezig is. Misschien 
zou dit in de practijk tot geene aanleiding geven, omdat 
de zin van art. 1 zou blijken uit art. 6, maar uit een oogpunt van wet-
gevings-technieJ;: achtten sommigen dit toch eene bepaalde fout. Ook in 
art. 1 zou reeds moeten worden uitgedrukt, dat faillissement alleen mo-
gelijk is, wanneer de schuldenaar in den toestand van ophouden met 
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bet.alen gekomen is. - Andere leden betwistten de juistheid der grief 
op zich zelve niet, maar achtten haar van weinig belang, aangezien er 
geene dubbelzinnigheid der wet uit voortvloeit, terwijl zonder eene om-
slachtige redactie niet reeds in art. 1 van den toestand van ophouden 
met betalen zou kunnen worden gesproken. - Eene derde groep van 
leden ontkende echter dat het bezwaar bestaat. Het llophouden te beta-
len" van art. 1 is een toestand, waarin de schuldenaar zich bevindt, 
maar daarom behoeft men dit niet uitdrukkelijk in het. artikel te ver-
melden, al heeft men anderzijds het recht om, wanneer de )jitdrukking 
weder voorkomt, het woord lJtoestand" te noemen. Hoogstens zou men 
kunnen zeggen dat voor hem, die bij art. 1 twijfelt of met llophouden 
te betalen" in art. 1 wel een toestand bedoeld is, die niet in het 
a'rtikel zelf, maar eerst in art, 6, 2de lid, wordt afgesneden. Maar welk 
bezwaar bestaat daartegen 'I 

De voorsteller heeft verklaard, dat ook zijns inziens uit een oog-
punt van wetgevings-techniek de gekozen vorm niet boven bedenking 
verheven is, en dat hij voor zich er dan ook geen bezwaar tegen 
zou hebben zijn redactie van art. 1 der wet op het faillissement met 
die van art. 6 meer in overeenstemming te brengen. De redenen, 
die er hem van hebben teruggehouden eene redactie in dien zin voor 
te stellen, zijn: het feit , dat de andere redactie reeds te berde was 
gebracht en bijval had gevonden; de vrees, dat men achter wijziging 
van uitdrukking ook van bedoeling of beteekenis zou zoe-
ken; de meening, ook bij het afdeelingsonderzoek in allerlei nuances 
uitgesproken, dat de zaak uit een practisch oogpunt geen belang heeft. 

Ofschoon ook art. 766 van het Wetboek van Koophandel het woord 
lldaadzaken" bezigt, zouden verscheidene leden dit germanisme liever 
willen vermijden en in art. 6, 2de lid, ll(eiten" willen lezen. 

De voorsteller verklaarde tegen 'deze wijziging niet het minste be-
zwaar te hebben. De eenige reden, waarom hij van lldaadzaken" ge-
sproken had, lag in den wensch om ook door de woordkeus aan te 
wijzen, dat art. 766 Wetboek van Koophandel was gevolgd. 

Enkele leden achtten de uitdrukking: lldat de toestand van het ophou-
den met betalen aanwezig is" niet gelukl<ig geredigeerd. Er blijkt ook 
niet uit, bij wien die toestand moet aanwezig zijn. Waarom leest de 
voorsteller niet, evenals in art. 1 der wet llophouden te betalen", maar 
l)ophouden met betalen" '! Zij zouden wenschen te lezen: )ldat de schul-
denaar is gekomen in den toestand van ophouden te betalen". 

De voorsteller meende, dat deze opmerking geheel samenhing met 
die welke boven reeds besproken is. Indien de redactie v-an art. 1 
der wet op het faillissement gewijzigd wordt, zal die van art. 6 daar-
mede in overeenstemming moeten worden gebracht. 

Aanbevolen werd in art. 1 van het ontwerp niet van )lzinsnede" te 
spreken, maar van llwoorden". In sommige onzer wetten toch wordt 
llzinsnede" gebezigd in de heteekenis van ))I id" of in dien van llVolzin". 
Het gebruik van een woord, waaraan zoo verschillende beteekenissen 
worden toegekend, scheen niet wenschelijlc 

De voorsteller verklaarde, dat het bezwaar zou er}l:ennen, indien 
sprake was van enkele losse woorden; maar hij . meende dat zinsnede 
een gepaste uitdrukking is , indien de woorden tezamen een afgerond 
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geheel, hoewel niet een volzin, vormen, en dat. de uitdruHing tot 
geene onduidelijkheirl kan aanleiding geven, indien, gelijk hier, de 
woorden zelve word en aangehaald. W anneer In eene wet van toepas-
selijkverklanng eener zinsnede gesproken wordt, zonrler aanhaling 
der woorden waaruit de zinsnede bestaat, moet men uit den zin op-
maken wat de wetgever er mede bedoeld heeft: lid, of volzin, Maar 
een gedeelte van een volzin kan de wetgever er nooit meê bedoeld 
hehben, indien h\i er de woorden niet b\i aanhaalt, omdat men, 
zonder ' dit, niet kan welen, waar de zinsnede begint of eindigt. 

Als resultaat van het onderling 
overleg achten de voorsteller en 
de Commissie van Voorbereiding 
het wenschelijk , Art. 1 te lezen: 

In de wet op het faillissement 
en de surséance van betaling van 
30 September 1893 Staatsblad nO, 

140) worrlt de volgende wijziging 
gebracht: 

In art. 1, 1ste lid, worden de 
woorden »die ophoudt te betalen" 
vervangen dool' de woorden: 

»die in den toestand verkeert 
dat hij heeft opgehouden te beta-
len", en vervalt de zinsnede », in-
dien dit in het gemeenschappelijk 
belang zijner schuldeischers wen-
schelijk wordt geoordeelrl", 

Art. 6, 2de lid, wordt gelezen 
als volgt; 

»De faillietverklaring wordt uit-
indien summierlijk 

blijkt van het beslaan van feiten 
of omstandigheden, welke 
nen, dat de schuldenaar In den 
toes! and verkeert dat hij heeft op-
gehouden te belalen , en, zoo een 
schuldeischer het "erzoek doet, 
ook van het vorderingsrecht van 
dezen". 

In art. 198 worden de woorden 
»had opgehouden te betalen" ver-
vangen door de woorden »in den 
toestand verkeerde dat hij had op-
gehouden te betalen", en vervalt 
de zinsnede » , en indien de recht-
bank dit in het gemeenschappelijk 
belang der schuldeischers wensche-
lijk oordeelt." 

Art. 2, De redactie van dit artikel kwam niet gelukkig VOOI', Betel' 
ware te lezen : »Deze wet treedt in werking tegelijk met de wet, welke 
zij wijzigt. 

De voorsteller verklaarde zich bereid deze wijziging oVer te nemen. 
Z\i is beknopter dan de aanvankelijk door hem voorgestelde. 
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Toen dit Verslag, dat reeds sinds geruimen tijd gereed is, werd op-
gemaakt, bestond zoowel bij de Commissie van Voorbereiding als bij den 
voorsteller de meening, dat het "oorstel tegelijk met het ontwerp lot 
invoering van de wet op het faillissement en de surséance van betaling 
aan de orde zou komen, en werd de openbaarmal<ing uitgesteld totdat 
ook het Verslag over dat wetsontwerp gereed zou zijn. Intusschen kwam 
bij het mondeling overleg met den Minister over laatstgenoemd wets-
ontwerp de vraag ter sprake, of misschien niet het wetsontwerp op de 
in voering eerst zou behooren in openbare behandeling te komen, nadat 
over het voorstel van den heer PIJNAPPEL beslist was en dit Of wet ge-
worden Of verworpen was. 

Indien deze beschouwing die der Kamer ware, zou het, om alle op-
onthoud te voorkomen, zeer gewenscht zijn, dat dit voorstel nog voor 
dat de Tweede Kamer uiteengaat, behandeld werd. De Commissie heeft, 
ten einde zulks mogelijk te maken, haren aanvankelijken wensch om 
de twee verslagen gelijktijdig te doen verschijnen, laten varen en beslo-
ten dit verslag thans afzonderlijk openbaar te maken. 

G. O. art. 1. In de wet op het faillissement en de surséance van 
betaling, van 30 September 1893 (Staatsblad nO. HO) , wordt de vol-
gende wijziging gebracht: 

In art. 1, 'lste lid, worden de woorden »die ophoudt te betalen" 
vervangen door de woorden »die in den toestand verkeert dat hij 
heeft opgehouden te betaleu" en vervalt de zinsnede »indien dit in 
het gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers wenschelijk wordt 
geoordeeld". 

Art. 6, 2de lid, wordt gelezen als volgt: 

»De faillietverklaring wordt uitgesproken, indien summierlijk blijkt 
van het bestaan van feiten of omstandigheden, welke aanloonen, dat 
de schuldenaar in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te 
betalen, en, zoo een schuldeischer het verzoek doet, o"k van het 
vorderingsrecht van dezen." 

In art. 198 worden de woorden »had opgehouden te betalen" ver-
vangen door de woorden »in den toestand verkeerde dat hij had op-
gehouden te betalen", en vervalt de zinsnede » , en indien de recht-
bank dit in het gemeenschappelijk belang der schuldeischers wenschelijk 
oordeelt." 

Art. 2. Deze wet treedt in werking tegelijk met de wet, welke zij 
wijzigt. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(27 J uui 1895). 

De heer PIJNAPPEL: Ik wensch van art. 1 heteenige artikel te maken, daar 
art 2 moet vervallen. 

Art. 2 luidt: "Deze wet treedt in werking te gelijk met het in werking treden 
der wet, welke zij wijzigt". Dit artikel is door mij ontworpen en in overeen-
stemming met de Commissie van Voorbereiding in dezen vorm gebracht, op grond 
van de meening, dat te gelijk met de wet op de invoering, mijn wetsvoorstel 
zou worden behandeld en daarover zon worden beslist. 

De Kamer is echter door het slot van het Verslag der Commissie van Voor-
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bereiding in kennis gesteld met de oorzaak, waardoor de loop van zaken gewij-
zigd wordt. In plaats dat mijn wetsvoorstel te gelijk met de invoeringswet zoude 
behandeld worden, en, werd het aangenomen, te gelijk daarmede zou in werking 
treden, heeft men, ten gevolge van gerezen bezwaren, beter gevonden dat eerst 
het door mij gedane voorstel in stemming zoude komen in deze Vergadering; 
werd het hier aangenomèn, dan in de Eerste Kamer, en zoo het ook daar werd 
aangenomen, de bekrachtiging der Regeering zou verkrijgen, al vorens de Tweede 
Kamer de invoeringswet in openbare behandeling neemt. 

N u men dien weg wenscht te zien ingeslagen, komt het niet meer in aanmer-
king, in een tweede artikel te zeggen dat het voorstel te gelijk in werking zal 
treden met de wet op het faillissement. Integendeel zal het, indien het wordt 
aangenomen door de beide Kamers en tot wet verheven, een deel van de wet 
op het faillissement en de surséance worden, die krachtens de invoeringswet zal 
in werking treden. 

Dientengevolge neem ik art. 2 terug en wijzig ik het opschrift van art. 1 in 
dien zin, dat het wordt het "Eenig artikel". 

De heer TYDEMAN: De geachte afgevaardigde uit Amsterdam, de heer Pijn-
appel, is in de voor ons eu voor hem gelnkkige omstandigheid gekomen, dat hij, 
de wijziging, die hij in art. 1 der faillissementswet wenscht te zien gebracht, 
en die het onderwerp is van het door hem ingediende wetsvoorstel, niet op een 
afstand beboeft voor te dragen, maar van man tot man kan verdedigen. Hij heeft 
niet het Regeerings-initiatief afgewacht, om bij de invoering van de faillissemen-
tenwet alsnog eene wijziging in art. 1 aan te brengen, en inderdaad dat initia-
tief zou van dezen Minister ook moeilijk te verwachten zijn geweest. Hij heeft 
nu zelf het initiatief genomen en daarmede den strijd over dit artikel aange-
bonden. 

De geachte spreker stelt voor, om art. 1 zoodanig te wijzigen, dat de gewraakte 
bijvoeging, die daarin indertijd is gebracht, daaruit weder zal vervallen en te 
gelijker tijd op een ander pnnt eene gewijzigde redactie daaraan te geven. Men 
heeft dus het voorstel met het oog op die twee zaken te bescho.nwen. 

Het komt mij voor, dat die twee punten niet van gelijke beteekenis zijn, niet 
eene gelijke waarde hebben, en ik meen veeleer dat het eene onderdeel van het 
voorstel eigenlijk het middel is om tot het andere te geraken. Ook de geachte 
voorsteller schijnt mij toe aan het eene onderdeel van zijn voorstel niet die waarde 
te hechten, die hij aan het andp.re hecht: ja, misschien zou men kunnen zeggen, 
dat de redactie-wijziging nn het klontje sniker is, dat de geachte spreker ons 
wil toedienen, om de bitterheid van het drankje ietwat te verzoeten. Maar dan 
geloof ik, dat dit klontje zeer weinig smaak heeft en misschien niet zal kunnen 
strekken om de bitterheid van het drankje inderdaad weg te nemen. 

Is er eenig onderscheid, zoo heb ik mij afgevraagd, tnsschen de woorden "die 
ophondt te betalen", en hetgeen de geachte afgevaardigde voorstelt: "die in den 
toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen"? Is daar taalkundig eenig 
onderscheid in te maken? 

Is het iets anders, wanneer men zegt: iemand heeft opgehouden te eten, dan 
wanneer men zegt: iemand verkeert in den toestand dat hij heeft opgehouden 
te eten? 

Het zal misschien aan mij liggen, maar ik kan de fijnheid van die onderschei· 
ding niet voelen. En wanneer ik er een onderscheid in moest zoeken, dan zou 
het dit zijn, dat de uitdrukking: hij houdt op te betalen, het oog heeft zoo wel 
op het oogenblik zelf, als ook op de toekomst, terwijl het "heeft -opgehouden" 
moet doen denken aan het verledene en het denkbeeld aan de toekomst op den 



WET PIJNAPPEL. Art. l. 223 

achtergrond schuift. En daar het juist om de niet-betaling, ook in de naaste 
toekomst zich uitstrekkeude , om eene ongelegenheid die voortduurt, te doen moet 
zijn, zou dus - indien er onderscheid was - de oude redactie de voorkeur 
verdienen. 

Toch heeft de voorsteller dit niet bedoeld; iutegendeel, meent hij, door hier te 
spreken van "toestand" dat er voortaan meer van toestanden, dan van woorden 
sprake zal zijn, en dat daardoor aan zekere bezwaren te gemoet gekomen zal 
worden. 

Wel is waar heeft de geachte voorsteller het zeer zacht en bescheiden uitge-
drukt; hij heeft niet gezegd dat hij zal te gemoet komen aan bezwaren, maar 
dat zijne wijziging beter dan onze eigene op onze bezwaren slaat. 

Zoo niet geheel, dan toch ten deele zal deze redactie-wijziging derhalve aan 
die bezwaren moeten te gemoet komen. 

Ik geloof echter niet, dat dit het geval is. Mij komt het voor, dat de uitdruk-
king: "die in een toestand verkeert, dat hij heeft opgehouden te betalen" , geheel 
dezelfde is, niets anders geeft dan hetgeen thans in de wet te lezen staat. Wat 
is naar het geldende recht "ophouden van betalen"? Wat is het motief, de causa 
van de faillietverklaring? 

Immers de toestand van ongelegenheid, waarin de debiteur verkeert, de Zaht-
ungs-unfähigkeit van de Duitsche wetgeving. 

Ik meen dus, dat wij ook nu met niets anders dan met een "toestand" te ma-
ken hebben. 

Het is waar dat wel eens faillissement wordt uitgesproken, waar slechts één 
feit van niet-betaling wordt aangevoerd, maar dit geschiedt alleen wanneer in 
dat feit het bewijs, althans het voorloopig bewijs wordt gezien van den toestand. 

Ik beroep mij hiervoor op ' een van de jongere schrijvers over het faillieten-
recht, de Marez Oijens , die in bladz. 35 zegt : 

"De leer der jurisprudentie is ouzes inziens dus de volgende: Niet kunnen be-
talen is wettige causa van faillissement. Het eenvoudig niet-betalen zelfs van Mne 
schuld , ook van eene niet commercieele, bewijst haar (behoudens tegenbewijs), 
totdat de schnldenaar in oppositie komt, als wanneer de creditenr meer weige-
ringen moet bewijzen of althans omstandigheden, waaruit blijkt dat de weigering 
van betaling een gevolg is van de ongelegenheid, waarin de schuldenaar ver-
keerde". 

In de gnnstigste opvatting, kan men derhal ve mijns inziens de redactie-wijziging 
van den heer Pijnappel beschouwen als eene omschrijving van het onde, gehul-
digd begrip, eeu begrip waarmede de jurisprudentie rekening houdt, dat dus 
geene omschrijving noodig heeft, eene bij voeging die dus geheel overbodig is. 
Dit heeft de heer Pijnappel zelf iu de stukken toegegeven, waar hij zegt, dat hij' 
als lid del' Staatscommissie met het oorspronkelijk artikel 1 volkomen tevreden 
was en, hij heeft het toen niet noodig noch nuttig geoordeeld, daarin eenige 
verandering te brengen. 

Het klontje is dus smakeloos. De slotzin van de Memorie van Toelichting op 
dit wetsontwerp, waar de geachte voorsteller zegt: "Ook het verschil van toestand 
tusschen kooplieden en niet-kooplieden zal daarbij ten volle tot zijn recht komen. 
Op dat verschil is reeds in de Memorie van Toelichting der wet· (Gedrukte Stuk-
ken 1890 - 1891, 100 , nO. 3, bladz_ 12) gewezen, maar geen beroep op de stel-
ling, dat dezelfde woorden der wet voor kooplieden en niet· kooplieden dezelfde 
beteekenis moeten hebben, zal daartegen meer openstaan, indien niet langer van 
woorden, maal' van toestanden sprake is ; want. dat de toestanden van kooplieden 
en die van niet-kooplieden uiteenloopen, en daarop dus bij eene beoordeeling van 
feitelijke toestanden moet worden gelet, zal wel niet betwijfeld worden", beschouw 
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ik, - de geachte afgevaardigde houde het mij ten goede - als een klein kamer-
vuurwerk. Want zoowel vóór als na het tot stand komen van zijn voorstel, zal 
de rechtspraak rekening te houden hebben met toestanden, zoowel als met woor-
den; bij elke uitspraak zal het gelden de toetsing van toestanden aan de woorden 
der wet, geen wetsontwerp kan toestanden stellen in plaats van woorden, of 
omgekeerd. 

Meer beteekenis meen ik Mn het wetsvoorstel te moeten hechten, waar dit tracht 
de gewraakte bij voeging wederom uit de wet te lichten. 

Indertijd is op initiatief van het toenmalige voor Alsmaar zittende lid in 
de wet een nien w element voor de causa van faillietverklaring opgenomen. Daar 
die geachte afgevaardigde toen afwezig moest zijn, verzocht hij mij ztin amende-
ment in te dienen. Ik nam dit op mij en het werd toen door den toenmaligen 
Minister van J nstitie overgenomen. Wellicht ware het wenschelijker geweest, 
indien dit niet zoo spoedig ware geschied, want dan zou het amendement aan 
eene meer ampele discussie en aan eene uitspraak der Kamer zijn onderworpen, 
en zou misschien niet, wat toen was het voorwerp van een excès d'.honneur, 
later geworden zijn een excès d'indignité, ofschoon het noch het een noch het 
ander verdient . 
. De geachte afgevaardigde heeft er vroeger, en ook nu weder op gewezen, dat 

die toevoeging leidt tot allerbedenkelijkste gevolgen, men de wet daardoor met 
het woord "onoprecht" bestempelt en wat dies meer zij. 

Nu heb ik getracht mij er rekenschap van te geven of dit waal' is, en ik heb 
daarbij gepoogd mij af te scheiden van het standpunt van hen die meenen dat el' 
een correctief noodig is tegen de gelijkstelling van kooplieden en particulieren. 
Wat !s er van die bijvoeging op haar zelve beschouwd? 

Het hoofdbezwaar daartegen concentreert zich, mijns inziens, in hetgeen de 
geachte voorsteller op 25 September 1893 in de Eerste Kamer sprak, met deze 
woorden: "Waar men van den rechter eene beslissing verlangt, is men als wet-
gever ook verplicht hem in de mogelijkheid te stellen eene goede beslissing te 
nemen. 

"Naast de bepaling, dat de wenschelijkheid nit het oogpunt van het gemeen-
schappelijk belang der crediteuren voor het al of niet in staat van faillissement 
verklaren een factor is, zullen, wil die bepaling eene goede toepassing vinden, 
ill de wet aan den "echter de middelen gegeven moeten worden om zich in dat 
opzicht zeke"heid te verschaffen" [zie hiervuor bI. 147]. 

Is nu in deze woordeu zoowel de taak, als de bevoegdheid van den Nederland-
schen rechter met juistheid naar de bestaande wetgeving wedergegeven? 

Neen, want waar de rechter zal hebben te oordeelen over de vraag of er een 
gemeenschappelijk belang van crediteuren bestaat, wordt hij niet in buitengewone 
omstandigheden geplaatst, maar wordt hem eenvoudig eene beslissing gevraagd, 
als zoo dikwijls door hem genomen moet worden, en waar deze bijvoeging in de 
wet wordt gesteld, wordt aan den rechter geen bijzondere moeilijkheid in den 
weg gelegd. 

Trouwens dat er moeilijke rechtsvragen zijn te beslissen, daarover behoeft men 
niet te spreken, dat weet de geachte afgevaardigde uit zijne langdurige praktijk 
beter dan ik. 

Men staat hier voor geheel soortgelijke beslissingen, als in menig ander geval; 
ik vraag, waar geeft de wet aan den rllchter wel de middelen om tot zekerheid 
te komen, waar eene beslissing van hem gevraagd wordt, waar eene zaak bij 
request aangebracht, slechts door eene partij wordt toegelicht, waar op eene dag-
vaarding de gedaagde niet verschijnt? Ik weet het niet. Hoe kan de rechter, 
waar de gedaagde niet uitmaken of de vordering rechtmatig of gegrond 
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is, al dan niet? Hoe kan de rechter beslissen over de klaarblijkelijke ongegrond-
heid bij de aanvraag van faillissement? Ik heb verscheidene dergelijke voorbeelden 
aangehaald bij de eerste behandeling van de zaak. Ik zal al die voor beelden hier 
nn niet herhalen. Ik behoef niet verder te gaan dan tot de faillietverklaring zelf. 
Welk middel verschaft de wet aan den rechter, om te weten of er is een toestand 
van ophouden van betalen? Geen ander dan dit: feiten en omstandigheden wor-
den aangevoerd, aannemelijk gemaakt, en moeten dienen tot bewijs, zij het ook 
voorloopig bewijs. En komt er dan verzet, hooger beroep, waarbij de crediteuren 
zich in het debat kunnen mengen, dan verkrijgt men een contradictoir debat, en 
dan heeft de rechter ook waar het geldt de beoordeeling van het gemeenschap-
pelijk belang, hetzelfde middel dat hij in andere gevallen heeft, dat is de voor-
lichting van partijen. En wil men iets anders hebben, wil men dat de wet aan 
den rechter andere middelen zal geven, dan zal men de geheele proces-orde moe-
ten verallderen , afstand moeten doen van de lijdelijkheid van den rechter en hem 
moeten geven het initiatief, de leiding van de procedure. Zoolang dit niet het 
geval is, zal men echter voor de beoordeeling van datgene wat gemeenschappelijk 
belang is, ook niet zoo bang behoeven te zijn. Indien men wil is de zin van die 
woorden zeer goed te verstaan en toe te passen. Men kan zich zeker in casuistiek 
gaan verdiepen, en gevallen waarin de toepassing moeilijk is; men kan zich voor-
stellen - en dit is reeds voorgesteld - dat ook hier het summum jus , eensumma 
injuria zal zijn, maar op welk gebied zal men dit niet. Ook ik zou mij in casuis-
tiek kunnen gaan verdiepen, maar ik heb dit juist uit dit debat willen ecartee-
ren , ik heb niet terug willen treden in de vraag over de gelijkstelling van den 
koopman en den particulier. Wilde men dit wel doen, dan geloof ik, dat zij die 
vreezen voor die gelijkstelling, eene casuistiek zouden kunnen leveren, veel sail-
lanter dan die uit de bijvoeging van het gemeenschappelijk belang. 

Ik meen het hierbij te kunnen laten, ik heb niet opnieuw de mérites van de 
bijvoeging van het gemeenschappelijk belang der schuldeischers in deze Vergade-
ring ter sprake willen brengen, omdat ik meen dat wij, waar de toevoeging fei-
telijk is bestreden door de indiening van dit ontwerp, wij knnnen volstaan met 
alleen de hoofdbedenkingen daartegen te bespreken. 

De heer WILLINGE: Slechts een zeer kort woord. Ik behoor tot die leden, 
die niet de bezwaren deelen, die door den geachten voorgaanden spreker zijn in 
het midden gebracht tegen de voorgedragen wetswijziging wat betreft de veran-
dering van art. 1. 

Ik verheug mij er integendeel over dat het voorstel is gedaan om de bijvoeging 
uit artikel 1 weg te nemen om deze eenvoudige reden - ik zal er niet veel woorden 
voor gebruiken - dat het artikel, zooals het thans luidt, mij voorkomt te zijn 
onpractisch. Het zal toch den rechter zeer moeilijk vallen telkens bij de aanvraag 
van faillissement te moeten beoordeelen of dit al of niet in het belang is der 
gemeenschappelijke crediteuren. Zal dit werkelijk een ernstig nadeel zijn - en 
dit moet het toch wezen - dan komt het mij voor, dat daarvoor vele gegevens 
noodig zijn, die evenwel ontbreken. En toch is het eene conditio sine qua non, 
dat het faillissement niet mag worden uitgesproken, tenzij blijkt, dat het in het 
belang der gemeenschappelijke crediteuren is. Ik meen dat om die reden het voor-
stel in dit opzicht alle aanbeveling verdient. Nu had ik voor mij gaarne gezien 
dat de geachte voorsteller het daarbij had gelaten. Dat ligt ook eenigszins in zijn 
gedachtengang , waar hij in de Memorie van Toelichting zegt: "De ondergetee-
kende acht de bezwaren, die in de Tweede Kamer tegen den oorspronkelijken 
inhoud van art. 1 gerezen zijn, niet gegrond." 

Hij voor zich zou dus tevreden zijn met de verwijdering van de daarin gebrachte 
15 
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toevoeging, zonder meer. Toch is hij verder gegaan en stelt ook voor eene W1JZI-
ging van art. 6. Nu deel ik, althans ten deele, de bezwaren die daartegen door 
den geachten afgevaardigde uit Tiel zijn bijgebracht. 

Het komt mij voor, dat waar men eigenlijk niet wilde veranderen, er geene 
reden is daartoe over te gaan. 

Wanneer men het er over eens is, wat ophouden van betalen beteekent , waarom 
dan wijziging voorgesteld? 

Wanneer men, zooals in de jurisprudentie vrijwel vaststaat, van oordeel is dat 
ophouden van betalen is een toestand, waarin de debiteur vel'keert, zoodat hij 
niet langer betalende is, waartoe dan dit met omslachtige woorden in de wet 
omschreven? Nu zou ik daartegen op zich zelf niet zooveel bezwaar hebben, wan-
neer er misschien verkeerde gevolgtrekkingen uit konden worden afgeleid. 

De voorsteller wil eenigszins te gemoet komen aan de bedenkingen, die vroegel' 
ten aanzien van art. 1 zijn geopperd, en brengt deze zaak hiermede in verbaud. 
En wat was dit nu voornamelijk? De meening van sommigen dat ook het niet-
betalen van eene enkele · schuld op zich zelf reden zou kunnen zijn tot faillietver-
klaring. Dit wil hij wegnemen, want dit staat niet geIt ik met het ophouden van 
betalen. Maar als er dan maar niet uit wordt afgeleid, dat er geene gevallen 
kunnen zijn waarin het bewijs van den toestand van niet betalen hoofdzakelijk 
kan gelegen zijn in het niet voldoen van Mne schuld. 

Zooals door den heer Tydeman te recht is gezegd, kan toch ook het niet-beta-
len van Mne schuld dat bewijs somtijds in hoofdzaak opleveren, zonder dat juist 
van het niet voldoen van meerdere schulden behoeft te blijken. Nu meen ik. dat 
het in verband met de Memorie van Toelichting eenig gevaar zal kunnen ople-
veren, wanneer deze verandering tot stand komt. omdat men er conclusiën uit 
zal kunnen trekken. die niet in de bedoeling hebben gelegen. en daarom heb ik, 
hoewel ik waarschijnlijk niet tegen zal stemmen, gemeend deze bedenkingen niet 
te mogen achterhouden. 

De heer VAN DER KAAY ,Minister van Justitie: Ik wensch mij omtrent 
dit wetsvoorstel uit te laten met die bescheidenheid en die reserve. die den Mi-
nister passen tegenover een wetsvoorstel door een lid van de Kamer ingedieud. 
Toch zou men het wellicht min of meer vreemd vinden, indien ik er geheel het 
zwijgen toe deed. 

Mijn standpunt is nog hetzelfde als toen ik als lid van de Kamer het denkbeeld 
aan de hand gaf, later door den geachten afgevaardigde uit Tiel als amendement 
ingediend, door hem toegelicht, door den Minister in eenigszins gewijzigden vorm 
overgenomen. maar aan welke behandeling ik persoonlijk door bijzondere omstan-
digheden tot mijn leedwezen niet heb kunnen deelnemen. 

Volstrekt noodzakelij k - in dien zin dat ik als Kamerlid tegen de wet zoude 
hebben gestemd, indien zij niet gewijzigd werd zooals later is geschied - heb ik 
de toevoeging waarvan hier sprake is nooit genoemd. Maar ik achtte haar wen-
schelijk en aanbevelenswaardig, en in dit opzicht is mijn gevoelen niet veranderd. 

Is de stap van den geachten afgevaardigde uit Amsterdam niet bedenkelijk? 
Dit overwege de Kamer zelve. 
Gold het eene bepaling die in der haast, als het ware onopgemerkt, i n de wet 

was opgenomen, was ingeslopen, dan zou ik den stap van den geachten afgevaar-
digde kunnen toej uichen. Maar de zaak is in het breede besproken, zij is van 
alle zijden bezien. en de Regeering is geëindigd met te voldoen aan een vrij 
sterken aandrang om eenige wijziging aan te brengen. 

Kan de wet waarmede men hier te doen heeft nog niet worden ingevoerd, nu 
'die invoering llÇ>g afhankelijk is van het. tot stand komen eener andere wet, zou 
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het daar geene aanbeveling verdienen den I'aad van eenige leden der Kamer, in 
het Verslag opgenomen, te -volgen, om eerst de werking van de wet af te wach-
ten, voordat men er nu reeds verandering in gaat brengen? 

De Kamer heeft dit te overwegen. 
Men weet dat vele leden bij de behandeling van de wet op het faillissement 

bezwaar hadden tegen de gelijkstelling van kooplieden en niet-kooplieden ten aan-
zien van dit rechtsinstituut en dat de bijvoeging heeft gestrekt om zoo mogelijk 
dit bezwaar uit den weg te ruimen. 

Vele andere leden die de toevoeging niet noodig achtten, vonden haar toch 
onschuldig, zij zou geen kwaad doen. 

In de Eerste Kamer werd zij onder anderen verdedigd door de heeren Kist en 
van Lier, en volgens de verklaringen van den toenmaligen Minister van Jnstitie, 
mij n geachten am bts voorganger, had de hoogleeraar Molengraaff; die volgens de 
woorden van den geachten afgevaardigde uit Amsterdam, waarmede ik geheel 
instem, in het ontwerpen van de wet op het faillissement het leeuwenaandeel 
heeft gehad, tegen de toevoeging geen overwegend zakelijk bezwaar, al achtte hij 
ook dat zij kon genoemd worden eene inelegnntia jul"Ïs. 

Er wordt verschillend over deze -bijvoeging gedacht. De geachte voorsteller van 
het amendemen t, aanhalende een aan tal redevoeringen en uitingen van leden van 
de beide takken der Vertegen woordiging, heeft ook een academisch proefschrift 
genoemd, dat door hem, naar het schijnt, hoog wordt gesteld, en waarin één 
geval genoemd wordt, waarin die bijvoeging haar nut zou kunnen hebben. Ove-
rigens vindt men er slechts bestrijding in. Misschien zijn er meer dergelijke ge-. 
vallen denkbaar. Maar daartegenover zou ik mij kunnen beroepen op een ander 
proefschrift, te Utrecht verdedigd, door iemand van wien professor Molengraaff 
promotor was, ofschoon ik daarbti niet zeggen wil, dat die promotor instemt met 
al wat er in staat, namelijk het proefschrift van den heer van Regteren Altena: 
"Schuldvervolging voor geldschulden naar Zwitsersch en Nederlandsch recht", 
een proefschrift, dat ik niet aarzel te rangschikken onder die, welke genoemd 
kunnen worden. Daarin zou hij eene beschouwing van een viertal bladzijden 
kunnen vinden over deze toevoeging, waarin deze jonge, doch naar het schijnt 
vrij kundige schrijver met die toevoeging zijne volkomen instemming betuigt. Hij 
verheugt er zich in, dat het ophouden met betalen, dank zij het amendement, 
niet de eenige voorwaarde bleef "voor de toepassing van het faillissement; im-
mers toen het ontwerp de Tweede Kamer verliet, vorderde art. 1 niet meer alleen 
het ophouden met betalen als voorwaarde voor faillissement, maar bovendien een 
vennoede,," - deze uitdrukking is bij uitnemendheid juist - "dat het faillisse-
ment in het gemeenschappelijk belang der crediteuren door den rechter wenschelijk 
geoordeeld worde". 

De slotsom zijner beschouwingen is dan ook, dat door het amendement een stap 
in de goede richting is gedaan. 

Het verschil van gevoelen, dat zich vroeger in deze Kamer openbaarde is, 
blijkens het Verslag, bltiven bestaan. 

Te recht is door den geachten afgevaardigde uit Tiel er de aandacht op geves-
tigd, dat door die toevoeging in artikel 1 van de faillissementswet niet is aan-
gebracht eene nadere omschrijving of aanduiding van den toestand van ophouden 
te betalen, maar een nieuw elemeut, eene nieuwe voorwaarde voor het in staat 
van faillissement verklaren. Dit is inderdaad de bedoeling en die bedoeling moet 
dqor de voor- en de tegenstanders worden aanvaard. 

En nu is het groote bezwaar der bestrijders, dat de rechter niet in staat zal 
zij n zich een oordeel te vormen. 

In dit opzicht is men schrikkelijk zwaartillend, want - er bestaat omtrent 
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de nieuwe bepaling geen jurisprudentie! Dit zal echter het geval zijn niet elke 
'nieuwe bepaling die in eene wet wordt opgenomen en met elke nieuwe wet. Indien 
men zoo verschrikkelijk bezorgd is hoe die nieuwe jurisprudentie wel zal zijn, 
laat ons dan onzen wetgevenden arbeid maar staken. Want hoe de eene of andere 
rechter - die men zich dan zoo onbeholpen voorstelt als maar eenigszins moge-
lijk is - daarover zal kunnen oordeelen, daarvan kan niemand met zekerheid 
iets voorspellen. Men moet wel in die gevallen - zooals o. a. door den geach-
ten afgevaardigde uit Tiel is opgemerkt - in den rechter eenig vertrouwen 
stellen. 

Wanneer men nu maar eenig verschil wil zien in den eisch dat iets moet wor-
den bewezen, dat van iets summiet'lijk moet blijken. of dat iets aan het oOl'deel 
van den t·echtet· wm'dt ove"oelaten, dan moeten de bezwaren, dunkt mij, 
'veel van hun gewicht verliezen. Het laatste is hier het geval. De verzoeker heeft 
niet te bewijzen dat het faillissement in het belang des schuldeischers is, zelfs is 
hij niet verplicht daarvan summierlijk te doen blijken j het oordeel daarover wordt 
aan den rechter overgelaten. 

Ik meen dat de jurisprudentie betreffende de mogelijke gevolgen wanneer deze 
bijvoeging in art. 1 van de wet blijft behouden, indertijd met volkomen juistheid 
door den geachten afgevaardigde uit Tiel is aangegeven, toen hij bij de behan-
deling der faillissementswet zeide. dat ten aanzien van kooplieden het amende-
ment niet anders beoogt dan bestendiging van den feitelijken toestand. 

De voorwaarden, de eischen zullen natuurlijk dezelfde zijn voor kooplieden en 
niet-kooplieden, doch naar het oordeel van den rechter zullen kooplieden eerder 
geacht worden aan de eischen te voldoen dan niet-kooplieden. Er is geen verschil-
lende maatstaf, maar er is verschil van toestand, zoo als dat in de wet zoo dik-
wijls voorkomt. 

Bij een koopman, gewoon op vaste termijnen te betalen, bij een koopman die 
weet dat hij door wanbetaling zijn crediet verliest, ligt het vrijwel in den aard 
der . zaak dat als de toestand van ophouden te betalen is ingetreden, het faillis-
sement zal zijn in het gemeenschappelijk belang van de schuldeischers. De koop-
man kan in dat geval zijne zaken niet meer voortzetten, die zaken moeten worden 
afgewikkeld, geliquideerd in het gemeenschappelijk belang van de schuldeischers. 
Zal daarom ten aanzien van den koopman de toevoeging misschien minder noodig 
zijn ,bij een niet-koopman is het iets anders. Blijkt de schuldenaar een speculant 
te zijn, een man die zaken doet zonder koopman te zijn, dan zal de rechter geen 
onderscheid maken tusschen hem en een koopman van beroep. 

Maar in een ander geval zal hti vragen moeten: zou de uitspraak van het fail-
lissement in het gemeenschappelijk belang zyn van de schuldeischers? En dat 
kan zeer nuttig zijn. Hij zal het antwoord op die vraag moeten vinden in de hem 
bekende omstandigheden. Nu is de groote vraag: hoe wordt hij bekend met om-
standigheden ? 

Het antwoord is: hij kan die vernemen uit het request waarbij het faillissement 
wordt aangevraagd en waarin de omstandigheden behooren te worden uiteengezet, 
alsmede nit het verhoor van den schuldenaar. Met betrekking tot dit punt zou 
ik overigens aan de Kamer wel deze vraag willen voorleggen: Is het met het 
bewijs of met het blijken van het ophouden te betalen wel beter gesteld? Hoe 
blijkt die toestand? 

Het. is merkwaardig, dat vele leden blijkens de stukken van oordeel zijn, dat 
men over dat "ophouden te betalen" maar niet te veel moet spreken. De Regeering 
zelf zegt in haar Verslag: "Het betreft hier een even moeilijk als belangrijk 
vraagstuk. Zal de wetgever niet geheel mistasten, dan is het noodzakelij k, dat 
hij in eenemeest mogelijk eenvoudige formuleering den rechter een leiddraad 
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geve, die dezen in staat stelt, in ieder bijz.onder geval, .overeenk.omstig des wet-
gevers bed.oeling, te. beslissen. De mem.orie van T.oelichting is - dit kan w.orden 
t.oegegeven - te dezen misschien wel in ietwat te uitv.oerige besch.ouwingen ge-
treden, waard.o.or juist niet altijd twijfel en .onzekerheid w.ordt .opgeheven. Maar 
de rechter is jurist. Den aard en het wezen vau het instituut kent hij; de juiste 
aanwijzing daarvan is b.ovendien gegeveu .op bladz. 12 der Mem.orie van T.oelich-
ting [zie hierv.o.or bI. 53]. W.ordt dan verder in het .o.og gehouden, dat de vraag 
.of ".oph.ouden van betalen" zich v.o.ord.oet, van feitelijken aard is, in ieder c.oncreet 
geval d.o.or den rechter te beantw.o.orden, dan kan er geen bezwaar zijn, maar is 
het integeudeel raadzaam, dat de wet zich t.ot die eenv.oudige f.ormule bepale en er 
niet naar streve, bindende regels te stellen, die .op alle denkbare casus z.ouden 
passen, wat t.och .onm.ogelijk z.ou blijken". 

En het was de heer Hart.ogh, die in de Tweede Kamer bij de behandeling van 
het wets.ontwerp .op het faillissement en de surséance van betaling zich v.olgen-
derwijze uitliet: "Indien ik eene aanmerking z.ou m.ogen maken .op het werkelijk 
scho.on en van z.ooveel ernstige studie getuigende werk va,n de Staatsc.ommissie, 
dat niettegenstaande de vele wijzigingen t.och de kern is gebleven van dit wets-
.ontwerp, dan z.ou het wel wezen, dat bij de Mem.orie van T.oelichting zij al te 
breedv.oerig heeft trachten aan te t.o.onen, wat .onder het .oph.ouden van betalen 
te verstaan is. Dat .opgeh.ouden hebben te betalen is eene feitelijke quaestie, die 
in elk bijz.onder geval d.o.or den rechter zal m.oeten w.orden .onderz.ocht. Z.o.o is het 
tegenw.o.ordig en z.o.o zal het wel altijd blijven." 

Wanneer de rechter niets anders v.o.or zich heeft dan het request van één per-
s.o.on, die te vergeefs betaling heeft gevraagd van ééne schuld en men vraagt 
waar hij de gegevens vandaan zal halen .om in zulk een geval te beslissen .ofhet 
niet betalen van die eene schuld den algemeenen t.oestand van .ophouden van be-
talen .oplevert, dan zal men zeker geen meer afd.oend antw.o.ord kunnen geven dan 
gegeven kan w.orden .op de vraag, waar hij de gegevens m.oet z.oeken .om te kun-
nen be.o.ordeelen, .of het faillissement zou zijn in het gemeenschappelijk belang der 
schuldeischers. 

Maar, heeft men gezegd: h.oe is het m.ogelijk .o.oit uit te maken, dat het fail-
lissement in het belang der schuldeischers is? Iemand kan immers eene erfenis 
krijgen. Ja, hij kan .o.ok een l.ot uit de l.oterij trekken .of een schat vinden, en 
dan z.ou zijn faillissement niet in het belang zijner schuldeischers zijn. 

Maar meent men in ernst dat een rechter .op zulke gebeurlijkheden, .op zulke 
v.ogels in de lucht, .op zulke luchtkasteel en acht z.ou geven en uit die m.ogelijk-
heden een argument z.ou putten .om te zeggen dat het faillissement van dien 
schuldenaar niet z.ou zijn in het belang van zijne schuldeischers? Neen, z.ou ik 
meenen, want de rechter z.ou dan .o.ordeelen, dat niemand .o.oit failliet verklaard 
z.ou m.oeten w.orden; immers, de m.ogelijkheid .op b.ovengen.oemde gebeurlijkheden 
bestaat v.o.or iedereen en altijd en de rechter z.ou daar.om .o.ordeelen dat dit onmo-
gelijk de bed.oeling van den wetgever kan zijn; de rechter zal de wet m.oeten 
uitleggen, m.oeten interpreteeren; en de interpretatie van de wet is, .om de w.o.or-
den van I"r. M.odderman te gebruiken: de rec.onstructie van de gedachte van den 
wetgever. Dit zal de rechter m.oeten d.oen in dit geval, z.o.oals in z.o.o vele andere 
gevallen, en daarv.o.or zal hii gegevens gen.oeg vinden in de t.oelichting en de 
beraadslaging .over dit punt. 

N.og eene .opmerking betrekkelijk de surséance vau betaling. Die maakt deze 
t.oev.oeging iu artikel 1 niet .onn.o.odig, want v.o.or surséance van betaling is de 
schuldenaar afhankelijk van eene minderheid van zijne schuldeischers. 

Ik eindig dus, gelijk ik beg.on. V.olstrekt .on.ontbeerlijk en n.o.odzakelijk is mij 
deze t.oev.oeging in de W(lt no.oit voorgekOmen i ik bliif er echter in eeno 
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bepaling, die geen kwaad, integendeel veel goed kan doen en dus aanbevelens-
waardig is. 

De heer PIJNAPPEL: Ik stel er prijs op bij den aanvang van mijne rede op 
twee feiten te wijzen. 

Vooreerst, dat, hoewel ik op enkele andere punten niet geheel instem met 
veranderingen door de Kamer in het wetsontwerp betreffende het faillissement 
gebracht, ik èn in de Eerste Kamer èn hier tocb tegen geen ander punt bezwaar 
heb gemaakt dan tegen de in mijn oog ongelukkige bijvoeging in art. 1; omdat 
alleen dit bezwaar, naar het mij voorkomt, niet een detail, maar de geheele wet 
betreft, en die bijvoeging in mijn oog de goede werking van de geheele wet zal 
belemmeren. 

Het tweede feit is, dat het bezwaar, dat mij trof, ook getroffen heeft tal van 
andere personen, laat ik maar zeggen iedereen, dien ik over deze zaak buiten 
de Kamer gesproken heb. 

Nu heeft de geachte afgevaardigde uit Tiel gezegd, dat ik het initiatief van 
de Regeering niet heb afgewacht. Ik heb mij vóórdat ik ditwetsvoorstel indiende, 
verzekerd, dat het initiatief van de Regeering in deze niet te verwachten was, 
en eerst daarna heb ik vrijheid gevonden dit voorstel van wet in te dienen. Eli 
dat die zekerheid, welke ik mij zelve verschaft had op goede gronden berustte, 
kan den geachten afgevaardigde uit Tiel uit de rede van den Minister, heden 
gehouden, gebleken zijn. 

De geachte afgevaardigde merkte te recht op, dat in mijn voorstel twee punten 
voorkomen van ongelijke waarde; zulks is ook in mijn oog het geval. Ik heb dit 
zelfs zóó herhaaldelijk, en, naar ik meen, zóó duidelijk in de stukken, die van 
mij zijn uitgegaan, neergeschreven, dat ik die verklaring van den geachten afge-
vaardigde niet alleen onderschrijf maar haar ook beschouw als eene opmerking 
die van mij zei ven is nitgegaan. 

De geachte afgevaardigde, die meening deelende , heeft eerst bestreden de door 
mij aangebrachte toevoeging' als onnoodig, en daarna het voorstel tot weglating 
van de bijvoeging der vorige Regeering als verkeerd. 

Laat mij aanvangen met de beweerde onnoodigheid van de door mij voorge-
dragen wijziging. 

Ik stel voor de woorden "die ophoudt te betalen" te vervangen door "die in 
den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen". De geachte afgevaar-
digde zegt: verkeeren in dien toestand is hetzelfde, en zoo niet, dan is het min-
der goed, want "heeft opgehouden" slaat op het verledene, en wij hebben ook te 
letten op de toekomst. Ik neem de vrijheid die stelling te betwisten. Waar de 
rechter in staat van faillissement verklaart, heeft hij uitsluitend met het verle-
dene te doen; van de toekomst weet hij niets, en geen rechter kan een debiteur 
in staat van faillissement verklaren, omdat deze in de toekomst zijne betalingen 
zal staken, noch omdat hij in de toekomst wanbetaler zal blijven Het verschil 
tusschen toestand van te hebben opgehouden te betalen en ophoudeu met betaleu, 
ligt dan ook niet daarin; maar, gelijk in de stukken wordt gezegd: toestand wijst 
duidelijk iets aan, dat algemeen is en eenige voortduring heeft, zóó dat 11Îemand 
daaraan kan twijfelen; terwijl tegen de uitdrukking "ophoudt te betalen" de 
bedenKing gerezen is, die niet uit de lucht gegrepen was, maar zeer krachtig 
in deze Vergadering werd nitgesproken, dat zij zon kunnen worden opgevat als 
niet te slaan op een algemeen en en voortd urenden toestand, maar op een enkel 
feit: zoodat dit enkele feit, onafhankelijk van hetgeen daarmede gepaard gaat, 
de verplichting aan den rechter zou opleggen het faillissement uit te spreken. 

De geachte spreker haalde vervolgens eene plaats uit het Verslag aan, waar 
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door my IS gezegd, dat men aan de toevoeging die ik voorstel, den eisch mag 
stellen "dat zij datgene waarover gehandeld wordt, dat is het ophouden met be-
t.alen, betrell'e en toelichte , en dat zij niet weer in andere opzichten schade". 

De geachte spreker leidde daaruit af, dat ik niet meer eiseh, dan dat de toe-
voeging op de zaak betrekking hebbe, maar ze niet als eene verbetering beschonw. 
Uit tal van uitdrukkingen in mijne toelichting en in mijn antwoord, dat in het 
Verslag is opgenomen, blijkt echter dat ik de zaak als eene verbetering beschouw. 
Maar wanneer ik zeide, dat men den eisch mag stellen, dat de toevoeging be-
trekking hebbe op het onderwerp dat men regelen wil, dan sloeg dat daarop, 
dat de toevoeging, welke bij de vaststelling der wet onder de vorige Regeering, 
in art. 1 der wet gebracht is "wenscheljjkbeid van faillietverklaring in het al-
gemeen belang van schuldeischers" niet slaat op "ophouden met betalen", maar 
op geheel iets anders, en dus niet voldoet aan den ·eisch, waaraan mijne toevoe-
ging wel voldoet. 

Wanneer de geachte spreker verder trad in een betoog, dat het, wel beschouwd, 
ook onder het bestaande recht en volgens de wet van 1893 een toestand is. die 
vereischt wordt, dan ga ik met hem in die beschouwing geheel mede; de reden, 
waarom ik de gebezigde uitdrukking gewijzigd wensch te zien, is niet dat mijne 
rechtsovertuiging die wijzigiug noodzakelijk maakt, maar dat van eene tegen-
overgestelde rechtsovertuiging van anderen in deze Kamer uitdrukkelijk en her-
haaldelijk gebleken is. 

Wanneer de geachte spreker een beroep doet op de Marez Oijens en op de 
jurisprudentie, zal hti van mij geene betwisting oudervinden. 

Zoo zeer is het waar, dat hetgeen thans in mijn voorstel wordt uitgedrukt, 
de bedoeling van den aanvang af is geweest, dat men in de Memorie van Toe-
lichting van: de wet op het faillissement en de surséance van betaling (bladz. 17 
der Gedrukte Stukken 1890-1891, nO. 100, volgnummer 38 [zie op art. 6]) 
leest: "Of ophouden met betalen" plaats heeft gegrepen is eene feitelijke vraag, 
iu elk geval aan de beoordeeling van den rechter overgelaten. Deze beslisse dus 
of die feitelijke toestand zich ook kan openbaren door de niet-betaling van ééne 
schuld". 

Niet het enkele feit van het niet betalen van Mne schuld zal maken, dat 
iemand in staat van faillissement wordt verklaard, maar dat zal alleen kunnen 
geschieden, indien het betalen van die Mne schuld den toestand aanwijst van 
iemand die heeft opgehouden te betalen. 

Volgens den heer Tydeman is dan ook de voorgestelde wijziging overbodig. 
Daar die wijziging echter volgens hem niet schaadt, en niet ·overbodig is in het 
oog van tal van andere leden dezer Kamer , dunkt mij, dat zij als eehe wensche-
lijke verbeteriug mag worden beschonwd. 

Ik kom nu tot het meel' belangrijke gedeelte van mtin voorstel: het schrappen 
van de bijvoeging: indien de faillietverklaring in het gemeenschappelijk belang 
der schuldeischers wenschelijk wordt geool'deeld; waarbij het mij aangenaam was 
den stenn van den geachten afgevaardigde uit Assen te ontvangen. 

De geachte spreker 1!it Tiel zeide: die bijvoeging verdient ni eet excès d'hon-
neu,', ni eefte indignité. Ik geloof, dat naar de meenlng van den Minister van 
Justitie aan die bijvoeging wel eenige meerdere eer toekomt; .althans de Minister 
was, naar het mij voorkwam, niet geheel eenstemmig met den geachten spreker, 
toen laatstgenoemde verklaarde, dat, indien over de zaak langer was nagedacht 
en gediscuteerd, de bij voeging misschien niet in de wet gekomen zou zijn. De 
heer Tydeman meende, dat ik haàr onoprecht had genoemd. Ik heb nit verschei-
dene uitdrukkingen van den geachten spreker bemerkt, dat hij vooral de discus-
siën in de Eerste Kamer met groote ulluwkeurigheid heeft Ook het wOQrd 
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onop"echt komt daarin voor, maar het is niet van mij afkonistig. Integendeel, 
ik heb juist verklaard dat ik die door een ander gebezigde uitdrukking, die het 
debat eenigszins zou kunnen verbitteren, liever wilde écarteeren, en dat een hoog-
staand jurist haar gebruikt had, daarmede echter niets onaangenaams voor den 
Minister bedoelende, maar alleen willende te kennen geven, dat de wet, zooals zij 
geredigeerd was, met zich zelve in tegenspraak kwam_ 

Laat ons dus dit woord, dat door mij nooit gebezigd is, en in de stukken van 
dit wetsvoorstel niet voorkomt, ter zijde laten; laat ons, zou ik er willen bij-
voegen, de kern van mijn voorstel niet bij voorkeur zoeken in hetgeen ik in de 
Eerste Kamer gesproken heb, hoewel dat grootendeels in overeenstemming is met 
hetgeen ik hier in de stukken geschreven heb, maar laat ons die liever zoeken 
in die stukken zelve. 

Daarin staat ook dat, indien men aan den rechter eene taak opdraagt, men 
hem in staat moet stellen die taak goed te vervullen, door hem de middelen te 
verschaffen om uitspraak te doen over datgene, waarover uitspraak van hem 
verlangd wordt. 

Indien men dns den rechter wil laten oordeelen over het gemeenschappelijk 
belang der crediteuren, moet men aan dezen de gelegenheid geven om hunne stem 
bij den rechter te doen hooren, en aan -den rechter door dat verhoor de moge-
lijkheid schenken over dat gemeenschappelijk belang te oordeelen; met andere 
woorden, den rechter bij eene aanvraag tot faillietverklaring plaatsen in dezelfde 
positie waarin hij geplaatst is bij eeue aanvraag van surséance, zoodat ook, als 
men van hem verlangt, dat hij onder sommige omstandigheden den debiteur niet 
failliet zal verklaren, niettegenstaande deze heeft opgehouden te betalen, men dan 
ook zorge, dat maatregelen genomen worden, gelijk bij surséance van betaling 
zijn voorgeschreven, om vermeerdering van schulden, spoliatie van den boedel 
en bevoorrechting van den eenen crediteur boven den andere te voorkomen; dat 
is, zooals bij surséance, de benoeming van bewind voerders, die mede beheeren 
en toezien, dat geene betaling geschiedt dan gelijkelijk aan alle crediteuren; 

De geachte afgevaardigde heeft mijne woorden juist weergegeven, dat men den 
rechter de middelen moet verschaffen om eene goede beslissing te nemen. Indien 
ik den Minister goed verstaan heb, heeft deze gesproken van mijn beroep op de 
omstandigheid, dat de rechter geene jurisprudentie zou hebben om zich naar te 
richten. Ik herinner mij niet in de gewisselde stukken die uitdrukking gebezigd 
te hebben, en ik ben dus genoodzaakt die bedenking, als voor mij niet goed 
verstaanbaar, onbeantwoord te laten. 

De geachte afgevaardigde uit Tiel, sprekende over de middelen die de rechter, 
volgens mij, moet hebben, om eene goede beslissing te knnnen nemen, zeide. gij 
vindt tal van gevallen, waarin de rechter dergelijke middelen niet bezit. Hij wees 
bij v. op requesten. 

De geachte afgevaardigde vergunne mij daaromtrent twee opmerkingen. 
Vooreerst, dat een requestrant in zijn request zeker aantal gegevens aan den 

rechter behoort te verschaffen en in vele gevallen personen moet doen hooren, 
hetzij bij wijze van verhoor van bloedverwanten of bij wijze van getnigenverhoor. 
Maar tevens voeg ik er. bij, dat iedereen het er over eens is, dat de rechtspraak 
op request in onze wet gebrekkig geregeld is, omdat niet is voorgeschreven het 
hooren van de tegenpartij, zoodat de tegenpartij, indien zij gehoord wil worden, 
niets anders kan doen, dan zelve ook een request indienen, en daarbij aan den 
rechter alles mededeelen wat hem voor het nemen van eene goede beslissing te 
weten noodig is. Deze opmerking slaat natuurlijk alleen op de gevallen, waarin 
eene tegenpartij is; waar die niet is) daar geldt de opmerking van den geachten 
spreker ook niet. 
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In de tweede plaats wees de geachte spreker op de vonnissen bij verstek. Bij 
die vonnissen eischt de wet niet anders, dan dat de vordering niet ongegrond is. 

De rechter behoeft niet verder te gaan dan de beslissing; dat bem geene re-
denen bekend zijn , die zich tegen den eisch verzetten. Indien de veroordeelde 
hierdoor benadeeld wordt, is het zijn eigen schuld - want hij had kunnen op-
komen, en bovendien heeft hij recht van verzet, waarin hij nog alles kan aan-

. voeren , wat hij terstond had kunnen bijbrengen, maar verzuimd heeft te doen 
door weg te blijven. 

Bij faillissement bestaat de gelegenbeid niet; daarbij wordt niet alleen verlangd, 
dat de vordering niet ongegrond zij , maar na een summier onderzoek geschiedt 
de uitspraak, dat zij gegrond is, en over de wenschelijkheid zal geen der andere 
crediteuren gehoord worden. 

Leed heeft het mij gedaan dat de Minister zich geroepen heeft gevoeld om te-
gen mijn wetsvoorstel tal van bezwaren te opperen, hoewel hij, indien ik hem 
goed gevolgd heb, zich aan het slot van zijne rede er niet tegen heeft verklaard. 

De heer VAN DER KAA Y, Ministe,' van Justitie: In het begin er van 
ook niet. 

De heer PIJNAPPEL: Na die verklaring vraag ik mij af, of het nog noodig 
is de Kamer te vermoeien met eene wederlegging van des Ministers bezwaren; 
slechts ééiJ. punt uit diens rede wil ik nog even opnemen; het betreft de verkla-
ring, dat de woorden die ik wensch te schrappen, eene nieuwe afzonderlijke 
voorwaarde vormen. 

Van die verklaring neem ik akte, en wel omdat 's :Ministers voorganger, de 
heer Smidt, zich juist altijd ten taak heeft gesteld om het tegendeel te betoogen, 
bewerende dat aan de door mij gewraakte woorden niet te veel gewicht moest 
worden gehecht, omdat de bedoeling er van niet was een tweede afzonderlijke 
voorwaarde te stellen. 

Indien ik dien Minister tegenover mij had, zou het mijne taak zijn aan te 
toon en , dat die opvatting onjuist is. Maar na de verklaring van dezen Minister 
behoef ik mijn betoog niet voort te zetten en kan ik mij gelukkig achten, dat 
hij mijn voorstel eensdeels niet bestreden en anderdeels door zijne verklariJlg om-
trent de . voorwaarde gesteund en verdedigd heeft. 

(28 Juni 1895). 
Amendement van de Heeren HARTE en TYDEMAN, luidende: "In art. 1, 

lste lid, worden de woorden: ,,<lie ophoudt te betalen", vervangen door de woor-
den: "die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen", en wordt 
de zinsnede "indien dit in het gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers 
wenschelijk wordt geoordeeld", vervangen door de zinsnede: "tenzij dit in het 
gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers niet wenscheiijk wordt geoordeeld". 

De TYDEMAN: Waar ik den geachten voorsteller van dit wetsvoorstel 
zoo kort mogelijk wil beantwoorden en tevens naar aanleiding van het door ons 
ingediende amendement een enkel woord wensch te spreken, daar wil ik aanstonds 
doen opmerken, dat de kloof welke, naar het mij voorkomt, mij van den geach-
ten voorsteller scheidt, allengs minder groot is geworden. Ja, wanneer het debat 
maar lang genoeg duurde, zouden wy het eindelijk wellicht eens worden. 

Ik kan, niettegenstaande die voor mij gelukkige omstandigheid, den geachten 
afgevaardigde niet toegeven, dat de bijvoeging, die door hem gewraakt .is en die 
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hij uit de wet wil verwijderen, eigenlijk de geheele werking van die wet zou 
belemmeren, en ik kan mij nauwelijks voorstellen, wat de geachte afgevaardigde 
gisteren zeide, dat a.lle personen, die hij daarover gesproken had, dit met hem 
eens waren. Want dan moet hij in de dagen, toen dit onderwerp in de Eerste 
Kamer aan de- orde was, zorgvuldig elke conversatie met zijne ambtgenooten, 
den heer van Lier en den procureur-generaal, den heer Kist, vermeden hebben_ 
Maar wanneer ik zeg dat wij tot elkander komen, dan heb ik het oog op het 
antwoord, door den heer Pijnappel gegeven, op mijne bewering, dat, door aan 
den rechter op te dragen een oordeel uit te spreken ovel' het 
belang van de crediteuren bij een faillissement betrokken, er inderdaad niet iets 
z6ó buitengewoons plaats heeft, of dat daarbij afgeweken wor.dt van wat in tal-
rijke andere gevallen op het gebied van de voluntaire jurisdictie geschiedt. 

Wat werd daarop door den heer Pijnappel geantwoord? 
Gij weet even goed als ik, zoo sprak hij, dat dit bij ons slecht geregeld is. 
Neen, dat weet ik niet. Dit is eene meening van den heer Pijnappel, welke 

in ieder geval subjectief is, en die hij mij in tmnsitu wil opleggen; maar ik 
moet mij daarover nog eens bedenken. 

De zaak is voor verschillende beschouwingen vatbaar, maar zeker zal de heer 
Pünappel wel willen erkennen dat wli af 1838 het met die slechte regeling 
gedaan hebben, zonder dat daarvan zulke bijzonder nadeelige gevolgen gebleken 
zijn. Maar wat ik wel uit het antwoord van den heer Pijnappel wil aanvaarden, 
is de daarin opgesloten erkentenis, dat in tal van gevallen aan den recht.er geen 
andere middelen gegeven worden dan die welke wij ook hier willen aanbieden: 
geen andere middelen dan de vermelding door den reqnestrant van feiten en 
omstandigheden in het request, die de gewenschte uitspraak aannemelijk moeten 
maken; feiten en omstandigheden, waarnaar de rechter niet nader onderzoekt en 
ook niet nader onderzoeken kan. Het verstek-vonnis, heeft de geachte afgevaar-
digde gezegd, wordt niet goed, omdat de rechter daarin oordeelt, dat de vorde-
Ting noch onrechtvaardig, noch ongegrond voorkomt. Maar men kan ook zeggen, 
dat de faillietverklaring niet rechtvaardig is, omdat de rechter oordeelt, dat er 
is ophouden van betaling. En het gemeenschappelijk belang van schuldeischers 
is niet aanwezig, omdat de rechter overwegen zal, dat dit aannemelijk is gemaakt. 
Maar het correctief op die mogelijke misvattingen is gelegen in het hooger beroep, 

·in het verzet en het daarop gevolgde contradictoir debat met de daarbij den 
rechter aangeboden middelen , namelijk de voorlichting van partijen. 

En wanneer wij het nn zoover eens zijns geworden, dan zal de geachte voor-
steller er misschien nog toe knnnen komen in te zien, dat de aanvankelijk zoo 
hoog, later iets lager gestelde bezwaren ten slotte in een welklinkend akkoord 
zouden kunnen eindigen. 

De geachte afgevaardigde meene niet, dat ik en anderen, die aan mijne zijde 
staan, niets gevoelen voor zijne bezwaren, dat wij geheel ongevoelig zijn voor de 
bedenkingen, welke hem dit wetsontwerp in de pen gegeven hebben. 

Evenals hij pogingen aanwendt, om aan onze bezwaren te gemoet te komen, 
willen wij ook aau zijne bezwaren te gemoet trachten te komen. 

Waar ik eene bijvoeging uit de wet wil verwijderen - zegt hij - zal ik in 
ruil geven, dat wij gaan spreken van den toestand waarin de debiteur verkeert, 
niet het bloote feit alleen zal als criterium in de wet gesteld blijven. 

Ik meen te hebben aangetoond, dat die ruil voor mij niet aannemelijk is, 
omdat ik aan die redactiewijziging niet hecht. De heer Pijnappel brengt, mijns 
inziens, niets nienws in de wet, geen enkel nieuw begrip, wel een nieuw woo.rd, 
maar ook niets meer dan dat. 

De geachte voorsteller gaf dit toe. Hij zeide; ik. ben het volkomen TI eeM, 
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en ik doe het ook niet om te gemoet te komen aan mijne eigene rechtsbeschon-
wing, maal' aan die van vele leden der Kamer. Dit komt mij voor eene wel wat 
zonderlinge verdediging te zijn. Ik wil mij echter daarbij nederleggen en die re-
dactiewijziging aanvaarden, indien ik den geachten voorsteller en anderen daarmede 
genoegen kan doen , want ik beschonw haar als volkomen onschadelijk. Maar aan 
mijne bezwaren te gemoet komen doet de heer Pijnappel daardoor niet. Zijne 
.redactiewijziging kan nooit geven wat ik en anderen wenschelijk achten, namelijk 
dat in de wet nitgedrukt worde, dat de rechter te doen hebbe met· een concursns 
creditorum , dat er, zooals de Dnitsche wet zegt een "gemein Schüldner" zij, en 
dat bij afwezigheid hiervan de rechter het middel zal hebben de gevraagde fail-
lietverklaring af te wijzen. Een veiligheidsmaatregel alzoo die noodig wordt, waar 
men boven het hoofd van iederen burger, landbouwer, ambtenaar, militair, het 
scherpe zwaard van de gemakkelijke faillietverklaring ophangt. 

Nu hebben de heer Harte en ik, naar aanleiding van de eigen opmerking van 
den geachten voorsteller in zijne Memorie van Toelichting, gemeend eene poging 
te moeten doen, aan de processueele bezwaren, die . tegen de nu in de wet opge-
nomen voorwaarden worden gemaakt, te gemoet te komen. 

hebben de voorwaarde in negatieven zin omgezet , zooals door den heer 
Pijnappel is aangegeven, ten gevolge waarvan nu niet de aanvragende crediteur 
bij zijn request, en aanvankelijk, het gemeenschappelijk belang der crediteuren 
zal behoeven aannemelijk te maken, maar den debiteur en aan alle schuldeischers 
het middel wordt gegeven tegen de faillietverklaring op te komen, die te bestrij, 
den en te doen intrekken, indien zij kunnen bewijzen dat er geen gemeenschap-
pelijk belang voor de schuldeischers daarbij bestaat. Het komt ons voor dat Qns 
amendement zich aansluit aan de bestaande wetgeving en te gemoet komt aan de 
processueele bezwaren die tegen de bijvoeging zijn gerezen. 

Ik ben zeer verlangend van den heer Pijnappel te vernemen, in hoeverre hij 
het amendement beschouwt als eene werkelijke verbetering. 

Ik zal het hierbij laten, terwijl mijn geachte medevoorsteller ,de heer Harte, 
het amendement nog nader zal toelichten. 

De heer HARTE: Dool' den geachten medevoorsteller van het amendement, den 
heer Tydeman, en door mij wordt gaarne hulde gebracht aan den geachten afge. 
vaardigde uit Amsterdam, den heer Pijnappel, voor zijn ernstig streven, om ook 
bij zijne poging tot wegneming van zijns inziens in de nieuwe faillissementswet 
bestaande gebreken, toch te eerbiedigen en te handhaven den daarin door den 
wetgever van 1893 neergelegden geest. 

Uitdrukkelijk heeft de heer Pijuappel, op bladz. 1 van zijne Memorie· van 
Toelichting, verklaard, dat hij, ofschoon niet deelende de bezwaren in de Tweede 
Kamer tegen den oorspronkelijken inhoud van art. 1 gerezen, hiermede tocb 
rekening wenscht te houden, en op bladz. 4 van die Memorie van Toelichting 
tracht hij zelfs aan te toonen, dat door het aannemen van zijn wijzigingsontwerp, 
het verschil van toe.stand tusschen kooplieden en niet-kooplieden ten volle tot 
zijn recht zou komen. 

Zeer stellig heeft de heer Pijnappel verklaard, dat het voorstel niet bedoelt te 
reageeren tegen de in 1893 wettig gevallen beslissing. Niettemin is er twijfel ge-
rezen, of die beslissing inderdaad genoegzaam intact zoude blijven bij aanneming 
van het wijzigingsvoorstel van dien geachten afgevaardigde. 

Mr. Pijnappel stelt voor om de zinsnede: "indien dit in het gemeenschappelijk 
belang zijner schuldeischers wenschelijk wordt geoordeeld", geheel te doen verval-
len, doch tevens bij wijze Vlln compensatie - om de uitdrukking: "ophouden 
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van betalen", uit te breiden tot die van : "verkeeren in een toestaud van te hebbon 
opgehouden met betalen". 

Nu echter zijn er stemmen opgegaan die betoogen, dat de meer uitgebreide 
uitdrukking eigenlijk juist evenveel beteekent als, maar ook niets meer, dan de 
kortere. 

De heeren Tydeman en Willinge spraken gisteren in dien zin. "Toestand van 
te hebben opgehouden met betalen" zou volgens hen, in het wezen der zaak, 
identiek zijn met "ophouden van betalen". 

Het is duidelijk dat, wanneer hunne zienswijze juist ware, inderdaad en in 
.weerwil van de verklaarde betere bedoeling van den heer Pijnappel, aanneming 
van niens voorstel zou zijn een terugkomen op de beslissing van den wetgever 
van 1893. 

Intusschen, zoo ver als de genoemde heeren ga ik niet. Ook al zou de gelijk-
waardigheid van beide uitdrukkingen moeten worden toegegeven uit een linguis-
tisch en grammaticaal oogpunt, toch heeft en behoudt, mijns inziens, het feit, 
dat de kortere uitdrukking expressievelijk wordt teruggenomen en dat zij wordt 
vervangen door de meer uitgebreide uitdrukking, eene bepaalde beteekenis, waar-
mede iedere rechter in de toekomst rekening zal behooren te houden. De historia 
legis, met inbegrip vaT;! de uitgesproken bedoeling van den voorsteller, zal bij 
interpretatie en toepassing van die uitdrukking niet mogen worden verwaarloosd . 

. Nochtans schijut het ook mij voor geen tegenspraak vatbaar, dat geheele Fchrap-
ping vau de zinsnede: "indien dit in het gemeenschappelijk belang zijner schuld-
eisehers wenschelijk wordt geoordeeld", méér dan noodig is, afwijkt (zeker in vorm 
en misschien zelfs in het wezen der zaak) van de in 1893 door den wetgever 
genomen beslissing. 

Ik herhaal: "meer dan noodig is". De hoofdbezwaren toch die de heer Pijnap-
pel vreest van het behoud dier zinsnede , kunnen worden ontgaan door eene bloote 
omzetting van den positieven in den negatieven vorm. 

Ziedaar de overwegingen, die den heer Tydeman en mij hebben geleid tot 
indiening van het amendement, strekkende onder andere om de zinsnede "indien 
dit in het gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers wenschelijk wordt ge-
oordeeld", te vervangen door: ,.tenzij dit in het gemeenschappe.lijk belang zijner 
schuldeischers .. iet wenschelijk wordt geoordeeld". 

Het zal \ ieder duidelijk zijn dat dit amendement volkomen past in het kader 
van onze Immers het faillissement is eene execntie van 
het vermogen van een bepaalden schuldeischer, beoogende het gemeenschappelijk 
belang zijner crediteuren. Nu is het geheel in overeenstemming met aard en we· 
zen van dit rechtsinstituut, dat worde toegelaten het bewijs, dat in een hepaald 
gevlil het faillissement niet wenschelijk is, dewijl het doel, de bevordering van 
het gemeenschappenik belang van de schuldeisehers, niet zou worden bereikt. 

Ongetwijfeld kunnen zoodanige gevallen zich voordoen, en vermoedelij k zullen 
zij in de toekomst, onder vigueur van de wet die de faillietverklaring ook van 
niet-kooplieden toelaat, niet zeldzaam zijn. Het faillissement van een eerlijk, doch 
onbemiddeld civiel of militair ambtenaar, die ten gevolge van dat faillissement 
zijne betrekking en dáarmede zijn geregeld inkomen zal verliezen, zal veelal meer 
schadelijk dau voordeelig ziju voor zijne schuldeischers. 

Een ander voordeel, waardoor ons amendement zich aan beveelt en waardoor 
het zich gunstig onderscheidt van het voorstel van den heer Pijnappel, is, dat 
het zich ten nauwste aansluit bij de in 1893 door den wetgever genomen beslis-
sing. Dit is zóó waar dat de heer Pijnappel zelf zich genoopt voelde P"op"io motu 
te verklaren (zie bladz. 7 van het Verslag) [zie hiervoor bI . 215), dat, zijns 
illziens 1 de Minister v!'-n Justitie 1 de heer Smidt 1 in 1893 lDéérbegoeld heeft de 
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negatieve voorwaarde, "tenzij dit in het gemeenschappelijk belang zijner schuld-
eischers niet wenschelijk wordt geoordeeld", dan de positieve. 

Voorzeker eene krachtige aanbeveling van ons amendement dat de ware bedoe-
ling van den vader der nieuwe faillissementswet er door zou verwezenlijkt worden! 

Eindelijk zal men wel willen toegeven dat ons voorstel niet aankleeft het door 
den heer Pijnappel zeer hoog, misschien al te hoog aangeslagen hoofdbezwaar , 
dat voortvloeit uit den positieven vorm der iu 1893 geformuleerde clausule, na-
melijk dat de OIIUS p,·obandi betreffende het gemeenschappelijk belaug der schuld-
eischers zou rusten op den aanvrager van het faillissement. 

Op grond van die voordeelen, waardoor ons amendement zich eenerzijds gunstig 
onderscheidt van de nieuwe faillissementswet van 1893, en anderzijds van het 
wijzigingsvoorstel van den heer Pijnappel, meenen de heeren Tydeman en ik, 
uit volle overtuiging, de aanneming er van der Kamer te moeten aanbevelen. 

De heer HEEMSKERK: Ik sta nog altijd op het standpunt, dat het te be-
treuren is, dat bij art. 1 van de faillissements wet het onderscheid tusschen koop-
lieden en niet-kooplieden is weggevallen, waaruit al het verdriet en al de moeite, 
die ons thans drukken, zijn voortgekomen. Wauneer ik nu meen bij deze gele-
genheid voor het herstel van dat onderscheid te moeten opkomen, is dit geen 
reageeren tegen de eenmaal gevallen beslissing bij de faillissementswet j want in 
1893 is wel dat onderscheid niet in acht genomen, maar toen werd onmiddellijk 
gevoeld, dat een correctief noodig was. Dit bevredigde echter zeer weinigen, en 
daaraan hebben wij het voorstel-Pijnappel en deze geheele discussie te danken. 
Bij deze gelegenheid lMeten wij doordringen tot de kern van de zaak, en onder-
zoeken of men niet op een verkeerden weg is gegaan, door dat onderscheid te 
laten wegvallen. 

Ik merk terloops op, dat het eene dwaling is die wellicht bij enkelen leeft, 
alsof de oorzaak voor de nieuwe failli ssementswet lag in den wensch om bedoeld 
onderscheid weg te nemen. Neen, die oorzaak was, dat belangrijke, technische 
verbeteringen noodig werden geacht, en die zijn ook aangebracht j maar art. 1 
van die wet was steeds het meest onbeholpen artikel, en dat behoort men nu te 
ver beteren. 

Het is altijd beter te spreken van "toestand dat men heeft opgehouden te be-
talen" dan van "ophouden van betalen" alleen j maar nog beter is voor niet-
kooplieden de bepaling van art. 882 Burgerlijke Rechtsvordering luidende: 

"Wanneer iemand, niet tot den handelsstand behoorende , blijkbaar buiten staat 
is om zijne schulden te betalen, en hij zich bovendien bevindt in een der gevallen 
in het volgende artikel omschreven" enz. 

Wanneer een koopman ophoudt met betalen moet hij failliet verklaard worden, 
dit erken ik, want tot het wezen van het drijven van handelszaken behoort, dat 
de schulden op bepaalden tijd worden betaald; en heeft er staking in het betalen 
van de schulden plaats, dan moet er in dien toestand voorzien worden j maar een 
particulier kan iu den toestand zijn, dat hij zijne schulden op een gegeven oogen-
blik niet kan betalen en toch voortleeft zonder dat het gewenllcht zou zijn in het 
belang zijner crediteuren zijn faillissement aan te vragen, en op die wijze zijn 
vermogen te liquideeren. 

Daarom is zeer terecht als eerste criterium in art. 882 Burgerlijke Rechtsvor-
dering gesteld: "hij die buiten staat is om zijne schulden te betalen". Zeer te 
recht zijn verder de in art. 883 omschreven eischen gesteld, dat ztin boedel met 
executie wordt bedreigd j is aan dien eisch voldaan, dan moet de staat van ken-
nelijk onvermogen worden uitgesproken om te voorkomen dat één crediteur met 
alles gaat strijken, en daard.oor anderen benadeeld worden. 
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Nu brengt het voorstel-Pijnappel aan de tegenwoordige wet deze verbetering 
aan , dat men ten minste het ophouden van betalen degelijker formuleert; maar 
den waarborg, gelegen in de woorden: "Indien dit in het gemeenschappelijk be-
lang zijner schuldeischers wenschelijk wordt geoordeeld", laat de heer Pijnappel 
wegvallen. Daardoor zijn niet-kooplieden overgeleverd aan een rechtstoestand, 
waarin zij niet behoorden te verkeeren. 

Herstel van den vorigen toestand, volgens de artt. 882 en 883 Burgerlijke 
Rechtsvordering, is in 'deze wet nagenoeg niet mogelijk, omdat daardoor eene te 
uitgebreide wijziging zou moeten worden aangebracht. Maar wat wil art. 883? 
Kenteekenen waaruit kan worden afgeleid, dat de verklaring "in staat van ken-
nelijk onvermogen" is in het gemeenschappelijk belang van den schuldeischel'. 
Men kan die kenteekeuen laten vervallen, maar den eisch laten bestaan. 

De juiste oplossing in deze is derhalve: in art. 1, 1ste lid, de woorden "die 
ophoudt te betalen" te vervangen door de woorden: "die in' den toestand verkeert 
dat hij heeft opgehouden te betalen", en de zinsnede: "indien dit in het gemeen-
schappelijk belang zijner schuldeischers wenschelijk wordt geoordeeld", te vervan-
gen door: "wanneer de schuldenaar geen koopman is, indien dit" enz. 

Dan eerst is er voor de faillietverklaring van den niet-koopman een rechtsgrond. 
Zonder het oordeel van den rechter dat het in het gemeenschappelijk belang zijner 
schuldeischers wenschelijk is, is in de positie van een niet-koopman geene aan-
leiding om hem failliet te verklaren. 

Aan het 2de lid van art. 6 moet dan worden toegevoegd: "Wanneer de schul-
denaar geen koopman is, moet bovendien summierlijk blijken, dat de faillietver-
klaring in het gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers wenschelijk is". 

Men heeft dan eene formuleering, die in ons Wetboek niet onbekend is. In 
het Wetboek van Strafrecht is onder andere eene bepaling, dat een kind beneden 
de 16 jaren niet veroordeeld kan worden, tenzij blijke, dat het met oordeel des 
onderscheids gehandeld heeft. Zoo kan ook hier de eisch gesteld worden, dat het 
summierlijk blijkt, dat de faillietverklaring in het gemeenschappelijk belang der 
schuldeischers wenschelijk is. 

Ik zou mij niet gerechtigd achten deze gelegenheid te hebben laten voorbijgaan, 
zonder eene poging te doen om eene betere oplossing in deze te verkrijgen. Der-
hal ve zie ik mij verplicht een amendement voor te stellen op art. 1 en op art . 6. 
geformuleerd gelijk ik zooeven heb medegedeeld. Worden die amendementen ver-
worpen, dan zal ik mij verplicht achten, te stemmen voor het amendement der 
heeren Harte en Tydeman. 

De VOORZITTER: Door den heer Heemskerk worden op het eenige artikel 
voorgesteld de volgende amendementen: 

1°. In art. 1. 1ste lid, worden de woorden "die ophoudt te betalen" vervangen 
door de woorden: "die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te be-
talen", en wordt de zinsn,ede "indien dit in het gemeenschappelijk belang zijner 
schuldeischers wenschelijk wordt geoordeeld", vervangen door de zinsnede: "W an-
neer de schuldenaar geen koopman is, indien dit in het gemeenschappelijk belang 
zijner schuldeischers w'Emschelijk wordt geoordeeld". 

2°. Aan art. 6, 2de lid, zooals het volgens het voorstel Pijnappel zal luiden, 
toe te voegen: "wanneer de schuldenaar geen koopman is, moet bovendien sum-
mierlijk blijken, dat de faillietverklaring in het gemeenschappelijk belang der 
schuldeischers wenschelijk is". 

Ik moet voorloopig eenig bezwaar maken om deze voorstellen van den heer 
Heemskerk als amendementen te beschouwen. Het amendement van de heeren 
Harte en Tydeman blijft meer in den gedachtengang van dit wetsontwerp, zooals 
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het nu eenmaal daar ligt, en regelt, hoe men in de omstandigheden, die zijn 
aangenomen, failliet wordt. Maar de voorstellen van den heer Heemskerk betreffen 
een punt, dat beslist is bij de wet op het faillissement zelve. Die amendementen 
zouden zijdelings en voor zekere gevallen het onderscheid tusschen kooplieden en 
niet·kooplieden weder in de wet brengen. Voorloopig moet ik dus bezwaar maken 
om die voorstellen als amendementen te beschonwen. 

De heer HEEMSKERK: Mij nheer de Voorzitter ! Ik ben verwonderd over het-
geen door u gezegd wordt. Het is volkomen juist dat mijn amendement strekt om 
terng te komen op de beslissing bij de behandeling van de faillissementswet ge-
nomen, want het bedoelt de artt. 1 en 6 anders te redigeeren, maar het wets-
ontwerp:Pijnappel strekt eveneens om terug te komen op de beslissing bij de 
behandeling van die wet genomen. En zie ik wel , dan is er wel onderscheid tns-
schen kooplieden en niet-kooplieden, maar bevat het punt in quaestie geen 
onderscheid tnsschen het wetsontwerp-Pijnappel en mijn amendement. Beide voor-
stellen strekken om terug te komen op eene eenmaal genomen beslissing. Dat bij 
die beslissing zou kunnen worden afgescheiden de vraag, of men tusschen koop-
lieder en niet-kooplieden onderscheid moet maken, en de wijze - eenmaal dat 
onderscheid weggevallen zijnde - hoe de zaak te regelen, kan ik niet toegeven, 
want het eer}te punt is niet eerst uitgemaakt; art. 1 is niet eerst ongewijzigd 
aangenomen en daarna gewijzigd, maar is niet anders dan gewijzigd aangenomen 
Dus de eene beslissing staat volkomen gelijk met de andere. Ik moet eerlijk zeg-
gen, dat het door u geopperde bezwaar mij niet duidelijk is. 

De heer PIJN APPEL : Mijnheer de Voorzitter! Ik moet mij verklaren voor nwe 
opvatting van de zaak. Het staat den heer Heemskerk zoo goed als ieder lid dezer 
Kamer vrij om het initiatief te nemen , ten einde in de aangenomen faillissementen-
wet eene wijziging te brengen. Maar de vraag, of eene voorgestelde wijziging is een 
amendement op mijn voorstel, hangt hiervan af, of die wijziging zich beweegt 
binnen den kring van het onderwerp . dat door mij aan de orde is gesteld. En 
binnen dien kring beweegt zich niet het oneindig verder reikende en zich daarbui-
ten bewegende voorstel om n u opnieuw de q uaestie aan de orde te stellen, of de 
aangenomen gelijkstelling tusschen kooplieden en niet-kooplieden zal gehandhaafd 
worden, dan wel of men daarop zal terugkomen. Natuurlijk kan men er op terug-
komen, maar men kan er alleen op terugkomen in den vorm van een nieuw zelf-
standig wetsontwerp, niet in den vorm van een amendement op mijn voorstel. 

Dit is mijne opvatting, en dus meen ik dat het voorstel-Heemskerk niet als 
amendement op mijn voorstel kan beschouwd worden. 

De VOORZITTER: Ik blijf bij de bezwaren , tegen het beschouwen van deze 
voorstellen als amendementen door mij untwikkeld. Een van de beginselen van de 
wet van 1893 is - te recht of te onrecht, daarover hebben wij thans niet te 
oordeelen - geen onderscheiding tusschen kooplieden en niet-kooplieden. 

Aan dat beginsel wordt door het wetsvoorstel van den heer Pijnappel niet ge-
raakt; de wijzigingen, door den heer Pijnappel voorgesteld, laten dat beginsel 
onaangetast, onaangeroerd. Wil men dit beginsel rechtstreeks of zijdelings aan-
roeren, dan äient men daarvoor gebrnik te maken van het recht van initiatief. 

Worden de amendementen van den heer Heemskerk als zoodanig toegelaten, 
dan zie ik niet in hoe men termen zoude kunnen vinden om eenige wijziging, 
van hoe verre strekking ook, rakende welk beginsel ook van de wet van 1893, 
bij deze gelegenheid te ecarteeren. Dan staat de deur zoo wijd mogelijk open. En 
het gaat toch niet aan om incidenteel, onverhoeds, ik zo ude haast zeggen , voet-
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stoots (want in de gewisselde stukken is dit punt in dezen ziu niet behandeld), 
eeue geheele wet te gaan wijzigen, wanneer daartoe maar de gelegenheid zou giJ· 
opend zijn door een wetsvoorstel dat één bepaald punt anders wenscht te regelen. 

De heer HEEMSKERK: Mijnheer de Voorzitter! Men zal het mij niet ten 
kwade duiden wanneer ik nogmaals op den aanval door u en den heer Pijnappel 
tegen de ontvankelijkheid van mijne amendementen gericht, een enkel woord 
wensch te antwoorden. 

Door den heer Pijnappel is aangevoerd dat mijne amendementen zich bewegeu 
in een anderen gedachtenkring dan het wetsvoorstel van den geachteu voorsteller. 

N u wil ik gaarne aanuemen dat de gedachtenkring vau den geachten voorstel· 
lel' eenvoudig deze is geweest om met behoud vau de gelijkstelling van kooplieden 
en niet-kooplieden art. 1 van de wet aannemelijk te maken, of liever vatbaar te 
maken voor invoering. Maar daarmede heeft de geachte voorsteller het geheele 
artikel laan de orde gesteld, en ik wil er op wijzen dat door mijn voorstel 
eene minder groote verandering in art. 1 zal worden gemaakt dan door het voor-
stel van den heer Pijnappel. Er zijn heeren die roepen: dat is de quaestie niet! 
Het zij mij toegelaten dit even te ontwikkelen. 

De geachte voorsteller stelt voor om de zinsnede: "indien dit in het gemeen-
schappelijk belang zijner schuldeischers wenschelijk wordt geoordeeld" te laten 
vervallen voor kooplieden en niet-kooplieden. Ik stel daarentegen voor om die bij-
voeging alleen te laten vervallen voor kooplieden. Wat ik voorstel beweegt zich 
dus in een kleineren gedachtenkring dan wat de geachte voorsteller voorstelt. Het 
is volkomen waal' dat zijn voorstel niet valt binnen den gedachtenkring van mijn 
voorstel, maar mijn voorstel ligt binnen den gedachtenkring van zijn voorstel, 
omdat mijn voorstel omvat een kleineren kring en zijn voorstel een grooteren. 

Nu is door u, Mijnheer de Voorzitter, nader aangevoerd dat een van de be-
ginselen van de wet van 1893 is het wegvallen van de onderscheiding tusschen 
kooplieden en niet· kooplieden, en dat, wanneer mijn amendement ontvankelijk 
wordt geacht, ook ontvankelijk zal moeten geacht worden het aantasten van ieder 
beginsel van die wet. Met allen eerbied voor uw oordeel, Mijnheer de Voorzitter, 
moet ik dit betwisten. In het voorstel van den heer Pijnappel wordt ons de vraag 
onderworpen, in hoeverre en op welke wijze bevredigend kan geregeld worden 
het vereischte om tot faillietverklaring te komen. Dit is de eenige vraag die het 
voorstel aan de orde stelt en wat ook de gedachtenkring van den voorsteller moge 
wezen, moet eenvoudig deze vraag onderzocht worden. 

Zoodm iemand aan een ander onderdeel van de .wet gaat tornen valt hij buiten 
den kring van het voorstel en dus kunnen geene beginselen worden aangetast, 
welke met die vraag niet te maken hebben. Maar zoodm dit vraagstuk aan de 
orde is houd ik staande, dat iedere andere regeling, die wordt voorgesteld bij 
wijze van amendement, kan worden behandeld. 

Voorts veroorloof ik mij de opmerking, dat men in het geheel niet kan zeggen, 
dat dit punt niet in de stukken is aangeroerd, want al is het amendement niet 
in de stukken geopperd, de algemeene beschouwingen in het Verslag vangen 
aldus aan: 

"In de de eerste plaats verklaarden enkele leden tegen de in de nieuwe wet 
geopende mogelijkheid, dat ook niet-kooplieden failliet zouden worden verklaard, 
zoozeer overwegende bezwaren te hebben , dat zij aan de invoering dier wet hunne 
stem niet zouden geven." 

Welnu, wanneer wij hier te doen hebben met een voorstel, dat de strekking 
heeft om de invoering van de faillissementswet mogelijk te maken, wat voor een 
groot deel der leden nog niet mogelijk is, juist omdat art. 1 zulk een ongelukkig 
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artikel is, dan is wel degelijk het vraagstuk: moet het onderscheid tusschen koop-
lieden en niet-kooplieden behouden blijven, aan de orde. 

Met allen eerbied, maar toch met den meesten ernst kan ik dus niet anders 
dan uwe bewering betwisten, als zou het hier eeue zaak gelden , die niet in de 
stukkeu is behandeld. 

Ik geloof dat mijn amendement beantwoordt aan alle mogelijke eischen, welke 
aan een amendement kunnen gesteld worden en het zal mij zeer verwonderen 
- daargelaten de vraag of de Kamer de amendementen aanneemt - wanneer 
deze Vergadering meent, dat mijn voorstellen niet kunnen beschouwd worden als 
amendementen. 

Het vool'stel van den Voorzitter wordt in stemming gebracht en met 63 tegen 
17 stemmen aangenomen. 

Door den uitslag van deze stemming vervallen de amendementen van den heer 
Heemskerk. 

De heer WILLING E: Het amendement van de heeren Harte en Tydeman wil 
faillietverklaring, tenzij het blijke, dat deze niet is in het gemeenschappelijk belang 
der crediteuren. De voorstellers zien hierin een waarborg voor de l'echten der 
schuldeischers, en het is hun belang dat zij op den voorgrond stellen. 

De crediteuren blijven echter buiten de zaak; zij worden, indien de aanvrage 
tot faillietverklaring inkomt, niet gehoord; zij zijn dus niet in staat om hun beo 
lang in dit opzicht te doen gelden. Wanneer de aauvrage geschiedt door een 
schuldeischer zal deze zeker niet gaan betoogen dat het faillissement niet is in 
het belang van de gezamenlijke crediteuren. Evenmin mag men dit verwachten 
van een debiteur, wanneer deze zelf de aanvrage doet. Er blijft dus alleen over· 
het geval dat een crediteur faiilietverklaring vraagt en dat de schuldenaar zelf 
beweert dat het faillissement niet is in het belang van zijne gezamenlijke credi-
teuren; doch eene dergelijke bron mag zeer onzuiver worden genoemd. Die debi-
teur mag niet gerekend worden het belang zijner crediteuren te vertegenwoordigen. 
Waar nu overigens de rechter zoo weinig inlichting heeft omtrent den stand van 
den boedel en geheel in het onzekere blijft, meen ik dat hij dikwijls in het duis-
ter zal tasten en niet de noodige gegevens zal hebben om met juistheid te be-
oordeel en of het door de voorstellers aangegeven geval aanwezig is. Hij zal zich 
te veel moeten inlaten met onzekerheden en min of meer vervallen in kansbe-
rekeningen en overwegingen die op geen goeden grond steunen. 

Ik meen, dat om deze redenen het amendement geene aan beveling verdient. Het komt 
mij voor dat het, evenals de bepaling die de heer Pijnappel uit art. 1 wil doen ver-
dwijnen, niet practisch is. Daarom zal ik mijne stem uitbrengen tegen het amendement. 

De heer VEEGENS: Evenals de geachte vorige spreker ben ik voornemens 
mijne stem uit te brengen tegen het amendement van de heeren Harte en Tyde-
man. Ik heb het voorstel-Pijnappel met ingenomenheid begroet, omdat het, zonder 
een nieuw begrip in het faillietrecht te brengen, de bedoeling van het oorspron-
kelijk wetsontwerp verduidelijkt en omdat het de ongelukkige formule, die te 
kwader nre in de faillietwet gebracht is, daaruit verwijdert. 

Nu is tot mijn leedwezen die formule, die de wet ontsiert, weder komen op-
duiken in het amendement van de heeren Harte en Tydeman. Wel is waar in 
gewijzigden vorm, maar zonder dat de bezwaren daardoor worden weggenomen. 

De zinsnede van het gemeenschappelijk belang der schnldeischers wordt ons nu 
voorgelegd niet als eene voorwaarde , maar als eene exceptie: doch ook in dezen 
vorm maakt zij de wet moeilijk toe te . passen en daardoor willekeurig. 

16 
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Dat er geen gemeenschappelijk belang der schuldeischers bij .de faillietverklaring 
bestaat, zal telkenmale wordeu beweerd dool' schuldenaren, die hunne betalingen 
hebben gestaakt, niet alleen door particulieren, maar ook door kooplieden. Het 
komt best te recht, beweren zulke schuldenaren, als men ons slechts den tij d 
laat. Dat beweren zij in menig geval reeds nn en znllen zij in de toekomst nog 
veelvuldiger beweren, wanneer onverhoopt àit amendement mocht zijn goedgekeurd 
en in de faillietwet nedergelegd. Tegenwoordig let de rechter op die bewering 
zoo veel of zoo weinig als hij noodig acht. Maar wanneer men het gemeenschap-
pelijk belang der schuldeischers in de wet vermeldt wordt de rechter geroepen 
wegens het vermeend ontbreken daarvan de opgewOl'pen exceptie te beoordeelen. 

Hiertoe nu zal hij niet in staat zijn, althans niet op degelijke gronden, zonder 
vooraf de schuldeischers te hebben opgeroepen om hen over hun gemeenschappe-
lijk belang te hooren. Dat dit, wegens het daarmede verbonden tijdverlies, ten 
eenenmale onpractisch is, behoeft niet te worden betoogd ; het springt in het oog. 
Moet daarentegen de rechter oordeelen zonder de noodige gegevens , dan verkrijgt 
men nit den aard der zaak volkomen willekeurige uitkomsten. 

Ten aanzien del' exceptie, hetzij deze wordt aangenomen of verworpen, is voorts 
hooger beroep mogelijk. Dan vooral komt men met deze formule op een geheel 
verkeerd terrein. 

Er zal knnnen zijn een toestand van opgehouden hebben mtt betalen en toch 
geen faillietverklaring; er zal knnnen zijn uitgesproken een faillissement, dat aan 
vernietiging door den hoogeren rechter blootstaat, niettegens taande vaststaat en 
niet betwist wordt , dat de toestand van te hebben opgehouden met betalen aan-
wezig is. Is dergelijke regeling wenschelijk ? Is het raadzaam eene bepaling, die 
tot znlke gevolgen kan leiden, in de wet te schrij ven? 

Nu is het volkomen waar, dat, indien staking van betaling plaats heeft, fail-
lissement in zekeren zin altijd in het belang der schuldeischers 
is, omdat spoliatie van den boedel en bevoorrechting van den eenen schuldeischer 
boven den anderen daardoor voorkomen wordt. Maar juist. omdat het gemeenschap-
pelijk belang, aldus opgevat, altijd aanwezig is, zoodra eeu werkelijke concursus 
c1'edito1'um bestaat , kan het niet in dien zin worden uitgelegd, waar het geldt 
eene exceptie, die nu eens toegewezen , dan weder verworpen kan worden. 

Zoodra de vraag gesteld wordt, of faillissement in het gemeenschappelijk be-
lang der schuldeischers is , treedt verschil van opvatting omtrent dat gemeen-
schappelijk belang op den voorgrond. De een zal meenen, dat het belang van de 
schuldeischers het best gediend wordt door hoe eer hoe liever het aanwezig actief te 
verdeelen. De ander, de zachtmoedige schuldeischer , zal zich plaatsen op het stand-
pnnt van den schnldenaar, die meent dat alles zonder faillissemeut nog wel zal 
terechtkomen. Hoe zal nu de rechter tusschen deze subjectieve oordeelvellingen beo 
slissen, zonder dat hij de schuldeischers gehoord en hunne gronden gewogen heeft? 

Wil men het begrip vau faillissement zuiver houden, dan moet dit elemeut 
van gemeenschappelijk belang hoe eer hoe liever uit de wet worden weggeuomeu. 
Ik verheug mij dat de geachte afgevaardigde uit Amsterdam ons daartoe in de 
gelegenheid gesteld heeft , en hoop dat de Kamer ons in staat zal stellen over 
zijn voorstel te stemmen , zonder dat het op zjjne beurt duor de aanneming vau 
het amendement der heeren Harte eu Tydeman ontsierd wordt. 

De heer TRA VAGLINO, voo/'zitter del' Commissie van VooI'bereiding: De 
Commissie van Voorbereiding is niet eenstemmig in haal' oordeel over het voor-
gestelde amendement van de luieren Harte en Tydeman. Vier leden van de Com-
missie zjjn er tegen op de gronden , reeds outwikkeld door enkele vorige sprekers. 
Om die te resnmeeren , kan ik mededeelen , dat die heeren van oordeel zij n, dat 
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hetgeen het amendement beoogt 1°. is overbodig, zelfs schadelijk; 2'. aanleiding 
kan geven tot verwarring. Ook meenen deze leden, dat de aanneming van het 
amendement het wetsvoorstel van den heel' Pijnappel in gevaar zou kunnen brengen. 

Op die gronden zijn deze heeren tegen het amendement. 
Een lid is er voor, en wel de tegenwoordige spreker. In het belang van het 

voorstel van den heel' Pijnappel en in het belang van de faillissementswet zelve 
meen ik, dat de aanneming van het amendement is aan te bevelen; daarom ben 
ik voornemens vóór het amendement te stemmen. Met enkele woorden wil ik re-
kenschap geven van de stem welke ik zal uitbrengen. 

Heden is reeds gememoreerd, dat de faillissementswet tot dnsverre niet veel 
geluk heeft gehad. De oorzaak van dien onspoed is volgens de meening van velen 
te zoeken en te vinden.in de gelijkstelling van niet-kooplieden met kooplieden. Om 
nu de bezwaren van hen die deze gelijkstelling afkeuren, te verminderen of zoo 
mogelijk geheel weg te nemen, heeft de geachte afgevaardigde uit Amsterdam, 
de heel' Pijnappel, met het indienen van zijn wetsvoorstel eene ernstige poging 
aangewend. Het voorstel van dien geachten afgevaardigde toch beoogt, een toe-
stand van deconfiture te constateeren , ten einde de mogelijkheid uit te sluiten, 
dat iemand wegens eene enkele schuld, of bij verrassing, in staat van faillissement 
wordt verklaard. Hiermede is een waarborg voor niet-kooplieden bedoeld. 

Vervolgens stelt de heel' Pijnappel voor, de woorden "indien dit in het ge-
meenschappelijk belang zijner schuldeischers wenschelijk wordt geoordeeld", thans 
in artikel 1 del' faillissementswet voorkomende, te doen vervallen, ten eiude voor 
den rechter, die uitspraak te doen heeft, eene moeilijkheid weg te nemen, welke 
volgens het oordeel van velen uit de zooeven geciteerde woorden kan ontstaan. 
Dan echter zoude een waar borg voor niet· kooplieden wegvallen. 

De geachte voorstellers van het amendement willen dezen tweeden waarborg 
herstellen; daarom stellen zij voor in art. 1 de woorden te brengen: "tenzij dit 
in het gemeenschappelijk belang zijner schuldeischers niet wenschelijk wordt ge-
oordeeld". . 

Het komt mij voor dat hiermede een tweeledig doel kan worden bereikt; voor-
een niet overbodigen waarborg aan niet-kooplieden te verzekeren; ten andere, 

de taak van den rechter veel eenvoudiger te maken en daardoor de rechtszeker-
heid te bevorderen; immers men geeft den rechter een gemakkelijk middel aan 
de hand om de faillietverklaring te weigeren, zoo dikwijls hij die niet in het 
gemeenschappelijk belang acht van al de schuldeischers. 

Om deze reden zal ik stemmen voor het amendement van de heeren Harte en 
Tydeman, ook met de bedoeling om de goede kansen van het wetsvoorstel-Pijnap-
pel, in zoo verre noodig, nog te vermeerderen. 

De heer PIJNAPPEL: Ik acht het eenigszins moeilijk om, na de zooeven 
gevallen twee beslissingen en in dit stadium van het jaar en van den dag, de 
aandacht der Kamer te verwerven voor het onderwerp dat mij aanleiding heeft 
gegeven een voorstel aan de Kamer te doen. Toch moet ik beproeven die aandacht 
te winnen, omdat werkelijk bij het amendement der heeren Harte en Tydeman, 
niet een detail, maal' mijn geheele wetsvoorstel aan de orde is; niet sprake is 
van eene kleine verbetering, maar van het vermoorden van mijn wetsvoorstel. 

Gisteren liep het debat over twee onderwerpen. Het eerste kan ik nu ter zijde 
laten, want hij die gistel'en zich ten taak stelde om mijne eerste wijziging te be-
strijden, heeft zich heden met den heer Harte vereenigd om die wijziging zelf 
voor te stellen. 

Of de heeren Harte en Tydeman het onderling volkomen eens zijn, meen ik 
te mogen betwijfelen, als ik let op hetgeen zij heden gesproken hebben. Maar ik 



Art. 1. VOOR W AABDEN VOOR F AILLIETVERItLA'RlNG. 

beschouw dat als eene schermutseliug tusschen bevriende Mogendheden, waar ik 
mij buiten kan houden. 

Blijft dus alleen het tweede onderwerp: het weglaten van de beoordeeling der 
wenschelijkheid van de faillietverklaring door den rechter, en de voorgestelde 
kleine wijziging in den vorm, betreffende de vraag of die zaak in den negatieven 
dan wel in den positieven vorm in de wet zal worden opgenomen. 

De Vergadering zal zich herinneren, dat door mij reeds in het Verslag mijn 
oordeel is medegedeeld over hetgeen thans als amendement wordt voorgesteld, en 
waarom ik het afkeur. Men leest daar [zie hiervoor bI. 215J: 

"De voorsteller zal over deze q uaestie van vorm niet strijden. Want de groote 
nadeelen van iedere voorwaarde betreffende de wenschelijkheid der faillietverkla-
ring zouden blijven bestaan. Bij verandering van den positieven in den negatieven 
vorm, zon wel is waar de taak van den verzoeker gemakkelij ker worden gemaakt; 
ook zou de rechter eenige keeren minder over de wenschelijkheid te beslissen 
hebben; maar indien óf de schuldenaar óf bij wege van verzet een medeschuld-
eischer haar ter sprake bracht, zouden al de bezwaren blijven bestaan, die èn in 
de Memorie van Toelichting èn in de beschouwingen der Kamer èn bij dit ant-
woord zijn opgesomd tegen eene uitspraak, door den rechter te doen zonder vol-
doend contradictoir debat; zonder voldoenden invloed van de gezamenlijke crediteuren 
en zonder eenigen waarborg tegenover den in zijne vrijheid van handelen onverkort 
blijvenden schnldenaar". 

Wat is nu de reden waarom de geachte voorstellers gemeend hebben toch een 
amendement te moeten voorstellen en waarom dit bij menig lid der Kamer sym-
pathie vindt? 

Zij hebben gezegd: faillietverklaring kan voor iemand met eene gevestigde po-
sitie of eene goede betrekking in de maatschappij gevaarlijk zijn, en niet alleen 
voor hem maar ook voor zijne schuldeischers. 

Laat de Kamer toch de kracht van dat argument niet overschatten. Ook waar 
faillietverklaring in dergelijk geval zou kunnen worden gekèerd, zou het recht 
van ieder schuldeischer blijven bestaan, om elk stuk goed van den man te exe-
cuteeren en daardoor ook zijne geheele positie in de maatschappij te vernietigen. 

Of denkt men, dat noch positie noch betrekking schade zou lijden, wanneer 
de man nitgekleed werd en zijn geheele vermogen door zijne schuldeischers werd 
geëxecuteerd. En erger nog is mogelijk. Kent men dan niet de voorbeelden, als 
men zoo bevreesd is voor hatelijke crediteuren, dat eene schuld vordering die on-
betaald blijft openlijk te koop wordt aangeboden? Waarin ligt tegen dat alles de 
waarborg? Dat een crediteur zoo dwaas en onvoorzichtig niet licht zal zijn om 
zijne 'eigen belangen te schaden, en indien hij daartoe zou overgaau, de debiteur 
zijne crediteuren bij elkander zou roepen. Dit zijn de waarborg en de middelen 
tegen dergelijke gevaren. Daarom meen ik, dat het bezwaar door de voorstellers 
genoemd, niet zooveel mag wegen. 

Maar nu de bezwaren tegen hun voorstel. Een enkelen keer minder - het is 
waar - zal het punt bij den rechter ter sprake komen en indien het ter sprake 
komt zal het ter sprake komen in een beteren vorm; maar als het ter sprake 
komt, blij ven alle bezwaren bestaan die tegen de zaak zijn aangevoerd. 

Altijd blijft dit waar, dat, als de rechter moet oordeelen over het gemeenschap-
pelijk belang der crediteuren, dezen recht zouden moeten hebben om gehoord te 
worden en invloed uit te oefenen op de uitspraak; dat de rechter niet zou moeten 
:tijn overgelaten aan den invloed van hetgeen de debiteur zegt, terwijl diens 
woorden niet kunnen worden gecontroleerd en wederlegd door de andere crediteu-
ren, in wier belang men ZOIl zeggen te handelen. 

En evenzeer zal altijd blijven bestaan dit andere bezwaar , dat men zal krijgeu 
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een onmogelijken toestand, indien het verzoek tot faillissementverklaring wordt 
afgewezen. Mogelijk is de toestand dat, wie zijne creditenren betaalt, ook al heeft 
hij veel van zijn vermogen, misschien meer dan zijn vermogen verspeeld, zijn 
volle vrijheid en bevoegdheid om handelend in de maatschappij op te treden, 
behoudt. Maar onmogelijk is de toestand van eeu debiteur die zijne Ct'edUew'en 
niet betaalt en aan wien men desniettegenstaaude zou toestaan zijn passief te 
vermeerderen, zijn actief te verminderen, en den eenen creditenr hoven den ander 
te bevoordeelen. 

Daarom heb ik gezegd: wil men iemand die zijne crediteuren niet betaalt toch 
handhaven , men stelle dan een toezicht over hem aan; de wet bepale dat bewind-
voerders zullen worden benoemd, zonder wier medewerking hij niet kunne han-
delen. Maar indien de wet dit nalaat, dan mag zij ook niet dien onmogelijken 
toestand scheppen, dien ik zooeven heb geschetst. 

En nu ten slotte nog eene waarschnwing aan de Kamer, om zich niet te laten 
verleiden tot aanneming van dit amendement door de schoonschijnende reden, dat 
het op zich zelf eene verbetering van de wet zou zijn. Van de wet zou het eene 
zeer kleine verbetering zijn, maar die te gelijk onmogelijk zou maken de groote 
verhetering die ik beoog. Want door de eigenaardige wijze, waarop het amende-
ment zich in dit debat voordoet, zal het gevolg dit zijn, dat eerst het amende-
ment. dat veel minder ver reikt dan mijn voorstel, in stemming zal komen, en 
indien dat werd aangenomen. mijn voorstel niet meer in stemming kan komen. 
Indien de zaak zich voordeed op de wijze, waarop zij zich zou hehben voorgedaan 
indien de faillietwet nog in behandeling ware, dan zouden er twee amendementen 
zijn: het mijne, strekkende om de geheele formnle te schrappen, en dat van de 
heeren Harte en Tydeman, om aan die formule een gewijzigden vorm te geven 
en dan zou mijn amendement als het verstreikend voorgaan. 

Thans is dat eene onmogelijkheid, omdat hier is een wetsvoorstel tot wijziging 
van de wet, en een amendement tot wijziging van dat voorstel, ten gevolge waar-
van, zooals ik in den aanvang mijner rede opmerkte, dool' de aanneming van het 
amendement mijn voorstel zou vermoord wordeu, omdat het daarna niet meer in 
stemming zou komen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De heer PIJNAPPEL: Ik vergat te spreken over den vorm van het amende-
ment. Ik verzoek · nog te mogen aantoonen dat die vorm onmogelijk is. 

De VOORZITTER: De beraadslaging is gesloten. Ik kan dns aan den heer 
Pijnappel het woord niet meer geven. 

Het amendement van de heeren Harte en Tydeman wordt in stemming gebracht 
en met 46 tegen 27 stemmen verworpen. 

De heer TRA VAGLINO, voo/'zitte,' de,. Commissie van Voo"bet'siding: De 
Commissie, in het midden latende, of niet hij onveranderd behond van de wet , 
de rechter art. 1 zou kunnen interpreteereu in den zin dool' den voorsteller met 
zijne wijziging beoogd, is toch van oordeel, dat aanneming van dit wetsvoorstel 
eene stellige verbetering zal zijn. Eene goede zijde daarvan acht zij het in het 
bijzonder, dat het een bij velen bestaanden twijfel omtrent de strekking van art. 
1 der wet wegneemt. 

Op dezen grond is de Commissie eenstemmig Val) Q9fdeeJ dat de !\MIUeming vau 
het wetsvoorstel is aan te mdan. 



2{6 Art. 1. VOORWAARDEN VOOR FAILLIETVERKLARING. 

Het wetsvoo1·stel wordt in stemming gebracht en met 63 tegen 10 stemmen 
aangenomen. 

De VOORZITTER: Ik heb de eer, krachtens art. 88 van het Reglement van 
Orde, de schriftelijke en de mondelinge verdediging, bedoeld bij art. 117, alinea 
3, der Grondwet, op te dragen aan ·den heel· Pijnappel. 

Verslag van de Eerste Kamer. 
Het afdeelingsonderzoek van dit voorstel van wet heeft de volgende 

uitkomsten gehad. 
Algemeen werd de verwijdering uit art. 1 van rl e woorden »indien rlit 

in het gemeenschappelijk belang schuldeischers wenschelijk wordt 
geoordeeld" eene verbetering geacht , door vele leden de veran-
dering van van »die ophoudt te betalen" in )lrlie in den 
toestand verkeert dat hij heeft opgehoud en te betalen" evenzeer als eene 
verbetering werd aangemerkt. I ---

Enkele leden verheugden zich Den 13 Juli 1895 schreef de Mi-
daarom vooral over deze laatste wijzi- nister van Justitie aan den Voor-
g·ing, omrlat daarin eene vinger- zilter der Eerste Kamer: 
wijzing voor den rechter zagen om In antwoord op Uwe missive d. d. 
niet te haastig te zijn met het fail- 12 Juli j.1. betrekkelijk het voorstel 
liet verklaren van een niet-koopman, van wet yan den heer PIJNAPPEL 
en men dientengevolge in de prac- tot wijziging van de wet op het 

zoude terugkeeren tot het maken faillissement en de surséance van 
van onderscheid tusschen den koop- betaling, heb ik de eer U. H. E. G. 
man en den niet-Iwopman. mede te deelen dat de kennisne-

Eenige leden bleven het echter ming van het mij bij die missive 
betreuren, dat volgens de nieuwe toegezonden Eindverslag mij geene 
wet ook een niet-koopman zal kun- aanleiding geeft tot het indienen 
IIen failliet verklaard worden. van eene Nota aan de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(18 Juli 1895.) 

De heer PIJNAPPEL: Toen ik als lid dezer Kamer mijne bedenkingen in het 
midden bracht, in overeenstemming met vele andere leden, tegen eene bijvoeging, 
die in de Tweede Kamer gebracht was in art. 1 der wet op het faillissement, 
heb noch ik, noch .. heeft iemand anders kunnen verwachten, dat ik twee jaren 
later geroepen zou worden om namens de Tweede Kamer de verwijdering van die 
gewraakte bijvoeging in deze Kamer te verdedigen. Maar toen die taak aan mij 
was opgedragen, kon men wel als waarschijnlijk vermoeden, dat het vervullen 
van die taak in deze Kamer voor mij niet een harden strijd zou opleveren. En 
voor zooveel ik mag oordeelen naar het Eindverslag , heeft zich die verwachting 
verwezenlijkt. 

Ik vind in het Eindverslag slechts drie opmerkingen gemaakt. 
De eerste is eene betuiging van leed wezen van eenige leden, dat de wet op het 

faillissement ook op niet-kooplieden zal kunnen worden toegepast. Dit feit ligt 
buiten het wetsvoorstel dat ik hier kom verdedigen j ik kan dus die opmerking 
laten rusten. 

Verder wordt in het Eind verslag gezegd , dat algemeen in deze Kamer de ver-
wijdering van de gewraakte zinsnede uit art. 1 als eene verbetering wordt beschouwd. 
Ik heb natuurlijk niet anders dan met genoegen die verklaring van de Kamer gelezen. 
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Blijft alzoo de derde opmerking - en dat is de eenige , die mij aanleiding 
geeft een woord meer te spreken - de opmerking, dat door de verandering van 
de uitdrukking "die ophoudt te betalen" in "die in den toestand verkeert dat hij 
heeft opgehûuden te betalen", aan den rechter eene vingerwijzing wordt gegeven, 

ten gevolge waarvan men in de praktijk zal terugkeeren tot. het maken van on-
derscheid tusschen den koopman en den niet-koopman. 

Tegen de wijze, waarop deze opmerking van enkele leden is geformnleerd, heb 
ik eene kleine bedenking. Ik zou liever willen zeggen, dat er aanleiding is voor 
den rechter, niet om onderscheid te maken, maar om onderscheid te dnden: een 
onderscheid van feiten, die de r echter niet maakt, maar die hij toepast. En voorts: 
ni et eene onderscheiding tusschen den koopman en den niet-koopman, maar eene 
onderscheiding tusschen den debiteur die geregeld en op gezette tijden betalingen te 
doen heeft en den debiteur die slechts af en toe en niet op gezette tijden heeft te betalen. 

Dit is de wij ze, waarop ik voor mij de beteekenis zoude aanwijzen van dit 
deel van het wetsvoorstel dat ik hier kom verdedigen , - eene beteekenis ook 
uitgesproken in de gewisselde stukken in de Tweede Kamer, en tevens de betee-
kenis , die reeds bij de indiening van het wetsontwerp op het failli ssement en de 
surséance van betaling als de bedoeling van den wetgever is aangewezen. 

In de Memorie van Toelichting tot dat wetsontwerp wordt gezegd [zie hier-
voor bI. 50J : 

"Wijst men er op dat de kooplieden steeds geregeld betalingen op gezette tijden 
te doen hebben, terwijl dit bij particulieren doorgaans niet het geval is, dan 
bedenke men ook, dat hij die de faillietverklaring vraagt, het ophouden te be-
t rûw heeft te bewij zen, en dat hij daarin veel gemakkelijker zal slagen, wanneer 
hij kan aantoonen, dat geregelde betalingen, di e op gezette tijden hadden moeten 
plaats hebben , achterwege zjjll gebleven, dan wanneer hij staat tegenover iemand, 
op wien dergelijke verplichtingen niet rusteu" . 

Zoozeer is het waar, dat hetgeen ten aanzien van dit onderdeel der wijziging, 
thans in behandeling, wordt voorgesteld, geheel in overeenstemming is met de 
bedoeling van het oorspronkelijke wetsontwerp op het faillissement, zoodat te di en 
aanzien dit wetsvoors tel niet iets anders of iets meer bevat dan hetgeen ten allen 
tijde de bedoeling van den wetgever is geweest , maar alleen die bedoeling duide-
lijker en meer uitdrukkeljjk ui tspreekt. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst , en dat alle MinisterieeJe Departementen, Autoriteiten , 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nau wkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Assen, den Bden September 1895. 
(get .) EMMA. 

De Minist.,· van Justitie , 
(get.) VAN DER KAAY. 

De wet is in het Staatsblad opgenomen onder nO. 155. 

Artikel 2. 
De faillietverklaring geschiedt door de rechtbank van de woon-

plaats des schuldenaars. 
Indien de schuldenaar zich buiten het Rijk in Europa beeft 
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begeven, is de rechtbank zijner laatste woonplaats bevoegd. 
Ten aanzien van vennooten onder eene firma is de rechtbank, 

binnen welker gebied het kantoor der vennootschap is gevestigd, 
mede bevoegd. 

Indien de schuldenaar binnen het Rijk in Europa geene woon-
plaats heeft, doch aldaar een beroep of bedrijf uitoefent, is de 
rechtbank, binnen welker gebied hij een kantoor heeft, bevoegd. 

Word t in het geval van het derde of vierde lid of in dat van 
artikel 3 door meer dan ééne daartoe bevoegde recbtbank op 
verschillende dagen de faillietverklaring uitgesproken, dan beeft 
alleen de eerst gedane uitspraak rechtsgevolgen. Heeft de uitspraak 
van verschillende rechtbanken op denzelfden dag plaats, dan 
heeft alleen de uitspraak van de rechtbank, die in de wetten 
van 9 April 1877 (Staatsbladen nOS. 74-78) bet eerst genoemd 
wordt, rechtsgevolgen. 

Ten aanzien van naamlooze vennootschappen, wederkeerige 
verzekerings- of waarborgmaatschappijen , coöperatieve of andere, 
rechtspersoonlijkheid bezittende, vereenigingen en van stichtin-
gen geldt, ter toepassing van dit artikel, de plaats, waar zij 
haren zetel hebben, als woonplaats. 

O. R. O. ART. 2 (2). De faillietverldaring geschiedt door de arrondis-
sements-rechtbank van de woonplaats des schuldenaars. 

Indien h,j een beroep of uitoefent, is de arrondissements-
rechtbank, binnen welker gebied hij zijn kantoor of, bij het bestaan 
van meer dan één kantoor, zijn hoofdkantoorheeft,medebevoegd. 

Wordt, tengevolge dezer bepaling, op denzelfden dag door twee 
hiertoe bevoegde rechtbanken faillietverklaring uitgesproken, dan 
wordt alleen aan die, uitgesproken door de rechtbank van het 
kantoor (hoofdkantoor), gevolg gegeven. 

Indien de schuldenaar zich, met achterlating van schulden, buiten 
het Rijk in Europa heeft begeven, is de arrondissements-rechtbank 
zijner laatste woonplaats bevoegd; zoo hij buitenslands woonplaats 
heeft, doch binnen het in Europa verblijf of !<antoor houdt, 
de arrondissements-recht.bank binnen welker gebied hij verblijf 
hondt of het !<antoor (hoofdkantoor) is gevest.igd. 

Ten aanzien .van naamlooze vennootschappen, wederkeerige ver-
zekerings- of waarborgmaatschappijen , coöperatieve vereenigingen, 
andere rechtspersoonlijkbeid bezittende vereenigingen en van stich-
tingen geldt, tel' toepassing van dit artikel, de plaat.s, waar zij 
hun zetel hebben, als woonplaats. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 2. Bij de aanwijzing van den bevoegden recbter voor de failliet-

verklaring is in de eerste plaats rekening geb oud en met het veelvuldig 
voorkomende feit, dat de schuldenaar zijne woonplaats heeft in eene 
andere gemeente en daardoor onder het ressort van eene andere recht-
bank, dan die waarin h,j zijn bedrijf uitoefent. Men denke aan de vele 
l\Ooplieden die, terwijl zij hun kantoor in Amsterdam houden, te Haal'-
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lem of te Baarn (arrondissement Utrec. ht) wonen. Het is wenschelijk de 
gelegenheid te openen ter plaatse waar zij handelen , waar allicht de 
meeste, althans de grootste schuldeischers gevonilen zullen worden, de 
faillissements-afwikkeling, met zijne noodzakelijke vergaderingen van 
schuldeischers enz., te doen geschieden '). 

Onder »kanloor" wordt verstaan de localiteit waar men geregeld voor 
zijne zaken te vinden en te spreken is; naar omstandigheden kan dit dus 
ook een winkel of pakhuis zijn, winkeliers bijv. houden in den regel 
hun kantoor, in den hier aangewezen zin, in den winkel. 

De beide in het tweede lid aangewezen rechtbanken gelijkelijk 
bevoegd. Mogelijke conflicten worden voorkomen door de bepaling van 
het derde lid, krachtens hetwelk bij gelijktijdi\(e faillietverklaring door 
de rechtbanken van de woonplaats en van het kantoor, het vonnis van 
eerstbedoelde rechtbank als niet gewezen wordt beschouwd. Het ligt ove-
rigens in den aard der zaak dat de faillietverklaring, uitgesproken door eene 
competente rechtbank, de bevoegdheid van andere mede competente colleges 
wegneemt; failliet. verklaring toch kan slechts eenmaal plaats hebben '). 

De vierde alinea van het artikel tracht te voorzien in eenige lacunes 
in het Wetboek van Koophandel door de praktijk aan het licht gebracht. 
Bekend mag heeten de proeedure eenige jaren geleden gevoerd over de 
faillietverklaring van een schuldenaar, die, zijn faillissement ziende aan-
komen, met achterlating zijner schulden Amsterdam metterwoon had 
verlaten, zich aldaar van het bevolkingsregister had laten afschrijven en 
met zijne geheele familie en het grootste gedeelte zijner goederen naar 
het buitenland was verhuisd. De rechtbank te Amsterdam achtte zich 
onder deze omstandigheden niet bevoegd de faillietverklaring uit te spre-
ken, op grond dat artikel 765 Wetboek van Koophandel uitsluitend spreekt 
van den rechter der woonplaats, wat, getoetst aan de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek, alleen kan beteekenen den rechter van het wette-
lijk domicilie. Het hof te Amsterdam en de Hooge Raad deelden deze 
meening niet en bedoelde schuldenaar zag zich ten slotte failliet verklaard '). 
Het hier natuurlijk in '1 midden gelaten of de meer met de be-
hoefte der praktijk overeenstemmende beslissing van den Hoogen Raad, 
dan wel de meer formeele van de rechtbank te Amsterdam de juiste 
verklaring der wet bevat, reeds de mogelijkheid dat twee zoo geheel 

I) Volgens den Codice di Comm. l ta1. a. 685. is de rechtbank van Koophandel, 
"nella cui giurisdizione il debitore ha il SllO principale stabilimento commerciale", de 
eenig bevoegde rechter tot de faillietverklaring. 

') De K. O. regelt dit punt in 64 tweede lid in dier voege, dat reèds het ver-
zoek tot faillietverklaring uitsluiting van andere medebevoegde colleges tengevolge heeft. 
Dit verdient geene navolging, daar elk verzoek niet noodzakelijk tot faillietverklaring 
leidt : het kan ingetrokken of afgewezen worden. Ook levert het stelsel der K. O. 
geen waarborg op tegen beslissingen; na afwijzing der faillietverklaring 
door den een en rechter kan onmIddellIjk de andere geadlëerd worden en toewlJzmg van 
het verzoek volgen. 

') Men zie de procedure in deze zaak en de daarin gewezen vonnissen van de rb. te 
Amsterdam, dd. 17 Oct. en 14 Nov. 1883, van de rb. te Haarlem, dd. 18 Dec. 
de arresten van het Hof te Amsterdam. dd. 1 Nov. en 1 Dec. 1883 en 4 Jan. 1884, 
in de Rechtsgeleerde en Bijblad, jg. 1885, Afd. D, bI. 11-20. Het arrest 
van den Hoogen Raad dd. 7 Maart 1884 is opgenomen in de Ned. Rtsprk., uI. 
CXXXVI, hl. 251. Vlg. Mr. TH. G. DENTz V . ScHAÏCK, iets over den competenten 
rechter in zake faillietverklaringen, in R echtsgeleerd Magazijn, dl. 3, bI. 164 vlg. In 
Duitschland gelat te dezen, krachtens 64 K. 0., de bepaling van 18 Civil Pro 
Ord.: "Der allgemeine Geri?htsstand einer Pe.raon, welche keinen hat, wird 
dureh den Aufenthaltaort lm Deutsehen ReICh und, wenn em soleher meht bekannt 
ist, durch den letzten Wohn8itz hestimmt". E :·nvoudiger nog is het voorschrift van 
Beet. 95, al. 1 der Engelsche "Bankruptcy Act" van 1883: "if the debtor against or 
by whom a bankruptey petition is presented . .. is not resident in England , . . . . 
the petition shall be presented to tbe High Court". . 
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tegenstrijdige beslissingen op de wet gcsteunrl hnnen worden, is vol-
doende om rle noodzakelijkheid een er aanvulling der wet op dit punt 
voor een ieder duidelijk te doen Door de voorgestelde redactie wordt 
elke opgeheven en door de woorden ))met achterlating van schul-
den" de' voor!,estelde bepaling behoorlijk bpgrensd. 

))ZOO b\i buitenslands woonplaats heeft, doch binnen het R\ik in Eu-
ropa houdt of kantoor boudt." Steerls meer doet zicb de behoefte 
gevoelen de vele buitenlandsche huizen, die in bet Rijk filialen bezitten. 
binnen het bereik van de Nederlandsche faillieten wet te brengen. Z\i 
behooren niet in gunstiger toestand te verkeeren dan de Nerlerlandsche 
kooplieden zelf, zooals thans het geval is nu zij zich, door een beroep 
op het feit, dat zij hun domicilie buitenslands hebben, bier aan eene 
faillietverklaring kunnen onttrekken. . 

Het woord ))(hoofdkantoor)" in het derde en vierde lid ziet, ronform 
het bepaalde in het tweede lid, op het bestaan van meer dan een kantoor. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 2. De Raad acht het met de Regeering wenschelijk , dat de ge-

legenheid worde geopend de faillissemenfsafwikkeling te doen gesebieden 
ter plaatse, waar de schuldenaa.r z\in kantoor of hoofdkantoor houdt. 
Hij meent evenwel te moeten betw\ifelen, of het wenschelijk is, de hier-
bedoelde bevoegdheid gelijktijdig te verleenen aan twee rechtbanken, 
namelijk die van de woonplaats des schuldenaars en die. waar b\; z\in 
kantoor of hoofrlkantoor houdt. Immers. het. bepaalde hij het derde lid 
van het onderwerpelijke artikel zal, naar het rlen Raad voorkomt, niet 
alle mogelijke conflicten tusschen beirle rechthanken voorkomen, gel\ik 
in de Memorie "an Toelicht.ing wordt opgemerkt. De vragen. welke de 
g-evol!,en zullen z\jn, wanneer tegen het vonnis van faillietverklaring van 
de rechtbank der woonplaats van den schuldenaar verzet of hooger be-
roep wordt aangeteekend en niet tegen het vonnis der rechtbank, waar 
hij zijn kantoor boudt, alsook hoe de door de rechtbank der woonplaats 
benoemde curator moet handelen) wanneer dien zelfden rlag eene fail-
lietverklaring des schuldenaars door de rechtbank van diens kantoor of 
hoofdkantoor is geschied, die vragen worden, noch door het hepaalrle 
in het derde lid van dit artikel, noch dool' het rlienaangaande in de 
Memorie van Toelichting aang-eteekende, opgelost. 

Het rechtsgevolg rler faillietverklaring door de eene rechthank gerlaan 
ten opzichte van die door de andere uitgesproken is derh31ve hij het 
derde lid van art. 2 niet genoegzaam gepreciseerd. 

Naar 's Raads inzien verdient. eene bepaling de voorkeur als rlie, welke 
yoorkomt in het Italiaansch wetboek van Koophandel art. 685 (welk ar-
tikel in de Memorie van Toelichting wordt aangehaald), waarb\i de 
re eh tbank van koophandel, binnen wier rechtsgebied de schuldenaar 
z\in hoofdkantoor houdt, als de eenig bevoegde rechter tot de faillietver-
klaring wordt aangewezen. De Raad 
geeft mitsdien in overweg.ing rlat 
stelsel te dezen te volgen; dIt zoude 
gevoegelijk kunnen geschieden door 
het tweede lid van dit artikel al-
dus te lezen: ))Indien h,i een beroep 
of bedrijf uitoefent en daarvoor een 
of meer kantoren heeft, is echter 
de arrondissements-rechtbank, bin-
nen wier gebied h\j zijn kantoor 
of, u\i het bestaan van meer dan 
één kantoor , zijn hoofdkantoor 

RaVIJOrt aan de 
Art. 2. De door den Raad van 

State gestelde gevallen kunnen, naar 
de .' meening van den ondergetee-
kende, niet tot moeil\ikheden aan-
leiding geven. Het schijnt toch geen 
tw,jfel te lijden dat, als rle failliet-
verklaring, uitgesproken door rle 
rechtbank binnen welker gebied de 
schuldenaar zijn kantoor hourl!. in 
kracht van gewijsde is gegaan, het 
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heeft, bevoegd"; - en het derde 
lid te doen vervallen. 

Mocht na weglating van dat derde 
lid zich nog eenig conflict tusschen 
twee rechtbanken voordoen, dan 
zouden van tóepassing zijn de rege-
len betrekkelijk .iurisdictie-quaes-
tiën (artt. 273-276 van het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring). 

Art. 2, 5de lid. Ten einde de 
terminologie van art. 286 van het 
Wetboek van Koophandel te volgen, 
meent de Raad, dat het de voor-
keur verdient in plaats van »waar-
borgmaatschappijen" , »verzeke-
rings- of 
te lezen. Dezelfde opmerlling betreft 
de artt.106, 117L106 , 1171 en197 
L zie achter 196]. 

Voorts behooren de stichtingen, 
die als zijnde universitates rerum 
niet begrepen zijn onder de rubriek 
»andere .... ; vereenigingen", in deze 
alinea uitdrukkelijk vermeld te wor-
den, daar, bijv. bij wanbeheer, er 
termen aanwezig kunnen om 
stichtingen in staat van faillisse-
ment te verklaren. 

Het heeft de aandacht van den 
Raad getrokken, dat dit artikel geen 
melding maakt van »vennootschap-
pen onder eene firma". Terwijl 
omtrent deze soort. van vennoot-
schap art. 765 van het Wetboek 
van Koophandel bepalingen bevat, 
zoekt men in het ontwerp te ver-
geefs naar regelen dienaangaande 
en zwijgt ook de Memorie van Toe-
lichting te haren aanzien. Onopge-
lost blijft aldus de vraag, of ven-
nootschappen onder eene firma als 
zoodanig in staat van faillissemen t 
kunnen verkeeren. dan of dit alleen 
met de vennooten het geval kan 
zijn, eene vraag die verschillend 
beantwoord wordt; alsmede deze 
andere, die daarmede samenhangt, 
welke de rechten van der vennoo-
ten particuliere schuldeischers z\in, 
indien eene firma in staat van fail-
lissement verklaard is. Terwijl het 
A'erechtshof van Noordholland rlen 
20sten Januari 1870 heeft heslist , 
·dat het faillissement eener firma 
zich ipso jure geheel en al oplost 

verzet of hooger beroep, gericht 
tegen de faillietverklaring, uitge-
sproken door de rechtbank van de 
woonplaats. vervalt. , en dat de cu-
rator, door laatstbedoelde rechtbank 
benoemd, defungeert zood ra hem 
blijkt dat de rechtbank van hel 
kantoor gel\i kt\idig de faillietver-
klaring heeft uitgesproken, zoodat 
hij alsdan alles wat hij als zoodanig 
reeds onder zich mocht hebben, 
moet overgeven aan den curator 
bij de andere uitspraak benoemd. 

De thans voorgestelde w\iziging 
van alinea 3 heeft ten doel het aan-
genomen stelsel te verduidelijken en 
buiten twij fel te stellen dat biJ gelijk-
tijdige faillietverklaring het vonnis 
van de rechtbank der woonplaats 
als niet gewezen wordt beschouwd. 

Lat.ere vernietiging van de failliet-
verklaring door de rechtbank van het 
kanton !lees: kant.oor] uitgesproken, 
kan dus aan de uitspraak van de 
rechtbank der woonplaats geen 
kracht verleenen. Nieuwe aanvraag 
tot faillietverklaring zal noodig 

De aan de uitspraak van de recht-
bank van het kanton Llees: kantoor] 
gegeven voorkeur maakt deze bepa-
ling noodil!. 

A l't. 2, 5de lid. Deze ali nea is, 
evenals de ar tt. 106, 117 1106 en 
1171 en 197 Lzie achter 1961 over-
een komstig 's Raads opmerKingen 
gewijzigd, voor zooveel betreft de 
verzekerings-maatschappijen, be-
doeld art. 286 Wetboek van 
Koophandel. en de stichtingen. 

Naar aanleiding van de opmer-
kingen van den Raad van State 
betreffende de vennoot.schappen on-
der eene firma, is aan art. 5 r zie 
b\i art. 41 de bepaling van art. 165. 
alin. 2, Wethoek van Koophandel 
toegevoegd. Daardoor wordt ten 
opzichte van deze vennootschappen 
door het ontwerp de bestaande wet-
ge\'ing ongewijzigd gelaten. Ten 
deze verder te gaan en te dezer 
plaatse eene rel('eling omtrent dit 
onderwerp te treffen als dool' den 
Raad van State wordt voorgesteld, 
zou de ondergeteekende, afgeschei-
den van de vraal(' of zoodanige re-
gelinl(' op zich zelve brsehouwd op 
goede rechtsbeginselen berullt en 
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in het faillissement der vennooten, 
wordt in deze opvatting toch niet 
algemeen gedeeld. Juist omdat ten 
aanzien van dit onderwerp zooveel 
verschil van gevoelen bestaat, is het 
noodig, dat in het ontwerp aan dat. 
verschil van gevoelen een einde 
worde gemaakt. 

Naar 's Raads inzien is als het 
meest juiste en tevens het meest 
practische te beschouwen het stel-
sel, volgens hetwelk zoowel de firma 
qua talisals de individueele leden 
der firma failliet verklaard worden, 
zóó dat de faillietverklaring der 
eerste tevens noodwendig mede-
brengt de faillietverklaring der 
laatsten. 

De gevolgen van zoodanig stelsel 
zouden alsdan in het ontwerp na-
der dienen te worden uitgewerkt, 
met name wat betreft de schuld-
eischers van ieder der firmanten 
in hun privé ten aanzien van de 
verificatie, het akkoord enz. '). 

aanlJel'clenswaarrl in deze wets-
voordracht misplaatst en dus ver-
werpelijk achten. Wat moet ge-
schieden wan neer eene vennootschap 
onder eene firma ophoudt te beta-
len, behoort in het jus constituen-
dum tot de meest belangrijke rechts-
vragen. Hare oplossing hangt in de 
eerste plaats af van het stelsel dat 
gehuldigd wordt omtrent het rechts-
kundig karakter dier vennootschap-
pen, en dat in rlit opzicht tusschen 
de rechtsgeleerden allerminst een-
heirl van zienswijze bestaat, is al-
gemeen bekend. Daaromtrent be-
hoort in deze wet. die de rechts-
instituten van het faillissement en 
de surséance van betaling regelt, 
niets te worden gepraejurlicieerd. 
De beslissing daaromtrent en der-
halve ook omtrent het 
van het faillissement dier vennoot-
schappen, blijve derhalve voorbe-
houden tot eene evenlueele nieuwe 
regeling der vennootschappen onder 
eene firma. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord_ 
Art. 2. Eerste en tweede lid. Tot faillietverklaring wordt, nevens de 

rechtbank van de woonplaats des schuldenaars, mede bevoegd verklaard 
de rechtbank van het kantoor, indien de schuldenaar een beroep of be-
drijf uitoefent, terwijl bij het bestaan van meer dan één kantoor aan 
rlie rechtbank, binnen welker gebied het hoofdkantoor gevestigd is, de 
voorkeur wordt I<egeven. Sommigen vroegen, of het niet beter ware uit-
sluitend de rechtbank der woonplaats bevoegd te verklaren. 

De regeling van het ontwerp zou, waar althans woonplaats en kantoor 
niet één zijn, het gevaar opleveren van een geschil van jurisdictie; een 
geschil dat niet te scheen, wanneer de schuldenaar op meer 
dan ééne plaat.s kantoor heeft gehouden en uitsluitend de rechtbank van 
het hoofrlkanloor bevoegd wordt verklaard. Immers dan rijst de vraag, 
waar het hoofdkantoor - in rlen wettelijken zin, aan het woord door 
cle Memorie van Toelichting toegekend - moet. geacht worden zich te 
bevinden. De schuldenaar - men denke aan een winkelier 
van den tweeden of derden rang - kan dit. wellicht zelf niet. aangeven 
en voor den schuldeischer zal het hoogst zijn. in geval van 
tegenspraak, het bewijs t.e leveren. Noodelooze omslag en chicanes sche-
nen hieruit te zullen voortvloeien, terwijl tevens den schuldenaar eene 
geschikte gelegenheid zou worden aangeboden om de schuldeischers te 
vermoeien. Dit alles wordt vermeden door het woord llkantoor" in het 

') Wetboek van Koophandel, met aanteekeningen van Mrs. C. D. ASSER, W. E. J. 
BERG VAN DUSSEN MUILKERK, M. H. GODEFROI, J. W. TIJDEMAN en JERONIMO DE 
VRIES jr., 2de druk. Amst., .JOHANNES MÜLLER, 1873, blz. 310-11; Mr. D. LEON, De 
Re,qtspraak van den Hooge" Raad ad art. 765, 2; Mr. F. A. T. WEVE in Themis, 
VII. 60-82; Mr. A. S. VAN NIEROP, in Nedcrla,n,dsçhc va,n, Relltsllelwrd. 
heid en, Wetllevinll, VUl, 297-330. 
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ontwerp geheel te vermijden en alles ten dezen aan de praktijk over te 
laten. Nog zou behooren te worden voorzien in het geval van verplaatsing 
van het kantoor naar het buitenland, zooals dit geschied is ten 
van overbrenging der woonplaats naar den vreemde. 

Derde lid. Hier wordt het geval behandeld, dat op denzelfden dag 
door twee hiertoe bevoegde rechtbanken de faillietverklaring wordt uit-
gesproken. Maar wat zal nu, vroeg men, geschieden, wanneer zulks op 
twee achtereenvolgende dagen geschiedt'? Trekt de rechtbank, die het 
tweede vonnis gèwezen heeft, dit weder in, of blijft het bestaan, zoodat 
het bijv. weder van kracht wordt, wanneer het eerste in hooger beroep 
vernietigd wordt'? Ook scheen de uitdrukking «wordt gevolg gegeven» 
- in het ontwerp der Commissie luidend : «is van krachh - min ge-
lukkig. Van welk oogenblik wordt er alleen gevolg gegeven '! Wat moet 
geschieden, als de rechtbanken het oneens zijn, of de gefailleerde buiten 
zijne woonplaats kantoor heeft gehouden, of waar het hoofdkantoor was 
gevestigd 'I Wat, wanneer het fai llissement op drie plaatsen. te gelijk 
wordt aangevraagd, nu het ontwerp slechts van twee rechtbanken spreekt 'I 
Men denke voorts aan de verwarring, welke met het oog op art. 108 L 108 J ontstaan zal, wanneer de beide rechter-commissarissen en cura-
toren gelijkelijk meenen , dathunne rechtbank de bevoegde is. Wat, indien 
de beide vonnissen zijn gewezen door rechtbanken van een bijkantoor 'I 
Hoe wordt . de strijd tusschen de vonnissen van de rechtbanken der bij-
kantoren beslist 'I Maar daarenboven, hn het juist zijn, dat het vonnis 
tot faillietverklaring, uitgesproken door de rechtbank, waar het bijkan-
toor gevestigd is, primeeren moet alleen omdat het een dag vroeger is 
uitgesproken, dan het vonnis door de rechtbank, waar het hoofdkantoor 
des schuldenaars zich bevindt 'I 

Al deze vragen zouden worden vermeden, wanneer de Hooge Raad 
werd aangewezen ter opheffing der eventueele jurisdictiegeschillen naar 
aanleiding der faillietverklaring bij verschillende rechtbanken. Een daar-
toe strekkend artikel, den weg tot en de gevolgen van die aanwijzing 
regelend, zou in het ontwerp moeten worden opgenomen, terwijl de 
arlt. 73 en 108 L 73 en 108] in verband daarmede zouden behoor en te 
worden gewijzigd. De aandacht werd er voorts op gevestigd, dat de in 
het derde lid vermelde aangelegenheid niet is geregeld voor het geval, 
dat de dubbele faillietverklaring een gevolg is der bepaling, dat de recht-
bank van het kantoor bevoegd is naast die van de woonplaats of van 
een ander kantoor 1). 

Spruiten sommige bedenkingen, naar aan leiding van .de eerste drie 
leden van art. 2 gerezen, uit miRverstand voort ·en kan ook niet wor-
den toegegeven, dat het artikel tot groote moeilijkheden aanleiding zou 
geven, er worden toch bezwaren aangevoerd, die eene ernstige over-
weging verdienen en onder vonden. De uitslag daarvan is geweest, 
dat de vele geopperde bedenkingen thans de voorkeur moeten doen 
schenken aan het in elk geval eenvoudiger stelsel van het Wetboek 
van Koophandel, waarbij a ls regel de rechter der woonplaats uitslui-
tend bevoegd verklaard wordt. HooFdzaak is hier in hooge mate eene 
spoedige, eenvoudige beslissing. Is het te vree zen , dat de in het ont-
werp voorgestelde regeling te zeer tot verwikkelingen aanleiding zal 
gev.en, eene P?ging. om door nadere uitwerking d.er voorgestelde be-
pallDgen verWikkelingen te voorkomen of confhcten op te lossen, 
IS beproefd '). Maar op welke verdienstelijke wijze ook, het gevolg 

1) Mr. B. J . POLENAAR Het ontwerp van wet op het faillissement en de surséance van 
betaling. 's-Gravenhage 1891, bladz. 42 en v. 

0) POLEN AAR. Het ontwe:rp enz., bladz. 41 vlg. 
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is, dat dan een hoogst i ngewikkeld samenstel van bepalingen in het 
leven moet worden geroepen en dat de mogelijkheid wordt geopend 
voor tal van competent ie-geschillen, zonder nog het gevaar te ver-
mijden van nieuwe bedenkingen en andere verwikkelingen '). Hoe 
men echt.er ook moge slagen, daarin weder te voorzien, elke proeve 
op dien weg heeft gelee"rd, dat zoodanige regeling in de toepassing 
in ieder geval veel tiJdverlies en kosten kan veroorzaken, en daardoor 
voor de belangen del' schuldeischers zeer gevaarlijk kan zijn. Waar 
uit dien hoofde een eenvoudiger stelsel als regel raad.zaam is, wordt ge-
meend, dat alsdan behoud van het bestaande de \'oorkeur verdient. 
Dit. te eer, omdat de practische bezwaren, aan de tegenwoordige re-
geling verbonden, door steeds toenemende verbetering en vermeerde-
ring van de middelen van vervoer allengskens afnemen 2). Slechts 
voor één geval moet op het bestaande stelsel - competentie van den 
rechter der woonplaats, - ter voldoening aan eene behoefte, die zich 
doet gevoelen, Eene uitzonclering worden aangenomen. Voor het geval 
nl., dat een buitenlandsch koopman of industrieel hiel' te lande filialen 
of inrichtingen heeft. Alsdan moet wel de bevoegdheid tot faillietver-
klaring worden toegekend aan den rechter, binnen wiens gebied het 
kantoor zich bevindt. Op grond hiervan worde art. 2 gelezen: 

«De faillietverklaring geschiedt door de arrondissements-rechtbank 
van de woonplaats des schu ldenaars. 

<dndien de schuldenaar, met achterlating van schulden, zich buiten 
het Rijk in Europa heeft begeven, is de arrondissements-rechtbank 
zijner laatste woonplaats bevoegd. 

«lnd ien de schuldenaar binnen het Rijk in Europa geene woon-
plaats heeft, doch aldaar kantoor ho.udt, is de arrondlssements-recht-
bank, binnen welker gebied een kantoor is gevestigd, bevoegd. Wordt 
door meer dan ééne daartoe bevoegde rechtbank op verschillende 
dagen de failliet\'erklaring uitgesproken, dan wordt alleen de eerst 
gedane uitspraak beschouwd als te zijn geschied. Heeft de uitspraak 
van verschillende rechtbanken op denzelfden dag plaats, dan wordt 
alléén de uitspraak van de rechtbank, die in de wetten van 9 April 
1877 (Staatsbladen nos. 74-78) het eerst genoemd wordt, beschouwd 
als te zijn geschied. 

«Ten aanzien van naamlooze vennootschappen, wederkeerige ver-
zekerings- of waarborgmaatschappijen , coöperatieve of andere, rechts-
persoonlijkheid bezittende, vereenigingen en van stichtingen geldt, 
ter toepassing van dit artik el, de plaats, waar zij haren zetel hebben, 
als woonplaats." 

Derde lid (nieuw). Deze bepaling schept de mogeliJkheid, dat twee 
of meer rechtbanken bevoegd zijn, wanneer namelijk de huitenland-
sche debiteur hier te lande meerdere binnen het rechtsgebied van 
verschillende rechtbanken gelegen kantoren heeft. Daaruit kunnen 
wel is waar ook verwikkelingen voortvloeien, waarop in het Verslag, 
naar aanleiding van het oorspronkelijke Regeeringsvoorstel, gewezen 
wordt. Het betreft hier echter exceptioneele gevallen en zoo veel mo-
gelijk schijnen de bezwaren door de tweede en de derde zinsnede 
van dit lid te zullen worden ondervangen. Daaruit blijkt althans, dat 
in het gesteld e geval slechts Mne uitspraak van kracht blijft en welke 
deze is. De andere uitspraken, die dus krachteloos zijn, moeten be-
schouwd worden als niet geschied. Zij kunnen dan ook later niet 

1) VAN BOLHUIS in Rechtsgeleerd Magazijn 1892 bladz. 273. 
') Zie Mr. J. A. LEVY in Weekblad van het Recht nO. 6007 en Mr. G. H. VAN BOL-

HUIS t. a. p. bladz. 271 vlg. 
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herleven, als de eenige uitspraak, die van kracht is gebleven, wordt 
vernietigd . De faillietverklaring zal dan opnieuw aangevraagd kunnen 
worden. Tegen de derde zinsnede, het geval regelende, dat op den zei fden 
dag door meerdere rechtbanken het faillissement wordt uit.ges{lroken, 
zou kunnen worden aangevoerd, dat zij de beslissing afhankelijk stelt 
van eene toevallige volgorde. Maar dit bezwaar weegt niet op tegen 
het voordeel, dat zij aanbiedt. Hoofdzaak is, dat zoo spoedig mogelijk 
zekerheid besta, aan welke uitspraak uitvoering moet worden gegeven. 
De keuze dier uitspraak is daarnevens in het hier geregelde geval -
het geval, dat een buitenlandsche debiteur hier te lande meerdere 
kantoren heeft - van ondergeschikt belang. 

Door de wijziging, die bet artikel 
ondergaan heeft, zou het in geval 
van faillietverklaring van vennooten 
onder eene firma kunnen voorkomen, 
dat de firmanten in verschillende 
arrondissementen werden failliet ver-
klaard, waarvan het gevolg zou zijn 
benoeming van verschillende curators 
enz., hetgeen niet in het belang van 
de afwikkeling van het faillissement 
ware. Hetzelfde zou kunnen geschie-
den, wanneer niet-kooplieden, bijv. 
een tweetal aannemers, in vereeni-
ging hun bedr\ifuitoefenend, werden 
failliet verklaard. Ten einde hierin 
te voorzien, gaf de Commissie in 
overweging, tusschen het eerste en 
het tweede lid van het gewijzigd ar-
tikel te lezen: 

»De faillietverklaring van twee of 
meer schuldenaren, die in vereen i-
ging een beroep of bedrijf uitoefenen, 
geschiedt door de arrondissements-
rechtbank, binnen welker gebied dat 
beroep of bedrijf wordt uitgeoefend" 

De Minister had tegen deze redactie 
bedenking, maar meende, dat aan 
de bedoeling der Commissie zou wor-
den voldaan door de invoeging van 
een derde lid en dit alsdan te lezen: 

»Ten aanzien van vennooten onder 
eene firma is de rechtbank, binnen 
welker gebied het kantoor der ven -
nootschap is gevestigd, mede bevoegd". 

Nog gaf de Minister als zijn voor-
nemen te kennen, de uitdrukking 
))kantoor houdt" in de eerste zinsnede 
van het derde (nu: vierde) lid in 
het gewijzigd ontwerp te vervangen 
door ))een beroep of bedrijf uitoefent", 
in verband waarmede het slot dier 
zinsnede zal luiden: »binnen welker 
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gebied hij een kantoor heeft, bevoegd". 
Door deze formuleering wordt de be-
doeling beter uitgednrkt en verkrijgt 
het woord »kantoor" in dezelfde ZID-
snede van zelf eene ruimere be tee-
kenis. De tweede zinsnede van ge-
noemd lid moet dan een nieuw lid 
worden, n.1. het vijfde lid , en in den 
aanvang luiden: )} Wordt in het geval 
van het derde of vierde lid, door" 
enz. 

Ten slotte werd door de Commissie 
de vraag gesteld, of de woorden in 
de tweede zinsnede van het derde 
lid »dan wordt alleen de eerst s:edane 
uitspraak beschouwd als te zIjn ge-
schied", niet liever gelezen moesten 
worden: »dan kan alleen de eerst 
gedane uitspraak rechtsgevolgen heb-
ben", terwiJl alsdan in de derde zin-
snede »wordt" zou veranderen in 
»kan" en voor »beschouwd als te zijn 
geschied" te lezen ware »rechtsge-
volgen hebben". Zij meende, dat dan 
duidelijker uitkwam, dat ook b\i ver-
nietiging dit' r uitspraak de andere 
faillietverklaringen niet kunnen ge-
acht worden te herleven. 

De Minister verklaarde, geene an-
dere bedoeling te hebben dan de 
Commissie en daarom zich bereid 
tot het aanbrengen dezer wijzigingen. 

Vij {de lid. Naar aanleiding der hier voorkomenlle opsom minI! , werd 
de opmerking gemaakt, dat deze onvolledig is , als ziJnde daarbij o. a. 
weggelaten de reederijen en burgerlijke maatschappen; terwijl aan den 
anderen I,ant de geheele bepaling overtollig moet geacht worden voor 
alle vereen igingen, corporatiën of maatschappijen, die een beroep of 
berlrijf uitoefenen. Deze toch zullen wel altijd een kantoor hebben, zood at 
geen twijfel zal bestaan omtrent de rechtbank , welke tot hare failliet-
verklal"Ïng bevoegd is. Eindelijk zal ten opzichte van lichamen , als Lij v. 
de ))Maatschappij tot Nut van het Algemeen", die geen kantoor houden, 
vaak moeilijk zijn aan te toonen, waar hun zetel is. Voor deze scheen 
het wenschelijk bevoegd te verklaren de rechtbank van elke plaats, waar 
het lichaam goederen heeft. 

Volgens velen zou het de voorkeur verdienen, de hier en elders voor-
komende opsomming van vennootschappen enz. achterwege te laten, daar 
deze het gevaar oplevert van bij onvolledigheid het daarin niet-o pgeno-
mene buiten te sluiten. Wenschelijker kwam het dan ook voor, hier ter 
plaatse ééne algemeene uitdrukking, b. v. »vennootschappen, zedelijke 
lichamen en rechtspersonen" op te nemen en in eene afzonderlijke be-
paling aan te wijzen , wat daartoe niet behoort. 

Het vijfde (nieuw vierde) lid is noch onvolledig, noch overtollig. 
Reederijen el). burgerlijke maatschappen mochten niet. vermeld wor-
den , omdat zij geen rechtspersonen zijn en dus alleen de leden daar-
van failliet kunnen gaan. Overtollig is de bepaling niet, daar zij 
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aanwijst, welke rechter in de plaats treedt van den rechter van de 
.des sch1:lldenaars, in het eerste lid hevoeg.d verklaard, 

doch hier met aanwIJsbaar, omdat de opg'esomde vereemgingen geen 
woonplaats, wel een zetel hebben. 

Over het algemeen zal de zetel eener vereeniging niet moeilijk zijn 
aan te wijzen. Dat de zetel van de »Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen" te Amsterdam is, sch\int bijv. moeihjk in twijfel te trek-
ken. Bevoegdverklaring der rechtbank van elke plaats, waar het 
lichaam goederen heeft, zou in sterke mate de bezwaren opleveren, 
die in het Verslag tegen de in het oorspronkelijk ontwerp gemaakte 
regeling zijn aangevoerd, indien bijv. zoodanige vereeniging op ver-
schillende plaatsen goederen heeft. 

In geen geval zou de opsomming, hier en elders voorkomende, 
kunnen worden vervangen door de alg'emeene uitdrukking: llvennoot" 
schappen, zedelijke lichamen en rechtspersonen", daar deze uitdruk-
king zoowel vereenigingen omvat, die een zelfstandig vèrmogenssub-
ject uitmaken en als zoodanig worden behandeld, als vereenigingen , 
die dit niet zijn, terwijl de bepaling uit den aard der zaak alleen op 
de eerstgenoemde van toepassing kan zijn, daar alleen bij deze van 
een faillissement sprake kan wezen. Wilde men er eene bepaling 
hebben bijgevoegd tel' aanwijzing van wat onder de uitdrukking niet 
behoort, dan zouden al de laatstbedoelde moeten worden uitgezon-
derd. Zoolang omtrent het al dan niet rechtspersoonlijke van alle 
vereenigingen enz. geene overeenstemming bestaat, ware eene beslis-
sing daaromtrent bij eene regeling, gelijk deze, die niet dat onder-
werp betreft, misplaatst en onraadzaam. 

De opsomming bepaalt zich nu juist tot hetgeen zij behoort te om-
vatten, ingevolge de algemeene uitdrukking: »andere, rechtspersoon-
I\ikheid bezittende, vereenigingen", zood at het gevaar niet te duchten 
is, dat vereenigingen zouden worden uitgesloten, die in de opsom-
ming behooren te Vlllien. 

LTitel 1. § 8. Gevolgen van hel faillissement ten aanzien van ven-
nootschappen onder fil'lna en die en commandite. ] 

Men herhaalde, wat sub I werd opgemerkt [zie hiervoor bI. 1°1, dat 
dringend behoefte bestaat aan eene wettelijke regeling, waarbij o. a. werd 
beslist, of eene vennootschap onder firma al dan niet als een rechtsper-
soon is te beschouwen en in ieder geval, of zij al dan niet een afgezon-
derd vermogen zal hebben. Mocht deze vóór de totstandkoming van dit 
ontwerp niet zijn gemaakt, dan zal, meenden sommigen, de opneming 
van eene regeling ad hoc onvermijdelijk zijn. 

Het ontwerp brengt geene wijziging in het vennootschapsrecht, 
ook niet voor zooveel betreft het failli ssement van de vennootschap. 
De behoefte aan herziening van het vennootschapsrecht wordt dus 
dool' het ontwerp niet vergroot; moeilijkheden, die thans niet bestaan, 
worden door het ontwerp' niet in het leven geroepen. Eene speciale 
aanleiding om de belangfljke, het geheele vennootschapsrecht beheer-
schende vraag, of de vennootschap onder firma al dan niet als een 
rechtspersoon is te beschouwen, althans, of zij al dan niet een ,afge-
zonderd vermoO'en zal hebben, bij dit ontwerp uit te maken, bestaat 
derhalve niet. Het zou zelfs zeer verkeerd zijn, die quaestie inciden-
teel en alleen voor het faillissement bij dit ontwerp uit te maken. 
Eene regeling van dit onderwerp zou in ieder geval in deze wets-
voordracht misplaatst zijn, zooals ook reeds werd opgemerkt in het 
rapport aan de Koningin-Regentes, betreffende het advies van den 
Raad van State, ad art. 2" vijfde lid Lzie hiervoor bi. 251 vlg.l Hoe 
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zeer omtrent het rechtskundig karakter der vennootschap onder eene 
firma tusschen de rechtsgeleerden allerminst een heid van 
bestaat, blijkt voldingend uit de Memorie van Toelichting tot het 
wetsvoorstel betreffende de vennootschap onder eene firma enz., van 
de Staatscommissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel, 
ad art. 15, blz. 72 vlg. 

M. B. 23 Maart 1893. - Ik heb de eer UH. E.G. hiernevens te doen 
toekomen een gewijzigd ontwerp van wet op het faillissement en de 
surséance van betaling. 

Daarin zijn opgenomen al de wijzigingen omschreven in het schriftelijk 
antwoord op het Verslag der van Voorbereiding voor gemeld 
wetsontwerp en tevens die, welke in dat Verslag vermeld zijn, ten ge-
volge van de door mij met de Commissie gehouden conferentiën, met 
uitzondering alléén van de vervanging van het woord llgefaill eerde" door 
llschuldenaar" in den laatsten regel van het eerste lid van art. 53 [53]. 
welke vervanging in dat lid niet raadzaam is, omdat zij tot onduidelijk-
heid aanleiding zou geven ... .. . 

Ter vergemakkelijking der van het thans aangeboden ge-
wijzigd wetsontwerp met de ter zake betrekkelijke bescheiden, heb ik 
de eer hieronder eene opgave te doen volgen van de wijzigingen in den 
tekst van het ontwerp, die in meergemeld Verslag niet zijn vermeld .. . ' 

Die wijzigingen zijn de volgende: 
In het vijfde lid van art. 2 wordt zoowel in de eerste als in de tweede 

zinsnede het woord llkan" vervangen door llheeft", terwijl in beide ûn-
sneden het woord »hebben" vervalt. 

G. O. ART. 2. De faillietverklaring geschiedt door de arrondissements-
rechtbank van de woonplaats des schuldenaars. 

Indien de schuldenaar, met achterlating van schuld en, zich buiten 
het Rijk in Europa heeft begeven, is de arrondissements-rechtbank 
zijner laatste woonplaats bevoegd. 

Ten aanzien van vennooten onder eene firma is de rechtbank, bin-
nen welker gebied het kantoor der vennootschap is gevestigd, mede 

IndIen de schuldenaar binnen het Rijk in Europa geene woonplaats 
heeft, doch aldaar een beroep of bedrijf uitoefent, is de arrondissements-
rechtbank, binnen welker gebied h\j een kantoor heeft, bevoegd. 

Wordt, in het geval van het derde of vierde lid, door meer dan 
ééne daartoe bevoegde rechtbank op verschillende dagen de failliet-
verklaring uitgesproken, dan heeft alleen de eerstgedane uitspraak 
rechtsgevolgen. Heeft de uitspraak van verschillende rechtbanken op 
denzelfden dag plaats, dan heeft a lleen de uitspraak van de recht-
bank, die in de wetten van 9 April 1877 (Staatsbladen nOB. 74-78) 
het eerst genoemd wordt, rechtsgevolgen. 

Ten aanzien van naamlooze vennootschappen, wederkeerige verze-
kerings- of waarborgmaatschappijen , coöperatieve of andere, rechts-
persoonlijkheid bezittende, vereenigingen en van stichtingen geldt, tel' 
toepassing van dit artikel , de plaats, waar zij haren zetel hebben, als 
woonplaats. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(21 A pril 1893). 

Amendement van de Commissie van Voorbel'eiding om in het vijfde lid, achter 
de woorden: "of vierde lid", te voegen: "of van artikel 3". 

De Heer HARTOGH, lid der Commissie van Voorbel'eiding: Bij art. 2 · van 
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het gewijzigde ontwerp wordt gelegenheid gegeven, om, waar in sommige geval-
len verschillende rechtbanken bevoegd zouden zijn de faillietverklaring nit te 
spreken, te zorgen, dat daardoor geen collisie ontstaat. Door de 4de alinea wordt 
daartegen op de meest eenvoudige wijze gewaakt. Nu kan echter volgens art. 3 
l3J de gehuwde vronw ook door verschillende arrondissements-rechtbankenfailliet 
worden verklaard. Zij kan worden failliet verklaard door de rechtbank van het 
arrondissement, waarbinnen haar man woont, maar ook door de rechtbank van 
het arrondissement, waarbinnen zij haar bedrijf uitoefent. 

Trouwens de Regeering heeft dit nog duidelijker dan de Staatscommissie getoond 
te beseffen, door in art. 3 te zeggen: "de gehuwde vrOnwenz. kan ook ter plaatse 
failliet worden verklaal·d". Uit die toevoeging van het woordje "ook" bllikt, dat 
de bedoeling is. dat verschillende rechtbanken bevoegd zullen kunnen zijn. Het 
amendemeut van de Commissie heeft nn ten doel ook voor dit geval toepasselijk 
te verklaren den regel voor identieke gevallen in art. 2 reeds vastgesteld. Hier-
mede meen ik het amendement voldoende te hebben toegelicht. 

De heel' HUBER, lid de!' Commissie van Voorbereidillg: Ik heb niet het 
woord gevraagd om over het amendement te spreken. Ik wensch eene opmerking 
te maken over de tweede alinea van dit artikel. Tot voor eenige dagen was deze 
zaak aan de aandacht van de Commissie ontsnapt, daarom komt deze nn als iets 
nieu ws ter sprake. 

In de ·tweede alinea staat: "Indien de schnldenaar, met achterlating van schul-
den, zich buiten het Rijk in Europa heeft begeven" enz. Mijne vraag is : wat 
beteekenen die woorden: met achterlating van schulden? De schnldenaar die zich 
buiten het Rijk in Europa heeft begeven, doet dit natuurlijk met achterlating 
van schulden, want hij is schuldenaar. Het is niet anders mogelijk. Er wordt 
dus hier, is er geene andere beteekenis bij, eene pleonastische nitdrnkking ge-
bezigd, die het niet goed is te bestendigen. 

Daarbij komt In de Memorie van Toelichting wordt gezegd dat door 
de woorden: "met achterlating van schulden" de voorgestelde bepaling behoorlijk 
zou zijn begrensd. Die woorden zijn mij allesbehalve duidelijk. Het schijnt dat de 
steller van de Memorie van Toelichting eenigszins heeft willen voor 
den schuldenaar die voortvluchtig is het bepaalde bij art. 1 [1[. Is dit het geval, 
dan zou ik van den Minister gaarne willen vernemen wat hiermede bedoeld wOl·dt. 

In ieder geval is die uitbreiding hier niet op hare plaats. Art. 1 wijst aan wie 
in staat van faillissement kunnen worden verklaard en in welke gevallen, terwijl 
art. 2 niets anders bedoelt dan de aan wijzing van den competenten rechter , doch 
daarin kan geene plaats zijn voor uitbreiding van art. 1. Op zich zCjlve dns en 
zonder toelichting, is de uitdrukking: "met achterlating van schulden zich huiten 
het Rijk in Europa begeeft", een pleonasme eu onjuist; de Memorie van Toelich-
ting maakt echter de zaak onduidelij k. Ik zou daarom gaarne eene nade)'e toe-
lichting van die uitdrukking in de Memorie van Toelichting van den Minister 
wenschen te ontvangen. 

De heer SMIDT, Mitliste,' van JLlstitie: Iudien in het Verslag, of bij de later 
gevolgde conferentiën met de Commissie van Voorbereiding, de aandacht gevestigd 
ware geworden op het tweede lid van · art. 2, dau zou ik, zonder in eene verde-
diging te treden vau de door het geachte lid der C lmmissie van Voorbereiding 
aangehaalde zinsnede uit de Memorie van Toelichtiug, onmiddell!jk hebben toe-
gegeven, gelijk ik ook nu doe, dat de woorden "met achterlating vau schulden" 
in dit artikel niet thuis behooren. Ik heb dus geen bezwaar die woorden te doen 
vervallen. 
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Ook wat betreft het amendement, door de Commissie van Voorbereiding voor·· 
gesteld op het 5de lid van art. 2, is er van mij ne zij de geen bezwaar dat over 
te nemen. Ook die wijziging zon reeds zijn aangebracht, indien daarop eerder de 
aandacht ware gevallen. 

Het vijfde lid wordt mitsdien aldus gewijzigd, dat de aanhef luidt: "Wordt in 
het geval van het derde of vierde lid, of in dat van artikel 3, door", enz. 

Op voorstel van de Commissie van Voorbereiding van 27 A pril 1893 
is, in overleg met de Regeering, in het eerste, tweede en vierde lid van 
het artikel »arrondissements-rechtbank" gewijzigd in »rechtbank". 

Verslag der Eerste Kamer. 
Vijfde lid. De vraag werd gedaan, 

welke volgorde gelden zal, indien 
de rechtbanken, die op denzelfden 
dag uitspraak hebben gedaan, onder 
het ressort van verschillende hoven 
behooren. De bedoeling zal waar· 
schijnl\ik zijn, dat de rangschikking 
geschieden zal naar de nummers 
der Staatsbladen, waarin de wetten 
van 9 A pril 1877 voorkomen. 

Àntwoord der Regeering. 
Vijfde lid. De bedoeling wordt 

juist weergegeven en stemt ook 
overeen met de bewoordingen der 
bepaling. Immers eene rechtbank 
genoemd bijv. in de wet van 9 
April 1877 (Staatsblad nO. 74), 
wordt in de wetten van 9 A pril 
1877 (Staatsbladen n08.74-78) eer-
der genoemd, dan eene rechtbank 
genoemd in de wet van denzelfden 
datum (Staatsblad n°. 75). 

Artikel 3. 
De gehuwde vrouw, die zelfstandig een beroep of bedrijf uit-

oefent of een eigen vermogen bezit, kan ook ter plaatse, waar 
dit doet of waar zij gevestigd is, in staat van faillissement 

worden verklaard. 
O. R. O. Art. 3 (3) = art. 3 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 3. In het Wetboek van Koophandel worden met betrekking tot 

het faillissement van de gehuwde vrouw geene bepalingen gevonden. Dit 
heeft aanleiding gegeven tot moeilijkheden. Faillietverklaring toch kan 
alleen uitgesproken worden door den rechter van de woonplaats des 
schuldenaars. Volgens artikel 78 Burgerl\ik Wetboek is de woonplaats 
van de gehuwde vrouw die van haren man. Voor de gehuwde openbare 
koopvrouw is op die bepaling nergens eene uitzondering gemaakt. Dien-
tengevolge kan de oJ;lenbare koopvrouw, die in Nederland hare zaken 
drijft en wier schuldelschers misschien allen in Nederland wonen, indien 
haar man in het buitenland woont of verblijf houdt, door den Neder-
landsehen rechter niet failliet verklaard worden. Dit vereischt voorzieninll" 
Artil<el :3 van het Ontwerp bepaalt dus dat de gehuwde vrouw, dIe 
zelfstandig een beroep of bedrijf lIitoefent, ter plaatse waar zij dit doet, 
failliet verklaard kan worden. 

»Zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent", niet: »die openbare koop-
vrouw is", omdat het Ontwerp het faillissement niet meer tot kooplieden 
beperkt. Het spreekt echter van zelf dat, zoolang de bepaling van art. 
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168. Wetboek niet is gewijzigd , de openbare koopvrouw !Ie 
eemge zal ZIJn op wIe nrt. 3 van het Ontwerp toepasselijk is daar zij de 
eenige is , !lie ze lfstandig een be!lr\jf mag uitoefenen. ' 
. Zijn de echtgenooten niet in gemeenschap gehuwd en heeft !Ie vrouw 

eIgen vermogen en eigen schu,lrlen, dan moet evenzeer faillietverklaring 
van !Ie vrouw mogelijk zijn , Dezelfde redenen, hierboven ten aanzien 
van de gehuwde open hare koopvrouw in het midden gebracht leiden 
er toe insgelijks den rechter van het verblijf der vrouw bevoegd' te ver-
Idaren. In geen van bei!le gevallen kan dit tot moeilijkheden aanleiding 

. geven, indien de man wel afzonderlijk maar toch · binnenslands woont 
immers de failliete boedel zal wel meestentijds ter verblijfplaatse van 
vrouw te vinden zijn. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 3. Ten aanzien der in dit artikel voorkomende bepaling, dat de 

gehuwde vrouw, »die een eigen vermogen bezit", in staat van faillisse-
ment kan worden verklaard, merkt de Raad op , dat dit voorschrift alleen 
van effect kan zijn in de gevallen , dat hetzij de vrouw bij huwelijksche 
voorwaarden voor zich het beheer van haar vermogen heeft bedongen 
(art. 195 , alin. 2, van het Burgerlijk Wetboek) en van die akte 
overschrijving heeft plaats gehad I 
in het in art. 207 van het Burger- Rapport aan de Koningin-Regentes. 
lijk Wetboek vermelde openbaar 
register, hetzij de vrouw volgens Art. il. De door den Raad van 
art. 299 van het Burgerlijk Wet- State geopperde bedenking, als zou 
boek door scheiding van tafel en bij dit artikel niet genoegzaam re-
bed het vrije beheer harer goede- kening Z\in gehouden met de on-
ren heeft terugbekomen, hetzij vol- derscheidingen in het Bnrgerlijk 
gens art. 249 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de han-
Wetboek de gehuwde vrouw, welke delshevoegdheid der gehuwde vrouw 
van goederen is geschei!len, de gemaakt, kan de ondergeteekende 
vrije beheering van haar vermogen niet onderschrijven. Het schijnt hem 
terugbekomen heeft , in welke beide toch minder juist, dat het bedoelde 
laatste gevallen de vrouw, niette- voorschrift alleen van effect zou 
genstaande de bepalingen van art. kunnen zijn in de in het advies 
163 van het Burgerlijk Wetboek, genoemde gevallen. Ook in andere 
van den rechter eene algemeene gevallen kan de gehuwde vrouw 
machtiging kan bekomen om over persoo.',.lijk schuldenares zijn. Zoo 
hare roerende goederen te beschik- in de gevallen van de artt.163 (als 
ken. zij gehandeld heeft met bijstand 

.Art. 3 van het ontwerp heeft flus van haren man), 169 en 170 Bur-
niet genoegzaam rekening gehouden gerlijk Wetboek. Zoo dikwijls zij 
met de onflerscheidingen, welke in schu ldenaresse is, is ook haar ver-
het Burgerlijk Wetboek ten aanzien mogen aansprakelijk voor hare 
van de handelsbevoegdheill der ge- schulden , en is dus faillissement 
huwde vrouw zijn gemaakt, zoodat (algemeene executie van dat vermo-
eene voorziening daaromtrent in het gen) mogel\ik, mits natuurlijk ophou-
onderwerpelijke artikel noodig is. den met betalen heeft plaats gehad. 

G. O. art. 3 = art. 3 der wet. 
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Artikel 4. 
De aan gif te tot faillietverklaring wordt gedaan en het verzoek 

daartoe ingediend ter griffie en met den meesten spoed in raad-
kamer behandeld. Het Openbaar Ministerie wordt daarop ge-
hoord. 

Ten aanzien eener vennootschap onder eene firma, moet de 
aangifte inhouden den naam en de woonplaats van elk der hoof-
delijk voor het geheel verbondene vennooten. 

Het vonnis van faillietverklaring wordt ter openbare terecht· 
zitting uitgesproken en is bij voorraad, op de minute uitvoer-
baar, niettegenstaande eenige daartegen gerichte voorziening. 

O. R. O. Art. 4 (4). De aangifte of het verzoek tot faillietverklaring 
wordt ingediend ter griffie en met den meesten spoed in raad-
kamer behandeld. Het Openbaar Ministerie wordt daarop ge-
hoord. 

Het vonnis van faillietverklaring wordt ter openbare terecht-
zitting uitgesproken en is bij voorraad, op de minute uitvoerbaar, 
niettegenstaande eenige daartegen gerichte voorziening. 

Art. 5 (5). De schuldenaar is verplicht bij zijne aangifte over 
te leggen een staat , waaruit de aard en het bedrag zij ner baten 
en schulden , de namen en woonplaatsen zijner schuldeischers, 
alsmede het bedrag der vorderingen van ieder hunner blijken. 

Indien de staat ontbreekt of niet voldoet aan de in het eerste 
lid van dit artikel gestelde eischen, wordt de aaugifte tot fail-
lietverklaring afgewezen. 

Ten aanzien eener vennootschap onder eene firma, moet de 
aangifte inhouden de naam en de woonplaats van elk der hoof-
del\ik voor het geheel verbondene vennooten. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 4. Art. 765 Wetboek van Koophandel schrijft voor dat de schul-

denaar binnen drie dagen na het ophouden met betalen daarvan aangifte 
moet doen ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank. Het Ontwerp 
heeft dezen fatalen termijn, en daarmede de verplichting tot aangifte, 
laten vallen, daar de ondervinding leert dat hij niet in acht genomen. 
wordt, en dat er ook geen middel is om inachtneming daarvan te ver-
zekeren. Dit geldt voor eIken termijn. Het ophouden met betalen treedt 
zelden plotseling voor den dag. In verreweg de meeste gevallen gaat aan 
het faillissement eene l\idensgeschiedenis van langeren of korteren duur 
vo?raf.,. gedurende welke zich ep.ll toestand ontwikkelt die gaandeweg 
dUIclehJker het karakter vertoont van ophouden met betalen, zonder dat 
men met eenige zekerheid kan zeggen wanneer h\i eigenlijk begonnen 
is. Een termijn nu. welks aanvangspunt zoo tw\ifelachtig is, mist elke 
practische beteekenis. De sanctie, die de wetgever heeft getracht. aan 
z\in gebod te geven in artikel 3 1° der wet van 10 Mei 1837 (Stbl. nO. 
21) op de bankbreuk, is dan ook even ijdel gebleken als het gebod zelf. 
Van de bevoegdheid, in bedoeld artikel aan het Openbaar Ministerie 
verleend om alleen wegens de overtreding van artikel 765 Wetboek van 
Koophandel den schuld enaar als enkel bankbreukige te vervolgen 1 werd l 



FATLLTETVERKLAllING. Art. 4. 263 

zoo al ooi.t , dan toch niet dan hoogst zelden gebruik gemaakt. Tn het 
Wetboek van !Strafrecht van 1881 (art. 441) is het verzuim van aangifte 
reeds tot den rang der overtredingen teruggebracht. Deze strafrechtelijke 
sanctie , noodig zoolanI\" de verplichtinl\" tot aangifte bestaat noodzaakt 

niet om deze verplichtinl\". te behouden , zij 'niet langer 
wenschehJk wordt geacht. Afl\"eschelden van de practIsche nutteloosheid 
mag ook de overwel\"ing gelden dat voorschriften, die niet gehandhaafd 
kunnen word en, steeds het gezag der wet verminderen. Het Ontwerp 
onthoudt zich daarom van elke en spreekt bloot de be-
voegdheid uit tot aangifte ' ) , evenals thans ten aanzien van den staat van 
kennelijk onverm ogen in art. 882 W etboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering gedaan wordt. 

In overeenstemming met de bestaande praktijk is niet uitdrukkeli.ik 
eene schriftelijke aangift.e gevorderd, mitsdien eene mondelinge niet uit-
gesloten, omdat van de mondelinge aangifte toch onmiddelli.ik door den 
griffier eene akte wordt opgemaakt, die door dezen en den aangever 
wordt onderteekend. Er is dus in elk geval een schriftelijk stuk, waarin 
de aangi fte wordt geconstateerd. 

·2de lid. Het vonnis van faillietverklaring moet ter openbare terecht-
zitting worden uitgesproken. Dit is in overeenstemming met de bestaande 
praktijk. doch uitdrukkeli.ik voorgeschreven met het oog op de arresten 
van den Hoogen Raad van 7 Maart 1884 (Ned. Rechtspraak , dl. CXXXVI, 
b I. 251) en 27 Juli 1889 (W., no. 5783), waarbij werd beslist dat het 
ook in raadkamer kan geschieden. 

Het tweede lid geeft bovendien, in een meer algemeenen term, die 
met name het rechtsmidd el van cassatie omvat, de bepaling weer van 
art. 791 1ste lid W etboek van Koophandel. 

Al't. 5. Het is van het hoogste belang dat de rechter , alvorens de 
faillietverk laring uit te spreken , bekend zij met den toestand van den 
boedel. Naar aanleiding daarvan zal hi.i zijne keus van een curator be-
palen, beslissen of de benoeming eener voorloopige commissie uit de 
schulrl eischers al dan niet noodig is enz. De wetgever behoort dus die 
voorschriften te geven, welke er toe kunnen leiden dat den rechter die 
wetenschap geword e. Niet altijd zal dit mogeli.ik zijn , met name is daar-
voor geen middel als de schuldeischers de faillietverklaring aanvragen; 
zij toch zijn uit den aard der zaak niet op de hoogte van des schulde-
naars staat van zaken . De eenige persoon, die het noodige licht kan 
verschaffen, is de schuldenaar zelf. Het ligt dus voor de hand hem bij 
eigen aanl\"ifte ook de plicht op te leggen dit te doen ' ). Eene goede be-
handeling van het faillissement zal er zeer door bevorderd worden, zoodat 

1) De verplichting, binnen drie dagen na de staking van betaling aangifte van 
faillietverklaring te doen, wordt den gefailleerde opgelegd door den Code de Com m. 
a. 440 ; de loi franç. sur les faillites etc. van 1838, a. 438: den Code de Comm. belg. 
revisé (loi de 1851) art. 440 en den Cod. di Comm. ital. art. 686. Daarentegen wordt 
in de K. O. en de Bankruptcy Act een analoog voorsehrift gemist. 

') Eene gelijksoortige bepaling is in de meeste faillietenwetten opgenomen. Men verg. 
art. 439 Code cle Comm. franç. rev. (bij eigen moet overgelegd worden de 
balans of eene verklaring waarom dit niet geschieden kan), ar t. ·441 Code de Comm. 
belg. rev. (behalve een balans moeten het journaal en het register der jaarlijksche ba-
lansen overgelegd worden); art. 686 Cod. di Comm. !tal. (bebalve een balans wordt 
overlegging van alle boeken gevorderd). Als de schnldenaar nalatig is in het 
der bij de wet gevorderde stnkken dan moet, naar luid van artt. 45.'5 en 466 C. d. 
Comm. fr. en 467 Cod. d. COlOm. belg., bij het vonnis van faillietverklaring zijne in-
hechtenisstelling bevolen worden; eene sanctie die al te gestreng mag heeten. K. O. 

96 verlanst overlegging van een staat van actief en passief "bei Stellnng des An-
trags einzurelChen oder , wenn dies nicht thunlich ist, 
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er geen sprake is van eene noodelooze kwelling van den sch u ldenaa r. 
Ook hOllde men in het oog dat verreweg de meeste faillietverklaringen 
geschieden op eigen aangifte '), welke langzamerhand is geworden tot 
een dreigement, een middel waardoor de schuldenaar de schuldeischers 
van zich af houdt , speciaal een middel om aan te ontkomen. 
Het is derhalve dringend noodig dat de wet eenigen waarborg eischt 
voor de realiteit der aa ngifte; het meest geschikte middel daartoe is 
den schuldenaar de verplichting op te leggen om zij ne aangifte te doen 
vergezeld gaan van den staat in dit artik el voorgeschreven. Het opmaken 
van dezen slaat zal den schuld enaar dwingen tot eenig overleg en 
overijlde aangifte met geen ander doel dan eene executie te verijdelen 
althans eenigszins kunnen voorkomen. 

De voorgestelde sanctie (afwijzing der faillietverklaring indien aan het 
voorschrift van artikel 5 niet is voldaan) is de eenige die een behoor-
lijke naleving der wet kan verzekeren. 

Of de overgelegde stuk ken voldoende zijn staat ter beoordeeling van 
den rechter. 

Dat de rechtbank des noodig den schuldenaar kan hooren tot toelich-
ting der overgelegde stukken, ligt zoozeer in den aard der zaak, dat 
daaromtren t eene opzettelijke bepaling overbodig is. Zoo twijfelt er bijv. 
niemand aan, dat naar geldend recht de schuldeischer zijn verzoek tot 
faillietverklaring in raadkamer nader kan toelichten, dat althans door 
den rechter kan worden opgeroepen, hoewel het Wetboek van Koop-
handel het nergens zegt. Ook hel ontwerp zwijgt daarover. Trouwens dat 
de rechter te zijner in lichting hen I;an hooren, die van hem eene be-
schikking verlangen, behoeft eene wet niet te bepalen. 

Advies van den Raad van State. 
Al·t. 4. De Raad acht het wenschelij k, dat de aangifte, hier bedoeld 

»schrift elijk" worde ingediend en dat zulks door inlassching van dit 
woord voor: ûngediend" duidelijk 
blijke. Rapport aan de Koningin·Regentes. 

Art. 5. Een facultatief gesteld 
voorschrift, dat namelijk bij aan-
gifte van faillietverklaring dool' den 
schuldenaar de rechtbank kan be-
velen, dat hij worde opgeroepen 
om in persoon of bij gemachtigde 
tot het geven van nadere inlichtin-
gen gehoord te worden, acht de 
Raad hier noodig. Eene zoodanige 
bepaling wordt vooral, in het geval 
dat b,j de rechtbank twijfel is ge-
rezen omtrent de nauwkeurigheid 
of betrouwbaarheid van den in art. 
5 bedoelden staat , raadzaam geacht. 

Al't. 4. Dat en waarom de onder-
geteekende zich niet kan vereenigen 
met het voorstel van den Raad van 
State om alleen eene schriftelijke 
aangifte toe te la ten, is thans in 
de Memorie van Toelichting uiteen-
gezet. 

Al·t. 5. Opneming in de wet. van 
een voorschri ft als door den Raad 
van State wordt voorgesteld, schijnt 
niet noodig, om de daarvoor thans 
in de Memorie van Toelichting 
aangevoerde gronden. 

I) Blijkens de gerechtelijke statistiek werden in 1875 bij een totaalcijfer van 354 
faillietverkh>ringen er 257 (of 72.6 pCt.) op eigen aangifte UItgesproken; in 1876 wa-
ren deze CIJfers: 403 en 295 (of 73.2 pCt.) : In 1877: 458 en 334 (of 72.9 pCt.); lD 
1878: 526 en 377 (of 71.6 pCt.); in 1879: 603 en 467 (of 77.4 pCt.); in 1880: 623 
en 478 (of 76.7 pCt.); in 1881 : 735 en 552 (of 75.1 pCt,,); in 1882: 828 en 623 (of 
75.2 pCt.); in 1883: 839 en 581 (of 69.2 pCt.); in 1884: 886 en .%5 (of 66 pC_t.) ; in 
1885: 90;! en 629 (of 69.7 pCt.); In 1886: 889 en 606 (of 68.1 pCt.); In 1881: 807 
en 578 (of 71.6 pCt.) en in 1888: 873 en 588 (of 67.8 pCt.). 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 4. Eerste lid. Men vroeg, om welke reden het openbaar ministerie 

op de aangifte of het verzoek tot faillietverklaring moet worden gehoord. 

De bepaling sluit zich aan de bestaande praktijk aan, die geen 
bezwaar heeft opgeleverd. Voor de afschaffing bestaat te minder re-
den, waar het eene zoo gewichtige beslissing geld t, ,waarrloor de 
betrokken persoon rle beschikking en het beheer over al zijne goede-
ren verliest, en ook de rechten van rlerden, die met hem 
gehandeld hebben, betrokken zij n (zie artt. 42 vlg. [42 vlg.l). 

Over de wijziging van rlen aanhef van art. 4 zie onder IV der 
Algemeene beschouwingen [zie hierna op art. 5, bI. 2681-

Tweede l ·id. Waarom moet deze uitspraak in het openbaar plaats heb-
ben 'I De vrees scheen toch gewettigd, dat het voorschrijven eener open-
bare terechtzittinli( tot groote vertraging aanleiding zou kunnen geven, 
te bedenkelijker in het systeem van het ontwerp, volgens hetwelk het 
faillissement eerst begint te werken, als het vonnis is uitgesproken. Bui-
tendien, wat beteekent het voorschrift van eene openbare zitting, als de 
rechtbank, om spoedig. in deze te beslissen, eene buitengewone zitting 
houdt , waarvan aan niemanrl vooraf iets bekend is'l 

Anrleren meenden, dat de faillietverklaring in het openbaar behoorde 
te worden uitli(esprokp-n, temeer, omdat volgens dit ontwerp van het 
oogenblik dier verklarinli( veel afhanli(t ten opzichte der rechten en ver-
pliehtingen van den gefailleerde niet alleen, maar ook van hen, die met 
hem gehandeld hebben. Zij meenrlen, dat er bij de grootere rechtban-
ken, waar in den regel dagelijks openbare terechtzittingen worden ge-
houden, geen bezwaar bestond tegen de door het ontwerp voorgestelde 
bepalilJg, en wat de kleinere rechtbanken betreft achtten zij het wen-
schelijk , dat, zood ra tot faillietverk laring in raadl\amer was besloten, 
dit besluit in het openbaar werd medegedeeld. 

De door )landeren" uitgesproken meening wordt gedeeld. De erva-
rin!,!: leert toch ook, dat vrees voor vertraging niet behoeft te bestaan. 
Ook naar het geldend recht moet de uitspraak in het openbaar plaats 
hebben, gelijk ook geschied t, en nimmer is over vertraging geklaagd. 

Art. 5. Eerste lid. Tegen de imperatief voorgeschreven overlegging 
van een staat., bij welks ontbreken of onvoldoende inrichting de aangifte 
tot faillietverklaring wordt afgewezen, - eene bepaling, nog strenger 
dan het voorstel der Staatscommissie - werden in rle afd eelin!,!:en ern-

bezwaren ingebracht. Hoe zal , vroeg men, oe rechtbank, niet bekend 
met den toestand des boeoeis , kunnen beoordeelen of de staat aan de 
gestelrle voldoet. 'I Hoe zal een particulier een dergelijken staat 
kunnen inleveren 'I Wat, als lijf.gdwang is toegepast en de schuldenaar 
zich in verzekerde bewaring bevinrlt'l Men verlieze toch niet uit het oog, 
dat het in de meeste gevallen niet gemakkelijk zal wezen een voldoend 
overzicht van den boedel te geven, en dat daartoe conferentiën met een 
advocaat kunnen noodig wezen. Deze bezwaren wegen te meer, waar de 
terugwerkende haeht van het vonnis van faillietverklaring vervalt, zoo-
dat, bij onvoldoende inrichting van den staat, alleen daarom het tijdstip, 
waarop het faillissement ingaat, worrlt verschoven. Het overlellgen van 
een staat. moge aanbevolen worden op grond van het belang, dat de 
rechtbank reeds dadelijk met den boedel bekeno zij, men vergete niet, 
rlat , indien een schuldeischer de ilanvraag doet, in het geheel staa,t 
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wordt overgelegd en toch geen bezwaar wornt gezien, in nat geval wèl 
de faillietverklarinp: uit te spreken. 

Onderscheidene leden zouden er dan ook de voorkeur aan p:even, dat 
het overleggen van den staat facultatief gesteld werd. dan wel met het 
overleggen van een summieren staat kon volstaan worden. Of wel men 
lwn aan de rechtbank de bevoep:dheid geven, ook bij eigen aangifte den 
schuldenaar np te roepen en te hooren; eene bevoegdheid, thans in art. 
6 J61 beperkt tot de gevallen, waarin een schuldeischer of het openhaar 
mlfjisterie de faillietverklaring vragen. Wel is waar leest men in het slot 
der Memorie van Toelichting op dit artikel, dat de bevoegdheid der 
rechtbank tot het hooren van den schuldenaar ook zonder opzettel,jke 
bepaling in den aard der zaak ligt, doch het kwam wenschelijk voor 
die bevoegdheid in het ontwerp uitdruldtelijk te verleenen. Men zou 
wellicht verder kunnen gaan, en, wanneer ele verplichting tot het over-
leggen van den staat uit het ontwerp kwam te vervallen, de verplich-
ting tot het in elk geval hOOl'en of althans oproepen van den schuldenaar 
daarin opnemen. 

De Commissie van Voorbereieling teekent hierbij aan, dat zij eenstemmig 
van oordeel is, dat de verplichting tot het overleggen van meergemelden 
staat uit het ontwerp behoort te vervallen. 

De bezwaren tegen de verplichte overlegging van den staat worden 
gedeeld. Het eerste en tweede lid worelen dientengel'olge ingetrokken. 

Ten aanzien van het hooren des schuldenaars wordt verwezen naar 
art. 6 [61, eerste lid. 

Derde lid. Deze bepaling is geheel p:ehikluidend met art. 765, tweede 
lid, van het Wetboek van Koophanrlel. De vraag. of het in ele bedoeling 
ligt hiermede uit te maken het geschilpunt, hoe gehandeld behoort te 
worden ingeval van faillissement eener vennootschap onder eene firma, 
vindt men opgelost in het antwoord der Regeering op het advies van den 
Raad van State ad art. 2, v,ifde lid r zie hiervoor bI. 251 vlg.l Intusschen 
wenscht de Commissie van Voorbereiding ondel de aandacht der Regee-. 
ring te brengen , dat. afgescheiden van de vraag, of de firma als rechts-
persoon failliet verklaard kan worden, nog overbl\iven verschillenele 
andere open quaestiën, b.v. of één vennoot het recht heeft voor de ven-
nootschap der firma aangifte van faillissement te doen, en of het faillis-
sement der firma dat der firmanten medebrengt. 

In plaats van ))de" leze men ))den naam". 

Het bestaan en blijven bestaan van open quaestiën wordt erkend. 
Deze behooI'en echter, gelijk reeds hierboven werd opgemerkt, bij 
de herziening van het vennootschapsrecht tot eene oplossing te worden 
gebracht. 

De drukfout is verbeterd. 

De Commissie achtte, nu de eerste 
twee leden van dit artikel terugge-
nomen waren, het wenschelijk , ook 
het overgebleven lid te doen verval-
len en d'iJs in geen enkel opzicht te 
praejudicieeren de vraag. of de ven-
nootschap onder firma als rechtsper-
soon moet worden erkend. Het door 
den Minister in art. 2 toegezep:de 
nieuwe lid l art. 2, derde lidl achtte 
zij voldoende. 
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De Minister verklaarde ten deze 
evenmin eenige innovatie te wen-
schen, maar meende, dat, juist om 
de bovengestelde vraag niet t.e prae-
judicieeren, het goed kon zijn, het 
overgebleven lid te behouden, het-
geen toch volkomen overeenstemt met 
het bestaande recht (art. 765, tweede 
lid, Wetboek van Koophandel). De 
Minister zou het echter willen voe-
gen als tweede lid in art. 4\4], ter-
wijl dan als nieuw art. 5 in de plaats 
zou kunnen treden het toegezegd 
artikel, vermeld op bladz. 5 van het 
Verslag I zie hierna op art. 51-

G. O. art. 4 = art. 4 der wet. 

261 

Verslag der Eerste Kamer. A.ntwoord der Regeering. 
Derde lid. Zal het I<evolg van de Derde lid. Het vonnis zal ook 

hier opgenomen bepaling, dat het op eene buitengewone openbare te-
vonnis van faillietverklaring ter recht.zitting kunnen worden uitge-
openbare terechtzitting wordt uit- sproken, indien de rechter dit 
gesproken, dit zijn, dat alleen op raadzaam oordeelt. Bezwaar zal rlit 
een officieelen openbaren zittingdag niet opleveren. 
der rechtbank het vonnis zal wor- De schuldeuaar die eene aangifte 
den uitgesproken'? Zoo ja, dan rees tot faillietverklaring rloet en rle 
als bezwaar daartegen, dat schuldeischer die deze verzoekt, 
clal<en nutteloos konden teloorgaan. zullen in den regel bij hun verhoor 
Moet het voorschrift daarentegen door de rechtbank kunnen verne-
zoo worden opgevat, dat het vonnis men wanneer de uitspraak zal I<e-
op iederen dag en ieder uur, mits schieden, en anders daarvan zich 
met open deuren kan worden uit- ler griffie kunnen vergewissen. An-

dan zal men veelal niet dere crediteuren of wel belangheb-
weten , wanneer de uitspraak zal henden ontvangen, onverschillig of 
plaats hebben en de openbaarheid de uitspraak op een gewon en of 
dus geen nut hebben. huitengewonen zittingrlag geschierlt, 

daarvan kennis tloor de hij art. 14, 
laatste lid, voorgeschreven onverwijlde aankond iging in meerdt'l'e cou-
ranten. 

Artikel 5. 
De verzoekschriften) bedoeld in het vorige artikel en in de 

artikele=-_ 8) 9) 10) 11) 67) 155) 166) 198 en 206, worden 
ingediend door een procureur. 

O. R. O. ontbreekt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
rIV. Onvolledigheid van het ontwerp.] Tal van formeele bepalingen, 

we)ke thans in het ontwerp worden gemist , daarin alsnog beboo-
l'en te worden opgenomen. 
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Zoo ontbrak in de meeste gevallen de waar de helang'heh-
bende zelf in persoon kan optreden en waár zijne belangen moet doen 
waarnemen door een procureur. Scheen het duidelijk, dat op de veri-
ficatie-vergadering ieder crediteur persoonlijk of bij eenvoudig gemachtigde 
zonder bijstand van een procureur kon niet duidelijk was 
het, of b,j naar de rechtbank (art. 122 L1221) van geschillen, 
ter verificatie-vergadering niet beëindigd, elk der partijen zich van een 
procureur moest voorzien; te meer, omdat uit art. 152 L 1521 scheen op 
te maken, dat hij de beslissing over de homologatie van het akkoord 
ieder crediteur in persoon de rechtbank kon optreden; - zoo spreekt 
art. 4 L 4] van eene ))indiening" tel' griffie van het verzoek tot failliet-
verklaring door den schuldenaar, in tegenoverstelling van art. 765, eerste 
lid Wetboek van Koophandel, dat voorschrijft, dat de schuldenaar ter 
griffie »aangifte" doet. Scheen de uitdrukking ))indiening" te wijzen op 
een schriftelijk verzoekschrift, met bijstand van een procureur opgemaakt, 
volgens de Memorie van Toelichting bedoelde de Regeering daarmede 
een mondeling verzoek, dool' den schuldenaar ter griffie ge-
daan. Geheel anders wederom luidt art. 207 [2141. dat \'oor het verzoek 
om surséance een verzoekschrift vordert en daarhij den bijstand van een 
procureur gebiedend voorschrij ft, 

De klacht, dat in de meeste gevallen zou ontbreken de aanwijzing, 
of de belanghebbende in persoon kan optreden, dan wel den bijstand 
van een procureur noodig heeft, is ietwat overdreven. Van de bedoelde 
artikelen beslissen de art! . 118 en 152 L 118 en 1521 de zaak uit-
drukkelijk., evenzoo art. 186 l zie op art. 1851 door de verwijzing 
naar art. 152. Ook art. 207 12141 laat geene ruimte tot twijfelover. 
Blijft dus alléén over art. 4 [4l be uitdrukking: indiening zou ))wij-
zen op een verzoekschrift, met bijstand van een procureur 
opgemaakt". Het arlikel spreekt echter ook \'an indiening eener ))aan-
gitte" naast indiening van een »verwek". Intusschen is er geen be-
zwaar, de tegenstellir;g duidelijk te maken door den aanhef van het 
artikel te lezen: ))De aangifte tot faillietverklaring wordt gedaan en 
het verzoek daartoe ingediend ter griffie" enz. 

In de door de Commissie van 
Voorbereiding met den Minister ge-
houden conferentie, werd naar aan-
leiding van nader door de Commissie 
gemaakte opmerkingen, door den 
Minister toegezegd de opneming in 
hel ontwerp van een artikel, bepa-
lende, in welke g'evallen de bijstand 
van een procureur zal noodig zijn. 
Dat artikel zou dan de plaats inne-
men van het vervallen art. 5 en 
luiden: 

l>De verzoek:;chriften, bedoeld in 
het vorige artikel en in de artikelen 
8, 9, 67, 155, 166 en 198 worden 
ingediend door een procureur". 

De Minister merkte hierbij of' dat 
de artt. 10 en 156 (12 en 156 hier 
niét vermeld behoeven te wórden, 
daar de behandeling van het beroep 
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in cassatie reeds geregeld is bij art. 
429 col!. art. 406 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Mocht de commissie van schuld-
eischers den bijstand van een pro-
CUl'eUl' lIoodig hebben, dan meende 
de Minister, dat de kosten, daaruit 
ontstaan, tot de kosten van hetfail-
lissement gebracht kunnen worden . 

. G. O. art.. 5. De verzoekschriften, bedoeld in het vorige artikel en in 
de artikelen 8, 9, 67, 155, 166 en 198, worden ingediend door 
een procureur. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(26 April 1893.) 

Amendementen van de Commissie van Voorbel'eiding: 

a. om, mocht het tweede amendement der Commissie [zie op artt. 10 en 11) 
worden aangenomen, in art. 5 te voegen achter 8: ,,9bis en 9tel''' [10 en 11). 

b. om, mocht het vierde amendement der Commissie [zie Elfde Afdeeling, Van 
Rehabilitatie) aangenomen worden, in art. 5 te lezen in plaats van: "en 198", 
,,198 en 20f> a" [198 en 206). 

De heer HARTOGH, lid van de Commis.,ie van Vool'bet'eiding: Bij ons 
tweede amendement [zie bij artt. 10 en 11) hebben wij voorgesteld, om, ingeval 
het werd aangenomen, ook in art. 5 te voegen "achter 8, 9bis en 9te,·". Er is 
echter eene drnkfout ingeslopen: 9bis-9Iet· moeten niet gevoegd worden achter 
8, maar achter 9. 

N u dat tweede amendement is aangenomen, behoeft het geen betoog, dat de 
verzoekschriften bedoeld in de aangenomen artt. 9bis en 9tel', evenzeer moeten 
ingediend worden door een procureur. Ik vertrouw dan ook, dat de Minister geen 
bezwaar tegen deze wijziging van art. 5 zal hebben. 

Mag ik er tevens op wijzen, dat nu het vierde amendement van de Commissie 
is aangenomen omtrent de rehabilitat.ie [zie hierna bij de Elfde Afdeeling), het 
ook noodzakelijk is om in hetzelfde art. 5, achter 198 te lezen: "en 205a" [206), 
want het verzoekschrift, dat in het nu aangenomen art. 205 a bedoeld is, behoort 
evenzeer door een procureur te worden ingediend. Ik ben overtuigd, dat ook deze 
wijziging door den Minister in art. 5 nu gaarne zal worden gezien. 

De heer SMIDT, Mini,ter van Justitie: Ik ben bereid het amendement over 
te nemen. 

Artikel 6. 
De rechtbank kan bevelen, dat de schuldenaar worde opge-

roepen om in persoon of bij gemachtigde gehoord te worden. 
De oproeping geschiedt bij brief door den griffier. 

De faillietverklaring wordt uitgesproken, indien summierlijk 
blijkt van het bestaan van feiten of omstandigheden, welke 
aantooneu, dat de schuldenaar in den toestand verkeert dat hij 
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heeft opgehouden te betalen, en, zoo een sohuldeischer het 
verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van dezen. 

O. R. O. ART. 6 (6). Indien een schuldeischel' of het Openbaar Mini-
sterie de faillietverklaring vraagt, kan de rechtbank bevelen, 
dat de schuldenaar wOl'de opgeroepen, om in persoon of bij 
gemachtigde gehoord te worden. De oproeping geschiedt bij brief 
door den griffier. . 

De faillietverklal'ing wordt uitgesproken, indien summierlijk 
blijkt van het ophouden met betalen, en, zoo een schuldeischer 
het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van dezen. 

Memorie van Toelichting. 
A1't. 6. Het tweede lid van dit artikel heeft ten doel aan eene bij 

sommige rechtbanken bestaande practijk een einde te maken. Er zijn 
toch rechtscolleges, die verlangen dat de schuldeischel' , die faillietver-
klaring aanvraagt, volledig bewijs van zijn vorderingsrecht levere. Dit 
leidt er toe de faillietverklaring te weigeren, zoodra de schuldenaar, ook 
zonder de aanvoering van eenige gronden, eenvoudig ontkent het gevor-
derde schuldig te zijn, en de schuldeischer geen i\"eaccepteerden wissel, 
orderbilIet of ander schriftelijk bewijs , of wel een executorialen titel kan 
overleggen. Ja, ook bij niet-verschijning van den schuldenaar is meer-
malen op dien gronrl een verzoek tot faillietverklaring De 
schuldeischer wordt daardoor voor het fatale dilemma gesteld, Of in de 
wanbetal.ing- van schuldenaar te berusten, Of tegen eene insolvente 
tegenpartij een kostbaar proces te gaan voeren ten einde een vonnis te 
verkl'ijgen, waaraan hij meestal niets zal hebben. Heeft hij het eindelijk 
zóóver gebracht, wat bij eene chicaneuse verdediging allicht maanden 
kan duren, dan zal hij waarschijnlijk ontwaren dat de schuldenaar zich 
de gelegenheid ten nutte heeft gemaakt om, wat hij nog bezat, te ver-
duisteren of weg te maken. Het Ontwerp bepaalt dus uitdrukkelijk dat 
de schuldeischer zijn vorderingsrecht slechts summierlijk behoeft te be-
wijzen. Wil het faillissement den schuldeischers eenige afdóende hulp 
geven tegen algeheele sloping van den boedel huns schuldenaars, dan 
moet de mogelijkheid worden afgesneden, eene faillietverklaring , waar-
toe overigens alle voorwaarden aanwezig zijn, riOOl' allerlei excepties en 
chicanes, die zich steeds zonder moeite laten vinden, op de lange baan 
t.e schuiven. Thans is daartoe het g'ewone miduel de schuld eenvoudig 
te ontkennen, eene tegen vordering te beweren ofiets dergelijks. Dit alles 
wordt voorkomen indien de schuldeischer volstaan kan met den rechter 
zijn vorderingsrecht aannemelijk te maken. Heeft de schuldenaar gegronde 
vel'dedigingsmiddelen, dan zal hij daarvan althans summierlijk moeten 
doen blijken '). 

Of »ophouden met betalen" plaats heeft gegrepen is eene feitelijke 
vraag, in elk geval aan de beoordeeling van den rechter overgelaten. 
Deze beslisse dus of die feitelijke toestand zich ook kan openbaren riOOl' 
de niet-betaling van één schuld; het Ontwerp laat de mogelijkheid om 
in dien zin te beslissen open. Toont het niet-betalen van één schuld onder 
bepaalde omstandigheden aan, dat de schuldenaar in eenen toestanu ver-
keert, die het hem onmogelijk maakt ook zijne andere schuldeischers 
te voldoen, indien deze betaling verlangen, dan is er zeel' zeker ophou-
den met bel alen , en behoeft de rechter niet te aarzelen om de failliet-
verklaring uit te spreken '). De meening van HOLT lUS (t. a. p., bI. 50), 

1) In overeenstemming hiermede is 97 eerste lid K. O. 
2) Vgl. Hof te Arnhem, 25 April 1888, W. nO. 5613; Hof te LeeuwarJen, 22 Mei 

l8S\!. P. v. J. nO. 69; Rb. te Amsterdam 29 November 1889 . W. nO. 5828. 
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dat de weigering van eene enkele betaling nimmer voldoende kan z;jn 
tot het uitspreken der faillietverklaring , werd reeds bestreden door Mr. 
c. D. ASSER C. s. Wetb. v. Koophandel met aanteekeningen, 2de uit-
ga ve, bI. 3O!:I. 

Ad vies van den Raad van State. 
Art. 6. Evenals in art. 766, laat-

ste lid, van het Wetboek van 
Koophandel ten aanzien van de 
vordering der faillietverklaring door 
de schuldeischers, wordt hier aan 
de rechtbank de bevoegdheid gege-
ven om den schuldenaar op te roe-
pen om gehoon! te word en. 

Daar het voor den schuldenaar 
evenwel van groot belang is, dat 
de faillietverklaring hier bedoeld 
niet buiten hem omga, meent de 
Raad, dat de oJ.lroeping om gehoord 
te worden imperatief moet worden 
gesteld. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 6. De oproeping van den 

schuldenaar om gehoord te worden 
op de vordering der faillietverkla-
ring door de schuldeischers ver-
plichtend te stellen, gelijk de Raad 
van State voorstelt, acht de onder-
geteekende niet wenschelijk , ten 
einde de chicane, dat behoorlijke 
oproeping niet heeft plaats gehad, 
al te snijden en daarvan de geldig-
heid van de faillietverklaring niet 
afhankelijk te maken. Verplichting 
tot oproeping zou bovendien in vele 
gevallen, o. a. bij vlucht van den 
schuldenaar, verduistering, tot noo-
deloozen omslag leiden. 

Vers]ag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 6. Eerste lid. Voll!"ens het ontwerp kan de rechtbank bevelen, 

dat de schuldenaar worde opgeroepen. Men wilde, dat de rechtbank 
altijd daartoe verplicht zoude wezen en meende, dat chicanes niet te 
vreezen zijn, indien slechts behoorlijk werd omschreven, wanneer en 
hoe de oproeping wordt gedaan. 

De bepaling sluit zich aan het bestaande recht aan. Behoefte aan 
wijziging heeft zich niet doen gevoelen. Eene verplichting tot oproe-
ping zal tot onnoodige vertraging aanleiding geven in notoire gevallen 
van insolventie, indien bijv. de schuldenaar zich op verren afstand 
bevindt. Borendien , in alle g'evallen van voort vluchtigheid van den 
schuldenaar, terwijl juist dan snel handelen van groot belang is, ook 
omdat het openbaar ministerie ter zake van bankbreuk eerst kan op-
treden na faillietverklaring. 

Niet alleen in verband met het vervallen van den staat (zie art. 5, 
eerste lid l zie op art. 4, hiervoor bI. 2661), maar ook om onjuiste 
gevolgtrekkingen te voorkomen, is het limitatieve »Indien" enz. ver-
vallen, zoodat de aanhef van art. 6 wordt gelezen: »De rechtbank kan 
bevelen, dat" enz. 

Tweede lid. Kan, vroeg men , ingevolge deze bepaling ook de credi-
teur , wiens schuldvordering nog niet is vervallen, faillissement aanvragen? 
Door de Rechtbank te Groningen werd deze vraag in ontkennenden zin 
beantwoord, bevestigend daarentegen door het Gerechtshof te Leeuwar-
den '); het Gerechtshof te Amsterdam ') en de Hoo!!,e Raad 3) achtten 
evenzeer faillietverklaring op vordering' van eene niet-opeischbare schuld 
mogelijk, mits van elders ophouden van beialing blijke. Daarentegen 

') Arrest van 14 November 1888, Magazijn van Handelsrecht 1889, bladz. 77. 
'l Arresten van 19 November 1880, Weekblad vo.n het Recht n° . 4588, en van 4 

Januari 1884, Weekblad van het Recht nO, 4993, 
3) Arrest van 7 Maart 1884, VAN DEN HONERT, Burgeriljk Recht, 49 , XXI. 
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besliste een ander arrest van het Gerechtshof te Amsterdam '), dat de 
gefailleerde, die in verzet komt tegen zijne faillietverklaring, alleen be-
hoeft te bewijzen, dat ten aanzien van den aanvrager nog geen ophouden 
van betaling bestond. In anderen zin wederom besliste de Rechtbank te 
Arnhem '); die rechtbank ging zoo ver, om, ook al had de aanvrager 
in het verzet berust, te onderzoeken of er werkelijk in het algemeen 
van insolventie bleek en nam de mogelijkheid aan van het ambtshalve 
door den rechter handhaven der laillietverklaring. 

Het artikel stelt twee eischen voor de ontvankelijkheid van het 
verzoek tot faillietverklaring: 1°. dat blijke, dat de feitelijke toestand, 
door »ophouden met betalen" aangeduid, aanwezig is; 2°. dat blijke, 
dat de verzoeker schuldeischer is. Daarmede wordt ruimte gelaten 
voor de opvatting van den Hoogen Raad. 

G. O. art. 6. De rechtbank kan bevelen, dat de schuldenaar worde 
opgeroepen, om in persoon of bij gemachtigde gehoord te wor-
den. De oproeping g-eschiedt IJij brief door den griffier. 

De faillietverklaring wordt uitgesproken, indien summierl\ik 
blijkt van het ophouden met betalen, en, zoo een schuldeischer 
het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van dezen. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(21 April 1893.) 

De heer SMIDT, Minister van Justitie: 'l'en gevolge van de bijvoeging, aan-
gebracht in art. 1 [IJ, zal art. 6, 2de lid, eene aanvulling moeten ondergaan, 
zoodat de aanhef van dat lid aldus luide: "De faillietverklaring, door de recht-
bank in het gemeenschappelijk belang der schuldeischers wenschelijk geoordeeld, 
wordt," enz. 

De heer HU BER, lid der Commissie valt Voot'bet'eiding: De Commissie van 
Voorbereiding heeft tegen deze wijziging geen bezwaar, als in verband staande 
met hetgeen geschied is bij art. 1 ll]. 

Amendement van den heer de Kante, .. 
De heer DE KANTER: Niet over de wijziging, zooeven door de Regeering 

in het artikel gebracht, waarmede ik mij goed ,kan vereenigen , maar in het be-
lang van de verdediging ook en vooral nu de faillietverklaring is uitgestrekt tot 
de niet-kooplieden, wensch ik eene wijziging voor te stellen: 

"De oproeping geschiedt bij brief door den griffier", zoo luidt het aan het slot 
van alinea 1 van art. 6. De inhoud van dien brief is in den regel ook niets an-
ders dan dat h1i opgeroepen wordt voor de rechtbank te verschijnen, maar de 
zaak waarvoor hij wordt opgeroepen blijkt in den regel niet, en ook niet tegen 
wien en tegen wat hij zich zal hebben te verdedigen. Hoogstens blijkt uit den 
brief, dat tegen hem een verzoek tot faillietverklaring is ingediend. 

Daarom geef ik in overweging het slot van de eerste alinea te doen luiden 
als volgt: 

"De oproeping geschiedt bij brief door den griffier, inhoudende den naam des 
verzoekers en opgave van de vordering, waarop deze zich beroept". 

Voorts daarop te doen volgen als alinea 2: 

I) Arrest van 11 Januari 1889, Magazijn van Handelsrecht 1889, bladz. 177. 
') Vounis van ltl December 1869, Magazijn van Handelsrecht 1870, blu.dz. 19. 
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"Het verzoek t.ot faillietverklaring ligt v.o.or den .opger.oepene .of diens raadsman 
ter griffie ter inzage". 

De tweede alinea van het artikel, die dan zal w.orden de derde, blijft .onver-
anderd. 

De heer SMIDT, Minisie,' van Ju .• titie: Erkennende, dat het zeer m.oeilijk: is 
den .omvang en invl.oed van een .amendement, waarvan wij z.o.o voetsto.ots kennis 
krijgen, te be.o.ordeelen, kan ik .op dit o.ogenblik alleen verklaren, dat het amen-
dement mij v.oork.omt geheel .overbodig te zijn. 

El' is, waar het betreft eene raadkamerpr.ocednre, Z.oO als het hier eene is, 
steeds aan den rechter eene gro.ote mate van vrijheid gelaten in de wijze waarop 
hij meent de zaak te m.oeten behandelen. 

Wanneer men nagaat de verschillende gelijks.oortige pr.ocedures, bij vo.orbeeld 
ten aanzien van het bestuur van den V.oogd .of den curat.or , zal men nergens vin-
den, dat getreden is in dergelijke bijz.ondere bepalingen, als thans door den ge-
achten spreker uit Bergum w.orden vo.orgesteld. 

En waarom is het O.ok nu niet wenschelijk , in z.o.ovele bijz.onderheden te treden? 
Ik behoef niet te zegge u , dat wanneer meu .op dergeljj ke wijze in allerlei speciale 
v.o.orzieningen wil treden en in de wet bepalingen ging inlasschen, die eene so.ort 
van reglement van orde of leidraad vo.or de rechtbank zouden vormen, het ont-
werp lichtelijk in omvang zou w.orden verdnbbeid. 

Buitendien kan men .op het eerste gezicht van dergelijke stringente bepalingen 
ook niet .overzien, welke concrete gevallen zich knnnen voord.oen, waarin de band, 
die d.oor het amendement Z.oU w.orden aangelegd, zeer bezwarend zon kunnn zijn 
en zelfs schadelijk voor eene g.oede behandeling van zaken. 

Welke reden is er .o.ok om zo.odanige vo.orschriften in de wet te stellen? Moet 
men zich den rechter, die in raadkamer eene gewichtige beslissing heeft te ne-
men, v.o.orstellen als eene macht die vijandig .optreedt tegen den schuldenaar, 
wiens faillietverklaring wordt aangevraagd? Is er vo.or dien rechter ééne enkele 
reden niet alles te d.oen om op de h.o.ogte der zaak te komen en den schuldenaar, 
zoo dit mogelijk en n.o.odig is, de gelegenheid te geven alles voor te brengen wat 
in zijn belang is? Heeft men daar.omtrent nu O.oit bezwaren .of klachten vernomen? 
Mij is het niet bekend , en ik meen dat men aan de gew.one c.onscientieuse wijze 
van handelen onzer rechterlijke macht kan en m.oet .overlaten, .om in elk concreet 
geval te doen en te laten wat n.o.odig w.ord t geacht, en te verordenen of te ver-
.o.orloven wat dienstig kan zijn, .om haar de vereischte inlichtingen te verschaffen. 
Neemt de rechtbank eindelijk dan n.og eene beschikking waarmede de schuldenaar 
niet tevreden is, dan laten de v.olgende artikelen, d.o.or de middelen van ver-
zet, ho.oger ber.oep en cassatie, hem alle ruimte .om zijn recht en belang te d.oen 

De heer H.ARTOGH, lid de,' Commissie van Voo"bereiding: De Commissie 
was niet in staat dit amendement, z.oo rauwelijks in de vergadering medegedeeld, 
aanst.onds te beo.ordeelen. Ik beken, dat, toen haal' o.ordeel d.o.or u, Mijnheer de 
Voorzitter, gevraagd werd, zij het nauwelijks had gelezen en had kunnen lezen. 
N u wij n.og zijn aan het begin van de discussiën over een wets.ontwerp met zóóveel 
artikelen, welks bepalingen zóó nallW met elkander in verband staan, m.oet ik 
den leden ernstig verz.oeken amendementen goed te .overdenken - ik ben .over-
tuigd dat de geachte v.o.orsteller dit bij het zijne gedaan heeft - maar O.ok de 
gelegenheid daartoe te geven aan de .overige leden. 

Nadat de Commissie het amendement nu een enkel o.ogenblik heeft kunnen 
be.oordeelen, kan zij niet alleen onderschrij ven de redenen waar.om de Minister de 

18 
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aanneming ontraadt, maal' ook om andere redenen is het haar gebleken dat het 
niet past in het kader der wet èn van het artikel. 

In art. 6. wordt niet alleen gedacht aan het geval dat eene faillietverklaring 
wordt uitgesprokeu naar aauleiding van een verzoek door een crediteur, het geldt 
evenzeer als de schuldenaar moet worden opgeroepen, die aangifte gedaan heeft 
om failliet verklaard te worden; het geldt mede, wanneer het Openbaar Ministerie 
de faillietverklaring requireert. In die gevallen moet de rechtbank de bevoegdheid 
hebben geene faillietverklaring uit te spreken, alvorens zij den schuldeuaar in de 
gelegenheid heeft gesteld zich te doen hooren. 

In beide gevallen is het onmogelijk, zelfs wanneer men met de denkbeelden van 
den geachten voorsteller meer ingenomen zou zijn dan de Commissie is, dat amen-
dement goed te keuren. Het artikel zou daardoor worden onbegrijpelijk, ófalleen 
het geval behandelen waarin door een crediteur verzoek tot faillietverklaring is 
gedaan. 

M:gn geachte vriend de Kanter houde 't mij ten goede, maar deze aan zijn amen-
dement inhaerente fout , is zij niet werkelijk het gevolg van de wijze, waarop dit 
amendement hier ter tafel gebracht is? 

Nog één voorbeeld, ofschoon het, ik erken 't, daarbij slechts eene vormquaestie 
geldt. Het amendement verlangt o. a. dat het verzoek tot faillietverkhring voor 
den opgeroepene of diens raadsman ter griffie ter inzage zal liggen. Welnu in het 
geheele wetsontwerp wordt nergens van madsman gesproken, maar is altijd sprake 
van gemachtigde. Waarom dan hier eene andere uitdrukking? 

De heer DE KANTER: Tegenover de klacht van den Minister en van de 
Commissie van Voorbereiding, dat dit amendement eenigszins rauwelijks in het 
debat geworpen is, heb ik niets anders te zeggen, dan dat het mijns inziens zoo 
ontzaglijk eenvoudig is, dat ik zelfs geen debat daarover verwacht had. Daarom 
had ik gewacht totdat het artikel aan de orde kwam. 

Het is mij onbegrijpelijk, dat er objectie gemaakt wordt tegen het eenige mid-
del, dat in deze gansche wet gegeven wordt aan hem die bedreigd wordt met een 
verzoek tot faillietverklaring, om zich behoorlijk te verdedigen en zich op die 
verdediging behoorlij ll: voor te bereiden. 

De Minister zegt: het is overbodig; de rechterlijke macht is zoo conscientieus, 
dat ik er voor insta dat niet gebeuren zal wat de voorsteller vreest. 

Daartegenover stel ik mijne eigene ervaring, dat het wèl gebeurt; vermoedelijk 
omdat de griffier zoo conscientieus is; want de bepalingen omtrent het ter inzage 
geven van stukken ter griffie zijn zóó scherp, dat de griffier, met die voorschrif-
ten in handen, eenvoudig formeel kan weigeren. Juist daarom vraag ik: stel den 
man, wiens faillietverklaring aangevraagd wordt, in de gelegenheid te weten, 
wie zulks verzoekt, en op welke gronden het verzoek steunt, opdat hij zich be-
hoorlijk kunne verdedigen. 

De formeele bezwaren, die nu door de Commissie van Voorbereiding tegeu het 
amendement zijn ingebracht, wegen bij mij zeer weinig. Het formeele bezwaar 
is: het geheele artikel slaat op drie gevallen waarin faillissement kan worden 
aangevraagd: het kan geschieden op eigen aangifte, op verzoek van een der cre-
diteuren en op l'equisitoir van het Openbaar Ministerie. Welke vàn die drie ge-
vallen sluit nu de bevoegdheid uit om zich te verdedigen? 

Ik begrijp niet wat er tegen kan zijn. Waarom het recht van verdediging niet 
gegeven, tenzij dit eene doode lett.er worde. 

Overigens heb ik het woord madsman gebruikt, terwijl het ontwerp gemach-
tigde bezigt. Gerustelijk laat ik het woord raadsman staan, maar wil men lezen 
gemachtigde, dan zal ik mij tegen dergelijk sub-amendement niet verzetten. Ik 
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vind evenwel ratldsman beter omdat in den regel de raadsman ook is de gemach-
tigde. 

De heer LEVY: Ik wensch met een enkel woord te zeggen, niet te ontveinzen 
dat het beginsel dat ten grondslag ligt aan het amendement van den heer de 
Kanter ook mijne sympathie heeft. Niet alleen op grond dat hier werkelijk ter 
sprake komt het recht van verdediging van den man, die in staat van faillisse-
ment kan worden gebracht, een recht dat in alle omstandigheden moet worden 
hooggehonden, maar ook omdat hier ter sprake komt het recht van voorlichting 
aan den rechter. De rechter moet in staat zijn om te knnnen beoordeelen, of het 
belang van de gemeenschappelijke creditenren het faillissement medebrengt. De 
bronnen van informatie zijn den rechter reeds nit den aard van de zaak schaars 
toegemeten, maar wanneer hem tevens wordt onttrokken de mogelijkheid om den 
gemachtigde van den schuldenaar te hooren, wanneer daardoor den rechter eigeulijk 
wordt onttrokkeu het licht dat hij daardoor krijgen kan, mij dnnkt, dau kan 
de rechter niet naar den eisch van art. 1 de vraag beoordeel en of werkelijk het 
gemeenschappelijk belang van creditenren dat faillissement eischt. 

Ik herhaal,' er is in het gronddenkbeeld van het voorstel van den geachten 
afgevaardigde iets dat mij toelacht, maar ik moet erkennen dat er formeele be-
zwaren zijn, en ik zon den geachten voorsteller daarom in overweging willen 
geven om, daarmede rekening houdende, een afzonderlijk nieuw ar1ikel voor te 
stellen, dat uitsluitend en alleen slaat op faillissementsaanvragen door een derde, 
want wanneer faillissement wordt aangevraagd door het Openbaar Ministerie of 
op eigen aangifte, dan is het niet noodig. 

De heer VAN DER KAA Y: Ik stel er eenigen prijs op te verklaren dat ik 
het van belang acht dat de Vergadering den Minister en de Commissie van Voor-
bereiding ondersteune in het stelsel dat door hen tot bestrijding van dit amen-
dement is ontwikkeld. Inderdaad ben ik het met den Minister en de Commissie 
eens dat het eene onmogelijkheid is zoo in bijzonderheden te treden bij een zoo 
omvangrijk onderwerp, daarbij alles zoo te omschrijven en te specificeeren; want 
als men eenmaal op dien weg is, dieut men de consequentie in het oog te houden. 
Er ligt inderdaad een gevaar in deze zaak. Toeu de heer de Kanter een amende-
ment aankondigde, dacht ik eigenlijk heel iets anders te zullen hooren; ten minste, 
dacht ik, zal hij nu voorstellen dat het geheele verzoekschrift aan den belang-
hebbende zal worden medegedeeld; dan is hij behoorlijk op de hoogte gebracht; 
en ik zou haast denken dat dit ook wel de praktijk op sommige plaatsen zijn 
zal. Misschien zal hij zelfs beteekeniug van het verzoek voorstellen. Maar wanneer 
wij nu in de wet alleen gingen zetten, dat de brief moet inhouden den naam 
van den verzoeker en de opgave van de vordering waarop hij zich beroept, dan 
vrees ik dat de rechter allicht zich daartoe zou bepalen, en ik zou wel gaarne 
zien dat de rechter nog iets meer mededeelde aan den belanghebbende, want de 
rechter moet voldoen aan de eischen der wet. 

De persoon of zijn gemachtigde moet opgeroepen worden om "gehoord' te wor-
den": en ik zou meenen dat eene behoorlijke oproeping tot dat doel iets meer 
moet inhouden, dan den naam van den verzoeker en de aanduiding zijner vor-
dering. Op deze wijze zal de geachte afgevaardigde zijn doel niet bereiken. Hij 
wil een minimum in de wet stellen, en daardoor zou ik vreezen dat men zich in 
de praktijk bij dat minimum zou bepalen. Dat zou ik betreuren; want het oordeel 
van den rechter, dat de faillietverklaring in het belang is van de mede-schulde-
naren, is ook een punt, dat in het verzoekschrift kan ontwikkeld zijn. De we-
tenschap van hetgeen daaromtrent in het verzoekschrift mocht voorkomen, is 
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mede voor den belanghebbende vim groot belang. Als men den man in staat wil 
stellen zich zelf te verdedigen of door een raadsman te doen verdedigen, treft dit 
amendement geen doel. Het zou ons van eene goede tot eene veel slechtere prak-
tijk kunnen brengen. 

Daarom wensch ik den geachten afgevaardigde in overweging te geven bij dit 
amendement niet te volharden. 

Wij mogen toch aannemen, dat de rechter aan het doel der wet zal willen 
beantwoorden en daarom den belanghebbende zal oproepen, niet om aan eene 
formaliteit te voldoen, maar om hem werkelijk te kunnen hoOt·en. 

Om hem nu in staat te stellen zich behoorlijk te verdedigen en voldoende in-
lichtingen te geven, moet hij veel meer weten; en daarom zal mijns inziens de 
rechter den schuldenaar meer mededeelen, wanneer de wet daaromtrent niets 
voorschrijft, dan wanneer men daarin opneemt wat de geachte afgevaardigde 
voorstelt. 

De heer DE KANTER: De heer vau der Kaay, aan den opgeroepene zooveel 
mogelijk willende toestaan, stelt er prijs op om den bestaanden toestand te be-
stendigen, waarbij de man niets te weten komt. 

De man krijgt een brief van de griffie, houdende kennisgeving , dat een verzoek 
tot faillietverklaring is ingediend, en hij kan op geenerlei wijze te weten komeu 
wie het vraagt en welke schuldvordering het betreft. Van eene behoorlij ke ver-
dediging, die goed geprepareerd is, kan geen sprake zijn op het oogenblik. 

Dien toestand wil de geachte afgevaardigde uit Alkmaar bestendigen, omdat hij 
meer verlangt dan het amendement geeft: dat het verzoekschrift zal worden be-
teekend. 

Als ik mijn amendemeut in dien zin wijzigde, zou ik mij op een gevaarlijk 
terrein begeven. Wanneer men den debiteur wilde noodzaken het verzoekschrift 
te beteekenen , zou men den crediteur, die de faillietverklaring aanvraagt, voor 
eene onmogelijkheid stellen, als de man voortvluchtig was. 

Wat ik voorstel is echter zoo eenvoudig mogelijk; iets waarop ieder, die aan-
gevallen wordt, recht heeft, en dat ik vooral voorhoud aan hen die bezwaren 
hadden dat een particulier in staat van faillissement verklaard worde, namelijk 
dat de bedreigde wetewie hem aanvalt en waarvoor het geschiedt, opdat hij de 
gelegenheid hebbe zich voor zijne verdediging te prepareeren. 

Het eenige formeele bezwaar waarvoor ik iets voel, betreft dat tegen het woord 
"raadsman". Ik verander derhalve in mijn amendement dat woord in "gemach-
tigde". 

Overigens handhaaf ik mijn amendement, opdat, ik herhaal het nogmaals, 
niemand worde overvallen, zonder gelegenheid om zich te weer te stellen. 

De heer SMIDT, Minister van Justitie: Na het gesprokene moet ik, nu ik 
onderwijl eenigen tijd van beraad gehad heb, ten stelligste de aauneming van het 
amendement ontraden. Het is niet slechts formeel onjuist, maar, goed bezien, ook 
in strijd met het stelsel van het wetsontwerp. Wat is het geval? Faillietverkla-
ring wordt gevraagd van ongelukkige debiteuren, maar ook van oneerlg ke en 
misdadige, ook van voortvluchtige en van schuldenaren die reeds bezig zijn hun 
boedel te dilapideeren of te verduisteren. 

Juist omdat men te doen heeft met verschillende categorieën, waarvoor de wet 
niet een en denzelfden regel van handeleu kan stellen, moet den rechter groote 
vrijheid van handelen worden gelateu. Daarvoor ziju geeu algemeeue, voor alle 
gevallen passende voorschriften te geven. De wijze vau haudeleu moet in elk con 
creet geval wordeu beslist. Vandaar dat bij de bestaande wet eu ook in dit wets-



FAILLIETVERKLARING. Art. 6. 277 

ontwerp terwijl groote spoed kan vereischt zijn, de rechter dan ook niet verplicht 
is den debiteur te hooren, maal' wordt hem de bevoegdheid daartoe verleend; hij 
kan dat doen in persoon of door een gemachtigde, naar gelang dat noodig is. En 
nu zou men den rechter, indien hij een verhoor beveelt, binden aan allerlei bij -
zondere voorschriften? Dat kan niet; men geeft hem het meerdere, dan moet men 
het meer ondergeschikte ook aan hem overlaten. Doet men dit niet, het zou zelfs 
gevaarlijk kunnen worden in de gevolgen. 

Volgens dit wetsoutwerp kan de rechter alle inlichtingen vragen die hij uoodig 
acht, maar bindt men hem in den modus quo, dan zal hij, indien hij van oordeel 
is dat het opvolgen van de voorgeschreven wijl'e gevaarlijk kan zijn voor de zaak, 
wellicht om goede redenen het geheele verhoor nalaten , waartoe hij anders zou 
zijn overgegaan. Dus, in plaats ' van verbetering zal men voor den debiteur en 
voor de zaak iets kriigen, wat minder gewenscht is. Tot dergelijke, naar mijne 
bescheiden meening, min doordachte regeling moeten wij niet overgaan. 

De heer DE KANTER: Een enkel woord. Indien het waar is dat menschen, 
die volgens den Minister roekeloozen en spelers zijn, het recht van verdediging 
moeten missen, dan bestaat. er inderdaad een bezwaar tegen mijn amendement. 
Maar hoe men ooit. aan iemand, wim ouk, het recht van verdediging kan ont-
houden, een recht dat toekomt aan ALLE menschen die door den rechter moeten 
gehoord worden, dat verklaar ik niet te begrijpen 

De heer SMIDT, Ministe,' ,'an Justitie: Tegen deze laatste opvatting van den 
geachten spreker moet ik opkomen. Wij moeten elkander goed verstaan. Van eene 
miskenning van het recht van verdediging is geen sprake. Waar is den geachten 
afgevaardigde ooit gebleken van eenige strekking om zelfs den doortrapten schelm 
of dan grootsten misdadiger in zijn recht van verdediging te willen bekorten ? 
Daarvan is hier dan ook geen q uaestie, maar alléén van de mate en wijze waarop 
de wet behoort te regelen de instructie van eene aanvraag of een verzoek om 
faillietverklaring. Het recht van verdediging blijft ongerept; daarvoor zal de 
rechtbank zelve ook wel zorgen. En moge zij dan nog eene beslissing nemen die 
niet bevalt, dan is el' verzet , hooger beroep, cassatie. Het recht van verdediging 
is hier de zaak niet, maar de regeling van de doelmatigste wijze van behandeling 
van eene aanvrage of een verzoek tot faillietverklaring, om te komen tot eene 
eerlijke, rechtvaardige en spoedige beslissing, die rechtmatige belangen verzekert. 

De heer LEVY: Ik wensch de woorden van den heer Minister niet te mis-
duiden, maar als Zijne Excellentie meent, volkomen te goeder trouw, dat er geen 
inbreuk wordt gemaakt op het recht van verdediging, dat, naar het mij voorkomt, 
werkelijk, in strijd met zijne bedoeling, het gevolg van deze regeling zou zijn. 
Wat hooren wij immers? Het recht van verzet blijft bestaan, het recht van hoo-
gel' beroep blijft bestaan, ja zeker, maar daarmede is de zaak dan reeds uit haar 
voegen. Het recht van verzet en van hooger beroep is gansch iet s anders. Wan-
neer de zaak wordt aangebracht ter faillietverklaring, dan moet de man in staat 
zijn om zich daarop te verdedigen opdat de faillietverklaring voorkomen kunne 
worden , want die faillietverklaring zelve kan reeds eene ramp zijn voor den man. 
Welnu , indien er nu iets kon gedaan worden - nog eens, ik laat de formeele 
bezwaren , die tegen het amendement kunnen ingebracht worden op dit oogenblik 
buiten bespreking - om den rechter voor te lichten en het recht van verdediging 
intact te laten, waarom zou men het dan niet doen? Welke bezwaren zijn daar-
tegen? De Minister zegt : iedere rechter zal het toch wel doen, maar daarbij wordt 
geene rekening gehouden met zekeren sleur , die 60jlltijds post Vlltt, 
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Men wenscht natnnrlijk het recht van verdediging te handhaven, maar waar 
zulke belangen op het spel staan, daar komt het mij werkelijk noodig voor, dat 
de wet den rechter daarvoor den leiddraad geve. 

De heer L UCASSE: Zooeven heb ik uit den mond van den Minister gehoord, 
dat het aan den rechter staat om te bevelen dat de persoon, wiens faillietverkla-
ring wordt verzocht, in persoon of bij gemachtigde moet verschijnen. 

Nu kan het zijn, dat een dergelijk debiteur niet in staat is in persoon te ver-
schijnen, en dan kan hij, als de rechtbank zijne verschijning in persoon heeft 
bevolen, niet gehoord worden, want hij kan dan geen gemachtigde zenden. 

Ik had die opvatting van dit art. dat het aan den debitenr zelf was overgela-
ten, wanneer hij de oproeping ontvangen had om in persoon of bij gemachtigde 
te verschijnen; maar de heer Minister heeft het anders uitgelegd. De heer Minister 
heeft gezegd : de rechter zal bepalen of hij in persoon of bij gemachtigde moet 
verschijnen. Wanneer de Minister bij die meeniug blijft, zou ik wel wenschen om 
de behandeling van art. 6 aan te houden bij voorbeeld tot aanstaanden Dinsdag, 
ten einde alsdan bij amendement daarin eene wijziging te kunnen brengen. 

De heer SMIDT, Minister van Justitie: Wanneer ik den geachten afgevaar-
digde goed verstaan heb, geeft hij aan het artikel eene andere uitlegging, dan 
hij meent van mij begrepen te hebben; maar kan dat eene reden zijn om de 
verdere behandeling van het artikel aan te houden? Wanneer ik toch bij bedoelde 
uitlegging mocht blijven en de geachte afgevaardigde bij de zijne, dan zijn wij 
aanstaanden Dinsdag even ver als nu. Ik kan dit echter wel zeggen, misschien 
kan het stl'ekken tot opheffing van de bezwaren van den geachten afgevaardigde. 
Toen ik de door hem aangehaalde, terloops gesproken woorden bezigde, had ik 
meer het oog op het wetsontwerp in 't algemeen. Maar in het speciale geval van 
art. 6 (niet in dat van art. 116 [116]) ben ik, na den geachten spreker gehoord 
te hebben, het met hem eens, dat het aan den opgeroepene staat, om in persoon 
of bij gemachtigde te verschijnen. 

Het amendement wordt, in stemming gebracht, verwoJ'pen met 47 tegen 20 
stemmen. 

Verslag van de Eerste Kamer. 
Mag aan eene billijke en goede berechting der faillissementsaanvrage 

de eiscR gesteld worden, aldus werd gezegd, dat zij eensd eels het goed 
recht van den crediteur spoedig met wapenen, vooral met middelen tot 
behoud voorzie, anderdeels de verdediging van den debiteur · niet ver-
onachtzame door hem zooveel mogelijk tegen verrassing te vrijwaren, 
en hem in elk geval tegen een ---

faillissement een be- Antwoord der Regeering. 
hoorhJk heldag te laten, dan rees 
de vra3.g of aan deze eischen vol-
daan was. Ruimschoots aan den 
eersten eisch, maar aan voldoening 
van den tweeden scheen, naar het 
gevoelen van eenige leden , in meer 
dan een opzicht, te kort te komen. 
Toch klemt de tweede eisch te meer 
nu het faillissement zich over tal 
van nieuwe groepen van debiteuren 

Naar het gevoelen van eenige 
leden zou in het ontwerp voor het 
recht van verdediging van den de-
biteur niet voldoende gezorgd zijn. 

Door de leden, die deze beschou-
wingen hielden, werd gewezen op 
de weglating van het laatste ge-
deelte van het eerste lid van art. 766 
Wetboek van Koophandel. Dat dit 
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gaat uitstrekken en de gansche 
burgerij bedreigt. 

Het verzoek tot faillietverklaring 
is volgens het oordeel der leden, 
die deie beschouwing hielden, zeer 
oppervlakkig behandeld. Verplichte 
lloverlegging van het bewijs of de 
aanduiding van de daadzaken en 
omstandigheden, waaruit blijkt, dat 
er werkelijk ophouding van beta-
ling plaats heeft", thans in 
art. 766 Wbo v. K. geëischt wordt, 
had vooral ter herkenning van het 
ophouden van betaling bij niet-
kooplieden heilzaam kunnen werken. 

Artikel 7 geeft ten beboeve van 
den crediteur en tot behoud van 
het onderpand der schuldeischers, 
hangende het onderzoek, in de 
verzegeling een uitstekenden maat-
r egel, dien de oude wet niet kent; 
doch waarom dan nu ook niet in 
dit artikel het verhoor, althans de 
oproeping van den debiteur ver-
plichtend gesteld 'I En waarom in 
elk geval, beveelt de rechtbank de 
oproeping, niet bepaald, dat zal 
inbounen de mededeeling voor welke 
schuld en door welken crediteur het 
verzoek tot faillietverklaring wordt 
gedaan 'I De tegenwerping, dat men 
zoodoende een reglement van orde 
voor de reèhtbank zoude schrijven, 
geleek wel wat heel schuchter. 

Door andere leden werd daaren-
tegen beweerd, dat de bedoeling 
der wet geene andere l{an zijn dan 
om aanduiding van feiten, waaruit 
het ophouden van betalen blij kt, 
te vorderen. Het spreekt vanzelf, 
dat bij het verzoek tot faillieh'er-
Idaring het bestaan van hetgeen 
vereischte is voor die verklaring, 
moet zijn aangeduid. 

Vele andere leden sloten zich 
bij de meening, dat de oproeping 
van den schuldenaar om gehoord 
te worden, imperatief moet worden 
voorgeschreven, omdat daarin een 
nit stekend midrlel gelegen is om 
I ichtvaard ige faillietverklaring tegen 
te gaan. 

eene dwaling is, daarover werd reeds 
hierboven in § 2 in fine r zie hier-
voor bI. 135 vlg.] gehandeld. Waar-
om de oproeping niet imperatief is 
voorgeschreven, is reeds uit.eengezet 
ter plaatse, hierboven in § 3 [zie 
hiervoor bI. 144) vermeld. Trouwens 
art. 6 , eerste hd, van het ontwerp 
stemt geheel overeen met art. 766, 
laatste lid, van het W etboek van 
Koophandel. Ten dezen is dus gee· 
nerlei verandering, veel min eene 
inno\'!ltie. Eene ruim 
ervarmg heeft geleerd, dat de be-
paling een voldoenden waarborg 
voor den schuldenaar oplevert zoo-
dat er geene denkbare reden bestonrl 
haar in het ontwerp niet over te 
nemen en strenger elschen aan den 
rechter te stellen. Gevraagd mag 
worden , wat de vrees kan wettigen, 
dat deze zel fde bepaling onder de 
nieuwe wet zal blijken onvoldoende 
te zijn 'I Evenzeer, welke aanleiding 
of reden er is, om aan te nemen 
dat de rechter onder de nieuwe 
wet niet. even nauwgezet op de 
belangen van den schuldenaar zal 
letten en hem niet evenzeer in de 
gelegenheid zal stellen zich te doen 
hooren, als onder de thans gel-
dende'l 

Hetgeen zoo lang aan de gewone 
conscientieuse wijze van handelen 
onzer rechterlijke macht met goed 
gevolg is overgelaten, kan, naar de 
overtuiging van den ondergetee-
kende, ook voortaan haar veilig 
worden toevertrouwd. Het belang 
van hare eigen taak brengt trou-
wens ook mede, dat de schuldenaar 
of niet onvoorbereid voor haar ver-
schijne, of het verhoor al die 
inlichtingen erlange die gevorderd 
worden om dat verhoor aan zijn 
doel te doen beantwoorden en daarna 
eene beslissing te kun-
nen nemen. In ieder geval is er, 
bij vergelijking met het bestaande 
recht, geen gro nd hoegenaamd voor 
het , over de behandeling van het 
verzoek tot faillietverklaring in dit 
ontwerp, uitgesproken oordeel. 

Artikel 6 luidt thans: 
De rechtbank kan bevelen, dat word!! opgeroepen, om 
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in persoon of bij gemachtigde gehoord te worden. De oproeping geschiedt 
bij brief door den !lTiffier. . .. 

De faillietverklarlOg , door de rechtbank In het gemeenschappelIJk be-
lang der schuldeischers wenschelijk geoordeeld, wordt uitgesproken, 
indien summierlijk blijkt van het ophouden met betalen, en, zoo een 
schuldeischel' het verzoek doet , ook van het yorderingsl'echt van dezen. 

Wetsvoorstel van den heer PIJNAPPEL, om art. 6, 2de lid, te lezen 
als volgt: De faillietverklaring wordt uitgesproken, indien summierlijk 
blijkt van het bestaan van daadzaken of omstandigheden, welke aantoonen 
da't de toestand van het ophouden met betalen aanwezig is, en zoo een 
schuldeischer het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van dezen. 

L Zie hieromtrent verder op art. 1, hiervoor bI. 202 vlg.] 

Artikel 7. 
Hangende het onderzoek kan de rechtbank den verzoeker toe-

staan den boedel te doen verzegelen. Zij kan daaraan de voor-
waarde van zekerheidstelling, tot een door haar te bepalen 
bedrag, verbinden. 

De verzegeling geschiedt door den kantonrechter. Buiten de 
verzegeling blijven, doch worden in het proces-verbaal kortelijk 
beschreven, de goederen vermeld in artikel 21, nO. 1. 

o. R. O. Art. 7 (7). Hangende het onderzoek kan de rechtbank den 
verzoeker toestaan den boedel te doen verzegelen. 

Het tweede lid van artikel 93 is hier toepasselijk. 

Memorie van Toelichting. 
Al·t. 7. De verzegeling geschiedt overeenkomstig het bepaalde bij artikel 

93 [931 , tweede lid door den kantonrechter. 

Advies van den Raad van State. 
A l't. 7, 2de lid. Tegen de bepaling van het tweede lid van art. 93 van 

het ontwerp, dat de hierbedoelde verzegeling door een notaris geschiedt, 
waarnaar hier wordt verwezen, heeft de Raad bedenkingen. 

De door de Regeering aangevoerde gronden, waarop deze afwijking 
van art. 795 van het Wetboek van Koophandel , waarbij bepaald wordt 
dat de kantonrechter met deze verze§reling belast is, steunt, komen den 
Raad niet overwegend voor. Dat de verze!!"eling minder tot den .eigen-
aal'digen werkkring van den kantonrecbt.er zou behooren en intra dig-
nitatem ejus zijn zoude, meent de Raad ten stelligste te moeten ontkennen. 
De bewering, dat de kantonrechter door zoo vele werkzaamheden zoude 
zijn overstelpt, dat hij deze verzegeling niet zoude kunnen op zich ne-
men, komt den Raad, met het oog op de instelling van kantonrechters-
plaatsvervangers, niet vrij van overdrijving voor. 

De voorgestelde wijziging zoude het volgende bezwaar doen ontstaan. 
Bij art. 199, 1ste lid, van het Wetboek van Strafrecht is het opzet-

telijk verbreken van zegels, waarmede voorwerpen door of van wege het 
ilbevoegd openbaar gezag" verzegeld zijn, strafbaar gesteld. Aangezien 
een notaris - ten minste wanneer hij niet bepaald door de rechtbank 
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is aangewezen - geen openbaar gezag uitoefent, zoude dus op even ge-
meld feit geen straf zijn gesteld , wanneer de verzegeling door een notaris 
was geschied. 

komt dat de notaris niet uit kracht van zijn ambt de bevoegd-
heid heeft om een bewaarder van de gelegde zegels aan te stellen en het 
ontwerp hem die niet verleent. 

Het bovenstaande in aanmerking nemende, meent de Raad, dat de 
bestaande bepaling van art. 795 van het Wetboek van Koophandel be-
hoort behouden te blijven. 

Voor het geval dat in 's Raads bedenkingen te dezen door de Regeering 
niet mocht worden gedeeld, geeft de Raad van State in overweging in 
het ontwerp te bepalen, dat de benoeming van den notaris door de recht-
bank zal geschieden. Door eene zoo-
danige bepaling, gepaard aan eene 
betere regeling ten opzichte van den 
notaris van het recht van binnen-
treden in de woning des schulde-
naars tegen diens wi l, zouden de 
hier aangevoerde bezwaren opge-
heven worden. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 7. Aan het voorstel van den 

Raad van State is voldaan, door in 
art. 93 [93] aan den kantonrechter, 
in stede van aan een notaris de 
verzegelin!l; op te dragen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 7. Waarom heeft hier verwijzing plaats naar het tweede lid van 

art. 93'1 Eenvoudiger zou het zijn te lezen: llDe verzegeling geschiedt 
dool' den kantonrechter" . 

Moet het derde lid van art. 93 hier geheel buiten toepassing blijven 'I 
Men vroeg, of van den verzoeker geene zekerheidstelling moest of mocht 

gevraagd worden. 

Het tweede lid wordt gelezen: »De verzegeling geschiedt door den 
kantonrechter. Buiten de verzegeling blijven, doch worden in het 
proces-verbaal kortelijk beschreven, de goederen, vermeld in art. 21, 
n°, i". . 

Hoezeer de rechtbank de verzegeling niet zal toestaan, indien niet 
overwegende redenen daal'voor pleiten, is het toch raadzaam, aan haar 
de bevoegdheid te geven, om, zooals ook in art. 729 Wetboek van 

Rechtsvordering is gedaan, zekerheidstelling te· vorderen. 
Het artikel is in dien zin aangevuld, door aan het eerste lid toe te 
voegen: »Zij Ilan daaraan de voorwaarde van zekerheidstelling, tot 
een door haar te bepalen bedrag, verbinden". 

G. O. art. 7 = art. 7 der wet. 

Artikel 8. 
De schuldenaar, die in staat van faillissement is verklaard, 

nadat hij op de aanvraag tot faillietverklaring is gehoord, heeft 
gedurende acht dagen, na den dag der uitspraak, recht van 
hooger beroep. 

Zoo hij niet is gehoord , heeft hij gedurende veertien dagen, 
na den dag der uitspraak, recht van verzet. Indien hij tijdens 
de uitspraak zich niet binnen het Rijk in Europa bevindt, wordt 
die termijn verlengd tot eene maand. 
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Van het vonnis, op het verzet gewezen, kan hij gedurende 
acht dagen, na den dag der uitspraak, in hooger beroep komen. 

Het verzet of hooger beroep geschiedt bij een verzoekschrift 
in te dienen ter griffie van het rechtscollege, dat van de zaak 
kennis moet nemen. De voorzitter bepaalt terstond dag en uur 
voor de behandeling. Uiterlijk op den vierden dag , volgende op 
dien waarop hij zijn verzoek heeft ingediend, wordt door den 
schuldenaar van het gedane verzet of ingestelde hooger beroep, 
alsmede v{Ln den tijd voor de behandeling bepaald, bij deur-
waarders.exploot aan den procureur , die het verzoek tot failliet-
verklaring heeft ingediend , kennis gegeven. 

Deze kennisgeving geldt voor oproeping van den schuldeischel' , 
die de faillietverklaring heeft uitgelokt. 

De behandeling geschiedt op de wijze bij artikel 4 voorge-
schreven. 

O. R. O. ART. 8 (8). De schuldenaar, die in staat van faillissement is 
verklaard, nadat hij op de aanvraag tot faillietverklaring is ge-
hoord, heeft gedurende drie dagen, na den dag der uitspraak, 
recht van hooger beroep. 

Zoo hij niet is gehoord, heeft hij gedurende acht dagen, na den 
dag der uitspraak , recht van verzet. 

Van het vonnis, op het verzet gewezen, kan hij gedurende drie 
dagen, na den da{r der uitspraak , in hooger beroep komen. 

Het verzet of hooger beroep geschiedt bij een verzoekschrift in 
te dienen ter i!-'riffie van het rechtscollege, dat van de zaak kennis 
moet nemen. De voorzitter bepaalt ters tond dag en uur voor de 
behandeling. op den dalt, volgende op dien waarop hij 
verzoek heeft ingediend, wordt door den schuldenaar van het ge-
dane verzet of ingestelde hooger beroep , alsmede van den tijd voor 
de behandeling bepaald, b\i deurwaarders-exploot aan den procu-
reur, die het verzoek tot faillietverklaring heeft ingediend, kennis 
gegeven. 

Deze kennisgeving geldt voor oproeping van den schuldeischel' , 
die de faillietverklaring heeft uitgelokt. 

De behandeling geschiedt op de wijze bij artikel"\' voorgeschreven. 
Van het hooger beroep wordt door den griffier van het rechts-

college, waarbij het is aangebracht , onverwijld kennis gei!-'even 
aan den griffier van de rechtbankj, die de faillietverklaring heeft 
uitgesproken. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 8-10. voorschriften omtrent de voorzieningen tegen 

een vonnis van faillietverklaring zijn noodzakelijk, omdat in deze materie 
de gewone wijze van pl'ocedeeren niet voldoet aan de beboeften van het 
verkeer en de eischen der rechtszekerheid. Beide vorderen dringend dat 
eene aangevraagde faillietverklaring niet maanden lang slepende kan ge-
houden worden. Door bet faillissement wordt in nagenoeg alle rechtsbe-
trekkingen, waarin de boedel staat, ingegrepen, worden zij meer of 
mind er gewijzigd; langdurige onzekerheid of dit al of niet plaats zal 
hebben mag niet bestaan. De wetgever van 1838 heeft hei even zoo be-
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grepen en in art. 791 Wetboek van Koophandel bijzondere voorschriften 
gegeven omtrent het verzet tegen en het hooger beroep van beslissingen 
der rechtbank op eene aanvrage tot faillietverklaring, ten einde in deze 
gevallen eene snellere rechtspleging mogelijk te maken '). De practijk 
leert echter dat het beoogde doel niet dan zeer onvolkomen bereikt is; 
de hierboven ad artikel 2 [2] aangehaalde procedure levert daarvan een 
merkwaardig voorbeeld . Tengevolge van appèl van de beschik-
king op de oorspronkelijke aan vrage , door de rechtbank te Amsterdam 
gegeven, op het Hof aldaar, terugwijzing naar bedoelde rechtbank, nieuw 
appèl, verwijzing naar rle recht.bank te Haarlem, derde appèl, en einde-
lijk eenige voorzieningen in cassatie tegen de arresten van het Hof, kon 
de definitieve faillietverklaring door den Hoogen Raad eerst geschieden 
ongeveer vijf maanden na de eerste aanvrage '). Het Ontwerp gaat daarom 
in de artikelen 8-10 nog een stap verder dan het Wetboek van Koop-
hand el , en tracht door een zeer sum mieren rechtsgang en steeds eene 
procedure bij verzoekschrift voor te schrijven , eene afdoening 
en eindbeslissing ook bij de hoogere colleges te verzel<eren. 

De termijn voor het verzet (welk middel toekomt aan hem, die niet 
is gehoord omdat hij niet is opgeroepen of, opgeroepen, niet is versche-
nen) is in het tweede lid van artikel 8 op ach t dagen gebracht, in tegen-
stelling tot de termijnen voor het hooger beroep welke volgens het eerste 
en derde lid slechts drie dagen bedragen, omrlat de schuldenaar alleen 
in het geval van het tweede lid van zijne faillietverklaring misschien ge-
durende eenigen tijd onkundig zal zijn. 

De bepaling dat het hooger beràep en de eisch tot cassatie teven een 
vonnis of arrest van faillietverklaring worden ingesteld door middel van 
een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het rechtscollege, dat van 
de zaak moet kennis nemen, heeft ten doel dit college dadelijk van de 
zaak te saissiseeren; het is toepassing op het hooger beroep en de cas-
satie-procedure van hetgeen thans reeds geldt voor de behandeling m 
eersten aanleg en daar proefhoudend is gebleken. 

Beteekening van het gedane verzet, van het ingestelde hooger beroep 
tegen een vonnis en van den uitgebrachten eisch in cassatie tegen een 
arrest van faillietverklaring, aan den procureur van de t.egenpartij, d. i. 
aan diens wettigen vertegenwoordiger in de eerste instantie, wordt ge-
motiveerd door den dringenden eisch eener spoedige rechtspleging, die 
niet belemmerd mag worden door het feit dat de schuldeischer, die de 
faillietverklaring heeft uitgelokt, ergens in het buitenland woont. De op-
dracht aan een procureur, om het verzoek tot faillietverklaring in te 
dienen, mag beschouwd worden als opdracht om de geheele procedure 
te voeren, die dat verzoek mogelijk na zich zal slepen. 

Beteekening van het verzet, het hooger beroep of het beroep in cas-
satie van het Openhaal' Ministerie, als dit de faillietverklaring heeft aan-
gevraagd, is niet voorgeschreven, omdat, ingevolge de bepaling van artikel 
4 [4], het Openbaar Ministerie toch altijd op het verzet, het hooger 
beroep of het beroep in cassatie wordt gehoord. 

Voor de hehandeling van het verzet of het hooger beroep wordt in 
het zesde lid van artikel 8 verwezen naar artikel 4. De schuIlIenaar en 
cle schuldeischel' , die de aanvrage tot faillietverldaring heeft inged iend, 
worden dus gehoord in raadkamer. Dat zij daar den rechter contraclictoir 
hunne belangen kunnen voordragen, behoeft niet uitdrukkelij k te worden 

') Verg. M. F. DE MONCHY , Acad. Prft. De regtsmiddelen tegen het vonnis van fail-
lietverklaring, J 867. 

') Verg. noot 3, bI 13 hierboven [zie hiervoor bI. 249 noot 3). Door de rb. te Am-
sterdam werd bij vonnis van 11 Jan. 1889 (W. no. 5677) op gedaan verzet eene failliet. 
verklaring vernietigd, uitgesproken op 26 Juli 1888. 
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vastgesteld. Dit is een zoo natuurlijk recht ran partijen, dat veeleer eene 
uitdrukkelijke bepaling noodig zou zijn, indien men dit recht wilde be-
perken. De in het vierde lid van het artikel voorgeschreven kennisgeving 
van den tijd, bepaald voor de behandeling van het verzet of het hooger 
beroep, heeft dan ook geen andere bedoeling dan den schuld eischel' in 
de te stellen de behandeling tegenwoordig te zij n ter ver-
dediging van het aangevallen vonnis en daarmede van het door hem 
ingediende verzoek tot faillietverklaring. 

A(lvies van den Raad van State. 
Art. 8, 2de lid. Naar het oordeel 

"an den Raad moet in het geval 
van art. 8, alin. 2, de van 
acht dagen niet ingaan op den dag 
der uitspraak, maar op den dag 
waa?'Op aan den schuldenam' dool' 
den gl'iffier per aangeteekenden 
brief van die 1ûtspraak kennis 
gegeven is , welke kennisgeving den 
griffier verplichtenrl behoort te wor-
den voorgeschreven. 

Art. 8, 6de lid. De bepaling dat 
de behandeling van het hierbedoelde 
verzet of hooger beroep geschierlt 
op de wijze, bij art. 4 [4] van het 
ontwerp voorgeschreven, is niet 
voldoende, omdat er bij de behan-
deling van het verzet of hooger 
beroep gelegenheid tot cqntradictoir 
debat vóór de rechtbank moet zijn. 
Beter rlan hier naar art. 4 r 41 te 
verwijzen zal het voor te schrij-
ven hoe de procedure plaats heeft. 

Rapport aan dé Koningin-Regentes. 
Art. 8, 2de lid. Den termijn van 

acht dagen, niet op rlen dag der 
uitspraak, maar, gelijk de Raad 
van State voorstelt , op den dag 
waarop aan den schu ldenaar door 
den griffier per aangeteehnden brief 
van rlie uitspraak kennis gegeven 
is, te doen ingaan, wordt niet noo-
rlig geacht. In rle verplichting van 
den curator om onmiddellijk op te 
treden, ligt de zekerste waarborg 
dat de gefailleerde van de uitspraak 
ook onmiddellijk kennis zal beko-
men. Bovendien ware het in 's Raads 
voorstel , met het oog op den in 
het derde lid van dit artikel gestel-
den termijn, rationeel geweest den 
termijn van acht dagen terug te 
brengen tot drie dagen. 

l Art. 8, 4de lid. Zie op art. 121-

Art. 8, 6de lid. Dat de voorge-
stelde bepalingen de gelegenheid tot 
contradictoir debat bij de behande-
ling van het verzet of het hooger 

beroep openen, is in 
uiteengezet. 

de Memorie van Toelichting ad . artt. 8-10 nadel' 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 8. Ofschoon men met de Memorie van Toelichting erkende, dat 

het zelden voorkwam, dat een schu ldeischel' zich verzet tegen faillietver-
klaring op eigen aangifte, wenschte men er toch op te wijzen, dat ook 
na het jaar 1888 één voorbeeld daarvan is voorgekomen 1). 

Eerste lid. Men vroeg , hoe de gefailleerde kennis krijgt, dat hij fail-
liet verklaard is, ingeval hij niet is gehoord . Eene bepaling in het tweede 
lid van art. 6 L 61, dat eene daartoe strekkende mededeeling hem wordt 
toegezonden, scheen noodig. Ook kwam de termijn van drie dagen velen 
te kort voor. 

Evenals naar het bestaande recht zal de schuldenaar van de fail-
lietverklaring kennis kr\igen door het optreden van den curator, die 
volgens art. 92 [92], onmiddellijk de noodige maatregelen zal moeten 
nemen. Voor vlugge ·afdoening van zaken zijn korte termijnen onmisbaar. 

1) Arrest Gerechtshof te Amsterdam van 13 Februari 1891, Magazijn van Handelt-
rrxht 1891, bladz. 275. 
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Tweede lid. Ook deze termij n scheen velen te kort. De curator kan 
met zijne werkzaamheden toch voortgaan. Een te korte termijn kwam 
des te gevaarlijker voor in een ontwerp, dat het faillissement tot niet-
kooplieden uitbreidt; is hij verstreken, dan bestaat geen middel tot redres. 

Een termijn van acht volle dagen kan toch werkelijk niet te kort 
gerekend worden. 

Om tegemoet te komen aan de 
wenschen der Commissie, verklaarde 
de Minister zich bereid,aan het tweede 
lid eene nieuwe zinsnede toe te voe-
gen, luidende: 

»Indien hij tijdens de uitspraak 
zich niet binnen het Rijk in Europa 
bevindt, wordt die termijn vedengd 
tot eene maand." 

Vierde lid. » Uiter lijk op den dag volgende op dien waarop hij heeft 
ingediend". Die termijn kan te kort zij n. Bij voorbeeld een procureur te 
Zutphen heeft verzocht iemand failliet te verklaren, die te Nijmegen 
woont. Deze komt in hooger beroep te Arnhem, waarvan een schrijven 
naar Nijmegen en beteekening in Zutphen het gevolg zal zijn. Het scheen 
dus wenschelijk , een termijn van drie dagen aan te nemen. 

In het hier gestelde geval is het vonnis tot faillietverklaring uitge-
sproken door de rechtbank te Arnhem. Het verzoek tot die verkla-
ring zal derhal ve door een procureur, toegelaten bij die rechtbank, 
en niet door een procureur te Zutphen, zijn ingediend. De gerechte-
lijke kennisgeving van de behandeling in hooger beroep te Arnhem 
zal dus te Arnhem aan den aldaar wonenden procureur worden ge-
daan, waarvoor de gestelde termijn niet te kort is. 

Door den Minister werd toegezegd, 
de woorden: »Uiterlijk op den dag" 
te vervangen door: » Uiterlijk op den 
tweeden dag." 

Door de Commissie werd gevraagd, 
of in eenige artikelen van het ont-
werp het woord 1>schuldenaar" niet 
behoorde te worden vervangen door 
»gefailleerde". De. Minister merkte op, 
dat het naar zijn oordeel de voorkeur 
verdiende als regel te stellen om 
»schuldenaar" te lezen, waar het han-
delingen bet.rof, vóór of na het fail-
lissement verricht, en »gefailleerde", 
waar sprake was van handelingen 
gedurende het faillissement. Dit on-
derscheid wenschte de Minister in 
het ontwerp alsnog wel beter toe te 
passen en door te voeren, zonder 
daarbij echter in overdrijving te ver-
vanen. Zoo diende bv. in art. 8, vierde 
lid , »schuldenaar" behouden te wor-
den, in verband met het eerste lid 
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(ook aldus in artt. 10 en 12 L 12 en 
131); en moest b. V., om de duide-

niet te schaden, in art. 54 
[541 noodzakelijk »gefailleerde" 
ven staan. Maar in artt. 14, 16, 23, 
72,97, 111, 144,149,152,196, tweede 
lid en 204 (tweemaal) 114, 16, 24, 
72, 97, 111, 144, 149', 152, 196, 
204] is »schuldenaar" te vervangen 
door »gefailleerde" ; in de artt. 26 
oud [281 , eerRte lid, 27 oud [27], 
eerste lid, 31 [31], 37 [37\, eerste 
lid, eerste zinsnede, 43 143 , eerste 
lid, 1° en 3°, 44 L44] (tweemaal), 
47 L 47] , 48 [48], laatste lid, 51 [51], 
eerste en laatste lid, 53 [531, eerste 
lid, laatste regel, 63 L 631 , tweede 
lid, 159 1'159], voorlaatste regel, 160 J 160], 162 L 1621, eerste en tweede 
lid en art. 163 [i63], eerste, tweede 
en vierde lid, »gefailleerde" door 
»sch uldenaar', terwijl in art. 37 [37], 
eerste lid , tweede zinsnede de woor-
den »des gefai lleerden" en in art. 
157 ]157] »van den gefailleerde" 
zullen vervallen en in art. 139 L 139] 
in plaats van »lndien hij" zal wor-
den gelezen »lndien de gefai lleerde". 

Zesde lid. Het 'kwam noodzakelijk voor te bepalen, dat het hooger be-
roep persoonlijk of bij gemachtigde kan worden toegelicht, door toevoe-
ging bij voorbeeld van de woorden: »met dien verstande, dat de schul-
denaar het recht heeft op den voor de behandeling bepaalden tijd zijn 
verzet of hooger beroep in persoon of bij gemachtigde toe te lichten". 

Behoort voorts, zoo vroeg men i behalve naar art. 4 L 4], ook niet 
verwezen te worden naar art. 6 [6 'I 

Nog werd gevraagd, of het gerechtshof bevoegd is den curator op te 
roepen tot het geven van inlichtingen. Hiertegen werd aangevoerd, dat 
alsdan het hooger beroep gepraejudicieerd zou zijn, omdat het gerechts-
hof inlichtingen zou kunnen verkrijgen, die den eersten rechter bij zijne 
beslissing niet ten dienste hebben gestaan. Anderen zagen daarin geen 
bezwaar. 

Bij de constante praktijk, dat op een verzoekschrift, ook waar dit 
in hooger beroep is ingediend, des noodig zoo wel de verzoeker als 
de persoon, tegen wien het is gericht, worden gehoord, is het on-
noodig, dit hier speciaal te bepalen. Minder gewenscht is het tevens, 
door dergelijke bepalingen twijfel uit te lokken over de vraag, of 
zonder zoodanige bepaling wel tot het hooren van belanghebbenden 
door den rechter zou kunnen worden overgegaan. Vooral in deze, 
omdat de voorgestelde bepaling op zich zelf onvolledig zou zijn. Ook 
de schuldeischel' toch moet kunnen gehoord worden. Reden om ook 
naar art. 6 L 6] te verwijzen is niet gevonden. De bevoegdheid, om 
den curator te 'hooren ; wordt den rechter in art. 8 [8] niet ontzegd 
en bezit hij dus ongetwijfeld. 

Op de vraag van de Commissie, 
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of het niet noodig is te vermelden, 
dat de schuldenaar kan worden ge-
hoord, antwoordde de Minister, dat 
hij deze vermelding overbodig achtte, 
daar de schuldenaar zelf kan opko-
men, omdat hij ook zelf in verzet 
of in hooger beroep is gekomen. 

287 

Zevende lid. Waarom wordt hier en in het vierde lid gesproken van 
))rechtscollege" en niet van ))gel'echtshof" 'I Men merkte hierbij op, dat 
de Staatscommissie in art. 8 schreef ))rechtscollege" en de Regeering dit 
onveranderd liet; in art. 155 schreef de Staatscommissie ))hof" en de 
Regeering veranderde dit in ))rechtscollege", terwijl in art. 211 de Staats-
commissie schreef ))gerechtshof", wat door de Regeering wederom on-
veranderd werd gelaten. 

In het vierde lid kan niet van ))gerechtshof" worden gesproken . 
omdat dit lid handelt zoowel over het verzet bij de rechtbank , als 
het hooger beroep bij het hof. Daarom de _ uitdrukking Jlrechtscol-
lege". In het zevende lid en in art. 155 [155] is het van 
Jlgerechtshof" te spreken. 

Door den Minister werd op het 
volgende gewezen. 

Volgens art. 15 [151 wordt door 
den griffier van het rechtscollege, 
dat de vernietiging heeft uitgespro-
ken (dus door den griffier van de 
rechtbank, in geval van vernietiging 
na verzet; door den griffier van het 
gerechtshof, in geval van vernietiging 
na hooger beroep), zood ra de vernie-
tiging in kracht van gewijsde is ge-
gaan, daarvan kennis gegeven en 
aankondiging gedaan en wel met het 
oog op art. 11 113]. De griffier moet 
dus weten, of hooger beroep - na 
vernietiging der faillietverklaring ten 
gevolge van verzet, - respectievelijk 
cassatie na vernietiging ten gevolge 
van hooger beroep, - is ingesteld. 
Immers, wordt 1100ger beroep of 
cassatie ingesteld, dan gaat de beslis-
sing, houdende vernietiging, voorals-
nog niet in kracht van gewijsde. Hij 
kan dit alleen te weten komen, indien 
de griffier van het rechtscollege, 
waarbij het hooger beroep of de cassa-
tie wordt ingesteld, hem daarvan 
kennis geeft. Dit moest art. 8, zevende 
lid hepalen, doch het is verkeerd 
geplaatst; immers art. 8 handelt niet 
over hooger beroep na vernietiging 
der faillietverklaring, maar integen'-
deel over hooger beroep na uitspraak 
der faillietverklaring. De bepaling be-
hoort te staan bij de artt. 9 en 10 
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19 en 12} Het laatste lid van art. 8 
rrlOet d us vervallen , ter wij I de artt. 9 
en 10 gewijzigd behoor en te worden. 

G. O. art. 8. De schuldenaar, die in staat van faillissement is verklaard, 
nadat hij op de aanvraag tot faillietverklaring is gehoord, heeft 
gedurende drie dagen, na den dag der uitspraak , recht van hoo-
gel' beroep. 

Zoo hij niet is gehoord, heeft hij gedurende acht dagen, na den 
dag der uitspraak, recht van verzet. Indien hij tijdens de uitspraak 
zich niet binnen het Rijk in Europa bevindt , wordt die termijn 
verlengd tot eene maand. 

Van het vonnis, op het verzet gewezen, kan hij gedurende drie 
dagen, na den da!!' der uitspraak , in hooger beroep komen. 

Het verzet of hooger beroep geschiedt een verzoekschrift, in 
te dienen ter griffie van het rechtscollege, dat van de zaak kennis 
moet nemen. De voorzitter bepaalt terstond dag en uur voor de 
behandeling. Uiterlijk op den tweeden dag, volgend e op dien 
waarop hij zijn verzoek heeft ingediend, wordt door den schulde-
naar van het gedane \'erzet of ingestelde hooger beroep , alsmede 
van den tijd voor de behandeling bepaald, bij deurwaarders-exploot 
aan den procureur, die het verzoek tot faillietverklaring heeft 
ingediend, kennis gege ven. 

Deze kennisgeving geldt voor oproeping van den schuldeischer, 
die de faillietverklaring heeft uitgelokt. 

De behandeling geschiedt op de wijze bij artikel 4 voorgeschreven . 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(21 April 1893.) 

Amendement van den heM' Rink, strekkende om te lezen: 
in het 1e lid , voor: drie dagen, "acht dagen"; 
in het 2e lid, voor: acht dagen, "veer·tien dagen"; 
in het 3e lid, voor: drie dagen, "acht dagen"; 
in het 4e lid, voor: uiterlijk op den tweeden dag, "uiterlijk op den 

vierden dag". 

De heer RINK : Als er een lid is dezer Vergadering die doordrongen is van 
de voortreffelijkheid van den arbeid welke voor ons ligt , dan ben ik het weL 
En indien ik mij dan ook de vrijheid veroorloof bij dit artikel een amendement 
voor te stellen, dan hoop ik dat Regeering en Commissie van Voorbereiding 
overtuigd zullen zijn dat ik dit niet zonder overwegende gronden doe, maar dat 
ik een mijns inziens klein vlekje van dezeu voortreffelijken arbeid wensch weg 
te nemen. 

De termijnenquaestie toch is vau het grootste belang. 
Waar gegeven wordt een recht van verzet en een recht van beroep, daar moe-

ten ook de termijnen daarvoor zóó worden gesteld, dat niet onder zekere omstan-
digheden dat recht illusoir kan worden, En nu komt het mij voor dat de bij art. 
8 gegeven termijnen voor verzet en hooger beroep inderdaad te kort zij n gesteld. 

Ik zal niet zeggen te kort voor die plaatsen waar het arrondissement bestaat 
uit Mne plaats , zooals dit voorkomt bij de groote steden Amsterdam, Rotterdam, 
's Gravenhage , of waar rechtbank en hof in eene plaats gevestigd zijn of binnen 
een betrekkelijk kleinen kring, 

Vestigt men echter het oog op een groot getal landelijke arrondissementen, 
bestaande -.üt vele gemeenten, die nren ver verwij derd zijn van de plaats waar 
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de rechtbank zetelt en waar rechtbank en hof niet in dezelfde plaats gevestigd 
zijn, waar dns correspondentie tnsschim procureurs en deurwaarders, fungeerende 
bij beide colleges moet plaats hebben, dan komen mij de gestelde termijnen voor 
de praktijk te kort voor. 

Trouwens de wijziging die hier op den tegenwoordigen regel wordt voorgesteld 
is zeer belangrij k. 

Ik behoef er niet aan te herinneren dat bij art. 791 van het Wetboek van 
Koophandel een termijn van 14 dagen wordt gegeven, zoowel voor verzet als voor 
hooger. beroep. En wat de wijziging vooral belangrijk maakt: die 14 dagen be-
ginnen niet te loopen, zooals btj dit ontwerp, van den dag der uitspraak, maar 
van den dag der bekendmaking. Dat is een zeer groot verschil, waarbij ik mij 
echter neder/eg, maar wat dan ook eene reden te meer oplevert om den termiju 
niet al te kort te nemen. 

Welke termijnen worden nu bij dit ontwerp gegeven? De termijn voor hooger 
beroep eindigt drie dagen na de uitspraak. 

Laat ons een oogenblik voorstellen hoe het in de praktijk zal gaan. 
Een schuldeischer vraagt de faillietverklaring van iemand aan. De schnldenaar 

krijgt eene oproeping om voor de rechtbank te verschijnen; hij komt, wordt ge-
hoord, deelt zijne bezwaren mede en gaat weer naar huis. Het is bijv. een land-
bonwer die uren ver te loopen heeft voor hij zijne woning bereikt, maar denkt, 
ik zal den uitslag wel hooren. Dat zal hij ook. Maar hoe? Krtjgt hij een brief 
van de rechtbank? Neen! Eene beteekening van het vonnis? Neen! Op tweeërlei 
wijze zal hij het kunnen merken. Eerstens door het bezoek van den curator, ten 
tweede door de bekendmaking. Het bezoek van (ten curator zal zeker zoo spoedig 
mogelijk gebracht worden. Stel nu eens dat de faillietverklaring Dinsdag wordt 
uitgesproken, Woensdag zou de curator dus gaarne de reis doen naar het dorp 
of de plaats waar de gefailleerde woont. Maar Woensdag heeft de curator in eene 
belangrijke zaak te pleiten, hij gaat dus eerst Donderdag. 

Ik neem nu aan dat er geen beletsel is van ijsgang of anderszins. In menig 
geval zal de curator eerst twee dagen na de uitspraak kunnen gaan. Hij komt 
nu bij den man en deelt hem de faillietverklaring mede. Deze gaat zoo spoedig 
mogelijk naar de stad om een advocaat te zoeken. Maar die vindt hij niet altijd 
dadelijk thuis. Eindelijk gelukt hem dit en hij deelt hem de zaak mede. 

Welnu - zegt de advocaat - ik zal naar de rechtbank gaan om het vonnis 
te lezen. Maar .... na drie uren is de griffie gesloten en z6ó geschiedt dat lezen 
dan wellicht ook eerst den volgenden ochtend. Dan zal de advocaat een brief 
moeten gaan schrijven aan zijn confrère, op de plaats waar het hof gevestigd is, 
om aan dezen den inhoud van het vonnis mede te deelen, die dan op zijne beurt 
weer het request voor hooger beroep zal moeten opstellen. En dat alles nu zal 
moeten geschieden binnen den tijd van drie dagen! 

Ik geef toe dat er werkelijk gevallen zullen zlin, waarin de termijn lang ge-
noeg is, maar, aan den anderen kant, zal ieder, die met de praktijk vertrouwd 
is, wanneer hij denkt aan de vele plattelands-arrondissementen, moeten toegdven , 
dat het daar herhaaldelijk kan voorkomen, dat zonder eenige kwade trouw of 
onachtzaamheid, zelfs wanneer ieder zijn best doet, de termijn werkelijk te kort 
kan zijn. 

Ja maar, zal men wellicht zeggen, het staat ook in de Staatscourant. Maar 
dan vraag ik: wie leest de Staatscourant ? Maar de rechter-commissaris zal ook 
nog eene andere courant aanwijzen. 

Het is zoo, doch hij zal daarvoor ongetwijfeld aan wijzen het blad, dat in den 
omtrek van de plaats, waar de gefailleerde woont, het meest gelezen wordt. 

Nu vraag ik echter: wat zijn dat meestal voor blaadjes? 
19 
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Gewoonlijk blaadjes, die niet meer dan eens of twee malen in de week ver-
schijnen zoodat het gemakkelijk meer dan drie dagen kan dnren, eer het vonnis 
daarin opgenomen wordt, dus nadat de termijn voor hooger beroep l'eeds is ver-
streken. 

Ik hoor daar zeggen: de man zal de uitspraak van de rechtbank op de plaats 
zelve kunnen afwachten. Maar hij weet immers niet wanneer die nitspraak zal 
vallen, en wie kan trouwens vergen, dat hij , wellicht op uren afstands wonende, 
aan het rechtsgebouw zijne tenten zal opslaan. Dit gaat goed voor iemand die 
vlak bij woont, maar voor den ver af wonende is het wachten eenvoudig onmo-
gelijk. 

Het door mij gemoveerde bezwaar geldt ook - en zelfs in nog veel sterkere 
mate - bij verzet. Het geval kan zich daarbij namelijk zeer goed voordoen, dat 
de man, hoewel opgeroepen zijnde, niet verschijnt. Geschiedt dit opzettelijk, dan 
verdient hij niet zooveel medelijden, maar het zou ook kunnen zijn, dat de man 
bij voorbeeld op reis is; en zoo doende den brief niet in handen heeft gekregen. 
Nu komt hij thuis, en vemeemt daar, terwijl hij van de geheele zaak niets af-
weet, eensklaps dat hij failliet is verklaard. Hij spoedt zich naar de stad, maar 
te laat! De acht dagen zijn reeds om. Dat geval kan zich inderdaad voordoen. 

En nu kom ik eindelijk tot de vierde alinea, waartegen ik nog het meeste 
hezwaar heh, namelijk, waar men leest dat het hooger beroep uiterlijk op den 
tweeden dag, volgende op dien waarop het ingediend is aan de tegenpartij moet 
worden beteekend. 

Ik houd mij hier verzekerd van de volle sympathie der Commissie van Voor-
bereiding, bestaande uit mannen, die met de praktijk zoo ten volle bekend zijn, 
die in dit opzicht slechts eene kleine concessie van den Minister hebben kunnen 
verkrijgen, maar niet wat zij zelven noodig achtten. 

Wat gebeurt er namelijk? "De voorzitter - zoo wil het artikel - bepaalt 
terstond dag en nul' voor de b.ehandeling". Alles mooi en goed, maar de voor-
zitter woont niet in het gebouw waar de rechtbank gevestigd is en waar het 
verzoekschrift moet worden bezorgd. Gesteld nn, dat het l'equest des namiddags 
om 1 of 2 nren ter griffie arriveert, dan moet het naar den president worden 
gezonden, die misschien op dat oogenblik eene wandeling maakt, en in ieder ge-
val op dat uur zeker niet altijd thuis is. Zoo zal waarschijnlijk de president eerst 
des avonds eene beschikking op het req aest kunuen nemen. 

Den volgenden ochtend komt op een vast uur de concierge van de rechtbank 
de stukken bij den president halen en brengt deze om 9 uur aan de rechtbank 
terug. Nu moet de procureur, die het verzoekschrift heeft ingediend, vigilant 
zijn en zelf naar de griffie gaan of zich met den klerk in verband stellen om 
den dag der behandeling te weten. Ik neem aan dat hij dit om 12 uur weet. Wat 
moet nu gebeuren? 

N u moet hij een exploot stellen en dit aan den deurwaarder zenden ter plaatse 
waar het oorspronkelijk verzoekschrift is ingediend. Stellen wij nu dat het req uest 
is ingediend bij de rechtbank te Zierikzee en dat het verzoek om appèl dus is 
ingediend bij het hof te 's Gravenhage. Nu heb ik u voorgerekend, dat, indien 
alles met spoed gaat, de procureur van den appellant het exploot toch eerst op 
den dag volgende op dien van het appèl zal toezenden aan den deurwaarder te 
Zierikzee, welk exploot aldaar dan den volgenden morgen aankomt. Doch die 
deurwaarder heeft dien dag eenige exploten te doen of eene groote strafzitting bij 
te wonen, - dit kan toch gebeUl'en, - en wij weten, dat gedurende een half 
jaar na 5 uur 's middags geen exploot mag gedaan worden. Het is inmiddels 5 
uur geworden en de tijd is voorbij. Het recht van appèl is onherroepelijk verloreu 
en al komt nu de debiteur met de deugdelijkste gronden aan, al bewijst hij 
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dat el' misverstand in het spel is, het helpt niet, hij is failliet en hij blijft failliet . 
Staat nu tegenover mijn wensch, om den termijn iets te verlengen, eenig groot 

nadeel? Neen, want wij lezen in art. 4 [41, dathetvounis, uitgesproken zijnde, bij 
voorraad op de minute uitvoerbaar is, niettegenstaande eenige daartegen gerichte 
voorziening. De curator kan dus toch zijn gang gaan en indien de man ten onrechte 
appèl heeft aangeteekend , blijft alles van kracht als het appèl is afgewezen. Maal' 
iemand kan ook ten onrechte failliet verklaard worden en voor zoodanig geval 
zou het te betreuren zijn, dat wij eene regeling gemaakt hadden welke het recht, 
om daartegen op te komen, illusoir deed worden, doordat wij de termijnen te 
krap genomen hadden. 

Ik durf op die gronden - en eene uitoefening der rechtspraktijk van bijna 20 
jaar heeft mij in deze zakeu eenige ondervinding gegeven - nadrukkelijk mijn 
amendement aan te bevelen in de welwillendheid van de Regeering, de Commissie 
van Voorbereiding en mijne medeleden. 

De heer BEVERS, lid de,' Commissie mn Vool'be"eiding: De quaestie van 
de termij nen, hiel' behandeld in het amendement van den geachten afgevaardigde 
uit .Arnhem, heeft bij de Commissie van Voorbereiding een punt van nauwgezette 
overweging uitgemaakt. Dat dit het geval was, blijkt , geloof ik, voldoende uit 
de omstandigheid, dat naar aanleiding van de tusschen den Minister en de Com-
missie van Voorbereiding gehouden couferentie, de 2de alinea van art. 8 met eene 
tweede zinsnede is aangevuld. 

Het is te ontkennen, dat de bestaande wet op het faillissement juist hierin 
een van de grootste nadeelen had, dat de termij nen te lang waren gesteld, dat 
de afwikkeling van het faillissement niet spoedig genoeg plaats had. Nu is 
het zeker een van de grootste verdiensten .van het ontwerp, dat zoo veel mogelijk, 
zoo veel als dit op het gebied van den wetgever ligt en liggen kan, de spoedige 
afwikkeling van het faillissement wordt bevorderd en de termijnen niet noodeloos 
worden gerekt. 

De quaestie van de termijnen is verre van belang ontbloot, niet alleen hier, 
maar ook door het geheele wetsontwerp heen i èn bij het akkoord, èn bij qe ve-
rificatie-vergaderingen is sprake van termijnen. Wanneer men eenmaal aan de 
termijnen, zooals zij hier in het stelsel van dit wetsontwerp zijn opgenomen, 
gaat tornen, dan vrees ik zeel', dat het groote voordeel, gelegen in dit wetsont-
werp, eeue spoedige afwikkeling van het faillissement, zoo niet geheel, dan toch 
grootendeels zal verloren gaan. 

Nu komt het del' Commissie van Voorbereiding voor, dat juist daarom voor 
het amendement niet veel te zeggen is. Alleen ten aanzien van één onderdeel, 
dat ik het laatst behandelen zal, zou de Commissie met den geachten voorsteller 
kunnen medegaan. 

In de eerste plaats wil de heer Rink in het eerste lid deu termijn van 3 stel-
len op 8 dagen. Het betreft het geval dat de schuldenaar op de aanvraag tot 
faillietverklaring is gehoord. Hij is dus op de hoogte van de zaak en weet dat 
el' sprake is of kan zijn van zijne faillietverklaring. De Commissie acht een ter-
mijn van 3 dagen voldoende voor dien schuldenaar om zich aangaande 's rechters 
uitspraak op de hoogte te stellen. Heeft de schuldenaar eenige orde op zijne zaken, 
dan zal hem zulks niet moeilijk vallen i zoo niet dan moet hij het nadeel van 
zijne slordigheid maar ondervinden. Men werpe mij niet tegen dat de schnldenaal' 
niet weet wanneer het vonnis tot faillietverklaring zal worden uitgesproken, want 
dit geschiedt bijna altijd onmiddellijk nadat de schuldenaar is gehoord. Doch is 
dit niet het geval, dan heeft men toch zeker aan drie dagen voldoende. 

De geachte voorsteller stapelde verschillende bezwaren tegen de voorgestelde 
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termijnen opeen, om daal'door het amendement te verdedigen, maar zoodoende 
bewees hij eigenlijk te veel, want in die redeneering zouden de in het amende-
ment voorgestelde termijnen zelfs niet voldoende zijn. 

Verder wordt voorgesteld mede in het derde lid den termijn van 3 op 8 dagen 
te bepalen. Ook voor die verlenging is, naar het oordeel der Commissie, geen 
voldoende grond; men kan zich veilig nederleggen bij den termijn vau het ontwerp. 

Het derde lid toch betreft het komen in hooger beroep van een op verzet ge-
wezen vonnis. De schuldenaar heeft dat verzet gedaan door zijn procureur, en nu 
is voorzeker van dezen wel te verwachten dat hij actief zal zijn om zich op de 
hoogte te doen stellen van de gevallen. nitspraak, zoodat ook hier 3 dagen vol-
doende kunnen worden gerekend. 

Nog wordt voorgesteld in het vierde "niterlijk op den tweeden dag" te vervan-
gen door "uiterlijk op den vierden dag". Ook deze verlenging acht de Commissie 
onnoodif!. Hier is de schuldenaar door tusschenkomst van een procurenr gekomen 
iu verzet of in hooger beroep vau het vonnis tot faillietverklaring. De voorzitter 
van het betrokken rechtscollege bepaalt dag en uur voor de behandeling. Welnu, 
op het kantoor van den procureur kan en zal inmiddels het exploot gereed ge-
maakt worden, zoodat dag eu uur slechts zijn iu te vullen en het exploot onmid-
dellijk aan den deurwaarder ter beteekening aan den procureur, die het verzoek 
tot faillietverklaring indiende, kan worden toegezonden. De Commissie gelooft 
dat een termijn van twee dagen hier voldoende is. 

Thans nog de voorgestelde wijziging van het tweede lid, waarvoor de Com-
missie meer gevoelt. Daar geldt het het geval dat de schuldenaar niet is gehoord, 
dat hij op reis was, dat hij den brief niet ontving, in een woord dat hij kan 
geacht worden volkomen onkundig te zijn van de aanvraag zelfs tot zijne fail-
lietverklaring. 

N n kan de Commissie er in komen, dezen termijn te verlengen. Het zou knn-
nen zijn, dat er 8 dagen verloop en vóór de schuldenaar van zijne faillietverkla-
ring kennis krijgt, zoodat hier de langere termijn van 14 dagen meer gewenscht 
kan worden gerekend. 

Intusschen, hoe het zij, zooveel is zeker, dat de vaststelling van eIken termijn 
iets willekeurigs heeft en dat het niet a priori is te zeggen, dat voor alle geval-
len de gestelde termijnen voldoende zijn; integendeel, de gevallen blij ven zeer 
goed denkbaar dat nog langere termijnen billijker zouden zijn geweest. 

Op grond van die overwegingen meent de Commissie, dat er geene aanlei-
ding bestaat om het amendement in zijn geheel over te nemen, maar zou zij willen 
adviseer en tot aanneming van het onderdeel van het voorgestelde amendement, 
dat in het tweede lid van artikel 8 den termijn van 8 dagen tot 14 dagen verlengt. 

De heer SMIDT, Ministe,' van Justitie: Over den dnur van termijnen, zoo-
even is het door den heer Rartogh (lees Bevers J te recht herinnerd, valt het zeer 
moeilijk te debatteeren. Tot nn toe werd er voortdnrend geklaagd, dat volgens 
het Wetboek van Koophandel de zaken veel te lang duurden en er zoo lange 
tijd noodig was, om eene definitieve beslissing te verkrijgen. 

De Kamers van koophandel, die over dit wetsont.werp gehoord zijn, hebben 
hnnne instemming betnigd met de wijze zooals het daarin geregeld is, omdat dan 
een spoedige afloop was verzekerd. Practische mo.anen hebben begrepen, dat de 
voorgestelde termijnen voldoende zijn. Intnsschen kan er versrhillend over worden 
gedacht, gelijk de rede van den geachten afgevaardigde uit Arnhem, den heer 
Rink, zelf een uitnemend practisch deskundige, bewijst. En het is niet te ont-
kennen, dat veel langer termijnen knnnen worden verdedigd, vooral wanneer men 
allerlei ongnnstige omstandigheden bij elkaar voegt. Om nu maar allUn te blijven 
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bij de vourstelling van den geachten afgevaardigde nit Arnhem, deze heeft ons 
voorgehouden het geval, dat het juist iemand betreft, die op reis is, niets ver-
moedende, onschuldig als een lam, die van den prins, zegge van zijne eigene 
zaken, geen kwaad weet, doch onverwacht overvallen wordt dOOl' een verzoek om 
failliet te worden verklaard. Hij heeft gewezen op omstandigheden, dat juist de 
woonplaats is in eene afgelegene gemeente , of ten gevolge van ijsgang afgesneden 
van den zetel van rechtbank of hof. Wanneer dan die man, gaande naar een 
advocaat, den advocaat dan juist aan het pleiten vindt of in zoovele besognes 
gewikkeld dat hti uren moet wachten vóór dat hij gehoor kan krijgen. En wan-
neer men dan komt bij den deurwaarder, die het zoo druk heeft dat hij zijne 
exploten niet af kan? - Ja, dan wordt de zaak inderdaad bedenkelijk, in weer-
wil van de lichtzijde , die zich vertoont, dat de zaken van advocaten en deur-
waarders dan toch nog al bloeiend schijnen. 

Wanneer deze of dergeltike omstandigheden toevallig samen vallen, dan erken 
ik dat inderdaad de termijnen zooals die hier voorkomen te kort zijn. Maar , ook 
ontdaan van elke overdrijving - men vatte mijne schets niet verkeerd op -
betreft het eene zaak van gewicht, die alle aandacht verdient. Hiermede meen ik 
echter ernstig aan te toonen, dat als men bij eene bepaling van termijnen, het 
oog uitsluitend wil gevestigd hebben op een samenloop van allerlei ongnnstige 
eventualiteiten, eene doelmatige, practische termijnsbepaling onmogelijk is en zij 
niet op een goeden grondslag wordt gevestigd. 

Wat moet men dan doen? Men behoort mijns inziens te nemen een gewoon 
geval, een gewoon gemiddelde, met toegift van eenige ruimte, zoodat men voor 
eene spoedige behandeling een redelijken termijn erlangt, waarbinnen belangheb-
benden in den regel geacht knnnen worden voldoende gelegenheid te hebben, om 
voor hun belang te waken. Of nu 3 dan wel 4 of 5 dagen daarvoor moeten ge-
nomen worden, is bezwaarlijk nit te maken. Ik dacht dat in 't geval van het 
eerste en derde lid een termijn van 3 dagen voldoende was, zelfs voor degenen, 
die het meest afgelegen wonen. Want wanneer iemand gehoord wordt door de 
rechtbank dan is hij ten gevolge van dat verhoor volkomen op de hoogte van de 
zaak die het geldt; dan is hij op dat oogenblik ook in de plaats waar de zetel 
is van de rechtbank. Wanneer hij dus behoefte gevoelt, in de omstandigheden 
waarin hij verkeert, aan raad of hulp, dan zal hij zich onmiddellijk voor en na 
het verhoor naar zijn raadsman kunnen begeven, en dau is de zaak natuurlijk ter 
plaatse van het rechtscollege in goede handen, zoodat er bijna geen twijfel kan 
bestaan, of de drie dagen zullen voldoende zijn. Om nu dien termijn te verlengen 
tot 8 dagen komt mij overdreven voor. Tusschen een termijn echter van 3, 4 of 
5 dagen zou ik niet positief beslissen , omdat iedere termijnsbepaling iets wille-
kenrigs heeft. 

Wat den termijn van acht dagen betreft, gesteld in het 2de lid van art. 8, 
daaromtrent wil ik mij, na hetgeen daarover namens de Commissie van Voorbe-
reiding gezegd is, wel onzijdig verklaren. 

Van den termijn van 3 dagen, bedoeld in het 3de lid, geldt hetzelfde wat ik 
over dienzelfden termijn van het eerste lid gezegd heb. In dit geval, als men in 
hooger beroep komt van een vonnis waarin de schuldenaar reeds partij is geweest, 
ten gevolge van een verzet zijnerzijds, is de zaak op dat oogenblik reeds in handen 
van een advocaat of raadsman die hem hulp verstrekt. Wanneer men dezen ter-
mijn verlengt, zelfs tot acht dagen, dan komt het mij voor, dat .er te ver ge-
gaan wordt. 

Wat eindelijk betreft de verandering van den "tweeden" in den "vierden" dag 
(in het 4de lid), daaromtrent zou ik vrijgeviger zijn dan de Commissie van Voor-
bereiding. Ik kan mij voorstellen, lladat ik den geachten spreker uit Arnhem 
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gehoord heb, dat wellicht deze termijn een weinig bekrompen is. De geachte 
spreker weet dat er vroeger stond "op den dag", en daarvan reeds gemaakt is 
"op den tweeden dag", maar na de rede van den geachten spreker, kan ik el' in 
komen om te meenen dat hij heeft, en dat die termijn wel op den derden 
of vierden dag mag gesteld worden. 

De VOORZITTER: Mag ik het er voor houden dat door de Commissie van 
Voorbereiding als sub-amendement op het amendement. van den heer Rink wordt 
voorgesteld om alleen de verandering in het tweede lid goed te keuren, of wenscht 
de Commissie zich geen partij te stellen? 

De heer BEVERS, lid det· Commissie van VoOt'bet'eiding: Mijnheer de Voor-
zitter! De Commissie zou u in overweging wenschen te geven het amendement te 
splitsen. 

De VOORZITTER: In dat geval zullen vier stemmingen plaats hebben; maar 
ik ben bereid het amendement te splitsen. 

De heer RINK: Mijn eerste woord moet een woord van dank zijn, zoowel aan 
den Minister als aan de Commissie van Voorbereiding voor de welwillendheid en 
de tegemoetkoming, waarmede zij mijn amendement hebben bejegend. 

Wij hebben te doen met vier gevallen. Het vierde geval om 2 te veranderen 
in 4 dagen, heeft de Minister niet bestreden, maar zelfs mij toegegeven dat het 
een verbetering is. Ik meen dus dat ik te veel van den tijd der Vergadering zou 
vergen, wanneer ik dit punt nader ging verdedigen. 

Omtrent het tweede lid, den tijd om in verzet te komen, wanneer de schulde-
naar niet gehoord is, heeft de Commissie medegedeeld dat zij wel wat gevoelt 
voor mijn amendement, namelijk om 8 te veranderen in 14 dagen. De Minister 
heeft gezegd dat hij, na het gesprokene door de Commissie, zich geen partij stelde. 

Ik meen dus dat tweede lid ook niet nader te behoeven te verdedigen. 
Blijft dus over de quaestie van het veranderen van 3 in 8 dagen in het eerste 

en derde lid, betreffende het .hooger beroep. 
Het komt mij voor dat de gronden, die tegen dat gedeelte van het amendement 

zijn aangevoerd, niet van dat gewicht zijn, dat zij moeten leiden tot niet-aanne-
ming er van. Immers door de bestrijders is toegegeven dat het zich KAN voordoen 
dat de termijn van 3 dagen te kort is. 

De Minister heeft gezegd, dat die termijn te kort kon zijn bij eene eventueele 
opeenstapeling van ongunstige omstandigheden, maar ik meen reeds aangetoond 
te hebben dat zelfs ééne ongunstige omstandigheid kan maken dat de termlin van 
3 dagen overschreden wordt; en daarmede is het recht van beroep van dengene , 
die ten onrechte failliet verklaard is, ten einde het vonnis te doen vernietigen, 
geheel verloren. 

Waarom den termijn dus niet verlengd? Is daaraan eenig nadeel verbonden? 
Men heeft gezegd dat het eene fout van de oude wet is, dat vele termijnen te 

lang zijn om de zaak spoedig te kunnen afwikkelen. Ik stem dit volkomen toe: 
maar wanneer de termijn van 3 tot 8 dagen verlengd wordt, zal de afwikkeliug 
van het faillissement geen dag, geen uur zelfs tegengehouden worden. De zaak 
zal, daar nitspraak bij voorraad uitgevoerd wordt, niettegenstaande eenige 
voorziening, haar geleidelijk verloop hebben; alleen zal men langer tijd hebben 
om in beroep te komen. 

Wanneer men nu nagaat dat het beroep ingesteld moet worden een hof en 
dat daar waar geen rechtbank en hof in ééne stad gevestigd zijn, gecorrespon-
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deerd moet worden tusschen den praktizijn van de rechtbank en dien van het hof, 
dan behoort er geen groot voorstellingsvermogen toe om te beseffen dat de termtjn 
van 3 dagen dikwijls te kort. kan zijn. 
. Immers de procureur bij de rechtbank moet het request naar zijn correspondent 
bij het hof zenden ; maar die confrère is niet. onmiddellijk gereed of nit de stad 
of er komt iets anders tusschen en ... de termijn is verstreken, onherroepelijk 
verstreken! Wie kan zóó iets willen ? Waar wij het recht van appèl geven, laten 
wij het daar zóó geven dat het behoorlijk kan worden uitgeoefend. 

Op al deze gronden blijf ik mijn amendement bij de Vergadering aanbevelen. 

Het amendement van den heer Rink op het eerste lid wordt in stemming ge-
bracht en met 53 tegen 11 stemmen aangenomen. 

De VOORZITTER: Door den heer Minister van Justitie is mij te kennen 
gegeven, dat bij aanneming van het eerste gedeelte van het gesplitste amendement, 
hij alsnog de overige gedeelten van het amendement. van den heer Rink als over-
genomen wenscht beschon wd te zien. 

Ik stel voor dienovereenkomstig te beslniten en het amendement van den heer 
Rink alsnog te beschouwen als overgenomen door de Regeering en opgenomen in 
het Regeeringsartikel. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Artt. 8-12. De leden, die van 

meening- waren , dat aan de verde-
diging der rechten van den debiteur 
niet genoeg ruimte was gelaten, 
wezen tot verdere [verg. "p art. 6] 
staving van hun gevoelen op de 
termijnen aan den debiteur gesteld 
voor regres tegen de rechterlijke 
uitspraak. Een termijn van acht 
dagen na de uitspraak toegestaan 
aan den failliet verklaarde voor ap-
pèl acbtten deze leden onvoldoende, 
hetgeen zij nader uiteenzetten door 
den loop na te gaan, die de zaak 
in den regel zou nemen. 

Nadat de debiteur gehoord is en 
zich verw\iderd heeft, zal het Open-
haar Ministerie conclusie nemen of 
dit. uitstellen tot een naderen dag 
en de rpchtbank den dag bepalen, 
waarop zij ter openbare zitting uit-
spraak zal doen. Die dag wordt al-
zoo den debiteur van te 'ioren niet 
bekend en allicht zal. vooral indien 
hij buiten de stad wóont, van zijne 
acht dagen er een of twee verloo-
pen voordat h\i met de uitspraak 
bekend raakt. Doch aangenomen, 
h\i ervaart ze spoediger, wat zal 
zijn appèl beteekenen , zoo bij niet 
in staat 'is behoorl\ik zijne grieven 
te formuleeren 'I Daartoe behoeft 
hij een afschrift van het vonnis; 

Antwoord der Regeering. 
Waar de leden die meenen, dat 

aan de verdediging der rechten van 
den debiteur niet genoeg ruimte 
was gelaten, tot staving daarvan 
wezen op de termijnen hem gesteld 
voor regres tegen de rechterlijke 
uitspraak, moge daaromtrent in 't 
algemeen worden opgemerkt, dat 
de bezorgdheid voor den debiteur 
ook te ver kan gaan. Hem zijn de 
middelen van verzet, hooger beroep 
en cassatie geschonken. Daarmede 
kan de zaak al zeer lang worden 
opgehouden, maar dit overschrijde 
dan ook niet een grooter t\idvak 
dan noodzakelijk is. Dat toch het 
al of niet in staat van faillissement 
verkeeren eene zaak is, die slechts 
zoo kort mogelijk in het onzekere 
mag blij ven, wegens alle daarbij 
betrokken belangen, wordt naar de 
ondergeteekende meent, door ieder 
die met de practijk en hare be-
hoeften bekend is, aangenomen. 
Met het oog hierop is het zelfs de 
vraag, of van de term\inen, in plaats 
dat z\i te kort zijn, althans sommige 
nog wel niet ietwat korter konden 
gesteld zijn. De Staatscommissie, 
in welke mannen van de practijk 
de meerderheid vormden, had kor-
tere termijnen voorgesteld. 

In eerste plaats werd 
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maar dan had men' ook met het 
oog op de bekende drukte der grif-
fie wel mogen zorgen, dat hij bin-
nen de 24 uren zoodanig afschrift 
kon machtig worden of anders zijn 
termijn van appèl eerst laten ingaan 
met de beteekening van het vonnis 
of met de aankondiging in de dag-
bladen volgens art. 14. 

Waartoe die haast vroegen deze 
leden, waar het geldt regres tegen 
een misschien ten onrechte uitge-
sproken faillietverklaring 'I Niet we-
gens vrees voor benadeeling der 
crediteuren, want die zijn door de 
voorloopige uitvoerbaarheid gewaar-
borgd. Dan omdat, zooals men zegt, 
de toestanrl niet te lang onzeker 
mag blij ven 'I Maar dit is een belang 
voornamelijk van den debiteur zel-
ven, dat voorzeker consideratie 
waard is, doch een belang boven 
hetwelk ongetwijfeld geldt zijn be-
lang van eenen behoorl\iken termijn 
te hebben ter bestrijding van het 
vonnis van faillietverklaring, dat 
hij een onrecht acht. 

Is de debiteur niet gehoord, dan 
heeft hij veertien dagen van verzet.. 
Oorspronkelijk slechts acht. Maar 
ook in die veertien dagen ligt geen 
werkelijke waarborg, want ook zij 
rekenen van den dag der uitspraak, 
hetgeen hier den termijn nog meer 
precair maakt, want waar rle de-
biteur niet gehoord is, kan hij nu 
van de geheele tegen hem opge-
zette faillissementsaanvrage, uit-
spraak en al, geheel onkundig zijn, 
en onkundig blijven tot hij met den 
curator kennis maakt. Ja, hij kan 
failliet verklaard zijn door eene 
rechtbank, zoo gingen deze leden 
voort, verre uit zijn buurt, niet 
eens de zijne, want wel is alleen 
de zijr,e rechtens bevoegd, doch 
dit sluit niet uit, dat een onbe-
voegde hem toch failliet verklare 
en dat vonnis onaantastbaar zal 
zijn, als hij niet binnen veertien 
dagen na de hem geheel onbe-
kende uitspraak verzet doet. Ook 
hier had men den termijn, even als 
vroeger, moeten doen loopen van de 
aankonrliging in de bij art. 14 be-
doelde door den rechter-commissa-
ris aangewezen nieuwsbladen. 

op het onvoldoende van den termijn 
van acht dagen na de uitspraak, 
aan den failliet verklaarde voor appel 
toegestaan, en zulks omdat de 
schuldenaar, wanneer het openbaar 
ministerie zijne conclusie niet neemt 
op den dag waarop hij gehoord is, 
met den dag der uitspraak niet te 
voren bel\end zal zijn en er allicht, 
vooral indien hij buiten de stad 
woont, een of twee dagen zullen 
verloopen voordat h\i met de uit-
spraak bekend raakt. Hierlegen valt 
aan te voeren dat ieder schuldenaar, 
die op een verzoek tot failliet ver-
klal'Ïng is gehoord - en van dezen 
is hier sprake -- de gelegenheid 
heeft en zoo hij zich niet aan ver-
regaande zorgeloosheid schuldig 
maakt, van die gelegenheid zal 
gebruik maken, om ter griffie hetzij 
zelf hetzij door tusschenkomst van 
een derde, zich te vergewissen van 
den voor de uitspraak bepaalden 
dag. Van den schuldenaar die ge-
hoord is, mag, zonder" te veel van 
hem te vergen, althans gevorderd 
worden, dat hij na een contradic-
toir debat in raadkamer, niet on-
middellijk heenga en violen late 
zorgen, maar dat hij zich op de 
hoogte houde van een voor hem 
zoo belangr\ike beslissing als die 
omtrent zijn faillietverklaring, in-
zonderheid als hij ernstige en recht-
matige reden meent te hebben om 
tegen het verzoek op te komen. 
Maar, gesteld al bij den debiteur 
eene zorgeloosheid, die schril af-
steekt bij de zorg, door de wet voor 
de mogelijkheid der handhaving 
van zijne rechten en belangen ge-
dragen; hij late violen zorgen en 
bekommere zich om niets; - dan 
krijgt hij bovendien toch spoedig, 
bijna altijd binnen 24 uren, er ken-
nis van, door de aankondigingen 
in de bij art. 14 bedoelde couran-
ten, die onverwijld moeten plaats 
hebben en door het onmiddellijk 
optreden van den curator ingevolge 
de artt. 92 en 93. Dat h\i, om zijne 
grieven behoorl\ik te kunnen for-
muleeren, met den inhoud van het 
vonnis bekend moet zijn, is in den 
regel niet juist; het feit derfailliet-
verklaring toch is de grieve, waar-
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tegen hij zijne verwering, ook zonder het vo,nnis, gemeenlijk best kan 
formuleeren. Maar, eens aangenomen dat kennis van dell inhoud van 
het vonnis onmisbaar is, waar het spoedeischende zaken betreft wordt 
men aan de griffie's ook spoedig geholpen. Een afschrift van het vonnis 
van faillietverldaring, dat in den regel kort is, kan, ook bij drukke 
rechtbanken, althans binnen 24 uren te zijn, terwijl bovendien 
de gefailleerde zich van den in houd daarvan kan vergewissen, door in-
zage ter griffie, hetzij persoonlijll, hetzij door zijn raadsman. 

En wat betreft het verlangen, dat de termijn van appel eerst zou in-
gaan met de beteehning van het vonnis of met de aanllOndiging in de 
nieuwsbladen, het eerste zou slechts onnoodig bjdvel'lies en vermeerde-
ring van kosten veroorzaken, en het laatste, dien te laten ingaan met 
de aanllOncliging in de dagbladen volgens art. 14 , zou practisch al een 
uiterst gering verschil opleveren) omdat die aankondiging ingevolge art. 
14 »onverwiJ ld" geschiedt. 

Er is dus een termijn voor de verdediging der rechten 
van den debiteur en dan pleit alles er voor dat de toestand niet langer 
onzeker blijve dan noodig is. Voor de crediteuren moge in de voorloo-
pige uitvoerbaarheid een waarborg gelegen zijn - daarvoor is zij ook 
voorgeschreven -, zoolang er geene eindbeslissing is, blijft er een staat 
van onzekerheid die schadelijk en belemmerend werkt voor. beide partijen. 

Ook de termijn van verzet, veertien dagen even als nu het geval is, 
werd te kort geacht. Men had dien moeten doen loopen van de aankon-
diging in de bij art. 14 bedoelde nieuwsbladen. Dat dit practisch weinig 
onderscheicl zou mallen, is reeds opgemerkt. Maar buitendien is het tegen 
dien aangevoerde inclerdaad toch weinig afcloen cle. 

Men stelt hel geval , dat de debiteur »van de geheele tegen hem op-
gezette faillisRements-aanvrage , uitspraak en al, geheel onkundig" is. 
Maar plotseling uit de lucht vallende faillietverklaringen, die een niets 
vermoeclenden schuldenaar geheel onverwacht en onvoorbereid treffen, 

fictiën; het werkelijk leven kent ze niet. Gesteld echter, dat dit 
onjuist ware, en ooit een rechter daartoe medewerkte, de zoodanige 
faillietverklaarde heeft dan toch een termijn van veertien dagen of laat 
die maar 12 of 10 of 8 vrije dagen zijn. Maar, zegt men, eene rechtbank 
verre uit de buurt, een onbevoegde zelfs, kan de faillietverklaring heb-
ben uitgesproken. Ook in dit geval , doet het zich al immer voor, zal de 
gefai lleerde daarvan toch onmiddellijk door het optreden van curator (zie 
artt. 92-94), kennis krijgen. Bovendien mag er op gewezen worden 
dat in het geval, voorzien in het tweede lid van art. 8 aan 't slot, zelfs 
een veel langer termijn is gesteld dan de nu geldende wet toekent. 

Verslag der Eerste Kamer. I Antwoord der Regeering. 
Bij de uitbreiding van het fail -

lissement tot alle burgers, zullen 
zich voortaan meer dan vroeger, 
niet quaestiën voor-
doen omtrent . het al of niet ophou-
den van betalen en het al of niet 
bestaan eener opeischbare schu ld 
bij den aanvrager, quaestiën, waar-
van het al of niet failliet mogen 
verklaard worden afhangt. 

Is er nu, waar de tijd voor een 
eenigszins uitgewerkte schriftelijke 
uiteenzetting in den regel notoir 
te kort zal zijn) Waar aan den an-

In het Voorloopig Verslag wordt 
voorls de vraag gesteld of in het 
Ontwerp op eenigerlei wijze is ge-
zorgd, dat cle behandeling in appèl 
en cassatie eene behoorlijk voorbe-
reide en toegelichte kunne zijn, en 
die vraag beantwoord door er op 
te wijzen dat men in het ontwerp 
geen ander voorschrift ontdekt dan 
dat van art. 4, toepasselijk verklaard 
in artt. 9 en 12 »behandeling in 
raadkamer met. den meesten spoed". 
Hier en elders schijnt over de zorg 
voor een zooveel mogelijk spoedigen 
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deren l<ant onze procedure op mon-
delinge toelichting prijsstelt , doch 
bij de bekende opvatting van vele 
rechtscolleges, die van oordeel zijn, 
dat behandeling in raadllamer mon-
delinge toelichting door rechtskun-
dige raadslieden niet of noode ge-
doogt, op eenigerleiwijze in het 
ontwerp gezorgd, dat niettemin de 
behandeling in appèl of in cassatie 
eene behoorlijk voorbereide en toe-
gelichte kunne zijn 'I Men ontdellt 
in het wetsontwerp geen ander 
voorschrift dan dat van art. 4, 
toepasselijk verklaard in artt. 9 er: 
12, »behancleling in raadkamer 
met den meesten spoed". 

Het ware zaak geweest Of con-
tradictoire behandeling ter terecht-
zitting van het verzet, het appèl 
en de cassatie voor te schrijven, 
Of, blij ft men hechten aan de be-
handeling in raadkamer, te zorgen, 
dat aan partijen ook aldaar genoeg-
noegzame rechten van adstructie 
en defensie gewaarborgd werden. 

De meening werd echter uitge-
sproken, dat dit laatste het geval 
was en uit de bepalingen der wet 
zelve volgde. Daartegenover werd 
wel de vraag g'esteld, waarom dan, 
indien de meening juist ware , be-
handeling in raadkamer was voor-
geschreven; maar daarop werd ge-
antwoord, dat eene aan vraag tot 
faillietverldaringeene te kiesche zaak 
is om in het openbaar hehandeld 
te worden. Alleen bij de toepassing 
van rechtsmiddelen gericht tegen 
eene reeds uitgesproken faillietver-
klaring , zou openbare behandeling 
niet schaden, alt.hans niet uit het 
genoemde oog-punt. Wel, 
lijk , uit het oogpunt van spoed. Aan 
eene spoedige beslissing werd door 
andere leden meer dan door de 
bestrijders waarde gehecht. Het al 
of niet in staat van faillissement 
verl<eeren is geene zaak, die lang 
in het onzekere mag blijven. Heeft 
aan den eenen kant het belang van 
het verkeer de bepaling van art. 13 
doen voorstellen, aan den anderen 
kant moest gezorgd worden, dat 
eene eindbeslissing met den noodi-
gen spoed verkregen werd, 

afloop, in weini!, goedkeurcnden 
zin te worden gedacht. 
ook de bestaande wet luidt niet 
anders. Art. 766, derde lid, van 
het Wetboek van Koophandel zegt 
ook: »De arrondissements-recht-
ban k beschikt met den meestenspoed 
op het verzoekschrift", en met be-
trekking tot den staat van 
opvermogen bezigt art. 884, derde 
hd, van het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering dezelfde uit-
drukking. Heeft de praktijk dit 
ooit gewraakt '! Integendeel, zij heeft 
bewezen, dat oe bestaan oe wet in 
andere opzichten den vereischten 
spoed bij de verdere behandeling 
niet voldoende verzekert. In deze 
gebleken behoefte tracht dit ont-
werp te voorzien en, in plaats dat 
dit af te keuren kan zijn, mag het 
alsnog eene verdienste van dit on-
derwerp heeten, dat het aan die 
behoefte beter tegemoet komt. Dit 
echter daargelaten, moet buitendien 
het in het Voorloopig Verslag op 
de daar gestelde vraag gegeven 
antwoord minder juist geacht wor-
oen, daar' de vermelde ar tt. 9 en 
12, behalve naar art. 4, ook naar 
a.rt. 6, l>verhoor van den schulde-
naar" verw\izen en art. 12 mede 
naar art. 8. Het vierde en vijfde 
lid van dit artikel, gelijk ook art. 
10, lid 3, bevatten voorschriften, 
die ongetwijfeld zullen bijdragen tot 
eene behoorlijke voorbereiding van 
's rechters beslissing. Waar, gelijk 
in het Verslag terecht wordt opge-
merkt, onze procedure op monde-
linge toelichting prijs stelt, mag 
verwacht worden dat de rechtscol-
le!,es zich niet door eene opvatting, 
als in het Verslag wordt bedoeld, 
zullen laten leiden om, tegen 's wet-
gevers bedoeling , de belanghebben-
den tot mondelinge toelichting niet 
toe te laten, indien zij dit in hun 
belang achten. Dit te 
eer, omdat, gelijk reeds vroeger 
werd opgemerkt, (zie Verslag oer 
Commissie van Voorbereiding, sub 
art. 8, zesde lid, bI. 34 lhiervoor 
bI. 286]), de constante 
reeds bestaat, dat op een verzoek-
schrift, betreffende faillietverkla-
ring, ook waar dit in hooger beroep 
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is ingediend, des noodig zoo wel de verzoeker, als de persoon, tegen wien 
het is gericht, worden gehoord. 

De ondergeteekende meent zich dan ook geheel te mogen aansluiten 
bij de reeds in het Verslag aan het slot van dit artikel door andere leden 
uitgesproken meening , dat aan partijen door het ontwerp genoegzame 
rechten van adstructie en defensie gewaarborgd worden. Daarmede ver-
valt tev.ens de noodzall elijkheid van eene contradictoire behandeling ter 
terechtzitting van het verzet, het appèl en de cassatie, eene wijze van 
behandeling die ook de bestaande wet niet kent, en waartegen in het 
Verslag vers<.:hillende bezwaren zijn aangevoerd . Trouwens, ook buiten 
den omslag van schriftelijke conc\usiën en andere formaliteiten, kan de 
behandeling eene behoorlijk voorbereide en toegelichte zijn. 

Eene algemeene opmerking ten . aanzien van de wijze, waarop de ter-
mijnenregeling van het ontwerp bestreden wordt, mag de ondergetee-
kende hier niet terughouden. Zij is dat daaraan ten grondslag ligt eene 
onderstelling, die niet mag worden toegelaten omdat daarvoor geene 
gegronde aanleiding bestaat; de onderstelling namelijk, dat waar eene 
procedure in raadkamer is voorgeschreven, de rechter geneigd zou zijn 
of den toeleg zou hebben, de partijen, speciaal den debiteur, er buiten 
te houden en in de verdediging te belemmeren. Zoodanige onderstelling 
is ten eenenmale ontoelaatbaar. 

Verslag der Eerste Kamer. Äntwoord der Regeering. 
Art. 8, tweede lid. In eene af- Wat in het Verslag tegen de 

deeling werd de meening uit ge- meening, in eene afdeeling uitge-
sproken, dat het recht van verzet sproken, dat het recht van verzet 
aan den schuldenaar, die niet ge- voor den schuldenaar, die niet ge-
hoord is, toegekend, zou ku n nen hoord is, wel zou kunnen verval-
vervallen , en dat het rechtsmiddel lAn, werd aangevoerd, komt den 
van appèl voor alle gevallen vol- ondel'geteekende juist en afdoende 
doende was. Deze meening vond voor. 
geene instemming. Door het toe-
kennen van het recht van verzet wordt eenvoudig de gewone procedure 
gevolgd, bovendien het ontnemen daarvan de schuldenaar in 
slechter conditie zou komen door het verliezen van een instantie. 

Artikel 9. 
Bij afwijzing van de aangifte of aanvraag tot faillietverklaring 

bestaat recht van hooger beroep, gedurende acht dagen na den 
dag der afwijzing. 

Hetzelfde geldt bij vernietiging der faillietverklaring ten gevolge 
van verzet, in welk geval van het hooger beroep door den grif-
fier van het gerechtshof, waarbij het is aangebracht, onvf1rwijld 
wordt kennis gegeven aan den griffier van de rechtbank die de 
vernietiging heeft uitgesproken. 

De instelling ' en behandeling van het hooger beroep geschiedt 
op de wijze in de artikelen 4 en 6 voorgeschreven. 

O. R. 0 , Art. 9 (9). Bij afwijzing van de aangifte of aanvraag tot fail-
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lietverklaring bestaat mede recht var, hooger beroep, gedurende 
acht dagen na den dag der afwijzing. . 

De instelling en behandeling van het hooger beroep geschiedt 
op de wijze in de artikelen 4 en ti voorgeschreven. 

Memorie van Toelichting. 
l Zie ook op art. 8, bI. 2831- Artikel 9 geeft ook den schuldenaar recht 

van hooger beroep bij afwijzing z,jner aangifte tot faillietverklaring. Met 
het oog op de verplichting, hem bij artikel 5 [vervallen; zie bij art. 41 
opgelegd, mag dit terecht wenschelijk geacht worden. 

»Aannaag" omvat hier (in artikel 9) zoowel het verzoek van een 
schuldeischer, als het requisitoir vau den Officier van Justitie. 

Voor het hooger beroep in geval van afwijzing der aangifte of aanvraag 
tot faillietverklaring is, in afwijking van het bepaalde in art. 8 r 81, een 
termijn van acht dagen aangenomen, omdat bij der faillietver-
klaring niet zulk een dringende behoefte bestaat aan eene spoedige eind-
beslissing als wanneer de faillietverklaring is uitgesproken. Immers eene 
afw\izende beschikking heeft de handhaving van bestaande rechtstoe-
standen tengevolge , terwijl daarentegen de faillietverklaring in die toe-
standen wijziging brengt. 

Advies van den Raad van State. I 
Art. 9, 2de lid. Ook hier wordt 

ten onrechte naar art. 4 van het 
ontwerp verwezen. Op grond van 
het bij het vorige artikel npge-
merkte is wijziging noodzakelijk. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art.9, 2de lid. Ten opzichte van 

de bedenking van den Raad van 
State, veroorlooft de ondergetee-
kende zich, ook in verband met 
het hierboven l bI. 2841 ad art. 8, 
6de lid, opgemerkte, te verwijzen 

naar de Memorie van Toelichting ad artt. 4, 5 en 6 [4 en 61 en be-
paaldelijk naar hetgeen daaraan thans is toegevoegd. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 9. In verband met het naar 

aanleiding van art.l 8, zevende lid, 
opgemerkte, verklaarde de Minister, 
dat dit artikel aldus zal moeten wor-
den gewijzigd: 

»Bij afwijzing van de aanO"ifte of 
aan vraag tot faillietverklaring bestaat 
recht van hooger beroep gedurende 
acht dagen na den dag der afwijzing. 

»Hètzelfde geldt bij vernietiging 
der faillietverklaring ten gevolge van 
verzet, in welk geval van het hooger 
beroep door den e-riffier van het 
gerechtshof, waarbij het is aange-
bracht, onverwijld wordt .kennisge-
geven aan den griffier van de recht-
bank, die de vernietiging heeft uit-
gesproken. 
. »De instelling en behandeling van 
het hooger beroep geschiedt op de 
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wijze, in de artikelen 4 en 6 voor-
geschreven". 

G. O. art. 9 := art. 9 der wel 
l Zie verder het Verslag van de Eerste Kamer met het Antwoord der 

Regeering op art. 8 bI. 297 vlg.]. 
------

Artikel 10. 
Elke schuldeischer, met uitzondering van hem die de failliet-

verklaring heeft verzocht, en elk belanghebbende heeft tegen de 
faillietverklaring recht van verzet gedurende acht dagen na den 
dag der uitspraak. 

Het verzet geschiedt bij een verzoekschrift in te dienen ter 
griffie van het rechtscollege, dat de faillietverklaring heeft uit-
gesproken. 

De voorzitter bepaalt terstond dag en uur voor de behande-
ling. Uiterlijk op den vierden dag, volgende op dien waarop 
hij zijn verzoek heeft ingediend, wordt door den verzoeker van 
het gedane verzet, alsmede van den tijd voor de behandeling 
bepaald, b\j deurwaarders-exploot kennis gegeven aan den schul-
denaar en, indien de faillietverklaring door een schuldeischer is 
verzocht, ook aan den procureur, die namens dezen het verzoek 
tot faillietverklaring heeft ingediend. 

De kennisgeving geldt voor oproeping van den schuldenaar 
en van dien schuldeischor. 

De behandeling geschiedt op de wijze bij artikel 4 voorge-
schreven. 

Artikel 11. 
De schuldeischer of de belanghebbende, wiens in het vorige 

artikel bedoeld verzet door de rechtbank is afgewezen, heeft recht 
van hooger beroep, gedurende acht dagen na den dag der af-
wijzing. 

Hetzelfde geldt, bij vernietiging der faillietverklaring door de 
rechtbank ten gevolge van dat verzet, voor den schuldenaar, 
den schuldeischer, die de faillietverklaring verzocht heeft, en 
het Openbaar Ministerie, in welk geval tevens het tweede lid 
van artikel 9 van toepassing is. 

De instelling en behandeling van het hooger beroep geschiedt 
op de wijze in de artikelen 4 en 6 voorgeschreven. 

Is het verzet bij het gerechtshof gedaan, dan is hooger beroep 
uitgesloten. 

O. R. O. Ol1tbl'eekt. 
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Memorie van Toelichting. 
LArtt. 8-10. In het ontwerp 1 is vervallen het recht van verzet tegen 

de faillietverklaring dat artikel 791 7de lid Wetboek van Koophandel 
aan »alle andere schuldeischers" (d. w. z. aan hen die geen aanvrage 
deden tot failliet verk laring) »en alle belanghebbenden" toeken t. Het 
faillissement is een maatregel in het belang van alle schuldeischers; 
immers bet strekt tot behartiging der belangen van allen, die bij den 
boedel geïnteresseerd zijn. Van benadeeling of tegenstrijdig belan!)' van 
dezen of genen schuldeischer kan dus geen sprake zijn. Als voorbeeld 
van een derden belanghebbende wordt gewoonlijk aangehaald de mede-
contractant bij eene »overeenkomst", die tengevolge der faillietverklaring 
nietig wordt (art. 774 Wetboek van Koophandel). Dergelijke belangheb-
benden kunnen volgens het Ontwerp niet meer voorkomen, daar geen 
handelingen van den schuldenaar meer absoluut nietig zullen zijn. An-
dere belanghebbenden laten zicb moeilijk denken, waarom men veilig 
mag aannemen, dat het rechtsmiddel van artikel 791 .zevende lid Wetboek 
van Koophandel door niemand gemist zal worden. BI\ikens de gerechte-
lijke statistiek werd in tien jaren tijds, van 1879-1888, slechts éénmaal, 
in 1880, eene faillietverklaring ten gevolge van verzet van schuldeischers 
of andere belanghebbenden vernietigd; een cijfer dat welsprekender 
dan lange betoogen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
lAl-t. 81- Ten slotte werd door de 

Commissie de wenschelijkheid be-
toogd, dat in het ontwerp alsnog 
werd opgenomen eene soortgelijke 
bepaling, als thans voorkomt. in het 
zevende lid van art. 791 , Wetboek 
van Koophandel, omtrent het recht 
van verzet tegen eene faillietverlda-
ring en het recht van hooger beroep. 

De Minister kon echter die wen-
schelijkheid, althans vooralsnog, niet 
deelen. Aan zoodanige bepalilJg waren 
zijns inziens nadeelen verbonden, die 
door het zeer t wij felachtig voordeel 
daarvan geenszins werden opgewogen. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(21 April 1893). 

Amendement van de Commissie van Voo"be1'eiding om achter art. 9 te doen 
volgen twee nieuwe artikelen: 

art. 9bis = art. 10 der wet , behalve dat in de tweede zinsnede van alinea 3 
werd gelezen: "Uiterlijk op den tweeden dag" enz. 

art. 9ter = art. 11 der wet. 

De heer HARTOGH, lid de,' Commissie van Voorbe"eiding: De Kamer heeft 
in de laatste dagen vooral met bezorgdheid nagegaan, of niet volgens het ontwerp 
een schuldenaar, tegen zijn wil al te lichtvaardig failliet zou kunnen verklaard 
worden. 

Het amendement, dat de Commissie van Voorbereiding thans in behandeling 
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brengt , heeft juist het omgekeerde geval op het oog, namelijk indien iemand 
aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan, en werkelijk failliet verklaard is, 
zonder te behooren tot die personen, welke opgehouden hebben te betalen. Het 
kan zich bij voorbeeld voordoen, dat iemand, die volkomen solvent is, maar die, 
geassocieerd zijnde, van zijn cumpagnon niet af kan komen, gebruik heeft gemaakt 
van het middel om zich failliet te doen verklaren, ten eiude daardoor ontbonden 
te zien de vennootschap, daardoor ontslagen te worden vau zijn compagnon. 

In de tegenwoordige faillietenwet is daarom aan eIken schuldeischer en aan 
eIken belanghebbende het recht van verzet gegeven tegen de faillietverklaring in 
art. 791, al. 7. Nu hebben zoo wel het ontwerp van de Staatscommissie als dat 
der Regeering die bepaling niet overgenomen. De bedoeling van dit amendement 
is eenvoudig, om dat recht van verzet te behouden, hetwelk de tegenwoordige 
wet aan de crediteuren, aan de belanghebbenden toekent. 

Welke zijn de redenen, waarom de Regeering op het voetspoor der Staatscom-
missie dat middel van verzet wil opheffen? Men kan ze vinden in de Memorie 
van Toelichting op bladz. 18. "Het failli ssement" wordt gezegd, "is een maatregel 
in het belang van alle schuldeischers; immers het strekt tot behartiging der be-
langen van allen, die bij den boedel geïnteresseerd zijn. yan benadeeling oftegen-
strijdig belang van dezen of genen schuldeischer kan dus geen sprake zijn". 

Is dat wel juist? 
Ik meen van niet; ik meen dat de opmerking in hare algemeenheid onjuist is. 
Het is waar: heeft er op houding van betaling plaats, dan is het doel van de 

faillietverklaring om te zorgen voor de paritas maar daarom hebben 
crediteuren er nog wel belang bij, dat een solvent debiteur niet failliet ga. Indien 
waar ware hetgeen de Regeering zegt, dat de crediteuren zonder onderscheid nooit 
benadeeld kunnen worden door een · faillissement, dan zou ook de rechtbank niet 
het recht moeten hebben, zich ambtshalve tegen de aangifte tot faillietverklaring 
te verzetten. Ik weet niet, of de Kamer dit begrijpt, ik zal dus trachten het 
argument eenigszins duidelijker te maken. 

Indien iemand failliet verklaard wenscht te worden, en daartoe de vereischte 
aangifte doet, heeft de rechtbank ambtshalve het recht om de faillietverklaring 
toch niet uit te spreken. Dat is bepaald in het geldende recht en is evenzeer 
voorgeschreven in het ontwerp. En waarom heeft men den rechter die bevoegdheid 
verleend en wil men haar thans handhaven? Omdat de wetgever begrepen heeft, 
dat het zeer goed mogelijk is, dat iemand om bijbedoelingen zich failliet wil laten 
verklaren en het in het belang kan zijn van de crediteuren of van andere perso-
nen, dat die toeleg niet gelukt. Welnu , ik vraag nog eens , indien de rechtbank 
ambtshalve niet verplicht is om op elke aangifte tot faillietverklaring, deze nit 
te spreken, waarom dan niet aan eIken belanghebbende, aan eIken schuldeischer 
het recht gegeven om in verzet te komeu tegen de faillietverklaring, indien zij 
wordt uitgesproken? 

De Memorie van Toelichting zegt verder : "andere belanghebbenden laten zich 
niet denken, want overeenkomsten zullen ten gevolge van de faillietverklaring 
niet meer nietig worden, daar de handelingen van den schuldenaar niet meer 
absoluut nietig zullen zijn". 

Ik geloof dat hier in den gedachtengang van de Memorie van Toelichting ver-
warring heerscht. 

Het is waar, dat, wanneer eens het faillissement is uitgesprokeu, het ontwerp 
geene bezwal'eu in den weg legt aan het aangaan van nien we verbiutenissen door 
den gefailleerde. Volgens het ontwerp zal ook de gefailleerde verbintenissen kunnen 
aangaan, derden kunnen verbinden en tegènover derden verbonden kunnen zijn. 
Maar daarover loopt immers de q uaestie niet. Men heeft hier niet het oog op 
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verbintenissen, die de gefailleerde , eens failliet zijnde, zal aangaan, maar op 
verbintenissen, die vroeger door hem zijn gesloten en waaraan een einde zal 
komen. En dan vraag ik, of het ondenkbaar is, dat er in dat opzicht belang-
heb benden zij n, die door de faillietver klaring ben adeeld zullen worden? Is het 
voor den compagnon niet van overwegend belang, wanneer zijn associe zich failliet 
laat verklaren en daardoor de maatschap tusschen hem en den gefailleerde ophoudt? 
Kan de lastgever of lasthebber er dan geen belang bij hebben, wanneer de 
lasthebber of lastgever failliet gaat? Kan iemand, wien iets is geschonken, er 
geen belang bij hebben dat het faillissement van den schenker niet op een be-
paalden dag wordt nitgesproken? 

Vooral bij dit ontwerp is het mij onbegrijpelijk, dat èn èn 
Regeering het middel van verzet tegen faillietverklaring, wat wij nu hebben, 
zouden willen opheffen, omdat juist bij dit ontwerp bij de artt. 35 [35] en volgende 
aan de faillietverklaring verschillende gevolgen ook voor derden verbonden worden. 
Bij voorbeeld zal door de faillietverklaring - ik erken zeer te recht - het 
huurcontract ophouden, zullen in vele gevallen wederkeerige overeenkomsten als 
geëindigd beschouwd worden, zal de betrekking van den beambte tot den gefail-
leerde ophonden. Zijn nl!- niet in al die gevallen daarbij derden betrokken, allen 
belanghebbenden, die, ofschoon zij zeI ven geen crediteuren behoeven te zijn van 
den persoon die het faillissement heeft, aangevraagd, toch door de faillietverklaring 
getroffen worden, welke op hnnne recbtsbetrekking gl'ooten, overwegenden invloed 
heeft? Zouden nu die personen niet het recht moeten hebben, een recht, dat zij 
volgens de tegenwoordige wet bezitten, om iudien zij goede gronden kunnen 
aanvoeren, tegen de faillietverklaring in verzet te komen en aau te toonen, dat 
de faillietverklaring alleen om bijbedoelingen is aangevraagd en een degelijken 
grond mist? 

De Regeering zegt eindelijk in hare Memorie van Toelichting, dat het middel 
van verzet door haar daarom niet is overgenomen, omdat het zoo zelden in de 
practijk is voorgekomen, dat het in toepassing is gebracht. Kan men echter zeg-
gen, dat een rechtsmiddel slecht is, omdat het in de practijk niet dikwerf wordt 
gebruikt? Men moet niet vergeten, dat een rechtsmiddel ook eene zeer groote 
preventieve kracht kan bezitten. Menigeen heeft wellicht eene aan vrage tot failliet-
verklaring achterwege gelaten, wetende dat belanghebbenden daartegen in verzet 
zouden knnnen komen. 

Wie weet, of niet juist die preventieve kracht van de tegenwoordige wet een 
heiIzamen invloed heeft uitgeoefend? Daarenboven - ik herinner aan het ge-
zegde over de artikelen 35 en volgende - zonder eenige quaestie zal bij aanneming 
van dit ontwerp het aantal belanghebbenden bil eene faillietverklaring veel grooter 
zijn dau nu, en dus ook het middel van verzet veel meer van toepassing kun-
nen zijn. 

Laat ik hierbij eindelijk nog mogen herinneren dat nadat het ontwerp deze 
Kamer bereikt heeft, nog in twee gevallen van het middel van verzet , ook met 
goed sncces gebrnik is gemaakt. 

Het eerste geval is reeds in ons Verslag vermeld op bladz. 33 l zie op art. 8 
bI. 284J. 

Beweerd werd toen onder andere dat een schuldenaar , ofschoon ergens anders 
wonende, zich in Amsterdam heeft doen failliet verklaren , in strijd met de be-
langen van zijne crediteuren. 

Iemand, die het onaangenaam vindt failliet te gaan op de plaats waar hij zijn 
werkelijk bedrijf uitoefent, laat zich failliet verklaren op eene andere plaats. Dit 
kan in st,rijd zijn met het belang der crediteuren, die zoodoende gedwongen wor-
den op eene wellicht zeer ver verwijderde plaats hunne rechten geldig te maken. 
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Welnn, gelu li:kig, iudien in zoodanig geval het recht van verzet bestaat. Ik 
zeg : gelukkig, want wie ter wereld zou, indien dat recht niet bestaat, in zoodanig 
geval het vonnis van faillietver klaring kunnen casseeren? 

Wat het laatste geval betreft, dit is, geloof ik, aan ieder onzer bekend. Het 
kon echter niet in ons Verslag worden opgenomen, omdat het zich eerst later 
heeft voorgedaan. 

Ik bedoel het geval, waarbij - laat ik het maar met naam en toenaam noemen -
het waterschap Groot-Mijdrecht zich in staat van kennelijk onvermogen heeft laten 
verklaren, en wel bij vonnis, den 19 November 1892 te Utrecht nitgesproken. 

En waarlijk, het is zeer goed te begrijpen, dat de schuldeischers tegen dat 
vonnis in verzet kwamen. Afgescheiden toch van de vraag of volgens ons tegen-
woordig recht op de déconfiture een waterschap wel in staat van kennelijk on-
vermogen kan verklaard worden, waren toen werkelijk de gevallen nog niet 
aanwezig, waarin eene zoodanige verklaring behoorde te worden uitgesproken. Er 
was namelij k nog niet in toepassing gebracht art. 19 der wet van 1855, door de 
lasten om te slaan over de ingelanden en dezen dus tot betaling te verplichten. 

In het geheele land gingen toen stemmen op, die het gelukkig vonden dat die 
staat van kennelijk onvermogen toen is kunnen worden ingetrokken, en dit is 
alleen mogelijk geweest door het ingesteld verzet van een of meer crediteuren. 

En nu vraag ik: waarom zonden wij dit middel, die gelegenheid voor het ver-
volg afsnijden? 

Ik zie daarvoor inderdaad geen enkele reden. Men zou alleen tegen mij kunnen 
aanvoeren: wanneer gti het recht van verzet geeft, dan ontstaat er alweder een 
nieuw middel om te procedeeren. Maar ik kan daaróp volstaan met eene herha-
ling van hetgeen hedenmorgen doot den heer Rink gezegd is: daartegen is gewaakt 
bij dit wetsontwerp, immers, gedurende het verzet gaat toch het faillissement 
door en oefent het toch zijne werking nit. In dat opzicht bestaat er dus geen 
bezwaar; opgehouden wordt de zaak niet, alles blijft zijn gewonen loop houden. 

Ik begrijp inderdaad niet, welke reden er kan bestaan, om een rechtsinstituut, 
dat men werkelijk noodig kan hebben, dat blijkbaar niet alleen preventief maar 
ook repressief noodig is geweest, af te schaffen. 

Ziehier de aanleiding, die er voor ons bestaan heeft het amendement in te dienen. 
Wat betreft den vorm, dibnaangaande geloof ik zeer kort te kunnen zijn. De 

vorm van ons amendement sluit zich aan aan het wetsontwerp. . 
Wij hebben daarom zooveel mogelijk de bewoordingen van de artt. 8 en 9 [8 

en 9 J overgenomen en den termijn die in de tegenwoordige wet voor het verzet 
op 30 dagen gesteld is, verkort tot 8 dagen. Gedurende acht dagen na uitspraak 
van het vonnis zal men het recht van verzet hebben. Wij achten dit voldoende , 
omdat binnen dien termijn het bekend is en ieder belanghebbende 
dus voldoende gelegenheid heeft om, indien hij wil, in verzet te komen. Ook voor 
hooger beroep achten wij den termijn van acht dagen voldoende. Om zoo weinig 
mogelijk oponthoud te veroorzaken, hebben wij voorts bepaald, dat, voor het 
geval, dat de faillietverklaring uitgesproken is niet door de rechtbank maar door 
een gerechtshof, - hetgeeu natuurlijk mogelijk is, indien eene faillietverklaring 
uitgesproken is door een gerechtshof, nadat de rechtbank die geweigerd heeft -
het verzet niet zal geschieden bij de rechtbank, doch terstond kan plaats hebben 
bij het gerechtshof, waardoor ééne instantie wordt uitgewounen. 

Ziehier den inhond en de bedoeling onzer amendementen toegelicht. Alleen nu 
art. 8 18 J eenige wijziging ondergaan heeft, is het noodig, om ons amendement 
in· harmonie te brengeu met de aan- en overgenomen amendementen van den heer 
Rink; nu moet in de derde alinea gelezen worden: "uiterlijk op den vierden dag" 
in plaats van: "uiterlijk op den tweeden dag". 

20 
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Het zij ons vergnnd deze wijziging in ons amendement aan te brengen. 
Over de wijzigingen in de artt. 5 en 10 [5 en 12), die eerst na de aanneming 

van de artt. 9 bis en tel' noodig zullen zijn, mag ik nn nog niet spreken: 

De heer SMIDT, ltIin'Ï. tel· van Justitie: De zaak, die ter sprake wordt ge-
bracht ten gevolge van het amendement der Commissie van Voorbereiding, i,s niet 
zonder gewicht. Betrekkelijk is de discnssie daarover weinig voorbereid. In de 
stnkken zal men daarvan nagenoeg geen melding gemaakt zien. In de Memorie 
van Toelichting, bladz. 18 [zie hiervoor bI. 302), is verklaard, waarom het ze-
vende lid van art. 791 van het Wetboek van Koophandel niet werd overgenomen ; 
maar op eene opneming van die bepaling is in het Verslag niet aangedrongen. 
Later is er een vonnis bekend geworden in de zaak van het waterschap "Groot-
Mijdrecht" en, zooals het wel eens meer gebeurt, heeft deze Une zaak bij prac-
tiseerende jnristen indruk gemaakt. 

Dit heeft althans teweeggebracht, dat de Commissie van Voorbereiding gemeend 
heeft, dat een herstel of een wederopnemen van de oude bepaling van het Wet· 
boek van Koophandel in dit ontwerp noodzakelijk zou zijn. 

Op mij heeft de zaak van Groot-Mijdrecht, toen ik haar goed bezag, in betrek-
king tot deze q uaestie, geen indruk hoegenaamd achtergelaten. 

Eenvoudig voorgesteld is dA vraag, waarop het aankomt deze: 
Iemand heeft zich failliet laten verklaren. Is het nu noodig, dat tegen deze 

faillietverklaring kan worden opgekomen door schuldeischers of belanghebbenden ? 
De geachte afgevaarde, lid der Commissie van Voorbereiding, dien wij zoo even 

gehoord hebben, heeft te kennen gegeven, dat er belang bij kan zijn, omdat de 
debiteur zich failliet kan doen geven, zonder daartoe leidende, geldige reden, 
maar met de eene of andere bij bedoeling. 

Ik had gedacht, dat de toevoeging die wij ten gevolge van den loop der dis-
cussiën gekregen hebben bij art. 6 (6), misschien in zekere mate de Commissie 
zou hebben bevredigd, omdat de rechter nn het belang van de schuldeischers 
telkens opzettelijk heeft te overwegen, en dus voO!' hen het bedoelde middel van 
verzet nog minder wordt gevorderd. Maar voor een oogenblik aangenomen, dat 
er schuldeischers of belanghebbenden kunnen zijn, die tegen eene faillietverklaring 
op eigen aanvraag, met bijbedoelingen gedaan, moeten kunnen opkomen, dan zou 
ik toch aan de Commissie willen vragen, of zij het doel, dat zij beoogt, niet 
voorbij streeft. Want bezwaar kan er dan toch alleen bestaan, indien de debiteur 
zich met eene bijbedoeling laat failliet verklaren, en het middel van verzet zou 
dus ook alleen behoeven toegestaan, te worden tegen faillietverklaring op eigen 
aanvrage van den schuldenaar. Maar nu stelt de Commissie voor, dat recht van 
verzet te geven tegen elke faillietverklaring, welke ook, derhalve mede tegen die, 
uitgesproken op een verzoek van schuldeisûhers. 

Van gevallen, waarin schuldeischers belang kunnen hebben bij de opheffing 
van eene faillietverklaring van hun debiteur, heeft de geachte spreker twee vour-
beelden bijgebracht die zijn voorgekomen. Ik kan en zal er straks een derde bij-
voegen. Dat zijn dan over ruim 50 jaren van de gevallen die zich hebben voor· 
gedaan, drie, die worden aangevoerd. Het eerste betrof iemand die den rechter in 
dwaling had gebracht aangaande de competentie der rechtbank en zich daardoor 
buiten zijne woonplaats failliet had doen verklaren. Het was eenige meerdere last 
voor de crediteuren in die woonplaats (voor andere echter wellicht minder moeite), 
dat de boedel. van dien man niet meer in 'hunne nabijheid werd beredderd; maar 
is nu zulk eene zeldzame zaak en, al kwam ze meer voor, is zij nu van die beo 
teekenis, dat daarom een afzonderlijk rechtsmiddel met verzet, hooger beroep en 
cassatie moet worden behouden? 
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Een tweede voorbeeld, mij bekend, niet door het geachte lid der Commissie 
aangevoerd, was dit· Men is opgekomen tegen eene faillietverklaring, omdat de 
schuldenaar geen koopman was. Een crediteur wilde deh man wellicht in gijzeling 
hebben. De debiteur vroeg intusschen faillietverklaring en beschouwde deze dns, 
hoewel in deze Vergadering daarover anders gedacht werd, als verkieslijker dan 
de staat van kennelijk onvermogen. Is nu, naar aanleiding van een dergelijk 
geval, dat zich volgens deze wet, wegens het vervallen van een afionderlijk in-
stituut voor kooplieden en particnlieren, niet meer kan voordoen, eene geheel nieuwe 
instantie met den daaraan verbonden omslag gerechtvaardigd? 

Dit wat schnldeischers betreft. Maar nu de belanghebbenden? Daaromtrent zal 
ik nog het eerste voorbeeld moeten vernemen. Intusschen daarvan denkt men zich 
mogelijke eventueele gevallen. De geachte spreker heeft eenige casus positiën aan-
gegeven. Hti gewaagde van eene vennootschap onder firma. Een der firmanten 
kan wenschen het failliRsement aan te wenden , om zich van zijn contract van 
vennootschap te ontslaan. Kan het middel van verzet daartegen iets uitrichten? 
Is er mogelijkheid, om, als die man het er op aanlegt , het faillissement te ver-
ijdelen? Zal die firmant geen prive-schulden kunnen aangaan, waardoor hij · dan 
toch failliet moet worden verklaard, zonder dat eenig verzet van zijn firmant iets 
kan baten? 

Er is - zoo zeide men - nog iets anders mogelijk. Iemand kan een huis of 
een kantoor gehuurd hebben en wil van de huur af; of hij heeft met een bediende 
een dienstcontract aangegaan en hij -wil van dien bediende zich ontslaan. Zal 
iemand ter wereld zich nu failliet laten vel'klaren, alléén om van die huur of 
van dien bediende zich te kunnen ontdoen? 

Het is geeu casus dabilis, dat iemand een paardeumiddel , als het faillissement 
van zich zelven , zal aanwenden om van dergelijke betreleleelijle minieme zaak be-
vrijd te worden. En wil hij ernstig dat middel toch aanwenden, kan dan een 
verzet iets baten? Die man zal dan toch zich brengen in den toestand, dat hij 
werkelijk ophoudt te betalen. En wanneer hU in dien staat verkeert, zal het 
middel van verzet den verhuurder of bediende toch geen zier kunnen helpen. 

Nu blijft nog over de zaak van het waterschap Groot-Mijdrecht, die dan het 
eclatant voorbeeld is van de noodzakelijkheid, om het verzet van art. 791, lid 7, 
Koophandel te behouden. Al hadden wij werkelijk slechts één afdoend geval in 
de 50 jaren, dan zou - ik erken het - ook voor mij de wederinvoering van de 
voorgestelde nieuwe procedure gerechtvaardigd zijn. Wat is er echter van die 
zaak? Dat waterschap had zich in staat van kennelijk onvermogen laten verkla-
ren; hier kwam eene schuldeischer tegen op. Op grond dat volgens art. 19 der 
wet van 12 Juli 1855 (Staatsblad nO. 102) ter voorloopige voorziening in sommige 
waterstaatsbelangen , Gedeputeerde Staten een omslag over de ingelanden kunnen 
regelen en doen, ter betaling der schulden, heeft de rechtbank te Utrecht, bij 
vonnis van 19 November 1892, het ingesteld verzet gegrond verklaard en den 
staat van kennelijk onvermogen, waarin het waterschap was verklaard, opgehe-
ven. Ik treed niet in eene beoordeeling dier uitspraak. Maar de zaak zelve is zeer 
onschuldig en voor de schuldeischers was het geheel onverschillig, ofzij het verzet 
hadden en hoe daarop werd beslist.-

Zal deze zaak eenig gewicht in de schaal leggen ten voordeele van hnn amen-
dement, dan moeten de voorstellers ook aantoon en , dat ten gevolge van het verzet 
eenig voordeel verkregen werd, of dat, indien dat verzet er niet ware geweest, 
er eenig nadeel zoude zijn toegebracht. De opposant heeft gelijk gekregen, maar 
hU is er niet beter door geworden, en ik ben er sterk op, dat er geenerlei nadeel 
aan verbonden geweest zou zijn, indien genoemd waterschap in staat van kennelijk 
onvermogen ware gebleven. Art. 19 van de wet van 1855 bleef immers van kracht , 
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onverschillig of er al dan niet een staat van kennelijk onvermogen ware uitge-
sproken. Er zijn toch slechts twee gevallen denkbaar: 1°. het geval dat de curator, 
die treedt in het beheer van het vermogen van het waterschap, de toepassing van 
art. 19 der wet van 1855 van Gedepnteerde Staten vraagt. Voldoen dezen daaraan, 
dan worden de crediteuren betaald. Maar stellen wij de ongunstigste eventualiteit, 
dat Gedepnteerden in den toestand waarin het waterschap verkeert, bezwaar ma-
ken art. 19 toe te passen. Ik geloof niet, dat Gedeputeerde Staten dat zouden doen, 
maar stel dat zij het deden - welk nadeel ware daaraan dan verbonden? Dan 
zou 2°. het tweede geval zich voordoen. De curator zou den boedelliquideeren 
en aan de schuldeischers de percenten uitkeeren, die er uit kwamen, waarmede 
dan, volgens dit wetsontwerp, het faillissement zou zijn geëindigd, het bestuur 
van het waterschap het beheer terugkrijgen, de schuldeischers voor de onvoldane 
percenten hunne rechten kunnen doen gelden en dan volgens genoemd art. 19 der 
wet van 1855 toch worden gehandeld. 

Het is daarom onbegrijpelijk, welk voordeel er verkregen is en wordt ten ge-
volge van het hier opnieuw voorgesteld middel van verzet. 

Ik hoor daar van geachte zijde zeggen, dat het waterschap door het faillisse-
ment niet kan blijven bestaan. Waarom niet? Ik ga verder: daaromtrent geloof 
ik zelfs niet dat er twijfel kan wezen. Het is immers een publiekrechtelijk lichaam, 
dat alléén naar de regelen van 't publiek recht wordt opgeheven, maar niet kan 
verdwijnen ten gevolge van een burgerrechtelijk instituut. 

Neem slechts een ander geval: eene burgerlijke gemeente kan ook failliet ver-
klaard worden. Art. 2 van dit ontwerp toch vermeldt: iedere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging. Zou men nu kunnen meenen dat wanneer eene gemeente, 
die had opgehouden te betalen - het geval heeft zich voorgedaan - indien zij 
failliet werd verklaard, alleen daardoor als burgerlijke gemeente verdwijnt? Het 
is onmogelijk, omdat het bestaan der burJ1:erlijke gemeente als zoodanig niet af-
hankelijk is van den staat van haren privaten vermogenstoestand. 

En zoo is het ook met het waterschap. 
Wanneer men nu dit alles nagaat, dan blijft het bewijs dat men voor 't behoud 

van art. 791, lid 7, Koophandel moet bijbrengen, nog te leveren. Al hetgeen 
aangevoerd is, bewijst niets voor de noodzakelijkheid, zelfs niet voor het nut van 
dat behoud. 

Zal men nu echter zeggen, dat wanneer er dan immers geen nadeelen door ont-
staan, men dan het middel toch wel veiligheidshalve kan aanhonden ? 

Mij dnnkt het al1twoord is eenvoudig. Het is hoogst ongewenscht, DOodeloos 
gelegenheid tot het voeren van procednres te geven. Volgens de tegenwoordige wet 
bestaat het. En nu heeft zich eeu geval voorgedaan, dat met gebruikmaking van 
het 7de lid van art. 791, een proces over eene faillietverklaring van 1888 tot 
1891 voortgeduurd heeft. 

Nu weet ik wel, dat met de kortere termijnen van dit wetsontwerp het mis-
schien niet zoo lang zou duren . Maar het is niet met zekerheid te zeggen. Die 
termijnen moeten toch wel in acht genomen worden door partijen, maar hoe de 
zaak loopen zal wanneer de zaak eenmaal bij den rechter aanhangig is, daarom-
trent kan de wet niets bepalen. Daarom is stellig de openstelling der gelegenheid 
tot eene incidenteele procedure, die niet volstrekt noodig is, ongewenscht, èn om 
het tijd verlies èn om den omslag èn om de kosten. 

Nu heeft de heer Hartogh - gelijk ook door den heer Rink in ander verband 
was herinnerd - gezegd, dat er geen oponthoud zal zijn, oindat de curator met 
zijn werk kan voortgaan. 

Dat is waar, doch feitelijk zal dat toch slechts tot weinig zich bepalen. Meent 
men dat de voortgang op dezelfde wijze zal plaats hebben als wanneer de zaak 
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niet in pendenti was? Wanneer en zoolang het onzeker is of eene faillietverkla-
ring wel in stand zal blijven, doet de curator alles wat noodig is om te conser-
veeren en te prepareeren , maar niets of zoo weinig mogelijk wat zou kunnen 
praejudiceeren. Hem is wel het "echt gegeven om voort te gaan, behalve met 
akkoord of vereffening, maar ieder verstandig en beleidvol man zal in dergelijken 
precairen toestand geene ingrijpende daad verrichten, waarop niet is terng te 
komen, zoolang het nog onzeker is of de faillietverklaring wel in stand zal blij-
ven. En indien de curator al eens onverstandig was, dan is de rechter-commissaris 
er nog om eene lichtzinnige wijze van handelen te verhinderen. 

Dus: wanneer men spreekt vau geen oponthoud, dan is dat, en tot zekere 
hoogte slechts, waar, volgens de bij de wet verleende bevoegdheid, maar in de 
practijk zal het niet zoo zijn. 

Er is nog een ander nadeel. Wanneer men, om waarborgen te stapelen op 
waarborgen, de gelegenheid opent om van meerdere zijden de procedures van 
verzet, hooger beroep en cassatie door elkander te laten werken, dan zullen er 
- en juist in gevallen waartegen men het meest op zijne hoede moet kunnen 
zijn, namelijk wanneer men te doen heeft met de zoogenaamde handige lieden, 
die voor geen middel terugdeinzen - onoplosbare complicatiën ontstaan. 

Ik onderwerp bij voorbeeld dit geval met vertrouwen aan de bekende scherp-
zinnigheid van het geachte lid der Commissie, met de verdediging van het voorstel 
vertrouwd. Hoe zal men er uit komen, als dit middel weer in deze wet wordt 
gebracht, onder de volgende omstandigheden? Een schuldenaar wordt failliet 
verklaard, na gehoord te zijn door de rechtbank. Hij beeft dus het middel van 
hooger beroep, wanneer hij failliet verklaard wordt. Een belanghebbende, de 
verhuurder van een huis of de boekhonder, heeft bezwaar tegen hetfaillissement, 
omdat hij de huur van een wellicht duur verhuurd hnis of zijn dienst wenscht 
in stand gehouden te bebben. Deze maakt dan gebruik van het middel van verzet, 
dat de Commissie geven wil. De belanghebbende procedeert nu door middel van 
verzet bij de rechtbank. Maar de schuldenaar, die ook tegen zijne faillietverkla-
ring opkomt, zal dan tegelijk van hetzelfde vonnis in hooger beroep komen bij 
het hof. 

De heer Levy, hier naast mij staande, erkent: dat kan. En dan zal het dus 
in voorkomende gevallen ook gebeuren. Maar op die wijze krtjgt men dan ook 
tegenstrijdige vonnissen in het hoogste ressort. Het verzet wordt door de rechtbank 
gegrond verklaard, maar in het hooger beroep wordt het vonnis bevestigd. On-
oplosbare complicatiën worden het gevolg. Zelfs kan het gebeuren dat hetzelfde 
college str!jdige vonnissen velt, bv. het hof kan in hooger beroep ook weer in 
de zaak betrokken worden door den schuldeischel' of belanghebbende die in hooger 
beroep komt. De wet schept al zoo complicatiën, die eene regelmatige behandeling 
zullen kunnen beletten en in ieder geval noodeloos zullen leiden tot een opont-
houd, dat niet gerechtvaardigd wordt door een evenredig voordeel, zelfs niet in 
hoogst zeldzaam voorkomende gevallen. 

De heer HARTE: Ik zou ongaarne eene meening niten, die den Minister, die 
zoo veel lof verdient voor de wijze waarop hij dit wetsontwerp verdedigt, onaan-
genaam kon zijn. Maar ik zon tegen mijne overtuiging spreken wanneer ik zeide, 
dat 's Ministers bestrijding van bet voorstel der Commissie op mij den indruk 
heeft gemaakt zeer sterk te zijn. De voornaamste grond, door den Minister aan-
gevoerd, is dat slechts twee voorbeelden zijn bijgebracht voor de toepassing van 
het recht van verzet gedurende 50 jaren. Ik meen echter dat die voorbeelden 
ontleend zijn aan de jurisprudentie der laatste jaren of zelfs van het laatste jaar. 
Ik moet er in verband met die voorbeelden op wijzen, dat volstrekt niet alle 
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vonnissen in bet Weekblad t'an het Recht worden opgenomen; bet meerendeel 
komt daarin niet voor. Uit vermelding van twee gevallen door dat Weekblad, 
valt dus geenszius met zekerheid af te leiden, dat het aantal gewezen vonnissen 
op dit stuk zich zou bepalen tot een tweetal. Maar dan nog doe ik opmerken dat 
twee in recbten een respectabel getal is. Een wettig overtuigend bewijs wordt 
geleverd door twee getuigen, en ten bewijze voor de gebruikmaking van het recht 
van verzet beeft dus een dergelijk getal voorbeelden alleszins reden van bestaan. 

De Minister verlangt verder dat de voorstanders van bet recht van verzet zul-
len aantoon en dat in die twee voorbeelden door de gebruikmaking van dat rechts-
middel een voordeel is verkregen. 

Ik meen dat men dienaangaande mag vertrouwen op het inzicht van hen die 
van dat processueele middel gebruik maakten. Wij zijn niet in staat om na te 
gaan of in die gevallen voordeel werd verkregen, omdat wij anderer belang niet 
kunnen beoordeelen, maar zeer zeker zou het verzet niet zijn aangewend indien 
belanghebbenden er geen voordeel in gezien hadden. 

Intusschen, dat is hier geene hoofdvraag. De hoofdvraag is niet, welke voor-
deelen onder zekere omstandigheden in bet verleden al of niet zijn verkregen, 
maar wel, welke voordeel en in de toekomst verkregen zullen worden door de 
handhaving van het instituut van het recht van verzet. En in dat verband moet 
ik er op wijzen, dat nu, nadat het fa.iIlissement ook toepasselijk verklaard is op 
niet-kooplieden, dat recht in de toekomst eene eigenaardige beteekenis kan en zal 
verkrijgen. 

De wetgever heeft in de artt. 1 en 6 [1 en 6] een nieuw element opgenomen. 
Er zal, alvorens over te gaan tot faillietverklaring, in elk geval , moeten worden 
nagegaan, of zti za.l zijn in het gemeenschappelijk belang der crediteuren. De 
rechtbank, meenendedat dit bestaat, zal de faillietverklaring uitspreken. 

Is het nu onlogisch dat, als de rechter zich heeft vergist, als dat gemeenschap-
pelijk belang wordt geschaad of niet bevorderd, die belanghebbenden met het oog 
op wie de wetgever die bepaling heeft genomen, bij de rech (bank mogen komen 
en zeggen: met alle reverentie, gij vergist u, de faillietverklaring is niet wen-
schelijk in het gemeenschappelijk belang van crediteuren. 

Eenmaal dat element "gemeeuschappelijk belang der schuldeischers" in de wet 
opgenomen zijnde, is het niet alleen niet onlogisch ,maar vordert de logica dat 
het recht van verzet ook worde toegelaten. 

Om deze redenen verklaar ik dat ik mij gaarne schaar aan de zijde der Com-
missie die het voorstel deed tot handhaving van het recht van verzet. 

Ik acht het een wenschelijk , ja een noodzakelijk complement van het beginsel, 
dat in de artt. 1 en 6 werd opgenomen. 

De heer HARTOG H, lid der Commls..ie van Voorbet·eiding: Indien ik de rede 
van den Minister bescheidenlijk mag beoordeelen, zou ik willen zeggen dat zijne 
Excellentie eigenlijk voornamelijk heeft getracht aan te toonen dat het amende-
ment overtollig is, maar dat het schadelijk zou zijn ,zoover heeft de Minister 
het niet kunnen brengen. 

Daarvoor beeft de Minister slechts één argument tot bet laatst bewaard. 
Er kunnen, zegt bij, zulke vreemde complicatiën. door dat amendement geboren 
worden. 

Vreemd zou het zijn, indien dit werkeltjk het geval ware, vreemd reeds daarom, 
omdat het niet iets nieuws is, hetgeen wij voorstellen. Hetgeen wij voorstellen 
staat in art. 791 Wetboek van Koophandel. Mijn geachte bestrijder heeft er her-
haaldelijk op gewezen, alsof wij nieuw recht wilden scbeppen. Neen, gij. Minis-
ter, wilt nieuw recht scheppen. Gij wilt (lau de belanghebbenden en aan de 
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schuldeischers een recht outhouden , dat zij op het oogenblik bezitten. Wij willen 
nie!.s anders dan behouden hetgeen bestaat. 

Heeft het dan schadelijk gewerkt? Tot nog toe heb ik het niet gemerkt, de 
Minister is niet verder gekomen dan te zeggen: het wordt btjna niet toegepast, 
maar is dit nu eene redeu dat het ook slecht gewerkt heeft? Maar nu het door 
den Minister gestelde geval, dat tot complicatie aanleiding zou geveu. 

Een crediteur heeft faillissement verzocht, de faillietverklaring is uitgesproken, 
en daartegen komt de failliet iu hooger beroep. Nu zegt de Minister, het hooger 
beroep zal geschiedeu bij het gerechtshof en wanneer nu intusschen de belang-
hebbende bij de rechtbank in verzet komt, wat eene complicatie! Maar dit is geen 
casus dabili s. Die belanghebbeude zal dan niet bij de rechtbank in verzet komen. 

Hij heeft er immers dan geen belang bij, iudien de gefailleerde zelf niet failliet 
wil verklaard blijven. Indien die faillietverklaring plaats heeft gevonden tegen 
den zin van den debiteur en deze in hooger beroep komt, ja, dan is het niet 
denkbaar , ofschoon het zelfs niet schaden zou dat een belanghebbende te gelijker 
tijd ook in verzet zal komen tegen de faillietverklaring. Wij behandelen immers 
l16t geval , dat de gefailleerde belang heeft om failliet t.e gaan en dat een crediteur 
of een belanghebbende dat nîet wil? De door den Minister gestelde complicatie is 
dus in werkelijkheid niet te vreezen. 

De Minister had eene andere aanmerking. Waarom niet alleen het recht van 
verzet gegeven tegen de aangifte; waarom ook, wanneer het verzoek door een 
sch uldeischer is gedaan? 

Wij willen geen nieuw recht scheppen; zooals wij het voorstellen staat het in 
het tegenwoordige wetboek, . .... en niet ten onrechte. Zooals het in ons oude 
wetboek staat. is het goed. Wanueer wij de vingerwijzing van den Minister 
volgden en alleen recht gaven om in verzet te komen tegen ,de aangifte, dan zou 
ik meen en, dat tusschen eeu schuldeischer en den persoon, die gaarne failliet 
wil gaan, met ondergestoken kaarten zou gespeeld kunnen worden. De schuldenaar 
zou aan een schuldeischer vragen : verzoek gij maar mijn faillissement, en laat 
ik niet de aangifte doeu , want dau kan niemand in verzet komen. Daarom is de 
wetgever van 1838 zeer wijs geweest, door het middel van verzet zóó te bepalen als 
hij deed. De en de belanghebbenden moeten dus in verzet kunnen 
komen t egen eene faillietverklaring, die op eigen aangifte is geschied, maar even-
zeer tegen eene faillietverklaring, die geschied is op verzoek van andere schuld-
eischers. Feitelijk zal natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden van het middel 
vau verzet, indien Of de persoon, die zich failliet liet verklaren, alleen belang 
daarb,j had, àf indien er conniventie is tusschen hem en anderen. 

Het heeft mij gefrappeerd, dat de geachte bestrijder zoo herhaaldelijk gespro-
ken heeft over de groote kosten. Ik begrijp dat dit indruk maakt op de Kamer, 
want wij zijn juist bezig om de kosten voor een faillissement t e verminderen, en 
waarlij k de Minister zal mij toegeven dat de Commissie van Voorbereiding het 
hem in dit opzicht niet al t.e gemakkelijk heeft gemaakt. Wij hebben er zooveel 
mogelijk op aangedrongen om de kosten van het faillissement nog meer te ver-
minderen als oorspronkelijk was voorgesteld', en , ik erken gaarne, dat dit ons, 
door de zoo bereidwillige medewerking van den Minister, in vele opzichten gelukt is. 

Maar hoe de Minister' hier van de kosten een wapen kan trachten te maken 
tegen ons amend'ement , dat begrijp ik niet. Een van beide. Of het verzet wordt 
toegestaan, Of het. wordt ongegrond verklaard. In het laatst.e geval zal de verzet· 
doende creditenr of belanghebbende de kosten moeten betalen en zal dus het verzet 
den boedel niets kosten en in het eerste geval zal dit verzet tot in cassatie toe niet 
meer kunnen kosten dan wellicht hoogstens 20 à 25 gulden, want wij hebben de 
pl'ocesvQrmen zoo goedkoop mogelijk gemallilt. Mallr ilal1J,"ellOQVen 1 in dat geval ztll 
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er geen faillissement meer zijn; dan zal gebleken zijn dat het in het belang van 
de crediteuren of belanghebbenden was, dat geen faillietverklaring wèrd uitge-
sproken. Dit is dan toch die luttele kosten wel waard. 

De Minister zeide, dat hij gedach t had, dat wij dit amendement zouden intrek-
ken, nadat art. 6 gewijzigd was. Ik behoef bijna niets meer te voegen bij hetgeen 
mijn geachte vriend Harte heeft gezegd , om te betoogen dat juist het tegendeel 
het geval moet zijn. Ik heb van den beginne af aan de artt. 1 en 6 willen be-
houden zooals zti oorspronkelijk waren , maar daarbti ook gewenscht dat de credi-
teur in verzet zou kunnen komen, indien in strijd met zijn belang het . faillisse-
ment werd uitgesproken, en wti hebben dit middel, volkomen passende in het 
stelsel van het wetsontwerp, door het voorstellen van dit amendement daarin 
trachten te brengen. Wanneer men nu zegt : art. 6 is gewijzigd, dus is uw middel 
niet meer uoodig, dan antwoord ik: integendeel, ons middel is zeer zeker nog 
noodig-, want de Kamer heeft nu getoond denzelfden weg te willen bewandelen, 
dien wij van den beginne af ingeslagen waren, en in dit opzicht was het mti 
aangenaam dat de artt. 1 en 6 gewijzigd zijn , omdat dit is geschied in den geest 
van ons amendement , al huldigden de altt. 1 en 6 van den beginne af aan de op-
vatting, die men er nu duidelijker in heeft trachten uit te drukken; die wtizi-
gingen zijn toch slechts aangebracht als verduidelijking, maar wijzigen in geen en 
deele het beginsel, waarvan het ontwerp is uitgegaan. 

Nu vraagt eindeltjk de Minister, wat dat voor belanghebbenden kunnen zijn, 
waarop wij het oog hebben Een firmant, zoo zegt Zijne Exc., die van zijn com-
pagnon af wil, behoeft het middel der faill ietverklaring niet aan te wenden, die 
kan bijv. schulden gaan maken . Indien er wettelijke middelen zouden kunnen ge-
vonden worden om zoo iets tegen te gaan , zou ik dat niet ongewenscht vinden 
die vast te stellen , maar omdat wij tegen dergelijke manoeuvres nu geen middelen 
hebben, mag men daarvau eeue . reden maken, om geen verzet toe te staan tegen 
de faillietverklaring, die om een slecht motief, het verbreken van eene wettige 
verbintenis, was aangevraagd? 

Ik heb overigens het argument ook niet goed begrepen. J a , men kan schulden 
maken, maar die blijft men dan toch schuldig. Of bedoelt onze geachte bestrijder 
gefingeerde schulden of het wegmaken van goederen? 

Ik heb ook hooren vragen: wat beteekent dan nog het verbreken van een huur-
verbintenis, of het doen ophouden van eeue verbinteuis ten aanzien van een loon-
bediende; zou men daarvoor zich failliet doen ver klaren? 

Laten wij ons niet verhelen , dat , wauneer dit wetsontwerp wordt aangenomen, 
en dus ook de artt. 35 tot 40 [35- 40) , zeer belangrijke contracten, door het 
faillissement ontbonden kunnen worden. I emand wordt bijv. bij eene maatschappij 
voor eenige jaren op een groot traktement aangesteld als ingenieur. Gaat de maat-
schappij failliet, dan houdt daardoor ook het contract met den ingenieUl' op. Men 
kan niet zeggen dat het recht van verzet in zulk een geval voor den ingenieur 
niet van belang kan zijn. 

Ten slotte nog een enkel woord over het waterschap Groot-Mijdrecht. I k geloof 
dat iedereen het met mij eens zal zijn dat het gelukkig is, dat de staat van ken-
nelijk onvermogen van dat waterschap door het ingesteld verzet opgeheven is ge-
worden. De Minister moge zeggen, dat het toch niet zoo gevaarlijk zoude geweest 
zijn , want dat bij het ophouden van dien staat het waterschap toch zou hebben 
bltj ven bestaan, ik geloof daarentegen dat het zeer gevaarlijk zoude zijn, wanneer een 
waterschap op die wijze aan zijne verplichtingen wilde ontkomen, en op die wij ZA 
wilde ontkomen aan hetgeen de wet van 1855 in zoodanig geval voorschrijft. Dit 
staat toch vast dat, wordt een curator over een waterschap benoemd , hij niet 
overneemt de staatsrechtelijke functiën van het waterschap, evenmin als bij de 
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faillietverklaring van eene gemeente de curator burgemeester wordt. Indien dit zoo 
is - en de minister zal mij dit toegeven - dan kan de cnrator van een water-
schap ook niet toepassen de wet van 1855. 

De heer SMIDT, Minister van Justitie: Dat doen Gedeputeerde Stateu! 

De heer HARTOGH: Knnnen of znllen Gedepnteerde Staten dit doen, terwijl 
het waterschap failliet is ? Dat kan immers zeker niet de bedoeling van de wet 
geweest zijn! 

Hoe dit zij, de quaestie of Groot-Mijdrecht te recht of te onrecht failliet is 
verklaard en daarna die verklaring is vernietigd, behoeft hier niet bepleit; zij 
doet weinig ter zake; genoeg is, dat ook in dat geval gebleken is , dat creditenren 
er belang in stelden - en dezen zullen hun belaug wel het best kunnen beoor-
deelen - dat het vonnis door hun verzet werd -te niet gedaan. 

De hoofdquaestie is, of wij een middel, dat preventief zeer goed kan werken, dat 
i n de praktijk is en wordt toegepast en nooit een ig bezwaar heeft opgeleverd -
dit laatste toch heeft de Minister niet knnnen aantoon en - of wij dit uit de wet 
zullen verwijderen. 

Ik behoor tot hen die vertrouwen stellen in onze rechterlijke macht; ik ben 
overtuigd, dat de rechter zooveel doen lijk zal nagaan of te recht eene failliet-
verklal'ing wordt aangevraagd; maar om nu aan belanghebbenden, aan de schnld-
eischers de gelegenheid te ontnemen om tegen de besli ssing van den rechter op 
te komen, indien daardoor geene schade wordt veroorzaakt , ik zie niet in, dat 
wij. ,het recht hebben dit te doen. 

De heer SMIDT, Ministel' van Ju .• tilip: Tegen het door mij aangevoerde zijn 
bedenkingen ingebracht door de lleeren Harte en Hartogh. De geachte afgevaardigde 
nit Gmve heeft zelfs gemeend, het door mij gesprokene te mogen qnalificeeren als 
niet sterk. 

Ik voor mij weet niet een enkel argument gebruikt te hebben, dat ik niet met 
goed vertronwen meen nog te kunnen volhonden. Wanneer die geachte afgevaar-
digde, op de wijze gelijk gedaan werd, dergelijke qualificatie, die ik niet zal 
reciproceeren met eene geltjksoortige, zich veroorlooft, dan ware hij verplicht ge-
weest beter in het oog te houden het: qui beue distinguit, beue docet. 

De geachte afgevaardigde heeft gezegd, dat ook al waren er maar twee voor-
beeldeu (maar er waren er meer , zeide hij, die hij intusschen niet noemde) die 
voorbeelden uit een langer of korter tijdsverloop voldoende waren om het behoud 
der , nu bestaande bepaling te rechtvaardigen. 

Ik heb niet tegengesproken, dat wanueer de twee voorbeelden ook waren goede 
voorbeelden , ja, ik heb zelfs erkend dat , indien er slechts Mu afdoend voorbeeld 
ware bij te brengen, geen oogen blik mocht geaarzeld worden , om te behouden wat 
wij nu hebben. 

Maar ook al zijn er niet twee, maar twintig of meer voorbeelden, dan recht-
vaardigt het aanwezig zijn daarvan op zich zelf, het behoud der wettelijke be-
paling niet. 

Immers, dat er voorbeelden zijn, spreekt wel vanzelf. Het middel werd gegeven 
om er gebruik van te maken. Wanneer wij dus de bepaling wederom maken, is 
het natuurlijk om haar toepassing te lateu viuden en zal er ook zeer zeker wel 
in dit of dat geval gebruik van gemaakt worden. 

Maar het is niet de vraag of er van een rechtsmiddel geb/'lIik zal worden ge-
maakt, maar wel of er behoefte aan bestaat. En dan behoort men aan te toon en, 
dat de beide voorbeelden - waarvan ik niet, zooals de geachte afgevaardigde 
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beweert, gezegd heb dat er niet meer waren, maal' alleen dat er niet meer waren 
aangevuerd , en ik heb er zelf nog één bijgevoegd - dan moet men aantoon en , 
zeg ik, dat die voorbeelden van dien aard waren, dat men daaruit de zekerheid 
verkrijgt, het rechtsmiddel inderdaad met een voordeelig gevolg t e kuuneu toe-
laten. Dit nu heb ik ontkend en niemand , ook de beer Harte niet, heeft het voor-
deelig gevolg in eenig geval kunnen aantoonen. 

De geachte afgevaardigde uit Amsterdam heeft te recbt gezegd: wij willen geen 
nieu w r echt scheppen, maar alleen behonden, wat reeds bestaat. Juist daarom heb 
ik er mij op knnnen beroepen, dat de ervaring van meer dan eene halve eenw 
de noodzakelijkheid of het nnt om het rechtsmiddel te behouden, niet had geleerd. 

AI mochten nu de kosten vau de drie instantiën: ve,·zet. hoo,qe,' be"oep en 
cassatie, ook al niet meer dan een f 25 bedragen, gelijk de heer Hartogh zeide 
- de ondervinding zal ecbterwel anders Ieeren - dan is er toch geen redelijke 
aanleiding om het oponthond cn tijdverlies te wettigen , die het gevolg zijn kun-
nen van het laten voortbestaan van een rechtsmiddel, waarvan door langdurige 
ervaring bewezen werd, dat bet inderdaad tot niets nut is. 

Immers, wat betreft de bewering van den heer Hartogh , dat het geheele land 
bet verzet tegen het faillissement zegge : tegen den staat van kennelijk onver-
mogen , van het waterschap Groot-Mijdrecbt heeft toegejuicbt, mij is van eene 
enquête daaromtrent niets bekend ; maal' dit weet ik wel dat ik er met menig 
deskundige over gesproken heb maar niemand heb ontmoet. die bet in die zaak 
als een geluk beschouwde. Ik houd dan ook vol, dat het geheele verzet noch aan 
de crediteuren noch aan het waterscbap nocb voor het algemeen belang eenig 
voordeel beeft opgeleverd. Bijna zou ik zeggen: integendeel. 

Wel is waar neemt een curator de publiekrechtelijke bevoegdbeid van een wa-
terscbapsbestuur niet over - de geachte afgevaardigde was werkelijk in dwaling, 
toen hij meende, dat ik dit beweerd had - maar al·t. 19 der wet van 1855 
wordt ook niet door bet bestuur en dus ook niet door den curator - zelfs indien 
hti publiekrechtelijke bevoegdbeid had - toegepast, maar het geeft aan Gedepu-
teerde Staten de macht om, bij weigering of nalatigheid van het bestuur, den 
omslag t.e doen. 

Eu wanneer nu de beer Hartogh beweert dat Gedeputeerde Staten daartoe tij-
dens een faillissement niet zulleu overgaan, welnu , dan wordt het faillissements-
proces afgewikkeld en daarna behouden de crediteuren hun volle recht voor de 
percenten , die zti niet bij de uitdeeling uit het faillissement ontvingen, en wordt 
art. 19 vau de wet van 1855 na het faillissement althans weder van toepassing. 
Doen Gedeputeerde St.aten hnn plicht - en dit is niet te betwijfelen - dan nog 
is el' , hoe men ook denke over de toepasselijkheid van art. 19 tljdens een fail-
lissement , niets gewonnen met het gebruiken van het middel van verzet. 

Nog één punt , waarop de heer Hartogh terugkwam, het voorbeeld van den 
firmant. Ik heb beweerd, dat, wanneer een firmant niet schroomt van een paar-
denmiddel , gelijk het faillissement er een is , gebruik te maken om hem te ver-
losseu van een hem onaangenamen vennoot, dit door middel van het recht van 
verzet . toch niet kan geweerd worden. AI zal de andere vennoot het maken van 
schulden dool' de vennootscbap knnnen voorkomen, dan kan zijn compagnon toch 
privéscbnlden aangaan. Nu zegt de geachte afgevaardigde : dit zouden dan fictieve 
schulden zijn. Maar waarom ? Ware het aldus, bet zou ook gelden in het systeem 
van den geachten spreker. De wet eisebt het ophouden van betalen, als conditie 
voor den i'echter om failli et te verklaren. I s die conditie er niet, dan wordt de 
faillietverklaring niet uitgesproken en is het middel van verzet ook niet noodig. 
Maar is zij er wel, dau moet het faillissement volgen eu ook in stand blijven. 
Het middel van dat de Commissie wil doeu aanwenden , zal den anderen 
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firmant dan toch niet kunnen behoeden voor de gevolgen van het faillissement. 
Wij hebben hier te doen met het al dan niet behouden van een rechtsmiddel. 

Ieder die de toepassing daarvan gedurende de ruim 50 jaren waarin het Wetboek 
van Koophandel gold, nagegaan heeft, kan weten welk nut het heeft opgeleverd. 
De voorbeelden, dat het is aangewend. zijn schraal en nog schraler is in ieder 
bekend voorbeeld het bewijs, dat van de aan wending van het middel eenig nut 
of voordeel is ondervonden. Of nu, terwijl het in Dnitschland zonder bezwaar 
niet bestaat, wij, na de opgedane ervaring, het middel toch willen laten voort-
bestaan, beslisse de Vergadering; ik zal er niet meer over spreken. 

De heer HARTE: Slechts een kort woord. Inderdaad een zeer kort woord, 
want hoe aangenaam eene discussie met den heer Minister ook is, toch ware het 
niet goed haal' tbans te lang te rekken. Immers, dan zou ik moeten aantoonen 
dat de Minister minder juist is geweest, waar hij citeerde, dat ik gewag zou 
hebben gemaakt van goede of minder goede trouw. Ik heb het woord zelfs niet 
gebruikt. Verder zou ik dan moeten aantoonen, dat de Minister minder volledig 
is geweest, waar hij voorbijging hetgeen ik als bewijs heb aangevoerd voor de 
stelling, dat er behoefte is aan het instituut van het verzetrecht. Daarom bepaal 
ik mij er toe, met nadrnk te herhalen, dat het nienwe faillietrecht behoefte heeft 
aan het institunt van het verzetrecht , zelfs nog meer dan het tot nog toe geldende 
faillietrecht • en zulks met het oog op de opneming van het begrip "gemeenschap-
pelijk belang der schuldeischers" in de àl'tt. 1 en 6. 

Hiermede vermeen ik te kunnen volstaan. 

Het amendement, in stemming gebracht, wordt aangenomen met 44 tegen 16 
stemmen. 

Verslag der Eerste Kamer. 
I Art!. 8-12]. Derde schuldei-

schers hebben voor hun verzet acht 
dagen na de uitspraak. 

Oorspronkelijk was dit, vooral 
in den vervolge, waar niemand nog 
weet wat de prakt\ik van het bur-
gerfaiIlissement zal mal<en, niet te 
missen rechtsmiddel wegg-elaten, 
up gronden, die, volgens deze leden, 
zicb moeil\ik lieten verdedigen. Maar 
zooals het thans was gegeven, zou 
het niets beduiden, daar in verre-
weg de meeste g.evallen de acht 
dagen na rl e uitspraak reeds zu llen 
verstreken zijn, vóórdat de rlerde 
schuldeischer van het faillissement 
iets vernomen heeft. Het bestaande 
recht gaf juist aan deze categorie 
van personen den langsten term\in) 
omdat tt' recht begrepen werd, dat 
zij den langsten termijn hehoefden. 

A.ntwoord der Regeering. 
Derde schu ldeischers hebben voor 

het hun toegestaan verzet geen tijd 
genoeg. Hierbij wordt met juistheid 
herinnerd, dat dit rechtsmiddel 
oorspronkelijk niet in het ontwerp 
voorkwam. Het is daarin opgeno-
men ten gevolge van een amende-
ment der Commissie van Voorbe-
reiding in de andere Kamer. Dat 
het een »)ll iet te missen rechtsmid-
del" is, hij die uitspraak in het 
VerslalI.' legt de ondergeteekende 
zich thans neer, zonder die fjuali-
fkatie orer te nemen. Ook de ter-
mijnen ten aanzien van het verzet 
door derden door de Commissie 
van Voorhereiding gpregeld, en ge-
lijk bekend is, bestond die Com-
missie uit manneu, dagelijks met 
rle practijk omgaande. De onrlerge-
teekende vindt daarin, - I<el\ik 
ook wat de betreft van art. 

8, die door een kundig practisch rechtsgeleerrlc in de andere Kamer 
voorgesteld en door dezen met de Commissie van Voorbereiding alleszins 
voldoende werden geacht, allen steun, om met vertrouwen ook de t.er-
mijnen van artt. 10 en 11 in heseherming te nemen. Die termijnen 
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hebben toch een punt van afzonderlijke overweging uiI gemaakt. Namens 
de Commissie van Voorbereiding werd althans, bij de toelichting van 
het amendement, speciaal stuk voor stuk het voldoende van die termij-
nen vooropl!ezet. Ten aanzien van den termijn van acht dagen, waartegen 
nu bezwaar wordt geopperd, omdat llin verreweg de meeste gevallen" 
die »reeds zullen verstreken ziin , vóórdat de derd e schuldeischel' van 
het faillissement iets vernomen heeft" - , heeft de heer HARTOGH , na-
mens de Commissie van Voorbereiding, in de Tweede Kamer, als het 
ware b\i voorbaat reeds het antwoord gegeven, als hij zeide: »Gedurende 
acht dagen na uitspraak van het vonnis zal men het recht van verzet 
hebben. Wij achten dit I'oldoende, omclat hinnen dien termijn het fail-
lissement bekend is en ieder belanghebbende dus voldoende gelegenheid 
heeft om, indien h\i wil, in verzet te lwmen" enz. Handelingen bladz. 
1051 L zie hiervoor bI. 305]. 

Artikel 12. 
Van het arrest, door het gerechtshof gewezen, kunnen de 

schuldenaar, de schuldeischer die de faillietverklaring verzocht, 
de in art. 10 bedoelde schuldeischer of belangh ebbende en het 
Openbaar Ministerie , gedurende acht ,dagen na den dag der 
uitspraak, in cassatie komen. 

Het beroep in cassatie wordt aangebracht en behandeld op 
de wijze bij de artikelen 4, 6 en 8 bepaald. 

Indien de cassatie is gericbt tegen een arrest, houdende ver-
nietiging van bet vonnis van faillietverklaring, geeft de griffier 
van den Hoogen Raad van het · verzoek tot cassatie onverwijld 
kennis aan den griffier van het gerechtshof dat de vernietiging 
heeft uitgesproken. 

O. R. O. Art. 10 (10). Van het arrest in hooger beroep gewezen, kun-
nen de schulderiaar, de schuldeischers en het Openbaar Ministerie, 
gedurende acht dagen na den dag der uitspraak, in cassatie komen. 

Het heroep in cassatie wordt aangebracht en behandeld op de 
wijze b\i de artikelen 4, 6 en 8 bepaald. 

Memorie van Toelichting. 
LArtt. 8-101. Artikel 10 verwijst voor de instelling en de behandeling 

van den eisch in cassatie zoowel naar artikel 4 als naar artikel 8. Het 
eerste artikel zal moeten worden toegepast als de cassatie gericht is 
tegen een arrest waarbij de faillietverklaring is afgewezen, het laatste 
als zij gericht is tegen een arrest waarbij de faillietverklaring is toege-
wezen, mitsdien de schuldenaar eischer is in cassatie. 

l Zie ook op art. 8l 
Advies van den Raad van State. 
Art. 10. In plaats van »schuld-

eischers" behoort »schuldeischer" 
gelezen te worden, ook in verband 
met art. 6 lal, 1ste lid, van het 
ontwerp. Niet alle schuldeischers, 

Rapport aan de Koningin·Regente.s. 
Art. 10. Het woord »schuldei-

schers" is veranderd in »schuldei-
scher". 

Dat het de bedoeling is dat het 
openbaar ministerie alleen in cas-
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maar alleen de schuldeischel', well;e 
de faillietverklaring gevraagd heeft, 
kan tegen de afwijzing in hooger 
beroep of in cassatie komen. 

Volgens de in het onderwerpelijk 
artikel voorkomende bepaling kan 
de toepassing van de cassatie ge-
vorderd worden, hetzij door den 
schuldenaar, hetzij door den schu ld-
eischer , hetzij door het openbaar 
ministerie. Wat deze bevoegdheid 
van het openbaar ltlinisterie betreft, 
zal het wel de bedoeling zijn het 
openbaar ministerie alleen dan tot 
dat rechtsmiddel toe te laten, wan-
neer het zijnerzijds de faillietver-
klaring heeft gerequireerd, en alzoo 
partij is geweest; doch zulks behoort 
uitdrukkelijk in het artikel te wor-
den vermeld . (Van eene vordering 
door den procureur-generaal bij 
den Hoogen Raad in hel belang der 
wet kan toch hier geen sprake zijn.) 

Buitendien is de in het 2de lid 
van art. 1U aangegeven procedure 
in" cassatie geheel afwijkende van 
de algemeelle regelelI , voor dat 
rechtsmiddel geste ld in den elfden 
Titel van Boek I van het Wetboek 
van Burgerlijlle Rechtsvordering. 
Bepaaldelijk wordt hier gederogeerd 
aan het voorschrift van art. 406, 
3de lid , van het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering, waarbij 
wordt bepaald dat het beroep in 
cassatie wordt ing'esteld bij eene 
dagvaarding, bevattende eene om-
schrijving van de middelen van 
cassatie. 

De verwijzing' naar de artt. 4, 6 
en 8 van het ontwerp is niet juist ; 
die artikelen kunnen hier toch niet 

satie bn komen, wanneer het 
partij is geweest, wordt te recht 
III het ad vies van den Raad van 
State opgemerkt. Dat zulks uitdruk-
kelijk in het artikel zou moeten 
worden vermeld, kan de onderge-
teekende intusschen niet inzien. 
Gronden (banoor worden in het 
advies niet aangevoerd en zijn den 
ondergeteekende ook niet bekend. 

Gederogeerd wordt, naar de mee-
ning van den ondergeteekende, 
niet aan art. 406, 3de lid , Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring. Die bepaling mist om den 
aard van het onderwerp hier toe-
passelij kheid. Hier toch is sprake 
van eene procedure bij verzoek-
schrift, dààr van een eigenlij k pro-
ces bij dagvaarding, Om allen 
denkbaren twijfel hieromtrent af 
te snijden, is de in art. 8 L 81, al. 
4, bedoelde verklaring thans ver-
vangen door een verzoekschrift, 
eene wijziging die overigens geene 
gevolgen heeft dan dat het beroep 
in cassatie nu alleen bij geschrift 
zal kunllen worden ingesteld. Van 
toepassing daarentegen is art. 429 
Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering en daaraan wordt in de 
al lt. 4, 6, 8 en '10 niet gedero-
geerd . 

Waarom de omstandigheid dat 
de Hooge Raad als rechter in cas-
satie van de feiten geen kennis 
neemt, medebrengt, dat de laatste-
lijk genoemde drie artikelen niet 
toepasselijk kunnen zijn, wordt in 
's Raads ad vies niet toegelich t en 
lian de ondergeteekende niet inzien. 

toepasselijk zijn, daar de Hooge Raad als rechter in cassatie van de fei-
ten geen kennis neemf. Het te dezer zake in de Memorie van Toelichting 
medegedeelde geeft in dezen geen licht. Op grond van het boyenstaande 
acht de Raad derhalve eene wijziging van het onderwerpeliJke artikel 
noodzakelijk. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 10. Ook hier moet het recht toegekend worden tot toelichting 

persoonlijk of bij gemachtigde. Men vergelijke het aangeteekende bij art. 
8 IS], zesde lid [hiervoor bI. 2861-

Eerste lid. In het antwoord der Regeering op het advies van den Raad 
van State wordt medegedeeld, dat het woord llsch uldeischers" is veran-
derd in llschuldeischer" . Daaraan is echter door de vorige Regeering niet 
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voldaan. Er behoort duidelijk te worden uitgemaakt, dat alleen die schuld-
eischel' in cassatie l{an komen, die de aanvraag heeft gedaan, evenals 
het openbaar ministerie, wanneer het de faillietverklaring heeft gerequi-
reerd. 

Vergelijk hierbovèn bij art. 8, zesde lid. 
»Schuldeischers" is eene drukfout, die thans verbeterd wordt. 
»De schuldeischer" toont voldingend aan, dat alleen de schuld-

eischer, die de aanvraag deed, in cassatie kan komen. 

Dit artikel, in verband met de 
ziging van het vorige artikel [9, 
wenschte de Minister te lezen a s 
volgt: r geheel gelijkluidend aan art. 
'10 G.O.]. 

G. O. art. 10. Van het arrest, in hooger beroep gewezen, kunnen de 
schuldenaar, de schuldeischer en het Openbaar Ministerie, gedu-
rende acht dagen, na den dag' der uitspraak, in cassatie komen. 

Het beroep in cassatie wordt aangebracht en behandeld op de 
wijze bij de artikelen 4, 6 en 8 bepaald. 

Indien de cassatie is gericht tegen een arrest, houdende vernie-
tiging van het vonnis van failliet verklaring', geeft de griffier van den 
Hoogen Raad van het verzoek tot cassatie onverwijld kennis aan den 
griffier van het gerechtshof dat de vernietiging heeft uitgesproken. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(21 April 1893). 

Amendement van de Commissie van Voorbel'eiding, strekkende om in het eel'ste 
lid de woorden: "in hooge!' beroep gewezen", te vervangen door: "door het ge-
rechtshof gewezen", en te voegen achter het woord: "schuldeischer", de woorden: 
", die de faillietverklaring verzocht, de in artikel 9bis [10J bedoelde schuld-
eischeI' of belanghebbende". 

De heer HARTOGH, lid del' Commissie van VoOt'bel'eiding : De doordeCom-
missie beoogde toevoeging behoeft nauwelijks toelichting. Nu door de Kamer 
is beslist dat een schuldeischer of een belanghebbende het recht van verzet heeft 
en bij afwijzing daarvan in hooger beroep kan komen, zal men het juist achten 
ook aan deze personen, evenzeer als dit voor alle andere gevallen wordt voorge-
schreven, het recht van cassatie te geven. Vandaar de toevoeging. 

Verder meenen wij, dat ook eene wijziging van het artikel noodig is. Bij de 
aangenomen artikelen 9bi8 en 9tel' [10 en 11] is mede het geval voorzien, dat 
dadelijk bij het gerechtshof in verzet is gekomen. Van de dan door het gerechts-
hof te nemen beslissing moet men evenzeer in cassatie knnnen komen. Om dat 
nu mogelijk te maken, behoort in het eerste lid van art . 10 niet meer gesproken 
te worden "van het arrest in hooger beroep gewezen" maar "van het arrest door 
het gerechtshof gewezen". Dan kan daaronder evenzeer begrepen zij n het geval dat 
het arrest in hooger beroep is gewezen, "Is dat wanneer het in eerste instantie 
door het hof gewezen is. 

De heer SMIDT, i\!linistel' van Justitie: De wijziging voorgesteld door de Com-
missie van Voorbereiding, is een noodzakelijk gevolg van de door de Kamer ge-
nomen beslissing. Ik verklaar dus ze over te nemen. 
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Verslag der Eerste Kamer. Antwoord der Regeering. 
[A rit . 8-12.] Voor de cassatie zijn Het op art. 8 aangevoerde L zie 

in art. 12 eveneens acht dagen na hiervoor bI. 295 vlg.1, toont, naar de 
den dag der uitspraak van het Hof ondergeteekende vertrou wt, ook vol-
geschonken. Hier gelden dezelfd e doende aan de genoegzaamheid van 
bezwaren l als boven bij art. 8 ont- den voor de cassatie gestelden ler-
wikkeld, zIe hl. 295 vlg. ], maar bo- mijn. Het beroep op den cassatie-
vendien nog deze hemerking, dat termijn van art. 52-54 der ont-
een zonder vooraf- eigeningwet, al ware de cctegenzin» 
gaande behoorlijke gelegenheid om . tegen dien ccspoedtermijfl)) ook vol-
nauwkeurig en gezet den juisten komen gerechtvaardigd, is hier in 
tekst va n het gewijsde, dat men te 't geheel niet afdoenere , omdat het 
bestrijden heert, na te gaan, geene bij onleigeningszaken dikwijls zeer 
beteekenis heeft. En wie in de prak- omvangrijke en ingewikkelde beslis-
tijk bekend is met de moeilijkheden, singen geldt, hier meestal het tegen-
die de korte cassatie-termij n van deel. 
art. 52-54 der onteigeningswet den 
rechtzoekenden in den weg legt , zal met tegenzin dienzelfden spoedter-
mijn hier zonder noodzaak zien voorgeschreven. 

Artikel 13. 
Indien ten gevolge van verzet, hooger beroep of cassatie de 

faillietverklaring wordt vernietigd, blijven niettemin geldig en 
verbindend voor den schuldenaar de handelingen, door den 
cnrator verricht vóór" of op don dag, waarop aan het voorschrift 
tot aankondiging overeenkomstig artikel 15 is v.oldaan. 

Hangende het verzet, het hooger beroep of de cassatie kan 
geene raadpleging over een akkoord plaats hebben, noch tot 
de vereffening van den boedel buiten toestemming van den 
schuldenaar worden overgegaan. 

O. R. O. Art. 11 (1'1). Indien ten gevolge van verzet, hooger beroep 
of cassatie de faillietverklaring wordt vernietigd, blijven niettemin 
geldig en ve rbindend voor den schuldenaar de handelingen, door 
den curator verricht vóór of op den dag, waarop aan het voor-
schrift tot aankondig'ing overeenkomstig artikel 15 is voldaan. 

Art. 12 (12). Hangende het. verzet, het hooger beroep of de cassat ie 
kan geene raadpleging over een akkoord plaats hehben, noch tot 
de vereffening van den boedel buiten toestemming van den schul-
denaar worden overgeg·aan. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 11. Dat bij vernietiging van het uitgesproken faillissement door 

den hoogeren rechter alle door.,rlen curator inmiddels verrichte hande-
lingen géldig Llijven en den schuldenaar hinden, is wenschelijk met het 
oog op de door artikel 4 [4J voorgeschreven voorloopige tenuitvoerlegging 
van het vonnis van faillietverklaring. 

Wat de curator krachtens dit uitdrukkelijk welsvoorschrift verricht, 
verricht hij jure, en moet later niet. meer ongedaan gemaakt kunnen 
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worden. De voorloopige tenuitvoerlegging zou elke beteekenis verliezen , 
llet voorgestelde doel geheel missen, slechts verwarring stichten, en eeu 
luestand van rechtsonzekerheid in het leven roepen, indien den maat-
regelen waarin de voor/oopige ten uitvoerlegging zich juist openbaart, 
steeds het Damocleszwaard van latere vernietiging boven het hoofd hing. 
En wat zou het gevolg dier vernietiging moeten zijn 'I De curator kan 
niet aansprakelijk gesteld word en; hij handelt krachtens opdracht van de 
wet, gehoorzaamt slechts aan een rechterlijk bevel, wat elk denkbeeld 
aan een hanrlelen suo periculo uitsluit. De schu ldeischers kunnen even-
min aansprakelijk zij n ; zij handelen in het geheel niet, de wet handelt 
voor hen. Wie zullen het dan wezen 'I De derden, die ter goeder trouw 
met den tot handelen bevoegden en zelfs verplichten curator zich inlieten, 
kan men toch zeker niet cle schade eener vernietiging laten dragen. 

Bij eene juiste appreciatie der omstandigheden springt clus de nood-
zakelijkheid van de voorgestelde bepaling in het oog. Zij kan te minder 
gemist worden daar voor het ge ldend e recht door velen het tegendeel 
wordt aangenomen 'J. 

Of en in hoeverre een schuldeischer , die faillietveddaring heeft aan-
gevraagd. jegens rlen schuldeuaar aansprakelijk kan zijn uit onrecht-
matige daad, is, men houde dit wel in het oog, eene geheel andere 
quaes tie, waaromtrent artikel 1'1 niets beslist en niets praejudiceert. 

Al't. '12. Dit art.ikel wij st de grenzen der voor/oopige tenuitvoerlegging 
aan. Deze zijn zoo getrokke n dat de voorloopige tenuitvoerlegging alleen 
die maatregelen om vat , die iu het faillissement een voorloopig , of liever, 
conservatoir karakter dragen. De definitieve beslissing zal den cnrator 
eerst machtigen om defi nitieve stappen te doen. Een definitief karaktel' 
bezittèn in het fai llissement a lleen de vereffening en de raad pleging over 
een akkoord. Al wat daaraan voorafgaat strekt slechts tot voorbereiding 
van beide, Dit volgt uit het wezen van het faillissement als gerechtelijk 
beslag; beslag is een rechtsmiddel, hetwelk dient om executie, realisatie 
mogelijk te maken en voor te bereid en; het draagt daarom steeds een 
min of meer conservatoir, in elk geval een voorloopig karakter. Het is 
niet bestemd om te blij ven , maar om door de realisatie geconsumeerd 
te worden, 

Bezorgdheid voor de belangen des schuldenaars mag van de voorge-
stelde bepaling allerminst weerhouden. Zijne belangen worden juist be-
har tigd en gewaarborgd, waar door uitsluiting van de vereffening alleen 
al die voorloopige voorzieningen worden toegelaten, die met name in de 
vierde afdeeliug van het Ontwerp zijn aangewezen, De curator zal niet 
beschikken over uen boede l (behoudens de rationeele uitzonderingen in 
ieders belang van de artikelen 98 en '101 [98 en 101 J); veeleer er zich 
toe bepalen hem te bewaren. A tie handelingen, die hij ingevolge artikel 
12 mag toepassen , strekken om den boedel pendente lite in zijn geheel 
te houden. De schuldenaar zal zich uaarovel' nimmer kunnen beklagen , 
ook al moge er voor hem eenig ongerief uit voortvloeien. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeel'ingsantwoord. 
Art. 12. Dit artikel bepaalt, dat, hangende het verzet, het hooger be-

roep ot de cassatie, geene raadpleging over een akkoord plaats kan heb-
ben. De aandacht werd er op gevestigu ,,; dat volgens art. 108 [108] bin-
nen veertien dagen na de faillietverklaring dag en uur der verificatie-

l) Verg. Mr. KIST, dl. 6, bI. 66; HOLTIUS. bI. 240 vlg. 
Zie verder : rb. Amsterdam 5 Jan. 1843, Rechtsgel. Bijbi. , dl. V, bI. 676-679. Verg. 

ook H . Amsterdam 11 Januari 1889, W. nO. 5677. 
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vergadering moeten bepaald worden, terwijl volgens art. 141 [1411 
hoogstens drie weken later over het ontwerp van akkoord zal moeten 
zijn geraadpleegd en beslisl. Het kan voorkomen, dat tot en met de 
cassatie negentig dagen verloopen, zoodat daarna een akkoord uitgesloten 
zou zijn. 

Op het aanhangige verzet, hooger beroep of cassatie zal de rechter-
commissaris kunnen letten bij de vaststelling van den termijn voor de 
verificatie. Verder is het aan\(evoerde bezwaar, voor zoo verre het zich 
in de. praktijk to?h kan voordoen., te ?pdervangen door eene wijziging 
van art. 108. ZIe de aanteekemng bIJ den aanhef van de vijfde af-
deeling van dezen titel. [Zie het Regeeringsantwoord op art. 108.1 

G. O. art. 11 = art. 13 , eerste lid, der wet. 
art. 12 = art. 13, tweede lid, der wet. 

Op voorstel der Commissie van Voorbereiding van 27 April 1893 
werden, in overleg met de Regeering, de artt. 11 en 12 G. O. samen-
gevoegd tot één artikel 13. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Naar veler oordeel gi ng de be-

paling te ver om in geval van ver-
nietiging der faillissementsverkla-
ring , de handel:ingefl door den 
curator verricht, geltlig en verbin -
dend te verklaren voor den schul-
denaar. Hiertegen werd aaógevoerd, 
dat het artikel op het oog had de 
bescherming van derden. 

Meer algemeen was men intus-
.chen van gevoelen, dat het wen-
schelijk was om het \'erbod vlm het 
tweede lid uit te breiden tot de 
gevallen van de artt. 39 en 104. 
Voor het geval waarvoor het nu is 
geschreven, schijnt het daarentegen 
volkomen ovel'bodig geworden door 
de wijziging van Regeeringswege 
in art. 108 gebracht (zie Verslag 
der Commissie van Voorbereiding). 

De vraag werd gedaan, wie de 
door den curator gemaakte kosten 
vergoeden zal in het geval de fail-
lietverklaring wordt vernietigd. Het 
is toch onbillijk die door den schul-
denaar te doen betalen, en, gesteld 
dat de aanvrager van het faillisse-
ment daartoe verplicht is en daarbij 
sol vabel , rlan rijst toch de vraag of 
den curator tegen hem eene adie 
zou toekomen. Het denkbeeld ver-
rliende overweging om den credi-
teur , die faillietverklaring verzoekt, 
eene som te laten deponeeren , 
waarop bij latere vernietiging van 

Antwoord der Regeering. 
Waarom deze bepaling te ver 

zou gaan - eene meening die 
trouwens blijkens het Verslag niet 
onbestreden bleef, - en hoe op 
anrlere en betere wijze de zaak ware 
te regelen, wordt in het Verslag 
niet nader uiteengezet. Uitvoerig is 
hare noodzakeliJkheid betoogd in de 
Memorie van Toelichting ad art. 11 
L zie hiervoor bI. 319 vlg. J. 

Dat het tweede lid, zoo al niet 
volkomen, althans grootendeels , 
overbodig zou zijn geworden, door 
de wijziging, van regeeringswege 
in art. 108 gebracht kan worden 
toegegeven. Doch niet, dat het wen-
schelijk ware geweest, het verbod 
van het tweede lid uit te breiden 
tot de gevallen van de artt. 39 en 
104. Voor eene spoedige toepasse-
lij 1\ heid van art. 39 kan groot be-
lang bestaan. Ook laten zich geval-
len denken, waarin daarvan, om 
hoogst schadelijke gevolgen te voor-
komen, gebruik moet kunnen 
gemaakt worden bijv. indien het 
tijdstip, waarop eene daarbedoelde 
overeenkomst naar plaatselijk ge-
bruik eindigt, kort invalt na het 
verstrijken van den voor de op-
zegging voorgeschreven korlslen 
termijn. Maar, in ' t algemeen, werd 
voor speciale belangen een absoluut 
verbod gegeven, - en alsdan kon-
den daarvoor wel meer bepalingen 
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het vonnis die kosten zouden kun-
nen verhaald worden . 

Bij eenige leden rees een ernstig 
bezwaar uit dit artikel 13 in ver-
band met artikel 15. De curator 
moet aankondiging doen van de 
vernietiging van ee n vonnis van 
fai ll ietverklaring (art. 15 , 2de lid). 
Zoolang dat niet gedaan heeft , 
bl\i ven zijne handelingen geldig en 
verbindend voor den schuldenaar. 
De curator zal het alzoo in Z\i ne 
macht hebben zijne bevoegdheden 
in strijd met het opgeheven faillis-
sement te doen voortduren . 

In geen geval mag de aanvrager 
van het faillissement tegen de ge-
volgen zijner handelingen gevrij-
waard worden door de nalatigheid 
des curators in het doen der aan-
kondiging. 

in aanmerking komen - dan zou 
een in aller belang beleidvol han-
delen, naar gelang van omstandig-
heden, ook zoodanig belemmerd, 
ja belet zijn, rlat de bepaling in den 
regel meer kwaad dan goed zou 
uitwerken. Hierbij worde niet voor-
bij gezien, dat om van art. 39 gp.-
bruik te maken, de curator (zie 
art. 68) de machtiging, en,voor art. 
104 de goedkeuring van den rech-
ter-commissaris behoeft. Men mag 
en moet verwachten, dat de curator, 
zoolang er onzekerheid omtrent het 
definitieve der faill ietverklaring 
blijft bestaan, van de hem toege-
kend e bevoegd heden, tot welker 
uitoefening hij vooraf ook nog het 
advies van de commissie uit de 
schuld eischers, zoo die er is, moet 
inwinnen (artt. 78 en 104), geen 
gebruik zal maken dan bij volstrekte 

noodzakelijkheid en altijd in het belang van den boedel, dat is wanneer 
de faillietverklaring wordt vernietigd, in het belang van den schuldenaar. 
Het spreekt toch van zelf , dat de curator, in zoorlanigen onzekeren toe-
stand, zich van ingrijpende maatregelen zal onthouden en, mocht het 
hem aan inzicht en beleid ontbreken, de rechter-commissaris hem daar-
van wel zal terughouden of ze verhinderen. Ware het ook al doenlijk, 
de wet zou haar doel voorbijstreven, indien Z\i alles precies en absoluut 
voorschreef. In elk bijzonder geval moet hetgeen het practisch beleid ten 
aanzien van beheer en beredrleri ng medebrengt, aan de prudentie van 
rechter-commissaris en curator worden overgelaten. Thans stelt het Wet-
boek van Koophandel aan de tenuitvoerlegging geene enkele grens; toch 
heeft dit niet tot klachten aan leiding gegeven. 

De curator brengt de door hem gemaakte kosten op zijne rekening; 
ze zullen dus ten laste van den boedel komen, al zoo bij vernietiging van 
de fai llietverklaring, ten laste van rlen schuldenaar, die ze in geval van 
ongemotiveerde of kwaadwillige faillietverk laring op den aanvrager zal 
trachten te verhalen. 

Het ernstig bezwaar dat bij eenige leden uit dit árt. 13 in verband 
met art 15 , alin. 2 rees, schijnt niet gegrond. Laatstgemelde bepaling 
legt den curator de verplichting op, aankond iging te doen van de ver-
nietiging van een vonnis van faillietverklaring. Volduet h\i aan die ver-
plichting niet, dan maakt hij zich, gelijk ook in het Verslag wordt op-
gemerkt, schuldig aan nalatigheid, die hem aa n eene actie tot schade-
vergoeding blootstelt. Dat hij de aan kondiginl,l" zou achterwege laten , 
alleen om nog handelend als curator te kunnen optreden, is ten eenen-
male onaannemelijk, omdat hij dool' die handeli ngen in geen geval gebaat, 
wel in moeilijkheden gebracht en benadeeld zou kunnen worden . Er 
worde niet voorbij gezien dat ettelijke gevallen te stell en zijn, waarin 
plichtverzaking mogelijk is , ook bij den CUl'ator. Waarborgen daartegen 
bestaan in zijne benoeming door de rechtbank, het van den 
rechter-commissaris, de bevoegdh eid der rechtbank tot ontslag ten allen 
tijde, de aansprakelijkheid van den curator zelven voor onrechtmatige 
hand elingen. Plich tverzaking onmogelijk maken, vermag geene wet, en 
haar hier in 't bijzonder te vreezen , daarvoor bestaat geene enkele redeu . 
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Artikel 14. 
Het vonnis van faillietverklaring houdt in de benoeming van 

een der leden van de rechtbank tot rechter-commissaris in het 
faillissement, en de aanstelling van een of meer curators. 

Van de faillietverklaring wordt door den griffier onverwijld 
kennis gegeven aan de administratie der posterijen en der tele-
grafie. 

Een uittreksel uit het vonnis van faillietverklaring, houdende 
vermelding van den naam, de woonplaats of het kantoor en 
het beroep van den gefailleerde, van den naam van den rech-
ter-commissaris, van den naam en de woonplaats ofhet kantoor 
des curators, van den dag der uitspraak, alsmede van den naam, het 
beroep en de woonplaats of het kantoor van ieder lid der voorloopige 
commissie uit de schuldeischers, zoo er eene benoemd is, wordt 
door deu curator onverwijld geplaatst in de Nederlandsche Staats-
courant en in een of meer door den rechter-commissaris aan te 
wijzen nieuwsbladen. 

Q. R. O. Art. 13 (13). Het vonnis van faillietverklaring houdt in de 
benoeming van een der leden van de rechtbank tot rechter-com-
missaris in het faillissement, en de aanstelling van een of meer 
curators. 

Hêt kan tevens inhouden de benoeming van eene voorloopige 
commissie uit de schuldeischers. 

Art. 'l4 (14). Een uittreksel uit het vonnis van faillietverkla-
ring, houdende vermelding van den naam, de woonplaats (het 
kantoor) en het beroep van den schuldenaar, van den naam van 
den rechter-commissaris, van den naam en de woonplaats of het 
kantoor des curators, van den dag der uitspraak, van 
naam, beroep en woonplaats of kantoor van ieder lid der COln-
missie uit de schuldeischers, zoo er eene benoemd is, wordt door 
den griffier on verwijld geplaatst i n oe Nederlandsche Staatscourant 
en in een of meer 0001' oen rechter-commissaris aan te wijzen 
nieuwsbladen. 

De plaatsing in de Staatscoumnt geschiedt kosteloos. 

Memorie van ToeliclIting. 
A rt. 13. Artikel 787 Wetboek van Koophandel bepaalt, dat het vonnis 

van faillietverklaring o. a. zal inhourlen: llden last, om door verzegeling, 
of door andere gepaste middelen, of door een en ander, voor de bewa-
ring des boedels te zorgen". De artt. 92 en 93 van het. ontwerp L 92 en 
931, die den curator de verplichting opleggen , dadelijk na de aam'aar-
ding zijner betrekking door alle noodige en gepaste middelen voor de 
bewaring cLes boedels te zorgen, en des noodig, dadelijk tot verzegeling 
des boedels over te gaan, maken dergelijk voorschrift overbodig. Het 
vonnis behoeft niet voor elk bijzonder geval de algemeene bepaling der 
wet te herhalen. 



324. Art. 14. INHOUD VAN HET VONNIS 

Over de voorloopige en definitieve commissiën uit de schuldeischers 
zie men de toelichting op de artikelen 74-79 L 74-791 . 

Art. 14. Met het oog op de belangen van derden en op de gevolgen 
der faillietverklaring met betrekking tot de bevoegdheid van den schul-
denaar om zijne goederen te verbinden, is zoo spoedig mogelijke open-
baarmaking van het vonnis van faillietverklaring dringend noodig. In 
afwijking van de bestaande wet is daarom den griffier de zorg voor de 
publicatie opgedragen. Hij is uit den aard der zaak nog eerder in de 
gelegenheid die te doen geschieden dan de curator. 

De aanplakkingen »aan het huis der gemeente, het gebouw waar de 
rechtbank vergadert, en de beurs, zoo er eeoe is", zijn achterwege ge-
laten, als volkomen nutteloos. Zij worden niet of weinig ge lezen en misse n 
dus hun doel. Dit geldt VOOI' de beurs evenzeer als voor de andere ge-
noemde plaatsen. Een faillissement van eenige beteekenis, waarbij beurs-
bezoekers eenig belang hebben, zal ook zonder aanplakking ter beurze 
spoedig genoeg algemeen bekend zijn, terwijl naar andere faillisse menten 
geen man van zaken onder tallooze aankondigingen gaat snuffelen. Dag-
bladen worden daarentegen in c\en tegenwoordigen tijd door een ieder 
gelezen. Zij zijn allengs het middel van publiciteit bij uitnemendheid 
geworden. Openbaarmaking in de Staatscourant is \'oorgeschreven, opdat 
er een bepaald dagblad zij waarvan men vooruit weet, dat men elk fail-
lissement in het geheele lanc\ er in zal kunnen vinden. 

Advies van den Raad van:State. 
A rt. 13, is te lid. Het komt, af-

gescheiden van hetgeen b\i art. U3 
1931 bepaald is, den Raad wensche-
tijk \'001', dat de rech tban k de be-
voegdheid hebbe om bij het vonnis 
van faillietverklaring de verzegeling 
te bevelen, zooals thans i nart. 787 , 
3°., van het Wetboek van Koop-
handel bepaald is. 

Art. 14. Opdat er een bepaald 
dagblad zij, waarin alte fai llisse-
menten in het geheele land zijn 
opgenomen, acht de Raad met de 

Rapport aan de 
Art. 13, 1ste lid. De gronden, 

waarop de ondergeteekende hel 
overbodig acht del' rechtbank de 
bevoegdheic\ toe te kennen tot het 
geven van den last bedoeld bij art. 
787, 3°" Wetboek van Koophandel, 
zijn thans in de Memorie van Toe-
lichting ad artikel uiteengezet. 

Art. 14. Aan het verlangen van 
den Raad van State is door toe-
voeging aan dit artikel van een 
nieuw lid voldaan. 

Regeering openbaarmaking in de Staatscourant wenschelijk. Daar door 
deze bepaHng evenwel nieuwe en voor kleine boedels bezwarende kosten 
teweeggebracht worden, geeft de Raad in overwp.ging dat (ie hierbe-
doelde bepaling in dien zin worde gewijzigd, dat de o.perJbaarmaking in 
de Staatscourant kosteloos geschiedt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 13, Eerste lid. De aanstell ing van den curator wilde men ook vor,r 

het vervolg- aan de rechtbank overlaten. De wenschelijkheid wel'u hierbij 
echter algemeen betoogd, dat voortaan die 'lstell ing bij de rechtbanken 
op onpartijdige wijze zou geschieden, hetgeen thans bij sommige dier 
colleges niet het geval is - een misbruik, waartegen door het opnemen 
van bepalingen niet te waken is 1). 

Sommige leden drongen voorts aan op de benoeming van twee curators, 

') Vergel\jk Mr. L OD. S. BOA8 in Themis 1891 , bladz. 599 



VAN FAILLIETVERKLARING. Art. 14. 325 

waarvan één gelwzen uit de De hoogere kosten, daaruit 
voortvloeiend, zouden huns inziens ruimschoots door de voordeel en wor-
den opgewogen. Het toezicht van de zijde der schuldeischers zou ver-
scherpt worden en mitsdien gunstig terugwerken op hunné gezamenlijke 
belangen. Tegenwoordig bestaat er, zoo werd door enllele leden nog op-
gemerkt, eene te groote toegevendheid van den curator tegenover den 
gefaill eerde, hetgeen in het nadeel van den boedel uitloopt. Menigeen 
gaat el' te licht toe over, zich failliet te geven; hij zet zijne zaken met 
behulp van den curator voort en wordt uit den boedel onderhouden, ter-
wijl de schande, vroeger aan een faillissement verbonden, den gefai lleerde 
nauwelijks meer vervolgt. 

Tweede lid. Is deze bepaling naast art. 74 [74\ niet overbodig'? Som-
migen wilden de benoeming van eene voorloopige commissie uit de 
schuldeischers in ieder geval imperatief gesteld hebben. 

Men vergelijke overigens hetgeen is aangeteekend bij Titel I, § 6 [zie 
hiervoor bI. 23 vlg.]. 

Het opstel in Themis 1891 , blz. 599, wijst meer op het volgen van 
verschillende stelsels, niet op misbrUIken. Maar - ZIj het beweerde 
ook juist - het wordt erkend, dat de wet daartegenniei kan waken. 

Voor het overige mag noch de benoeming van twee curators, noch 
die van eene voorloopige commissie uit de schu ld eischers, imperatief 
worden voorgeschreven. In kleine faillissementen, zooals er voorkomen, 
stel met een f'dO actief of minder en f300 passief, zou dergelijk 
imperatief voorschrift, zonder eenig nut, slechts tot overlast, omslag 
en kosten leiden. 

Het tweede lid is overbodig en zal daarom ven·allen. 
Verg. ook het antwoord bij art. 99 L 991. 

Art. 14. Eerste lid. Waarom zou, vroegen sommi!,ren, deze plaatsing 
niel door den curator geschieden 'I Wie schiet den griffier de kosten 
daarvan voor'? Is het de bedoeling, dat hij bevoegd is daarvoor salaris 
in rekening te brengen'? Wie draagt de kosten der plaatsing in één of 
Illeer, door den rechter-commissaris aan te w\izen, nieuwsbladen, wan-
neer het actief van den boedel gelijk nul is 'I Zou in dat geval niet met 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant kunnen volstaan worden 'I 
Anderen wenschten naast de nieuws- ook vakbladen opgenomen te zien. 

Dool' sommigen werd bovendien in overweging gegeven, het hier 
bedoelde uittreksel, althans wanneer het een faillissement gold van een 
in eene ldeine gemeente wonenden schuld enaar, aan het gemeentehuis 
van diens woonplaats te doen aanplakken. Dit zou, naar men meende, op 
het eergevoel een gewichtigen indruk maken en bovendien in bedoelde 
plaatsen de bekendwording van het vonnis in de hand werken. 

Ten slotte werd, in verband met art. 19 [191, door enkelen gewezen 
op het groote belang van eene algemeene lijst van alle faillissementen 
voor het geheele land, wekelijks uit te geven. 

Tweede lid. Is het niet gewenscht in art. 17 r17\ op te nemen, dat 
elke in dezen titel bevolen plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant 
kosteloos geschiedt 'I 

Er is geen overwegend bezwaar, de zorg voor de plaatsing aan den 
curator op te dragen, gelijk thans ook geschiedt. 

Het is echter raadzaam, de plaatsing in vakbladen en de aanplakking 
in kleine gemeenten (hoe rle kleine ook aan te wijzen 'I) aan het ge-
meentehuis niet voor te schrijven. De wet bepale zich tot het strikt 
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noodzakelijke, ook ter vermijding van onkosten. Bovendien, vakbladen 
zullen van de uitgesproken faillissementen toch wel geregeld melding 
maken, nu volgens het ont.werp slechts de Staatscourant daarvoor is 
te raadpl egen, en in kleine ge meenten krijgt een faillissement ook 
zonder aanplakking spoedig genoeg algemeene rucht.baarheid, 
de schuldeischers, die gemeen lijk in de grootere plaatsen wonen, 
daardoor niet. worden gebaat. 

Aan het privaat ini tiatief kan voorts gerust worden overgelaten, de 
behoefte aan wekelijksche of andere algemeene lijsten van faillietver-
klaringen te bevredigen. 

In het eerste lid wordt dan »griffier" vervangen door llcurator", ter-
in plaats van »com missie" gelezen »Voorloopige commissie". 

Er is voorts geen bezwaar, het tweede hd te doen vervallen en aan 
art. 17 (17] als eerste lid toe te voegen: 

»Elke in dezen titel bevolen plaatsing in de Nederlandsche Staats-
courant geschiedt kosteloos". 

L Zie voorts op art. 8 , hiervoor bI. 285 vlg·l 

G. O. art. 13. Het vonnis van faillietverklaring houdt in de benoeming 
van een der leden van de rechtbank tot rechter-commissaris in het 
faillissement, en de aanstelling van een of meer curators. 

Van de faillietverklaring wordt door den griffier onverwijld kennis 
gegeven aan de administratie der posterijen en der telegrafie. 

art. 14. Een uittreksel uit het vonnis van faillietverklaring, 
houdende vermelding van den naam, de woonplaats (het kant.oor) 
en het beroep van den gefailleerde, van den naam van den rechter-
commissaris, van den naam en de woonplaats of het kantoor des 
curators, van den dag der uitspraak , alsmede van naam, beroep 
en woonplaats of kant.oor van ieder lid der vool'loopige commissie 
uit de schulcteischers, zoo er eene benoemd is , wordt door den 
curator onverwijld geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant 
en in een of meer door den rechter-commissaris aan te wijzen 
nieuwsbladen. 

Op voorstel der Commissie van Voorbereiding van 27 April 189R zijn, 
in overleg met de Regeering, de artt. 13 en 14 G. O. samengevoegd tot 
één art. 14, met wijziging in dier voege, dat in plaats van »(het kantoor)" 
worde gelezen in het derde lid »of het kantoor". 

Artikel 15. 
Zoodra een vonnis van faillietverklaring ten gevolge van 

verzet, hooger beroep of cassatie is vernietigd , en in de twee 
eerste gevallen de termijn, om in hooger beroep of in cassatie 
te komen, verstreken is zonder dat daarvan gebruik is gemaakt, 
wordt door den griffier van het rechtscollege, dat de vernietiging 
heeft uitgesproken, van die uitspraak kennis gegeven aan den 
curator en aan de administratie der posterijen en der telegrafie. 

De curator doet daarvan aankondiging in de bladen in 
artikel 14 genoemd. 
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O. R. O. Art. 15 (15). Zoodra een vonnis van faillietverklaring ten 
gevolge van verzet, hooger beroep of cassatie is vernietigd, en de 
termijn, waarbinnen tegen · die vernietiging kan worden opgekomen, 
verstreken is zonder dat daarvan gebruik is gemaakt, wordt door 
den griffier van hel rechtscollege, dat de vernietiging heeft uit-
gesproken, van die uitspraak kennis gegeven aan den curator en 
aankondiging gedaan in de bladen in artikel 14 genoemd. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 15. Voor de onmiddellijke openbaarmaking van de definitieve ver-

nietiging van een uitgesproken faillissement pleiten dezelfde redenen als 
voor de openbaarmaking van de faillietverklaring. Ook is zij onmisbaar 
met het oog op artikel 11 L 13l Een ieder moet kunnen weten of de 
curator nog bevoegd is te handelen, in staat gesteld worden zijne be-
voegdheid te contróleeren. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 15. Mèn vestigde de aandacht op de taalkundig onjuiste uitdruk-

king: »kan opgekomen worden", die ook in art. 18 L 18] voorkomt. Ook 
buitendien is de uitdrukking niet gelukkig gekozen, daar men immers 
tegen casgatie niet opkomen kan. 

Zonder behoefte aan wijziging te erkennen, is er echter ook geene 
bedenking, om te lezen: Den in de twee eerste gevallen de termijn 
om in hooger beroep of in cassatie te komen, verstreken is" enz. In 
art. 18 is geelle onjuistheid. 

Door de Commissie werd gewezen 
op de wenschlijkheid, dat hier de 
griffier - en niet de curator of de 
rechter-commissaris, zooals art. 99 
1991 voorschrijft -, in verband met 
art. 1:1 [141 van de hierbedoelde 
uitspraak ook kennis geve aan 
de administratie der posterijen en 
der telegrafie. De Minister beaam-
de deze opmerlling en verklaarde 
zich bereid, achter: )'curator en" op 
te nemen de woorden »aan de ad-
ministratie der posterijen en der tele-
grafie"; hij vestigde er voorts de 
aandacht op, dat na de wijziging 
van art. 14 [141 ook het slot van 
art. 15 behoort te veranderen, door 
in een tweede lid te lezen: »de cu-
rator doet daarvan aankondiging" 
enz. 

L Zie ook op art. 99.1 

G. O. art. 15 = art. 15 der wet. 

Artikel 16. 
Indien de toestand des boedels daartoe aanleiding geeft, kan 

de rechtbank, op voordracht van den rechter-commissaris en na 
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de commissie uit de schuldeischers, zoo die er is, gehoord te 
hebben, bevelen, hetzij de kostelooze behandeling, hetzij, na 
verhoor of behoorlijke oproeping van den gefailleerde, en in dit 
geval bij beschikking in het open baar uit te spreken, de ophef-
fing van het faillissement. 

o. R. o. Art. 16 (16) . Indien de toestand des boedels daartoe aanlei-
ding geeft, kan de rechtbank , op voordracht van den rechter-
commissaris en na de com missie uit ne schuld eischers , zoo die er 
is, gehoord te hebben, bevelen, hetzij de ]wstelooze behandeling , 
hetzij, na vérh oor of oproeping van den schuld enaar, 
en in dit geval bij beschikkin g in het openbaar uit te spreken , 
de opheffin g van het faillissement. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 16-18. Het Wetboek van Koophannel kent geen opheffin g van 

het faillissement bij ontstentenis van actief, en laat zich over eene 
telooze behand eling van het faillissement ni et uit. All een is bij ministeriëele 
resolutiën van 20 Sept. 1814, 30 Se pt. 184.'5, n°. 122 en 21 Sept. 1l:!76 
nO. 16 bepaald nat de akte hetreld<elijk boenelafstand , de vereffening van 
failli ete boedels , van boedels van in staat van kennelijk on vermogen ver-
klaarn e personen en van onbeheerd e nalatenschappen in debet worden 
geregistreerrl, voor zoo verre en zoolang i(een kontante gelden in rlie boe-
dels en nalatenschappen voorhand en zijn , mits de curator, bij 
schriftelijke aanvrage daartoe, zi ch verbindt om de rechten, naar gelang 
dat er geld en van den hoedel bij hem inkomen , gelij kelijk met de andere 
kosten van het faillissement of van de boedelredding en in dezelfd e ver-
houdin g als deze , te voldoen en zich , gebreke daarvan , voor die 
rechten aansprakelij k stelt (Periodiek Woord enboek, nO. 376'1). 
Het gezegeld papier wordt dan eveneens den cm ator in debet verstrekt. 
Deze bepalingen zijn echter te eenenmale on voldoende; immers de kos-
telooze behand eling van het faillissement wordt daarmene geenszins ver-
kregen . Zoo de griffiekosten , de zwaarste kosten bij faillissementen 
met gering actief, op den boedel drukk en , all e akten door den 
griffi er op te maken belast met zegel- en registratierechten , heeft geene 

plaats maar in debet stelling. 
Door de bij het eerste en tweede lid van artikel 17 l171 voor alle 

faillissementen vastgestelde bepaling wordt ge meld bezwaar ten opzicht e 
van de zegel- en registratierec.hten opgeheven . . Het zou even wel ten 
opzic.hte van de griffiekosten blijven bestaan. Vandaa r dat het ontwerp 
ook de kostelooze behandeling van het faillissement kent , waarvan het 
gevolg in het derde lid van art. 17 nader wordt omschreven. 

Naast die kostelooze behand eli ng behoort bovendien de mogelijkheid 
geopend te worden om tot algeheele opheffin g daarvan te komen. W aar 
niet alleen geen kontant en voorhand en zijn, maar zelfs in het geheel 
geen , zij het dan ook eerst in vel'1oop van te realiseeren actief aan-
wezig is , en ook waar het ac.tief in geen geval toereiken rl zal zijn om 
de kosten te drageIl , heeft kostelooze behand eling van het faillissement 
p:een zin meer , maar moet het fa illissement opp:eheven kunnen worden. 
Reeds thans geschiedt dit feitelijk ; met goedvinden van den rechter-
commissaris, die zelden zal vergen dat de curator en de griffiel' de kosten 
uit eige n beurs betalen , blijft het faillissement eenvoudig liggen , tot een 
familielid van den schuld enaar of een schuld eîscher, aan de zaak een 
einde wenschende te maken , zich bereid verklaart de kosten voor te 
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schieten. Het ongerief van dezen toestand is echter hierin gele.gen dat het 
faillissement, ook al wordt de curator ontslagen, wel maal' niet 
rechtens wordt opgeheven; de schuldeischers blijven dus verstol,en van 
hunne individueele execntiemiddelen, en missen alle verhaal op hun 
schuldenaar tot tijd en het faillissement weer eens wordt opgevat. 
Regeling is hier uit dien hootde dringend noodzakelijk. Door de voorge-
stelde bepalingen schijnt aan alle billijke eischen te worden voldaan '). 

Advies Vlm den Raad van State. 
Art. 16. Met de Regeering acht 

de Raad het. wenschelijk, dat ten 
aanzien van ldeine boedels de ge-
legenheid tot eene kostelooze be-
handeling of opheffing van het fail-
lissement geopend worde. Doch hij 
meent, dat het raadzaam zoude zijn 
te bepalen, dat de opheffing van 
het faillissement niet zal plaats heb-
ben, indien een der belanghebben-
den aantoont, dat er voldoende baten 
in den boedel aanwezig om de 
faillissementskosten te bestrijden. 

Daar het somtijds gebeurt, dat 
een crediteur, die om de eene of 
andere I eden belang er in stelt, dat 
de faillietverklaring niettegenstaande 
de geringheid van het actief, gevolg 
hebbe, zich bereid verklaart de 
faillissementskosten voor te schiet.en, 
meent de Raad echter, dat het 
wenschel\ik is, dat eene uitdruk-

wetsbepaling den belang-
hebbende daartoe in de gelegenheid 
stelle. Zulks zoude gevoegelijk kun-
nen geschieden door toevoeging 
achter het onderwerpelijke artikE'1 
van eene bepaling als volgt: »ten 
ware een der belanghebbenden zich 
bereid verklaart eene voldoende 
door den rechter-commissaris goed 
te keuren som, voor de te maken 
kosten, bij wege van voorschot, 
beschikbaar te stellen." 

Tevens zoude in dit artikel moe-
ten bepaald worden, dat behalve 
de schuldenaar ook de schuldei-
scher, die het verzoek tot failliet-
verklaring gedaan heeft, moet wor-
den opgeroepen en in de gelegenheid 
gesteld om de kosten ten genoegen 
van den rechter-commissaris te de-
poneeren. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 16. Eene bepaling dat de 

opheffing van het faillissement niet 
zal plaats hehben, indien een der 
belanghebbenden aantoont dal er 
voldoende baten in den boedel aan-
wezig zijn om de faillissements-
kosten te bestrijden, acht de onder-
geteel,ende overbodig. H\i acht het 
toch niet denl,baar, dat curator, 
rechter-commissari" en rechtbank 
zonder goede gronden en zonder 
behoorlijk onderzoek tot opheffing 
van het faillissement zouden over-
gaan, vooral niet nu naast de op-
heffing gelegenheid lot kostelooze 
behandeling bestaat. Het recht dat 
de Raad van State aan de belang-
hebbenden wenscht toe ie kennen, 
zal bovendien vrij wel illusoir zijn, 
daar hem de vereischte nauwlleU-
rige kennis van den staat des boe-
dels zal ontbrel<en. Hoe zullen bo-
vendien de belanghebbenden weten 
dat de rechter-commissaris eene 
voordracht tot opheffing van het 
faillissement heeft. gedaan 'I 

Waar de mogelijkheid tot koste-
loaze behandeling bij dit artikel 
uitdrukkelijk worrlt geopend, schijnt 
er geen grond om, (,l'elijk de Raad 
van State wenschel\ik acht, de cre-
diteuren b\i wetsvoor-
schrift in de gelegenheid te stellen 
om de voor te 
schieten. 

Ter bevordering dat voor het 
geven van een bevel als in dit ar-
tikel bedoeld, de rechter zooveel 
mogelijk ingelicht zij, wordt thans 
in het ontwerp het voorafgaand 
verhoor van de commissie uit de 
schuldeischers, zoo die er is, ver-
plichtend gesteld. 

') Verg. hierboven bI. 10 en vlg. en het derde besluit der Juristen-Vereeniging in 
noot 1 op bI. 10 a:>.ngebaald [zie hierv66r bI. 20]. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 16. Door sommigen werd het. afgekeurd, dat twee zoo heterogene 

onderwerpen, als -kostelooze behandeling en opheffing van het faillisse-
ment, in één artikel waren opgenomen: t.e meer, omdat »de toestand 
des boedels", die tot het ééne of het andere aanleiding zal !\,even, toch 
wel niet in beide gevallen dezelfde zal zijn. 

De onderwerpen mogen heterogeen zijn, het is een alternatief, 
waarvoor de rechter geplaatst is naar gelang van den toestand des 
boedels, waaromtrent de rechter in ieder concreet geval heeft te be-
slissen. 

L Zie voorts op art. 8 , hiervoor bI. 285 vlgJ. 
G. O. art. 16 = art. 16 der wet. 

Artikel 17. 
Elke in dezen titel bevolen plaatsing in de Nederlandsche Staats-

courant geschiedt kosteloos. 
Alle stukken, opgemaakt ter voldoening aan de bepalingen 

van dezen titel, zijn vrij van zegel en van de formaliteit van 
registratie. 

Daaronder zijn evenwel niet begrepen de processen-verbaal en 
akten, houdende verkoop of andere overeenkomsten, noch de 
stukken betrekkelijk andere rechtsgedingen over rechten en ver-
plichtingen van den boedel, dan die welke het gevolg zijn van 
de verwijzing door den rechter-commissaris bedoeld in artikel 122. 

Het bevel tot kostelooze behandeling van het faillissement 
heeft bovendien ten gevolge vrijstelling van griffiekosten. 

O. R. O. Art. 17 (17). Alle stukken, opgemaakt ter voldoening aan 
de bepalingen van dezen titel, zijn vrij van zegel en van de for-
maliteit van 

Daaronder . zIjn evenwel niet begrepen de processen-verbaal en 
akten, houdende verkoop of andere overeenkomsten, noch de 
stukken andere rechtsgedingen over rechten en ver-
plichtingen van den boedel, dan die welke het gevolg zijn van de 
verwijzing door den rechter-commissaris bedoeld in artikel 122. 

Het bevel tot kostelooze behandeling van het faillissement heeft 
bovendiee ten gevolge vrijstelling van griffiekosten. 

Memorie van 'l'oelichting. 
lAlgemeene Beschottwingenl llMet het oog op eene eenvoudige be-

handeling van het faillissement en tot wering van misbruiken, is het 
wenschelijk daarbij zell'el- en registratierechten op te heffen, en dat de 
griffier geene onkosten in rekening brengt", luidde een del' besluiten, 
dool' de Nederlandsche Juristen- Vereeniging in 1871 omtrent de wetge-
ving in zake faillissement genomen. Men heeft gemeend in het Ontwerp 
aan dezen wensch alleen voor zooveel de vrijdom van zegel en registra-
tierechten betreft, gevolg te kunnen geven. Tegen de vrijstelling van 
griffiekosten bestaat bezwaar, omdat daardoor de griffiers eene belangrijke 
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vermindering van inkomsten zouden lijden, waanoor een aequivalent ten 
laste "an de schatkist zou moeten worden aangewezen. Dit bezwaar klemt 
te meer, waar, tengevolge van de voorgestelde opheffing der zegel- en 
registratiekosten, der schatkist toch reeds eene haar thans toevloeiende 
bate wordt onttrokken. Nadeel lijdt de griffier niet. door de bij de artt. 
97, 2de lid . 114, 2de lid, 137 en 183, 2de lid, 197, 114, 137, 1831 
voorgestelde kostelooze nederlegging van stukken ter griffie. Immers de 
bestaande wet kent dit middel van publiciteit niet. 

l Zie voorts op art. 16]. 

Advies van den Raad van State. 
Wat het in ile Memorie van Toelichting op bladz. 11 voorkomende woord 

»griffiererhten" betreft , de Raad er op, dat de griffierechten bij de 
wet van 31 December 1856 (Staatsblad nO. 165) afgeschaft. 

Ten opzichte van het in de Memorie van Toelichting op bladz. 11 aan-
geteekende betreffende de registratierechten, merkt de Raad op, dat aan-
gezien bij een faillissement en de afwikkeling daarvan een billijke grond-
slag van belastingheffing ontbreekt, vrijstelling der registratierechten in 
het ontwerp aanbeveling verdient. 

Van de billijkheid van zoodanige 
vrijstelling is de Regeering blijkbaar 
zelve overtuigd, waar zij in art. 97 
197! en andere artikelen des ont-
werps reeils vrijstelling niet alleen 
van #registratie, maar ook van ze-
gel voorstelt \'001' de nederleggingen 
ter griffie. 

De in de Memorie van Toelich-
ting voor die vrijstelling aangegeven 
grond, dat namelijk aan de »schat-
kist dool' die vr\istelling geene baten 
worden onthouden, die haar thans 
ten goede komen", is echter eenigs-
zins zonderling. 

Art. 17. Voor zooveel in dit artikel 
sprake is van registratierechten, 
veroorlooft de Raad van State zich 
te verwijzen naar hetgeen daarom-
trent boven in de algemeene be-
schouwingen is opgemerkt. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Aan de bedenking, geopperd te-

gen de uitdrukking: »griffierech-
ten", is door wijziging van de Me-
morie van Toelichting tegemoet 
gekomen_ Wat betreft de door den 
Raad van State gewenschte vrijstel-
ling der registratierechten, veroor-
looft de ondergeteekende zich te 
verwijzen naar de thans voorgestelde 
lezing van artikel 17 en naar hetgeen 
in de Memorie van Toelichting aan 
het slot van de algemeene beschou-
wingen is opgemerkt. 

Art. 17. Met bp.trekking tot heton-
derwerp der registratierechten, ver-
oorlooft de ondergeteekende zich te 
verwijzen naar de bierboven voorko-
mende algemeene beschouwingen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
[Titel 1. § 7. Vrijdom van zegel- en j'egistratierecht, maar behoud der 

griffiekosten, behalve in het geval van kostelooze behandeling. (Memorie 
van Toelicht.ing, bladz. 11. Artt. 16,17.)1 

Met genoegen werd geconstateerd, dat de Regeering hier vrijgeviger is 
geweest, dan door de Staatscommissie was \'oorgesteld. Sommigen wilden 
echter verder gaan en ook de griffiekosten, op blz. 21 der van 
Toelichting Lzie hiervoor bI. 3281 genoemd de zwaarste kosten biJ faillis-
sementen met actief, afschaffen. De griffiers zouden alsdan voor 
het gemis daarvan schadeloos behooren gesteld te worden. 

Andere leden zouden echter juist om het nadeel, dat de Staat daar-
door lijnen zou, afschaffing der griffiel\Osten niet wenschen. :Wel echter 
drongen zij er op aan, dat na'lfomtrent eene betere regeling zou ge-
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troffen worden: men meende toch te weten, dat nu en dan ten deze 
misbruiken voorkomen, welke behooren te worden vermeden. Het kwam 
toch dikw\ils voor, dat van allerlei beschikkingen, zoo wel van den rechter-
commissaris, als van de rechtbank, akten in optima forma werden op-
gemaakt, die alsdan weder in afschrift aan den curator werden mede-
gedeeld, zeer tot verhooging van de faillissementskosten. Hieraan, zoo 
meende men, moest paal en perk worden gesteld. 

Ter betere beoordeeling dezer aangelegenheid zou men er voorts prijs 
op stellen te vernemen: 

hoeveel opbrengen de griffiekosten en hoe groot derhalve eene even-
tueele schadevergoeding zou moeten zijn; 

hoeveel die kosten hedragen bij boedels met een actief van minder 
dan f2000 en b\i die van f2UOO en daarboven. 

Door één lid werd in verband met het b.ovenstaande de navolgende 
beschouwing te berde gebracht. De Memorie van Toelichting, zoo merkte 
hij op, zw\igt over een voornaam punt, namelijk dat tal van griffiekosten, 
die bij de tegenwoordige wetgeving bestaan, door de bepalingen van het 
ontwerp komen te vervallen, terwijl de nieuwe formaliteiten eenvoudig 
worden verklaard kosteloos te geschieden . Volgens de tegenwoordige be-
palingen behoeven de griffiekosten in geval van eigen aangifte en insol-
ventie te zamen niet meer dan f25 te bedragen; in geval van insolvent-
verklaring of homologatie-akkoord iets meer of minder, terwijl zij in 
groote faillissementen een weinig k nnnen stijgen. Terwijl de meeste 
daarvan in het ontwerp komen te vervallen, legt het daarentegen aan 
de griffiers in de artt. 14, 19, 99, 120, 124, 148, 185 en 193 l14,19, 
99, 121, 124, 148,185, 1931 vele nieuwe verplichtingen op, waarvoor 
meestal ongetwijfeld, in een enkel geval hoogst waarschijnlijk, niet zal 
kunnen gerekend worden. Nu werd toegegeven, dat algeheele afschaffing 
der griffiekosten den Staat voorzeker een aanzienl\ik geldelijk verlies zou 
berokkenen, daar toch niet alleen op dit oogenblik aan de titlllarissen 
eene schadevergoeding zou moeten worden toegekend, berekend op een 
gezamenlijk bedrag van f15.000 's jaars, maar ook voor het vervolg, 
hetzij het traktement van den griffier zou behooren verhoogd te wor-
den, daar hij verplicht zou wezen zich door klerken te doen b\istaan, 
hetzij zou moeten worden besloten tot het aanste llen van meer snbstituut-
griffiers, aan wie de bemoeiingen in zake faillissementen konden toe-
vertrouwrl worden. Zou, zoo werd gevraagd, liet heffen van grifflekosten 
naar het bestaande tarief wenschelijk wezen en ware het niet beter, het 
te vervangen door een percentage-stelsel'! Eene berekening, gemaakt 
over de jaren 1889 en 1890, betreffende faillissementen in een bepaald 
arronriissement, leidde tot rle navolgende uitkomsten. Men neme aan, 
dat van het bruto-actief de griffielwsten worden geheven met riien ver-
stande, dat van f1 tot f100 worde geheven 10 pct., van f100 tot f 5002 pct., 
van f500 tot f1000 1 pct., f1OO0 tot f10.000 1/. pct., boven 10.000 1/. 
pct. in 1889 zourien volgens dit tarief de faillissementen, 37 in getal, 
aan grifflekosten hebben opgebracht ± f777, terwijl thans de baten, 
uit dien hoofde genoten, ± f800 bedroegen. In 1890 bedroegen deze 
cijfers, over 47 faillissementen, respektievelijk ± f930 en ± f975. 

Gaarne zou men het oordeel der Regeering omtrent bovenstaand denk-
beeld vernemen. 

Ter voldoening aan den in het Verslag geuiten wensch heeft de 
Regeering zich beijverd, inlichtingen te erlangen omtrent de over de 
laatste vijf jaren in faillissementen gevallen griffiekosten. Dit is haar 
slechts gedeeltelijk mogen gelukken. Sommige griffierR hebben daar-
van, na het beëindigen der faillissementen, geene aanteekeningen 
bewaard. Andere zijn eerst in den loop der vijf jaren tot hunne tegen-
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woordige betrekking geroepen en niet in het bezit van de voor Let 
geven van een antwoord benoodigde opgaven van hunne ambtsvoor-
gangers. 

Zooals uit het ingesteld onderzoek is gebleken, bestaat b,j verreweg 
de meeste rechtbanken niet he! om van allerlei beschikkingen, 
zoo wel van den rechter-commlssafls als van de rechtbank, akten in 
forma op te maken, die alsdan weder iu afschrift aan · den curator 
worden medegedeeld. Bij vele dier colleges geschiedt dit alleen in 
exceptioneele gevallen, waar het door den curator om eenige reden, 
b. v. tot dekking zijner verantwoordel,jkheid, verlangd, of uit eenigen 
anderen hoofde raadzaam geacht wordt. Slechts bij zeer enkele colleges 
bestaat het gebruik, in het algemeen van bedoelde beschikkingen 
akten op te maken en daarvan aan den curator afschriften te geven 
maar ook dan nog geschiedt dit laatste meestal in den vorm 
simpele afschriften, ongezegeld en ongeregistreerd . 

Met het oog hierop schijnt eene wettelijke voorziening te dezen niet 
noodig. Deze waren bovendien niet aanbevelenswaard, omdat het 
veelal van de in elk bijzonder geval voorkomende omstandigheden 
afhangt, of het opmaken van eene akte en het geven van afschrift 
daarvan geacht kan worden gerechtvaardigd te zijn. Een wettelijk 
voorschrift daaromtrent zou al spoedig blijken voor het eene geval 
te ruim, voor het andere te beperkend te zijn. 

Een afzonderlijke opga\'e van de gemiddelde griffiekosten bij boe-
dels met een actief van minder dan f2000 en bij die van f2UOO en 
daarboven kan niet worden verstrekt. Zoo veel is echter gebleken, dat 
de hoegrootheid van het actief van een faillissement op het bedrag 
dier kosten in den regel slechts geringen in vloerl oefent, omdat de 
wet geen onderscheid maakt in de behandeling van groote en van 
kleine faillissementen. Op dat bedrag zijn wel van invloed het aan-
tal rechterlijke beslissingen en dat der crediteuren, maar die JJij-
zondere omstandigheden kunnen zich zoowel in kleine, als in groote 
faillissementen voordoen . Alleen kan aangenomen wO I'den, dat bij 
groote failli ssementen meer crediteuren betrokken zijn, dan bij kleine, 
maar op het totaal bedrag der griffiekosten heeft dit slechts betrek-
kelijk geringen invloed. 

Voor zoo verre uit de ontvangen berichten is op te maken, mag in 
het algemeen worden aangenomen, dat, wanneer het opmaken van 
akten niet verder wordt uitgebreid, dan raadzaam kan worden ge-
acht, en het afgeven van afschriften beperkt wordt tot die, welke 
de wet vordert of waarvan het bezit voor den curator noodzakelijk 
is, de griffiekosten in een faillissement bij insolyentie gemiddeld ('20 
en bij homologatie van een akkoord gemiddeld f16 bedragen. 

Gaat men nu na, dat gemidrleltl in de laatste vijf jaren per jaar 
zijn afgedaan 907 faillissementen, waarvan zijn heëindigd 344 ten ge-
volge van akkûord, 540 na vereJJening des bü'edels en 23 op andere 
wijze, en rekent men de griffiekosten naar het boven aangegeven 
middencijfer) de 23 laatstge noemde faillissementen , wat de griffie-
kosten betreft, berekend als waren zij bij akkoord beëindigd, dan 
blijkt, dat gemiddeld per jaar aan griffiekosten is betaald f16.672; 
zoodat een eventueele totale schadevergoeding voor het verlies daar-
van ongeveer dat bed rag jaarlijks zou moeten heloopen. 

Door één lid werd de opmerking gemaakt, dat de Memorie van 
Toelichting zwijgt o\'er een voornaam punt, name lij k, dat, terwijl 
de meeste griffiekosten, die bij de tegenwoordige wetgeving bestaan, 
door de bepalingen van het ontwerp zouden vervallen, aan de grif-
fiers in verschillende in het Verslag genoemde artikelen nieuwe ver-
plichtingen. worden opgelegd, die naar hel. ontwerp kosteloos zouden 
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zijn te vervullen. Aan deze opmerking wordt dan de vraag vastge-
knoopt, of het niet beter ware het heffen van griffiekosten naar het 
bestaand tarief te vervangen dool' een percentage-stelsel, over welk 
denkbeeld men gaarne het oordeel der Regeering zou vernemen. 

De premisse, waarvan dat lid uitgaat, is wat sterk gekleurd. El' 
zullen immers naar de voorgestelde regeling wel-griffiekosten ver-
vallen, maar daartegenover staat de mogelijkheid, dat van verschillende 
beschikkingen, die volgens het ontwerp voortaan door den rechter-
commissaris zullen worden gegeven, de curators tot dekking hunner 
verantwoordelijkheid afschriften zullen verlangen, hetgeen zal ver-
oorzaken, dat van die beschikkingen dan ook door den griffier akten 
moeten worden opgemaakt. Bovendien valt er op te wijten, dat vele 
der nieuwe verplichtingen, den griffier bij de in het Verslag aange-
haalde artikelen "pgelegd, voor zoo verre daarvoor geen loon in reke-
ning kan worden gebracht, van geringe beteekenis en van weinig 
tijdroovenden aard zullen zijn, terwijl de verplichting, bedoeld in art. 
14 1141, ingevolge de wijziging, die dit artikel ondergaat, op den 
curator wordt overgedragen. 

Maar ook al ware dit anders, dan nog zou de gestelde vraag be-
zwaarlijk bevestigend kunnen worden ueantwoord. 

Ware het voorstel gedaan met het doel om de griffiers op de een-
voudigste wijze te ontheffen van de taak om hunne verdiensten te 
berekenen volgens het tarief van justitiekosten en salarissen in bur-
gerlijke zaken, en hun toch ongeveer dezelfde emolumenten te ver-
zekeren, als zij thans genieten, dan zou eene regeling, in den geest, 
als door bovenbedoeld lid werd voorgesteld, alleszins der overweg-ing 
waard zijn, indien het althans geen bezwaren zou blijken op te leve-
ren in de gevallen, waarin een faillissement met een akkoord eindigt. 
Maar voorschreven doel wordt blijkbaar niet beoogd. Uitgaande van 
de stelling, dat de griffier bij aanneming van het ontwerp schade zal 
lijden, en dat dit in strijd met de billijkheid zou zijn, moet het 
voorstel strekken om, zonder de schatkist te bezwaren, de griffiers 
voor de toekomst uit de ongeveer dezelfde opbrengst 
te waarborgen, als zij thans genieten, om hen derhalve in dit opzicht 
voor vermindering van inkomsten te vrijwaren. Met dit streven kan 
de Regeering zich echter niet vereenigen , al dadelijk daarom niet, 
omdat daarbij wordt uitgegaan van het, naar hare meening, onjuiste 
beginsel, dat er een verkregen recht zou bestaan op de bedoelde 
emolumenten. De griffiers genieten eene vaste bezoldiging en hebben 
bovendien aanspraak op de emolumenten, ingevolge de bepalingen, 
bij meergemeld tarief vastgesteld. Maar die aanspraak is beperkt tot 
de gevallen, waarin en voor zoo verre zij krachtens eenig wettelijk 
voorschrift eene werkzaamheid verrichten, waarvoor griffiekosten ver-
schuldigd zijn. Deze emolumenten leveren derhalve een afwisselend 
bedrag op, en evenmin, als er ooit aan gedacht is om de vaste be-
zoldiging of het tarief van de emolumenten der griffiers te vermin-
deren bij de invoel'ing eener wet, die hunne emolumenten deed 
stijgen, evenmin behoeft bij eene wetswijziging, die wellicht vermin-
dering van die emolumenten ten gevolg-e zal hebben, eene bepaling 
in het leven te worden geroepen om dit verlies te vergoeden. Maar 
bovendien kan, wat in het bijzonder het tegenwoordige ontwerp van 
wet betreft, thans allerminst worden nagegaan, of daaruit wel eene 
vermindering van griffiekosten zal voortvloeien. Het is toch zeer wel 
mogelijk, althans nu nog niet met zekerheid na te gaan, ot niet ten 
gevolge van de bepaling, krachtens welke niet meer alleen kooplieden 
in staat van faillissement kunnen worden verklaard, het aantal fail-
lissementen zal toenemen, zoodat de vermindering van verdiensten, 
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voortvloeiende uit de nieuwe wijze van behandeling' der faillissemen-
ten, zal worden opgewogen door het grooter aan tal faillissementen, 
waarin griffiekosten zullen worden genoten. 

Eindelijk: van elk percentag.e-stelsel is het gevolg, dat de belooning 
van den griffier in zekere verhouding tot het bruto-actief van het 
faillissement stijgt. Dit komt ook duidelijk uit bij het in het VerslaO' 
ore<.bne voorstel : van een faillissement met een bruto-actief van f 5Ó 

de griffier f5 gen ieten; bedraagt het actief flO,Ooo, dan zou zijne 
belooning f68 zijn. Toch zijn de werkzaamheden in elk faillissement, 
gelijk reeds werd opgemerkt, slechts in gennge mate afhankelijk van 
het actief. Waar de vergoeding dus moet strekken ter vervanging 
van de thans genoten emolumenten, kan het percelltage-stelsel niet 
als goede maat.staf heschouwd worden. Bij kleine faillissementen zou 
de griffier in den rege.l minder, bij groote meer on.tvangen, dan waarop 
hij thans recht en III het algemeen rechtmatJge aanspraak heeft. 
Tegenover de griffier$ bij binnen welker ressort slechts 
kleinere gemee nten, waann welllIg harillel gedreven wordt, gelege n 

zou. ook zeel' onhillijk zijn, omdat daar in den regel alléén 
kleine faillissementen zullen voorkomen. 

Om deze onderscheidene redenen moet het gedane voorstel minder 
aanbevelenswaard ig geacht worden. 

Art. 17. Zie hierboven b\i art. 14 [14, hiervoor bI. 325 vlg.]. 
G . O., art. 17 = art. 17 der wet. 

Artikel 18. 
De beschikking, bevelende de opheffing van het faillissement, 

wordt op dezelfde wijze openbaar gemaakt en daartegen kunnen 
de schuldenaar en de schuldeischers op dezelfde wijze en binnen 
dezelfde termijnen opkomen, als ten aanzien van het vonnis 
van faillietverklaring is bepaald. Indien na eene dergelijke op-
heffing opnieu w aangifte of aanvraag tot faillietverklaring wordt 
gedaan, is de schuldenaar of de aanvrager verplicht aan te 
toonen, dat er voldoende baten aanwezig zijn om de kosten van 
het faillissement te bestrijden. 

O. R. O. Art. '18 (18). De beschikking, bevelende de opheffing van 
het faillissement, wordt op dezelfde wijze openbaar gemaakt en 
daartegen kan door den schuldenaar en de schu ldeischers op de-
zelfde wijze en binnen dezelfde opgekomen worden, als 
ten aanzien van het vonnis van faillietverklaring is hepaald. Indien 
na eene dergelijke opheffing opnieuw faillli etverklaring wordt aan-
gevraagd, is de aanvrager verplicht aan te toonen, dat er voldoende 
baten aanwezig zijn OITI de kosten van het faillisse ment te bestrijden. 

l\lemorie van Toelichting. 
[Zie op art. 16, hiervoor bI. 328 ]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art: iS. Men vroeg, of onder »aanvrager" in de tweede zinsnede ook 

eigen aangifte begrepen is. 
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De redactie is gewijzigd door de lezing: llopnieuw aangifte .of aan-
vraag tot faillietverklaring wordt gedaan, is de schuldenaar of de aan-
vrager verplicht" enz. 

In verband met de wijziging, reeds 
aangebracht in art. 15 L 15.1 , zullen 
de woorden: ))en daartegen kan door 
den schuldenaar en de schuldeischers 
op dezelfde wijze en binnen dezelfde 
termijnen opgekomen wordenll, ver-
vangen worden door: )); daartegen 
kunnen de schuldenaar en de schuld-
eischers op dezelfde wijze en binnen 
dezelfde termijnen opkomen". 

M. B. 23 Maart 1893. 1n art. 18 is tusschen llgemaakt" en lldaartegen" 
weder ingelast llen". 

G. O. art. 18 = art. 18 der wet. 

Artikel 19. 
Bij elke rechtbank wordt door den griffier een openbaar regis-

ter gehouden, waarin hij, voor ieder faillissement afzonderlijk, 
achtereenvolgens, met vermelding der dagteekening , inschrijft: 

1°. een uittreksel van de rechterlijke beslissingen, waarbij de 
faillietverklaring uitgesproken of de uitgesprokene weder 
opgeheven is; 

2°. den summieren inhoud en de homologatie van het akkoord; 
3(). de ontbinding van het akkoord; 
4°. het bedrag van de uitdeelingen bij vereffening; 
5°. de opheffing van het faillissement ingevolge artikel 16; 
6". de rehabilitatie. 
Omtrent vorm en inhoud van het register worden door Ons 

bij alge meen en maatregel van bestuur nadere regels gegeven . 
De griffier is verplicht aan ieder kostelooze inzage van het 

register tm tegen betaling een uittreksel daaruit te verstrekken. 
Op het register bestaat een alphabetische klapper. 

0. R. 0 , Art. 19 (1\)). Bij elk e rechtbank wordt. door rlen griffier een 
openbaar register gehouden, waarin hij, voor ieder faillissement 
afzonderlijk, achtereen volgens, met vermekling der dagteekening, 
inschrijft : 
10. een uittreksel van de rechterlijke beslissingen, waarbij de fail-

lietverklaring uitgesproken of de uitgesprokene weder opgehe-
ven is; 

2°. den sumlllieren inhoud en de homologatip. van het akkoord; 
3°. de vernietiging en de ontbinding van het akkoord met eene 

opgave der redenen; 
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4° het bedrag van de uitdeelingen bij vereffening; 
5°. de opheffing van het faillissement ingevolge artikel 16. 

Omtrent vorm en inhoud van het register worden door Ons bij 
algemeenen maatregel van bestuur nadere regels gegeven. 

De griffier is verplicht desgevorderd een ieder tegen betaling 
een uittreksel uit het register te verstrekken. 

Op hel register bestaat een alphabetische klapper. 

Memorie van Toelichting. 
ATt. H). De geleidelijke toeneming van het aantal faillissemenl.en (in 

1875,354; in '1876, 403; in 1877,458; in '1878 , 526; in 1879 ,603; in 
1880, 623; in 1881, 735; in 1882, 828; in 1883, 839; in 1884 , 786· in 
1885, 902; in 1886, 889; in t 887, 807; in 1888, 873) ') maakt het 
wenschelijk daarvan aan elke rechtbank een openbaar register aan te 
leggen, opdat een ieder al vorens krediet te geven uit officiëele bron het 
financiëel verleden van den kredietzoekende kan leeren kennen. Gelijk 
op elk gebied kan ook hier publiciteit uitstekende diensten bewijzen. 
Alleen de insoliede handel zal er onder lijden; den solieden daarentegen 
zal zij tot voordeel strekken. 

Advies van (len Raad van State. 
Art. 19, J.de lid. Bij rlen Raad is 

de vraag gerezen of het de bedoe-
ling is, de I,ier vermelde regeling 
bij algemeenen maatregel van be-
stuur te doen plaats hebben. In de 
Memorie van Toelichting wordt 
dienaangaande niets medegedeeld. 

In het artikel zal dit dienen te 
worden bepaald. 

Art. 19, 3de lid. De Raad geeft 
in overweging hierbij voor te schrij -
ven dat de hierbedoelde uitgifte 
geschiedt tegen eene betaling dool' 
Uwe Majesteit bij tarief te bepalen. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 19, 2de lid. Het artikel is 

overeenkomstig de opmerking van 
den Raad van State aangevuld. 

ATt.19, 3de lid. Voldoend schijnt 
het alhier te bepalen dat voor het 
verstrekken van uittreksels uit het 
register door den gri ffier betaling 
kan worden gevorderd. De bepaling 
is dienovereenkomstig aangevuld. 
Bepaling van het bedrag daarvan 
bij een bij Koninklij k besluit vast 
te stellen tarief, acht de onderge· 
teekende onnoodig. Art. 4 van de 
wet van 28 Augustus 1843, Staats-
blad n°. 38, (art. 25 van het tarief 
van gerechtskosten, van justitiekos-
ten enz.) zal hier toepasselijk zijn. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. '19. EeTste lid. Vele leden hadden bezwaar legen het hierbedoelde 

openbaar register bij elke rechtbank, en zouden de voorkeur geven aan 
het houden van een enkel register, dat het geheele land omvatte. Deze 
bepaling - men raadplege de opmerkingen bij Titel I, § 7 [zie op art. 
17, bI. 331 vlg.] - zal de werkzaamheden der griffiers vermeerderen. Men 
kon hierin alleen toestemmen, wanneer de Regeering meende, dat geene 
schadeloosstelling aan de griffiers daarvoor behoorde te worden verleend. 

Is het de bedoeling, dat een ieder kosteloos het register zal kunnen 

') In dezelfde jaren werden uitgesproken in staat van kennelijk onver· 
mogen: in 1875 , 4; m 1876, 8; m 1877,.6; 10 1878, 8; ,.n 1879, 13; 10 1880, 
in 1881, 11 ; 10 1882, 17; m 1883 , 20; 10 1884, 21; m 1885, 23; 10 1886, 21 ; lil 
1887, 28; in 1888, 30. 

22 
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inzien 'I Zoo neen, ware het dan niet wenschelijk dit in het artikel op 
te nemen'! 

50. Volgens sommigen kan dit vervallen, als reeds begrepen onder 1°. 
Een algemeen register voor het geheele land zou veel administra-

tieven arbeid vorderen, zonder evenredig voordeel. Zelfs is het de vraag, 
of het niet minder nut zou hebben, dan het voorgestelde. Vooral nu 
het ook het faillissement van niet-Iwoplieden zal betreffen, zal de 
raadpleging voor belanghebbenden meerendeels gemakkelijker zijn in 
de nabijheid der woonplaats , dan in een algemeen centraal bureel. 

Voor de hier bedoelde werkzaamheden behoort aan de griffiers 
geene schadeloosstelling te worden verleend; deze werkzaamheden 
worden hun niet opgelegd in het belang van bepaalde personen, maar 
in het openbaar belang. In hun vast traktement vinden zij de beloo-
ning voor dergelijke ambtsplichten. 

Het register moet kosteloos kunnen worden ingezien. Deze bedoeling 
ligt in de uitdrukking: »openbaar register", maar zij worde in de 
redactie opgenomen. 

In het ontwerp is onderscheiden tusschen opheffing van het fail-
lissement (art. 16 [16]) en vernietiging van de faillietverklaring 
(art. 1'1 [13J). Daarom kan n°. 5 niet vervallen. 

Het derde lid wordt mitsdien gelezen : »De griffier is verplicht aan 
ieder kostelooze inzage van het register en tegen betaling een uittrek-
sel daaruit te verstrekken". 

Ten aanzien van de wijziging, in nO. 3 van het eerste lid gebracht. 
wordt verwezen naar het aangeteekende bij art. 164 [zie op art. 165J. 

G. O. art. 19. Bij elke rechtbank wordt door den griffier een openbaar 
register gehouden, waarin hij, voor ieder faillissement afzonder-

achtereenvolgens, met vermelding der dagteekening, inschrijft: 
1°. een uittreksel van de rechterlijke beslissingen, waarbij de 

faillietverklaring uitgesproken of de uitgesprokene weder opgehe-
ven is; 

2°. den summieren inhoud en de homologatie van het akkoord; 
3°. de ontbinding van het akkoord; 
4°. het bedrag van de uitdeelingen bij vereffening; 
5°. de opheffing van het faillissement ingevolge artikel 16. 
Omtrent vorm . en inhoud van hel register worden door Ons bij 

alge meen en maatregel van bestuur nadere regels gegeven. 
De griffier is verplicht aan ieder kostelooze inzage van het re-

gister en tegen betaling een uittreksel daaruit te verstrekken. 
Op het register bestaat een alphabetische klapper. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(26 April 1893). 

Amendement van de Commissie van VOO/'bereiding om in het eerste lid achter 
5°. op te nemen een nieuw nummer: 

,,6°. de rehabilitatie". 
De heer SMIDT, Minister van Justitie: Met verandering van de punt achter 

5°. van het artikel in een komma-punt, wordt het amendement door de Regeering 
overgenomen. 
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TWEEDE AFDEELING. 

Van de gevolgen der Faillietverklaring. 

Memorie van Toelichting. 
Een der grootste gebreken van de tegenwoordige regeling van het 

faillissement is wel hierin gelegen, dat het Wetboek van Koophandel 
nagenoeg geheel zwijgt over de gevolgen der faillietverklaring op het 
gebied van het materiëele recht, over den invloed dien de faillietver-
klaring uitoefent op de rechtsbetrekkingen waarin de schuldenaar tot 
anderen Welke rechten zij, wier vordering niet bloot gericht is 
op voldoening uit den boedel , in het faillissement kunnen uitoefenen, 
wordt nergens aangewezen; in hoeverre bestaande verbintenissen gewij-
zigd of ongewijzigd blij ven voortbestaan, vervallen of ontbonden kunnen 
worden is nergens uitgemaakt. In deze, vooral in de practijk voelbare 
leemte, die op tal van punten tot eene zeer onvastejurisprudentie en 
wetsuitlegging aanleiding heeft gegeven, tracht de tweede afdeeling te 
voorzien. De gevolgen van de faillietverklaring ten aanzien van het ma-
teriëele recht zijn daarin zooveel mogelijk bijeen gebracht. 

Artikel 20. 
Het faillissement omvat het geheele vermogen van den schul-

denaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij 
gedurende het faillissement verwerft. 

O. R. O. Art. 20 (20). Het faillissement omvat het geheele vermogen 
van den schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede 
de goederen die hij gedurende het faillissement verwerft. 

Memorie van Toelichting. 
L Algemeene Beschouwingen J. Het Ontwerp gaat uit van het beginsel 

dat het faillissement is een gerechtelijk beslag op het geheele vermogen 
des schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke schuldeischers. Deze 
opvatting beheerscht alle voorgestelde bepalingen en verdient derhalve 
eenige nadere ontwikkeling. 

leidt tot de volgende slotsommen: . 
1". Het faillissement betreft uitslnitend de goederen van den schulde-

naar, niet ook diens [lersoon. Het vonnis van faillietverklaring spreekt 
de gerechtelijke inbeslagneming van den boedel uit, laat daarentegen 
den persoon van den schuldenaar geheel ongemoeid. Van capitis demi-
nutio, van burgerlijken dood of van onbevoegdheid van den schuldenaar 
tot handelen kan dns geen sprake zijn. Hij blijft in beginsel, evenzeer 
als degene, te wiens laste op bepaalde goederen executoir of conservatoir 
beslag gelegd is, in het genot zij nel' burgerlijke rechten en bevoegdheden. 
Maar evenals deze het gelegde beslag moet eerbiedigen en zich dus heeft 
te onthouden van zoodanige beschikkingen over de in beslag genomen 
voorwerpen, waardoor de inbeslagnemende schuldeischers benadeeld of 
het doel del' inbeslagneming verijdeld zou kunnen worden, zoo heeft ook 
de schuldenaar, wiens geheele boedel gerechtelijk in beslag genomen, 
m. a. w. failliet verklaard is, dit gerechtelijke beslag te eerbiedill'en en 
zich te onthouden van al wat het effect daarvan zou kunnen veflJdelen 
of verminderen. De failliet staat niet, zooals wel beweerd is, onder cu ra-
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teeIe, integendeel, hij is bekwaam om te handelen, speciaal om over-
eenkomsten te sluiten; hij kan zich verbinden gelijk voorheen; tot na-
koming dier verbintenissen kan tegen hem in rechte geageerd worden ; 
de vonnissen deswege tegen hem gewezen kunnen in het algemeen ten 
uitvoer gelegd worden , alleen niet op zijn in beslag genomen vermogen I) 
Daar hel faillissementsbeslag het geheele vermogen omvat, zal de ten-
uitvoerlegging, bij \\ebrek aan goederen, vatbaar om geëxecuteerd te 
worden, wel geen effect kunnen sorteeren, zij blijft niettemin 
rechtens toegelaten voor zoo ver de feitelijke mogelijkheid daartoe mocht 
bestaan. 

De schuldenaar moet het gelegde beslag eerbiedigen en mag niets ver-
richten wat ten praejudicie daarvan kan strekken. De wet heeft er voor 
te waken dat deze verplichting dool' den failliet nagekomen worde, te 
beletten dat hij in strijd daarmede handele. Dit doel wordt volkomen 
bereikt door de bepaling, dat. aan rechtshandelingen , dool' den failliet 
verricht nà de faillietverklaring, geen aanspraken ontleend kunnen wor-
den tegen den boedel zoolang het beslag daarop rust, tenzij voor zooverre 
de boedel verrijkt is (art. 23 Ontwerp r24]). Elke bepaling die verder 
gaat , met name den schuldenaar in het een of ander opzicht zijne be-
voegdheid tot handelen ontneemt , streeft het beoogde doel voorbij en is 
dus verwerpelijk. Absoluut nietig behoe ft niet eene handeling van den 
schuldenaar te wezen , zelfs niet overeenkomsten en beschikkingen over 
het in beslag genomen vermogen. Het is voldoende dat dergelijke han-
delingen den boedel niet binden , tegenover den boedel niet werkzaam 
zijn. Relatieve nietigheid is noodig, geen ' absolute. Indien dus het Ont-
werp, gelijk ook thans rechtens is, den schuldenaar het beheer en de 
beschikking over den boedel ontneemt, wil dit niet zeggen dat. alle 
overeenkomsten welke de schuldenaar over bestanddeelen van den boedel 
mocht sluiten, absoluut nietig z\in, nietig in dien zin dat ook de mede-
contractant zich daarop zou kunnen beroepen , maar alleen dit, dat de 
schuldenaar over den boedel niet op eene den boedel, zoolang het beslag 
er op rust, verbindende wijze kan ' beschikken, en dat de curator tegen 
een ieder de nietigheid dier handelingen met betrekking tot den boedel 
kan inroepen. Verkoopt bijv. de schuldenaar een voorwerp tot den boedel 
behoorende, dan zal de kooper niet de nietigheid der overeenkomst 
kunnen beweren , doch alleen de overeenkomst niet tegen den boedel 
kunnen executeeren,. zoolang het failli ssement niet is opgeheven. Na de 
homologatie van een eventueel akkoord staat niets meer aan de volledige 
werking van eene dergelijke overeenkomst in den weg. 

[2°. Zie op art. 25 J. 
3°. Het beslag omvat niet bepaalde goederen, een bepaald gedeelte van 

het vermogen, maar het geheele vermogen. Elk vermogensdeel , geen uit-
gezonderd, is in beginsel aan hel beslag onderworpen. Hieruit volgt dal 
alles wat gedurende het failli ssement door den schu ldenaar verworven 
wordt, dus toetreedt t.ot het vermogen, waarop het beslag rust, eo ipso 
in het faillissement valt. Zoolang het beslag niet is opgeheven, of door 
realisatie van al het in beslag genomene zijn natuurlijk einde heeft ge-
nomen, moet steeds al wat bestanddeel uitmaakt van het vermogen des 
schuldenaars geacht worden in het beslag begrepen te zijn , juist omdat 
het beslag rust op het vermogen als verzamelbegrip, als algemeenheid 
van vermogensrechten. 

I) Verg. Mr. K IST , B eginselen van handels1'egt volgens de N ederlandeche Wet, dl. VI 
bI. 42 vlg., 68; J. C. M. VA.N RIE>fSDIJ K, Acad. Prft. De beperkte rechtsbeuoegdheid van 
den gefailleerde, 1868; A . .J. ZEEMA. N , Acad. Prft. Ouer den burgerlijken en staatkun-
kundigen toestand van den gefailleerde in Nederland , 1859. 
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. Art. 20. Voor de toelichting van dit artikel kan verwezen worden naar 
de Algemeene Beschouwingen , hierboven. 

Alleen zij hier op{,!;emerkt, dat uit den aard der zaak in het faillisse-
ment niet vallen zoodanige vermogensrechten, welke niet voor vervreem-
ding, dus ook niet voor executie, vatbaar zijn. Daartoe behooren de 
zoogenaamde hoogst' persoonlijke rechten, als het recht van gebruik en 
van bewoning, voor zooverre deze althans alleen cloor den gerechtigde 
kunnen worden uitgeoefend, artikelen 870 en 874 Burgerlijk Wetboek. 
De onbevoegdheid, waarin de curator verkeert, om over deze rechten 
ten behoeve van den boedel te beschikken, maakt het geheel onnoodig 
hier een uitdrukkelijk voorbehoud te maken. 

Advies van den Raad van State. 
Uitgaande van het beginsel, dat het faillissement is een gerechtelijk 

beslag op het geheele vermogen des schuldenaars ten behoeve zijner ge-
zamenlijke schuldeischers, komt de Regeering tot de slotsom, nat het 
faillissement uitsluitend de goeneren van den schuldenaar betreft, niet 
ook diens persoon (Memorie van Toelichting bladz. 5 in medio [zie 
hiervoor bI. 3391). 

Intusschen vart dienaangaande op te merken, dat volgens het geldend 
recht de gefailleerde door en ten gevolge van het faillissement sommige 
persoonlijke rechten verliest, welke hij alleen bij rehabilitatie 

Zoo is de gefailleerde, evenals degene die in staat van kennelijk 
onvermogen verkeert, uitgesloten van de voogdij of toeziende voogdij en 
van de curateele en kunnen deze personen daaruit zelfs ontzet worden 
wanneer reens werkzaam zijn (artt. 437, 5'. en 506, 3de lid, van 
het Wetboek). Eveneens kunnen bewinvoerners, die belast 
zijn met. het beheer van de aan vruchtgebruik onderworpen goederen, 
wanneer zij in staat van faillissement of onvermogen verkee-
ren, afgezet worden (art. 838 van het Burgerlijk Wetboek). Hetzelfde 
is het geval met de uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen en met 
de bewindvoerders door den erflater aangesteld om «de goederen aan 

erfgenamen of legatarissen nagelaten , gedurende derzelver leven, of 
gedurende eenen bepaalden tijd te beheereQ) (artt. 1066 en 1069 van 
het Burgerlijk Wetboek). 

Bovendien heeft het verlies van genoemde persoonlijke rechten voor 
nen gefailleerde, nog dat van bW'ge)'schapsl'echten ten gevolge. Om kie-
zer of verkiesbaar te zijn moet men de beschikking of het heheer over 
zijne goederen niet verloren hebben. volgens artt. 1, 70 en 98 der kies-
wet van 1850, die artikelen overeenkomstig de deswege gemaakte 
bepalinl('en in de Grondwet vall 1887 zijn gewijzigd door het VIlde Ad-
ditioneel Artikel dier Grondwet. 

Art. 17 der provinciale wet, art. 19 der gemeentewet, brengen het-
zelfde mene. 

Volgens het geldend recht krijgt (gelijk gezegd is) de schuldenaar de 
beschikking en het beheer over zijne goederen eerst terug na eene even-
tueele rehabilitatie. Van een dergelijken latenten faillissementstoestand 
- in afwachting eener rehabilitatie - is in het ontwerp geen sprake 
meer; de schuldenaar behoeft tot het terug erlangen van dat beheer niet 
meer te wachten op eene rehabilitatie. 

Art. 161 [161] van het ontwerp bepaalt toch, dat het faillissement 
door de homologatie van het akkoord eindil('t en in de Memorie van 
Toelichtinl(' wordt daarbij aangeteekend, dat het akkoord den schulde-
naar het beheer en de beschikking over zijnen boedel teruggeeft. 

Voorts is krachtens het bepaalde bij art. 193 L 193] van het ontwerp 
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hel faillissement opgeheven, zoodra - gelijk het daar wordt uitgedrukt -
de slotuitdeelingslijst verbindend is I 
geworden. 

In die beide gevallen de 
schuldenaar het beheer en de be-
schikking van zijne goederen terug, 
zoodat hij ook ten aanzien van 
bovengemelde rechten in een hete-
ren toestand zal vel'keeren, dan 
volgens het geldend recht, krach-
tens hetwelk hij eerst na rehahi-
litatie het beheer over zij ne goederen 
terugkrijgt. 

Bij den Raad van State is - ook 
in verband met hetgeen voorgaat-
de vraag gerezen, of de schulde-
naar, aangezien de gevolgen van de 
faillietverklaring in het ontwerp 
niet zoo streng zijn als in het 
geldend recht, er niet eerder toe 
zal overgaan om zich in staat van 
faillissement te doen verklaren. 

Als antwoord op die vraag mag 
echter naar 's Raads inzien gelden, 
dat door het bepaalde bij art. 87 en 
volg. [87 en vlg.l van het ontwerp 
het frequente gebruik van failliet-
verklaringen wel eenigszins zal wor-
den getemperd. 

De Raad heeft zich dan ook na 
rijpe overweging met het te dezen 
door de Regeering ingenomen stand-
punt vereenigd. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Ofschoon ten gevolge van het in 

het wetsontwerp ingenomen stand-
punt omtrent de wijze waarop het 
faillissement eindigt, in sommige 
opzichten de. gevolgen van de fail-
lietverklaring niet zoo streng zullen 
z\in als naar het geldend recht, 
heeft de Raad van State zich met 
dat sta ndpunt vereenigd, omdat het 
meer frequente gebruik van failliet-
verklaringen dat daarvan het gevolg 
zou kuunen zijn, wel een igszins zal 
worden getemperd door het be-
paalde bij art. 87 [87] vlg. van het 
ontwerp. De ondergefeekende ver-
oorlooft zich er op te dat 
ook de voorgestelde verscherping 
van de vereischten voor het sluiten 
en voor de homologatie van een 
akkoord, de krachtigere middelen 
toegekend om tot voldoening aan het 
gehomologeerde akkoord te nood-
zaken, en bovenal de toegekende 
vrijheid van executie aan de credi-
teuren na vereffening bij insol ven-
tie, ook zonder heropening van het 
faillissement, er toe zullen bijdragen 
dat zonder voldoend en grond een 
schuldenaar geene aangifte tot fail-
liet verklaring zal doen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
[Titel I 3. Grondstelling van het untwerp, dat het faill issement een 

gerechtelijk beslag is op het geheele vermogen des schuldenaars ten be-
hoeve van de gezamenlijke sch1A. ldeischers , - en de daal'uit afgeleide 
beginselen.]. 

10. het faillissement betreft uitsluitend de goederen, niet den persoon 
des schuldenaars. (Memorie van Toelichting, blz. 5/6 en 8. Artt. 20, 23.) 

Sommigen vroegen, of het in de bedoeling der Regeering ligt, dat het 
faillissement geene gevolgen zal hebben voor den persoon van den ge-
failleerde, zoodat dit niet in aanmerking kan komen bij het toekennen 
van het kiesrecht en het vaststellen der ve·reischten, om lol voogd, toe-
zienden voogd, curator of bewindvoerder benoemd te worden of uit 
sommige dier betrekkingen Ie worden ontzet. Anderen merkten op, dat 
deze vragen niet in deze wet behoefden te worden beslist. Deze wet toch 
behandelt alleen de gevolgen van het faillissement, wat het vermogens-
recht gefailleerden betreft. 

Wat door (<anderen» werd opgemerkt, wordt als juist aangenom en. 

3°. hetgeen gedurende het faillissement door den schtûdenaa1' wordt 
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verworven, valt in de failliete massa. (Memorie van Toelichting, bladz. 
7. Artt. 20, 41.) 

De Memorie van Toelichting gaat uit van het juiste beginsel, zoo 
werd door sommigen opgemerkt, dat het faillissement is een gerechtelijk 
beslag op het geheele vermogen des schuldenaars ten behoeve zijner ge-
zamenlijke schuldeischers 1), en leidt daaruit aP), dat niet alleen «elk 
vermogensdeel" tijdens de faillietverklaring aan het beslag onderworpen 
is, maar ook «alles wat gedul'ende het faillissement door den schulde-
naar verworven wordt". Dit toch (d.reedt toe tot het vermogen, waarop 
het beslag rust en valt. eo ipso in het faillissement". Is dit laatste , zoo 
vroeg men , echter wel juist 'I Men bracht in herinnering, hoe opgemerkt 
is '), dat die «redeneering wel is scherpzinnig , maar niet geheel in 
analogie met de overige beslagen , welke men als model van het stelsel 
heeft aangenomen". De hierbedoelde leden ginge n verder en gaven als 
hun oordeel te kennen , dat het daarmede in strijd moet geacht worden. 
Het faillissement is zeer zeker niet een beslag op een bepaald goed , maar 
op het geheele vermogen en zal rusten op elk vermogensdeel ; rloch dat 
beslag kan alleen treffen die goederen, die vermogensdeelen, welke op 
het oogenblik, dat het \!,elegd wordt, aanwezig zijn. Wel is waar 
zegt art. 1177 Burgerlijk W etboek, dat alle goederen van den schulde-
naar, zoo wel tegenwoordige als toekomstige , voor zijne persoonlijke ver-
bintenissen aansprakelijk zijn - maar daaruit volgt alleen, dat na op-
heffing van dat beslag bij insolventie, de niet voldane vorderingen herleven. 
En dit klemt te meer , omdat het faillissement geen beslag is op den 
persoon, maar op de goederen; hetgeen gedurende het faillissement door 
dien persoon verworven wordt, moet daarom ook niet onder dat beslag 
gebracht worden. Bovendien, het ontwerp schept voor de crediteuren 
een belang , om den faillissementstoestand in sommige gevallen zoo lang 
mogelijk te reH en, terwijl toch juist de economie van de nieuwe rege-
ling spoedige afdoening op het oog heeft. Deze leden kond er. zich dan 
ook niet vereenigen met hetgeen terzelfder plaatse verder wordt opge-
merkt «dat het niet anders mogelijk is dan dat J e goederen, die de ge-
failleerde tijrlens het faillissement verkrijgt, tot dien boedel behooren" . 
Trouwens het ontwerp is zijn eigen stelsel niet getrouw gebleven. Reerls 
bij art. 21 [21] wordt erkend ') «dat het welbegrepen belang van de 
schuldeischers wordt gediend, indien men den schuldenaar de mogelijk-
heid laat, zijn eigen kost te verdienen en later nog weder eens tot 
stand te komen". Het artik el zelf bepaalt sub. 2"., dat buiten het faIllis-
se ment valt hetgeen de gefailleerd e gedurende het faillissement door per-
soonlijke werkzaamh eid verkrijgt, of een gedeelte daarvan, terwijl 
artt. 23 en 24 [24 en 251 nog verder gaan. Immers, al is de redactie 
niet zeer uit de van Toelichting blijkt de bedoeling , 
dat de «bevoegd heid gefaille.er.den) tot handelen int,!-.ct blijft 
voor alles wat niet betreft den faillIeten hoedel en dat hIJ ook ZIJne per-
sona standi in judicio in 't algemeen niet verliest" . Bij de behandeling 
dier artikelen zal aangewezen worden, hoe dit moeilijk is overeen te 
brengen met het door het ontwerp in art. 20 aangenomen stelsel. Men 
vergete daarbij niet , dat de crediteuren, door een akkoord te verwerpen, 
het in de macht hebben ook voor hunne vorderingen betaling te ont-
vangen uit hetgeen door den gefailleerde na het faillissement verworven 
is. De goederen, die de gefaill eerde gedurende het faillissement verwerft, 
behooren niet tot het ve rmogen, waarop beslag is gelegd. 

1) Memorie van Toelichting , bladz. 5 [zie hiervoor bL 339]. 
' ) Ibidem, bladz. 7 [zie hiervoor bL 34oj. 
3) Mr. M. TH. GOUDSMIT, Themis 1888, bladz. 207. 
' ) Memorie van Toelichting , bladz. 2z [zie hierna bI. 348]. 
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Op dezen regel zouden de hierbedoelde leden slechts ééne uitzondering 
willen toelaten, namelijk voor hetgeen gedurenoe het faillissement door 
erfenis of legaat den gefailleerde ten deel valt. Bij de behan deling der 
Konkursordnung - die, zooals men weet , even eens hetgeen noor den 
gefailleerde verworven wordt buiten hel faillissement laat - werd in den-
zelfden geest een amendement voorgesteld, dat echter ingetrokken werd '). 
De bezwaren, tegen het aannemen dezer uitzondering ingebracht, waren: 

a. de nieuwe crediteuren zouden dan op bedoelde erfenissen geen re: 
gres hebhen. 

Ofschoon dit, ten minste gedurende den duur van het faillissement, 
volkomen waar is, vergete men echter niet , dat die nieuwe crediteuren 
weten konden, dat hun debiteur failliet was, en du s bij hunne krediet-
verleening eventueele erfenissen niet in aanmerking behoefd en te nemen. 

b. het faillissement kan worden vertraagd wegens het uitzicht op eene 
erfenis. 

Hiertegen zijn maatregelen te nemen. Het ware onbillijk , dat de cre-
diteuren geen recht zoud en uitoefenen op eene erfenis, gedurend e het 
faillissement door den gefailleerd e verk regen; eene erfenis, op welker 
eventueel openvallen wellicht het geven van het. krediet gegrond was. 

Het behoeft overigens geen betoog, dat, ook volgens het oordeel van 
deze leden, indien het bedrijf gedurende het faill issement voortgezet 
(art. 98 [98J) en de gefailleerd e met dit bedrijf belast wordt , het.geen 
èlan door hem verworven wordt tot de gefailleerd e massa behoort. Immers, 
zooals genoemd artikel te recht zegt : de curator zet in dat geval het 
bedrij f voort en de gefailleerde is alsdan diens gemachtigde '). 

Zelfs al moesten de theoretische gronden, in de Memorie van Toe-
lichting aangevoerd, als minder juist of afdoende beschouwd worden 
en al moge er ook veel te zeggen zijn voor het in het Verslag ont-
wikkeld e stelsel, - er bestaan practische redenen van over wegend en 
aard , die voor het stelsel van het ontwerp pleiten. Duidelijk is het 
al dadelijk niet , hoe, bij het uitdrukkelijk voorschrift van art. 1177 
Burgerlijk Wethoek , dat het geheele vermogen van den schuldenaar 
»zoowel tegenwoordige als toekomstige" goederen, voor diens persoon-
lijke verbintenissen aansprakelijk zijn, ooit te verdedigen is eene 
splitsing van dat vermogen in twee deelen , één, dat wel aansprakelijk 
is, en een ander (het hangende het faillissement verworven vermo-
gen), dat voor het grootste oeel der schulden niet , althans tijdelijk 
niet, aansprakelijk zou zijn. In geene andere wetgeving worden de 
goederen , door den schuldenaar verkregen gedurende het faillissement, 
van het faillissement uitgesloten , behalve in Duitschland, waar de 
bepaling niet dan na veel strijd is tot stand gekomen. De uitsluiting 
heeft tot noodzakelijk gevolg de mogel\ikheid van een gelijkt\idig 
tweede en derde faillissement , waarvan men de schuldeischers in het 
eerste faillissement, zonder onbill\ikhpid te plegen , niet zal kunnen 
uitsluiten. Dat het in het leven roepen van de mogelijkheid van twee, 
drie of meer gelijktijdige faillissementen deszelfden sc'huldenaars eene 
praktische oplossing der quaestie zou zijn , kan niemand beweren. 

' ) Mr. J. O. DE M AREZ O IJENS. De be.qinselenvanhet hedendaagsche f aillietenrecht, naar 
aanle:!d2ng der "Konkursordmmg für das Deutsche Rmch" , 1883, bladz. 4 ; Mr. J. L. 
FRIMA . .Eenige oJYTT'Rfl"kingen over de bevoegdheid van den gefailleerde, Groningen 1887, 
bladz. 3I. 

') M r . J . WOLTMAN. De rechtstoestand van den f ailliet, Leiden 1891, bladz. 83. 
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Maar ook anderszins zou de uitsluiting onbillijk werken. Waar de 
leden, die het Duitsche stelsel verdedigen, eene uitzonderin!J; wen-
schen voor hetgeen gedurende het faillissement door erfenis of legaat 
den gefailleerde ten deel valt, zou daartegen dezelfde grief gelden, 
die tegen het ontwerp wordt aangevoerd, dat het namelijk llzijn eigen 
stelsel niet trouw gebleven" zou Indien echter hun bezwaar tegen 
het stelsel van het ontwerp, »dat dit voor de crediteuren een belang 
schept, om den faillissementstoestand in sommige gevallen zoo lang 
mogelijk te rekken", juist ware, dan wordt daardoor de door hen 
voorgestane uitzondering vóór alles veroordeeld, want er laten zich 
geene gevallen denken, waarin dit belang sterl<er uitkomt, dan juist, 
wanneer een erfenis in het verschiet ligt. 

Erkennen de leden, die de uitsluiting verdedigen, dat het toch 
onbillijk ware de erfenis of het legaat uit te sluiten, ook van hetgeen 
uit anderen hoofde verworven wordt mag dit worden gezegd. 

Waarom bijv. zal het niet onbillijk zijn, dat een groot traktement 
geheel aan het faillissementsverhaal ontsnapt 'lof eene schenkin!(? of 
een prijs, uit de loterij getrokken? of een gevonden schat 'I Eene 
gezonde reden zal bezwaarlijk zijn te geven. Vooral tegenover eene 
erfenis, die, al moge op het vooruitzicht daarvan ook al eens een 
onvoorzichtig krediet geschonken zijn, toch altijd onzeker was en, 
behoudens de legitime, bij testament aan den verwaehter toch altijd 
nog kon onttrokken zijn of worden. 

In ieder geval, wat beduidt de uitsluiting, wanneer elk 
oogenblik, gelijk ook in Duitschland , een nieuw faillissement over 
het nieuwe vermogen kan worden g'eprovoceerd? Inderdaad is slechts 
één stelsel consequent, billijk en in overeenstemming met de begin-
selen van het executierecht ; het stelsel, dat alles in het faillissement 
valt en dat alleen wordt uitgezonderd, wat de schuldenaar voor 
levensonderhoud en zijn bestaan niet kan ontberen. En met dit stelsel 
zijn de artt. 21, 23 en 24 L 21, 24 en 251 van het ontwerp, zooals 
nader zal blijken, in geen en deele in strijd. 

Ten slotte moge gewezen worden op het niet geringe voordeel, dat 
het stelsel van het ontwerp hoogst eenvoudig is en daartegen dan ook 
geen bezwaar van praldischen aard wordt aangevoerd. 

A j·t. 20. Omtrent het beginsel, in dit artikel en volgende nedergelegd, 
werd reeds in bijzonderheden getreden naar aanleiding van Titel I, 3, 
3°. rzie hiervoor bI. 342 vlg.], en zij, welke het daar uiteengezet gevoelen 
verdedigden, wenschten dan ook in dit artikel achter »faillissement" in 
den derden regel ingevoegd te zien »door erfenis of legaat". 

Natuurlijk, zoo werd voorts opgemerkt, bedoelt het ontwerp niet, dat 
hetgeen bijv. aan curatoren in het faillissement van een commissionnair 
wordt afgegeven ter voldoening aan eene overeenkomst, door den com-
missionnair als zoodanig en dns voor zijn committent. aangegaan, tot den 
boedel behoort. Men meende toch, dat dit aan den committent toekwam. 
Aldus werd beslist door den Hoogen Raad bij arrest van 5 April 1889 '). 
In het algemeen meende men, flat de curator , ten behoeve van derden 
goederen ontvangende, door dit artikel niet ontslagen is van de verplich-
ting, ze aan deze te verantwoorden. 

Onder »goederen" worden hier geen rechten begrepen. Wel echter, 
naar men veronderstelde, bij art. 22 L23l 

Met naar het antwoord op de opmerkingen naar aan-
leiding van Titel I, § 3, 3°. gegeven, wordt ingestemd met de mee-

(') Magazijn van Handelsrrxht 1889, bladz. 258. 
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ning, dat niet tot den boedel behoort, wat de curator ten behoeve 
van derden 

»Goederen" wordt hier, evenals in art. 22 [23], gebezigd in den 
zin van »bona", van »al wat deel uitmaakt van" het vermogen" of 
)vermogensbestanddeelen". Voor eene nauwere aansluiting aan d .. 
terminologie van het Wetboek zou gelezen kunnen worden 
»zaken", maar, hoewel erkend moet worden, dat de terminologie voor 
het overige wisselend is, in art. 439 vgl. van het Wetboek van Bur-
gerl\jke Rechtsvordering wordt juist bij de regeling van het executo-
riaal beslag telkens van »goederen" gesproken, in den zin van »zaken". 

Nu in art. 22 l231 het woord Dgoe-
deren" vervangen is door Dvermogen", 
achtte de Commissie het wensche-
Iijk , ook hier dat woord te doen 
vervallen en in plaats van »de goe-
deren die" te lezen Dhetgeen". De 
Minister verklaarde zich hiertoe be-
reid. 

G. O. art. 20 = art. 20 der wet. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
[Zie op art. 60]. 

Artikel 21. 
Niettemin blijven buiten het faillissement: 

1°. de goederen vermeld in artikel 447, nOS. 2-5 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de gelden of 
jaarwedden vermeld in artikel 756, 3°. van dat Wetboek, 
de gagie, indien de gefailleerde schipper of schepeling is, 
en het auteursrecht; alsmede hetgeen in het eerste lid van 
artikel 448 van genoemd Wetboek omschreven is, tenzij 
in het faillissement schuldeischers opkomen wegens vorde-
ringen, vermeld in het tweede lid van dat artikel; 

"2'. hetgeen de gefailleerde gedurende het faillissement door 
persoonl\jke werkzaamheid verkrijgt of een gedeelte daarvan, 
ter beoordeeling van den rechter-commissaris; 

3'. de gelden, die aan den gefailleerde verstrekt worden ter 
voldoening aan eenen wettelijken onderhoudsplicht; 

4°. een door den rechter-commissaris te bepalen bedrag uit de 
opbrengst van het in artikel 366 van het Burgerlijk Wet-
boek bedoelde vruchtgenot, ter bestrijding van de in arti-
kel 367 van dat Wetboek vermelde lasten; 
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5°. de uitkeering, die de gefailleerde, krachtens de bepaling 
van artikel 373 van het Burgerlijk Wetboek, uit de in-
komsten zijner kinderen geniet. 

Artikel 22. 
Indien de gefailleerde wegens een ambt of bediening een trak-

tement, sold,j of pensioen geniet, waarop schuldeischers alleen 
binnen de grenzen en op de wijze, voorschreven bij de bijzon-
dere wetten en wettelijke verordeningen op dit onderwerp vast-
gesteld, rechten kunnen doen gelden, geschiedt de uitoefening 
dier rechten, gedurende het faillissement, uitsluitend door den 
curator ten behoeve van den boedel, en nemen door de failliet-
verklaring alle rechten, door afzonderlijke schuldeischers ver-
kregen, een einde. 

In dit en het vorige artikel wordt onder "gefailleerde" mede 
begrepen de echtgenoot van den in eenige gemeenschap gehuw-
den gefailleerde. 

O. R. O. Art. 21 (21). Niettemin blijven huiten het faillissement: 
1°. de goederen vermeld in artikel 447 nOS. 2-5 van het Wetboek 

van Burgerlijke en de gelden of jaarwedden 
vermeld in artikel 756 3°. van dat Wetboek; 

2". hetgeen de gefailleerde gedurende het faillissement door per-
soonlijke werkzaamheid verkrijgt of een gedeelte daarvan, ter 
beoordeeling van den rechter-commissaris; 

3°. de gelden, die door bloed- of aanverwanten aan den schulde-
naar verstr"kt worden ter voldoening aan eenen wettelijken 
onderhoudsplicht; 

4°. een door den rechter-commissaris te bepalen bedrag uit de 
opbrengst van het in artikel 366 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde vruchtgenot, ter bestrijding van de in artikel 367 van 
dat Wetboek vermelde lasten; 

5". de uitkeering, die de gefailleerde, krachtens de bepaling van 
artikel 373 van het Burgerlijk Wetboek, uit de inkomsten 
zijner kinderen geniet. 

Indien de schuldenaar wegens een ambt of hediening een trakte-
ment, soldij of pensioen geniet, waarop schuldeischers alleen binnen 
de grenzen en op de wijze voorgeschreven b\i de bijzondere wet-
ten en wettelijke verordeningen op dit onderwerp vastgesteld, 
rechten kunnen doen gelden, geschiedt de uitoefening dier rech-
ten, gedurende het faillissement, uitsluitend door dèn curator ten 
behoeve van den boedel, en nemen door de faillietverklaring alle 
rechten, door afzonderlijke schuldeischers verkregen, een einde. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 21. Hoewel moet worden vastgehouden aan het beginsel dat het 

faillissement is een algemeen beslag, een beslag op het geheele vermogen 
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van den schuldenaar, kan toch niet ontveins,l worden dat dit beginsel, 
streng toegepast, voert tot. eene ongewenschte en onnoodige h'lrdheid 
jegens den schuldenaar. Het strookt noch met de belangen van de schuld-
eischers, noch met die van de maatschappij den schuldenaar van alles 
te berooven. Hem uit zijne woning te zetten, hem alle huisraad te ont-
nemen, tot de laatste penning van hem op te eischen, i's het zekerste 
middel om hem voor goed lot den bedelstaf te brengen, en tevens voor 
de schuldeischers alle I\ans te doen verloren gaan om na de insolventie, 
hetgeen zij dan nog tekort komen, ooit terug te zien. De humaniteit 
eischt., dat de schuldenaar bij alle noodzakelijke gestrengheid toch men-
schelijk worde behandeld; het welbegrepen belang van de schuldeischers 
wordt gediend, indien men den schuldenaar de mogel\ikheid laat zijn 
eigen kost te verdienen en later nog w-eer eens tot welstand te komen; 
het belang der maatschappij vordert dat de schuldenaar niet armlastig 
worde of in verzoeking kome op oneerlijl\e wijze zich een levensonder-
houd te verschaften. 

Het is dus in alle opzichten wenschel\ik, het absolute voorschrift van 
artikel 20 1201 te temperen. Het Wetboek van Koophandel doet dit niet 
uit.drukkelijk en geeft daardoor aanleiding tot de zoo dikwijls besproken 
nauw aan elkander verwante strijdvragen, of artikel 447 2°.-5°. en ar-
tikel 756 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op het faillissement 
toepasselijk '), en of de Ideederen , het linnengoed en het huisraad 
krachtens artikel 808 Wetboek van Koophandel aan den gefailleerde en 
zijn huisgezin afgegeven, buiten het faillissement blij ven, dan wel na de 
insolventverklaring verkocht moeten worden '). Zich weinig aan dezen 
strijd storend heeft de pract.ijk beide vragen sinds lang in dien zin op-
gelost, dat den schuldenaar, in de weinige gevallen dat hij niet door 
vrienden in staat. gesteld wordt z\in geheelen inboedel in te koopen, 
zoowel de goederen in artikel 447 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering niet voor het beslag vatbaar verklaard, als hel hoog noodige huis-
raad worden gelaten. Het is alleszins verklaarbaar dat de curator terug-
deinst voor de hard vochtigheid om alles tot het laatste stuk te verkóopen. 

Deze feitel\ike toestand tot een onbetwisthaar wettelijken toestand te 
verheffen, is het doel van het eerste lid van artikel 21. 

Het maakt daartoe vijf uitzonderingen op de strenge leer van het fail-
lissementsbeslag. 

Onder nO. 1 wordt de algemeene, voor alle executoriale beslagen gel-
dende regel van artikel 447 nOS. 2-5 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering ook op het faillissementsbeslag toepasselijk verklaard. 

W. 2 Rteunt op de overweging dat de billijkheid en het welbegrepen 
belang der schuldeischers vorderen, dat men den schuldenaar de gele-
genheid late in zijn eigen onderhoud te voorzien. Kan en moel de curator, 
zooals naar geldend recht, op alles wat de schuldenaar door zijne per-

1) Dat de volgens artikel 447 W. v. B. Rv. niet voor inbeslagneming vatbare goe-
deren niet in het faillissement vallen, betoogen HOLTIUs, bI. 269 vlg. en v. RIEMSDIJK, 
t. a. p., bI. 107 vlg. OYENS , t. a. p., bI. 7, twijfelt aan de wettigheid der praktijk 
om den failliet die goederen te laten. Dat de artt. 447, 448, 756 en 757 W. v. B. Rv. 
niet toepasselijk zijn in geval van faillissement, besliste de Hooge Raad bij arrest van 
13 Jan. 1888, W. nO. 5506, welk arrest wordt bestreden door X. in W. nO. 5520. Zie 
ook de volgende noot. 

2) Volgens v. RONKEL, Diss. ;De curator in het faillissement, bI. 88 vlg. en DE BER-
SET, Diss. Vereffeninq van den boedel bij faillissement, bI. 9 vlg. moeten de goederen 
in artike-l 808 W. v. K. vermeld na insolventverklaring verkocht worden. Men verg. 
rb. te Leeuwarden, 27 December 1870, W. nO 3292. Van eene andere meening zijn: 
Mr. Q. D. ASSER, c. s., t. a. p., op artikel 808 W. v. K.; KIST, t. a. p., bI. 115 vlg.; 
DIEPIlUIS , t. a. p., bI. 332, noot 5; v. RIEMSDIJK , t. a . p. en HOLTIUS, t. a. p., waarbij 
echter te vergelijken de noot van DE GEER. 
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soonlijke werkzaamheid verkrijgt, ten batè van Jen boedel beslag leggen, 
dan wordt deze feitelijk de slaaf van zijne schuldeischers. Hij zal moeten 
toezien hoe deze alle vruchten van zijn arbeid wegnemen, en tevreden 
moeten zijn met eene alimentatie, die men hem niet eens altijd zal 
kunnen of mogen toekennen. Het behoeft geen betoog, en de ervaring 
leert het, dat de schuldenaar, indien de curator van zijne wettelijke 
bevoegdheid in dezen gebruik maakt, boven dien toestand van vrijwillige 
slavernij er de voorkeur aan geeft niet te arbeiden, of zoo hij arbeidt, 
het zoogenaamd om niet te doen '). In verreweg de meeste gevallen 
et;hter bekommert zich de curator niet om de wijze, waarop de schul-
denaar gedurende het faillissement, vooral na insolventie, aau den kost 
komt en laat hij hem toe in zijn onderhoud te. voorzien . Waar nu het 
ontbreken van eene bepaling als die, welke in n". 2 van het eerste lid 
van dit artikel wordt voorgesteld, ten gevolge heeft dat de geldende wet 
op dit punt gewoonlijk buiten toepassing blijft, terwijl zij, als zij wordt 
toegepast, haar doel geheel mist (immers die toepassing bewerkt alleen 
dit dat de schuldenaar uitscheidt met. arbeiden, zoodat de schuldeischers 
toch niets krijgen), schijnt het opnemen van de hierbedoelde uitzondering 
op de algemeellheid van het faillissementsbeslag alleszins gerechtvaardigd. 

W. 3. Dat de schuldeischers geen recht mogen doen gelden op datgene 
wat de wet anderen verplicht den schuldenaar tot levensonderhoud te 
verstrekken, ligt in den aard del' zaak . Het zoude te eenenmale strijden 
met het doel van den wettelijken onderhoudsplicht, indien deze gelden 
aan hunne hestemming onttrokken konden worden '). 

Geheel dezelfde "pmerking geld t voor n'. 5. Ook het inkomen door 
artikel 373 Burgerlijk Wetboek den ouders toegekend , heeft eene be-
paalde door de wet aangewezen bestemming. 

Evenzeer wordt hierdoor de bepaling van nO. 4 gerechtvaardigd. Im-
mers ook ten aanzien van dit punt steunt de gegeven solutie op de over-
weging dat de wetgever in art. 367 Burgerlijk Wethoek aan de opbrengsl 
van het vruchtgenot ten deele eene bepaalde bestemming geeft, namelijk 
om daaruit in de eerste plaats de lasten in dat artikel vermeld te be-
strijden '). Volkomen consequent is het dan ook dat alleen, wat ter be-
strijding dier lasten noodig is , buiten het faillissement blijft. Ter afsnij-
ding van alle quaesties is den Rechter-Commissaris opgedragen te be-
palen hoeveel dit zal wezen. 

Het tweede lid van het artikel bevat eene eenvoudige toepassing van 
algemeene beginselen. Volgens de wet van 24 Januari 1815, Stbl. n". 5, 
Y'. art. 40 der wet van 9 Mei 1846, Stbl. nO. 24, art. 30 der wet van 
9 Mei 1890, Stbl. n". 78 en art. 22 der wet van denzelfden datum, Stbl. 
n°. 79 , zijn traktementen en pensioenen ten laste des Rijks slechts bin-

I) Een merkwaardig bewijs voor de juistheid van het in den tekst opgemerkte leverde 
het kennelijk onvermog.n van den Rotterdamsehen tooneelspeler W. J . v. Z. De Nieuwe 
Rotterdamsche Schouwburg-Maatschappij, die v. Z. als tooneelspeler had geëngageerd, 
werd bij vonnis der rb. te Rotterdam den 10 November 188l (Nieuwe Rechtsgel. Bijdr. 
en Bijbi., 1885, Afd. D, bI. 56 vlg.) veroordeeld de na diens verklaring in staat vau 
kennelijk onvermogen verschenen gage aan den cnrator over den boedel van v. Z. UIt 
te keeren. Zoodra het vonnis gewezen was, verbrak v. Z. zijn engagement en staakte 
een arbeid, waarvan het hem verboden werd het loon te genieten. 

') Verg. art. 756 nO. 2 W. v. B. Rv ., dat echter alleen spreekt van in regten toe-
gewezen gelden tot onderhoud. Waarom voor vrijwillig betaalde gelden tot onderhoud, 
mits tot voldoening aan een wettelijken onderhoudsplicht, iets anders zou moeten geI-
den is niet duidelij k. HOLTlUS , t. a. p., bI. 145; DE GEER, noot 1 aldaar; KIST, t. a. p., 
bI. 116; v. RIEMSDIJK , t. a. p., bI. 111 nemen allen aan dat de gelden in art. 756 
n". 2 RI' . verm eld niet in het faillissement vallen. 

3) Hoe het uaar geldend recht met het vruchtgenot moet gaan is betwist. Zie HOL-
TIUS, bI. 141 vlg.; DE GEER, aldaar, noot 1 op bI. 143; ZEEMAN, t. a. p , bI. 28 vlg .; 
V. RIEMSDIJK, t. a. p., bI. 112 vlg.; OYENS, t. a. p., bI. 6. 
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nen bepaalde grenzen voor executie vatbaar, t.erwijl tevens eene eigen-
aardige wijze van executie (door verleening van korting) wordt voorge-
schreven. Bij het faillissement, de algemeene vermogensexecutie , moet 
hiermede rekening worden gehouden. Alleen voor zoo verre executabel, 
kan het traktement of pensioen ten bate van den boedel komen, terwijl 
de executie moet geschieden bij wijze van door den curator in 
zijne hoedanigheid aan te vragen. Evenals alle indlvidueele executies een 
einde nemen, behoort dit ook het geval te z\in met vóór de failli etver-
klaring verleende kortingen. De redactie is ruim gesteld, hou-
dende met de mogelijkheid dat de bestaande regeling der executie van 
bezoldigingen, pensioenen enz. , later voor eene nieu we mocht plaatR maken. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 21. De vraag is gerezen of in dit artikel ook niet hadden moe-

ten uitgezonderd zijn die rechten, welke de gefailleerde alleen persoon-
lijk kan uitoefenen, zooals het recht van ge bruik en bewoning (art. 870 
van het Burgerlijk Wetboek) . 

\'oorts is het den Raad van State niet duidelijk, hoe het in geval van 
faillissement zal moeten gaan met traktementen eB pensioenen. Naar luid 
van art. 757 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kunnen 
bezoldigingen en pensioenen wegens ambten of bedieningen niet in beslag 
genomen worden dan 1'001' zoodanig gedeelte en op zoodanige wijze a ls door 
de bijzondere wetten is bepaald j en de wet van 24 Januari 1815 (Staatsblad 
n°. 5) schrijft daaromtrent voor, dat door de hoofden der Departementen 
slechts voor een derde of een vierde gedeelte van het traktement of pensioen, 
en dan nog alleen in bepaalde gevallen, korting kan worden verleend. Zullen 
nu niettemin, bij faillissement eens gepensionneerden, de termijnen, van 
het pensioen, die gedurende het faillissement vervallen, ten bate komen 
des boedels - wat werkelijk het geval schijnt. te wezen, daar in art. 21 
van geen pensioenen sprake is - dan zal door het faillissement voor den 
debiteur een recht vervallen, hem door de wet van 1815 en het Wet.boek 
van Burgerlijke Rechtsl'ordering toegekend, en zullen daarentegen de 
gezamenlijke schuldeischers meer rechten genieten dan, buiten faillisse-
ment, ieder schuldeischer afzonderlijk kan doen gelden. Van bezoldigingen 
geldt hetzelfde: tenzij deze gerekend moeten worden tot «hetgeen de 
gefailleerde gedurende het faillissement door persoonlijke werkzaamheid 
verkrijgt" (art. 21, 2°.) - wat inderdaad het geval schijnt te zijn -- en 
diensvolgens buiten het faillissement blijven. Doch dan rijst de vraag: 
zal ook tijdens het t'aillissement op traktementen kunnen worden 
verleend, en zal dit kunnen geschieclen door de hoofrlen der Deparle-
menten, daartoe in het a lgemeen door de wet van 1815 aangewezen, 
of gaal hunne bevoegdheid dan over op den rechter-C'ommissaris, die 
krachtens art. 21, 2°., kan bepalen, dat slechts een gedeelte der 
wedde buiten het faillissement zal blijven, en, maald hij van dit recht 
gebruik, feitelijk degene is, die aan de gezamenlijke schuldeischers eene 
korting verleent ten beloope van het overige gedeelte dat ten bate des 
boedels komt 'I 

Daarbij sluiten zich nog deze vrag'en aan : Zal, waar de rechter-com-
missaris van de gezegde bevoegdheid geen gebruik maald, het recht der 
schuldeischers om den Minister korting te en het recht des Mi-
nisters om die korting te verleen en onverminderd blijven 'I En zal dit 
recht in het tegenovergestelde geval stand houden voor het deel der 
jaarwedde, dat buiten den boedel gelaten wordt? Zal het recht om kor-
ting te vragen van pensioenen in' het geheel niet kunnen worden uitge-
oefend tijdens het faillissement 'I 

Altemaal vragen, die in deze wet een antwoord behoorden Ie vinden, 
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en waaraan nog deze andere zijn 
toe te voegen: 

Hoe zal het gaan, als vóór de 
faillietverklaring reeds korting ver-
leend is 'l Welken invloed heeft het 
faillissement daarop 'I 

Loopt, waar het pensioenen geldt 
of traktementen - voor zoo ver deze 
laatsten niet. buiten het faillisse-
ment blijven - de korting dan 
ten voordeele van den faillieten 
boedel 'I 

Een en ander mag stellig niet . 
in het onzekere worden gelaten. 
Immers nu het faillissement ook 
kan worden uitgesproken waar 
het geen kooplieden geldt, kunnen 
de gevallen, die hier gesteld zij n , 
zich zeer licht voordoen. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 21 Waarom het den onder-

geteekende niet noodig toeschijnt in 
dit artikel uit te zonderen die rech-
ten, welke de gefailleerde alleen 
persoonlijk kan uitoefenen, is al· 
thans in de Memurie van Toelich-
ting ad art. 20 [201 uiteengezet. 

De vragen betreffende traktemen-
tementen en pensioenen, die naar 
het oordeel van den Raad van State 
in deze wet een antwoord behooren 
te vinden, worden, naar de onder-
geteekende zich vleit, op bevredi-
gende wijze opgelost in het aan dit 
artikel toegevoegde tweede lid , dat 
nader in de Memorie van Toelich-
ting is toegelicht. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Aj't. 2'1, In dit artikel wordt nu eens, als in 2". en 5"" van »gefail-

leerde", dan weder, als in 3". en het laatste lid , van llschuldenaar" 
gespruken, Men meende, dat althans in 30" evenals in 5"" van »gefail-
leerde" behoorde te worden gesproken '). 

Onder 3'. wordt llschuldenaar" veranderd in llgefailleerde", 

10. Waarom, vroeg men, wordt hier alleen genoemd art. 447 n',2-5 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering'l Moet hier niet tel'ens 
vermeld worden art. 448 van dat Wetboek 'I Immers, indien er geene 
crediteuren zijn, die daarop preferentie hebben - men vergelijke het 
tweede lid van dat artikel - zijn de daar genoemde goederen evenmin 
voor beslag vatbaar. "Vat zal voorts gelden ten opzichte der gagie van 
schipperen schepelingen (art. 21e der wet van 7 Mei 1856, Staatsblad nO. 32) 
en van het auteursrecht (art. ge der wet van 28 Juni 1881, Staatsblad 
nO. 124), welke evenzeer onvatbaar vuor beslag zijn verklaard 'I 

Nog werd er de aandacht op gevestigd, hoe art. 173 [173], tweede 
liJ van het ontwerp toelaat, dat «eenig dour den rec hter-
commissaris aan te wijzen, den gefailleerde wurde gelaten . De Memorie 
van Toelichting, bladz. 94 [zie op art. 173 J, acht deze bepaling noodig, 
omdat art. 447 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering onder de niet 
voor inbeslagneming vatbare goederen voorwerpen, tut het huisraad be-
hoorende , niet noemt. Hierbij werd opgemerkt, in de eerste plaats, dat 
onder «11Uisraad», volgens art. 571 Burgerlijk Wetboek, niet wordt be-
grepen lijflinnen, hetgeen toch voorzeker behoort tot datgeen , wat men 
den gefailleerde althans voor een deel wil laten. Nog werd gevraagd, 

') De Commissie van Voorbereiding meent hier ter plaatse er op te moeten wijzen, 
dat herhaaldelijk in het ontwerp hetzelfde begrip door verschillende woorden is aan-
geduid. Zij acht dit niet wenschelijk en heeft getracbt, daarop telkens de aandacht 
te vestigen. UNGER, System des oesterreichischen Privatrechts, VI, bladz. 22 4, zegt: 
.das börgerliche Geset.zbucb wechselt nur , in allerdings unzw . ckmässiger Weise, um 
des Woblklangs willen mit den Ausdröcken". OPZOOMER scbreef reeds In Onze achter· 
lijkheid in de kUMt van 1UetgF:IJing, bladz. 38 : "Wetgevers plegen groote vrienden van 
het varietas delectat te zijn". 
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waarom deze bepaling eerst bij de vereffening des boedels voorkomt; en, 
zoo daar reden voor is , waarom het te dezer plaatse opgenoemde reeds 
ab initio van het faillissement is uitgesloten. In art. 93 L 931 , derde lid, 
wordt voorts bepaald , dat de goederen, vermeld in art. 21, n°. 1 , buiten 
de . verzegeling blijven. Moet daaauit worden opgemaakt, dat meergenoemd 
huisraad wel wordt verzegeld '! 

Dat de sub i". vermelde ?,oederen buiten het faillissement blijven , 
keurde men overigens goed. foch zullen, indien zij onbetaald z\jn, de 
verkoopers daarvan in het faillissement kunnen opkomen " terwijl hun 
echter het recht van reclame en van preferentie ontnomen wordt. Zou 
het daarom, vroeg men, niet noodig zijn,voor de schuldvorderingen 
preferentie toe te staan op alle de roerende en onroerende goederen en 
art. 1195, 5°., Burgerlijk Wetboek in dien geest uit te breiden? 

1°. Dit nummer luide als vo lgt : 
»De goederen, vermeld in artikel 447 , nO. 2-5 van het W etboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering; de gelden of jaarwedden, vermeld 
in artikel 75ö, 3°. van dat Wetboek; de gagie, indien de gefailleerdfl 
schipper of schepeling is, en het auteursrecht, alsmede de goede-
l'en, vermeld in het eerste lid van art. 441 van genoemd Wetboek, 
tenzij in het faillissement schuldeischers opkomen wegens vorderingen, 
vermeld in het tweede lid van dat artikel". 

De in artikel 21 opgenoemde zaken zijn ab initio van het fail-
lissement uitgesloten, omdat zij niet vatbaar zijn voor beslag, en dus 
niet aan het beheer en de beschikking van den schuldenaar mogen 
worden onttrokken. Wat art. 173 [173J van hetolltwerpbetreft,mel 
het daar vermelde huisraad (»lijflinnen" behoeft er niet bij, als be-
grepen onder »de kleederen" van art. 447, 2°. W etboek van Burger-
lijke Rechtsvordering) is het anders. Het. behoort tot de voor inbe-
slagneming vatbare zaken , waarvan aan den gefailleerde wel in den 
regel het gebruik zal worden toegestaan , maar waarover hij niet mag 
hesehikken. Eerst als de boedel insolvent is en dus tot de tegelde-
making moet worden overgegaan, is het tijdstip aangebroken om te 
overwegen, in hoeverre, in verband met alle bekende omstandighe-
den, de menschelijkheid gebiedt, aan den gefailleerde het een en 
ander te laten. Aan den rechter-commissaris wordt dit in art. 173 
opgedragen. Evenals naar het geldende recht zullen de hier bedoelde 
zaken benooren tot die, welke verzegeld worden. 

Met betrekking- tot de verkoopers van de sub 1°. vermelde goederen, 
die onbetaald bleven, wordt de praemisse gesteld, dat hun »het 
recht van reclame en preferentie ontnomen wordt". Dit recht ont-
leenen zij aan art. 1185, 3°., jO. 1190 van het Burgerlijk Wetboek. 
Maar art. 447 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, aanhef, 
zegt. zoo pertinent mogelijk : »uit welken hoofde ook"; volgt hit'ruit 
niet, dat ten opzichte van de goederen, bedoeld in art. 447, 2°. vlg. 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ook buiten faillissement, 
door den aanhef van art. 447 wordt gederogeerd aan de aangehaalde 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek, zoodat voor den onbetaalden 
koopprijs van de in art. 447, 2°. vlg. Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering bedoelde goederen het recht van reclame en preferentie 
van art. 1185, 3°., jO. 1190 van het Burgerlijk Wetboek niet be-
staat 'I Immers, hoe zou men op die gronden die rechten kunnen 
uitoefenen, waar zij volgens art. 447 Wetboek van Rechts-
vordering uit geenerlei hoofde voor beslag vatbaar zijn 'I 

In ieder geval is het niet wenschelijk , aan bedoelde schuld vorde-
ringen in het faillissement eene preferentie toe te kennen , welke zij 
buiten faillissement niet bezitten. 
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De executie buiten faillissement en executie door failli ssement moe-
ten zooveel mogelijk door dezelfde regelen worden beheerscht. 

2°. Hierboven, bij Titel I, 3°. Izie op art. 20, bl.342vlg.l werd reeds 
opgemerkt, dat sommigen art. 20 anders wenschten te ·doen luiden. 
Geschiedt zulks, dan vervalt 2°. 

»Persoonlijke werkzaamheid". Volgt daaruit, dat de baten der werk-
zaamheid van des schuldenaars vrouw, met wie hij in gemeenschap is 
gehuwd, wè.l in het faillissement vallen? 

»Ter beoordeeling van den rechter-commissaris". Zelfs afgescheiden 
van het vroeger uiteengezette beginsel laat deze bepaling, ook met het 
oog op het tweede lid van art. 67 [671, dat hooger beroep hier uitsluit, 
naar veler oordeel te veel aan het arbitrium ju(licis over. De Memorie 
van Toelichting, zoo werd voorts opgemerkt, wijst er op, dat, wanneer 
den schuldenaar alle vruchten van zijn arbeid worden ontnomen, deze 
er de voorkeur aan zal geven niet te arbeiden, of, zoo hij arbeidt, .het 
zoogenaamd om niet te doen. Het behoeft echter geen betoog, dat wan-
neer hem door den rechter-commissaris slechts een gedeelte van rlie 
vruchten worden toegekend, hij ook niet meer dan in evenredigheid tot 
dat gedeelte zal arbeiden. De bepaling behoorde dan ook uit het ont-
werp te vervallen. 

Mocht zij blijven, dan meende men toch, dat, om het ver-
band, hetwelk lusschen de bepalingen sub 1°. en 3°. bestaat, deze op 
elkander dienden te volgen. 

Ook dan, indien, gelijk sommigen wenschtf!n, het faillissement be-
perkt werd tot het vermogen, dat de schuldenaar bezit op het oogen-
blik van de faillietverklaring, kan 2°. niet vervallen. Althans in 
Duitschland wordt aangenomen, dat volgens de Konkursordnung, waarop 
de bedoelde leden (zie bij Titel I, 3, 3°. [zie hiervoor bI. 343 vlg. I 
zich beroepen , het salaris, dat de gefailleerde gedurende het faillisse-
ment beurt , tot den faillieten boedel behoort, indien hij dit salaris, 
wat in den regel het geval zal zijn, verdient krachtens eene vóór de 
faillietverklaring gesloten overeenkomst. Zoo zegt KOHLER, Lehj'buch 
des Konkursrechts, bladz. 114 : » Oaher verfallen dem Konkurse nicht 
nur betagte und bed ingte Forderungen, sondern auch künftige For-
derungen · des Schuldners, sofern sie aus einem gegenwärtigen Rechts-
verhältnisse hervorgehen und det' sofortigen, gegenwärtigen Exekution 
unterliegen. Dies gilt insbesondere auch von Gehaltsansprüchen, Pen-
sionen: es entscheidet hier die Exekutionsordnung, es entscheidet 
§ 733, 734 derCiviIprozessordnung"; en in de noot »ohne Rücksicht 
darauf , ob sie noch durch Arbeit verdient werden müssen oder nicht". 

Het stelsel, neergelegd in artt. 20 en 21, 2°., schijnt dan ook het 
meest billijke en houdt, wat dan toch ten slotte den doorslag moet 
geven, het hest rekening met de ook tegenstrijdige be-
langen, die in het spel zijn en gerell:eld moeten worden:. Door de be-
paling van art. 21, 2°. zal de gefaI lleerde er belang behouden, 
ljverig teat'beiden. Naarmate hij meer verdient zal het deel, dat hem 
wordt toegekend, grooter knnnen zijn , daar de rechtet'-commissaris 
dat deel wel in percenten zal bepalen , indien de omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. 

Waarom van de eenvoudige en geheel fei telijke beschikking van 
den rechter-commissaris hooger beroep mogelijk zou moeten zijn, 
wordt niet ingezien. De daardoor te veroorzaken omslag en kosten 
zouden niet gerechtvaardi!;!,"d zijn . . Men mag bij den rechter-commissaris 
genoegzaam beleid veronderstellen, dat hij van een hem toegekende 
bevoegdheid niet juist zoodanig gebruik zal maken, dat des wetgevers 

23 
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bedoeling zou verijdeld worden. Als waarborg daartegen behoeft wer-
kelijk het middel van hooger beroep niet te worden toegelaten. 

Waarom het verband tusschen nO. 1 en nO. 3 zoo zou zijn, 
dat daartusschen nO. 2 niet zou mogen geplaatst worden, is niet 
duidelijk. 

-pPersoonlijke werkzaamheden". Zie hieronder sub 5°. 

3". De hier opgenomen uitzondering vond goedkeuring; maar, vroeg 
men, waarom haar ook niet uitgest.rekt tot hetgeen verstrekt wordt aan 
des schu ldenaars echtgenoote, met wie hij is gehuwd in gemeenschap 
van goederen, of van winst en verlies, of van vruchten en inkomsten 
(art. 222 Burgerlijk Wetboek)'l.En waarom ook ni et tot de uitkeering 
tot onderhoud, na een vonnis tot echtscheiding door den een en echtge-
noot aan de andere te verstrekken (art. 820 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering; artt. 2ö8, 280 en 301 Burgerlijk Wetboek)? 

Zijn, werd voorts gevraagd, onder de hier bedoelde gelden ook be-
grepen die, welke somtijds door ouders aan hunne kinderen jaarlijks 
worden uitgekeerd 'I Deze zijn toch meestal slechts gedeeltelijk als alimen-
tatie te beschouwen. En wie beslist hieromtrent? Het antwoord luidde, 
dat het bovenstaande geen practisch belang heeft; immers de ouders 
zullen in het hierbedoelde geval tijdens het faillissement zeker niet aan 
den curator betalen el! daartoe ook niet verplicht zijn. 

)J Verstrekt worden". Volgthieruil , dat, als de curator in den boedel 
dergelijke gelden, die derhalve reeds verstrekt zijn, vindt, deze in het 
faillissement komen 'I 

Bij wijziging van art. 20 in meergemeldelI zin zou ook deze bepaling be-
hooren te vervallen, tenzij men haar wil behouden voor die gelden, die 
reeds vóór het faillissement verstrekt zijn en in den boedel worden gevonden. 

Naar aanleiding der gemaakte opmerkingen wordt dit nummer ge-
lezen : )Jde gelden, die aan den g'efailleerde verstrekt worden ter vol-
doening aan eenen weltelijken onderhoudsplicht." 

Wat ouders aan kinderen uitkeeren zal Of strekken ter voldoe-
ning aan eenen wetlelijken onderhoudsplicht en dan krachtens deze 
bepaling buiten het faillissement blijven, öf eene onverplichte onder-
steuning uitmaken, en als zoodanig er buiten vallen; immers het staat 
een ieder vrij, zoo het hem lust, den gefailleerde te onderhouden of 
hem daartoe de middelen te verRchaffen. 

» Verstrekt worden". Hoe zouden dergelijke g'elden, die I eeds ver-
strekt waren, in den boedel ge vonden kunnen worden 'I De curator 
-zal, contanten vindende, den oorsprong' daarvan er niet aan kunnen 
waarnemen , 

40. Het recht van gebruik en van bewoning (artt. 870 en 874 Burger-
lijk Wetboek) is en dus niet voor executie vatbaar Cvgl. de 
Memol'ie van Toelichting op art.. 20 L 20, hiervoor bI. 3411). Het recht vall 
vruchtgebruik is niet persoonlijk (arL il19 Burgerlijk Wetboek) en valt 
dus in het faillissement. De curator kan het verkoopen, En het recht 
van vruchtgenot '! Is dil nu niet persoonlijk - en art. 21, 4". zou dit 
doen veronderstellen - , kan dit dan door den curator verkocht worden 'I 
Toch zou uit de formuleering moeten worden opg'emaakt, dat. zulks de 
bedoeling niet is. 

Het tweede lid van art. 67 L 67] sluit hier hooger beroep uit; de rech-
ter"comrnissaris heeft dus hier eene discretionaire macht. Waar het fail-
lissement echter geopend en dus berechtigd kan worden op eene geheel 
andere plaats, dan waar de kinderen van den gefailleerde wonen, zou hel , 
vroeg men, daar niet wensc4elijker zijn door den kantonrechter te doell 
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bepalen, welk deel van het vruchtgenot bestemd moet blijven voor de 
opvoeding der kinderen 'I Ware dit in allen gevalIe niet meer in over-
eenstemming met ,ie economie onzer wetgeving 'l Men vergelijke hierbij 
de bepaling van art. 373 Burgerlijk Wetboek. 

Het vruchtgenot van art. 366 Burgerlijk Wetboek kan niet met 
vruchtgebruik gelijk gesteld worden. Het geeft niet, gelijk het vrucht-
gebruik, beheer over de oaaraan onderworpen zaken. 

Het vruchtgenot en het beheer over het kinderen-goed kunnen in 
verschillende handen zijn I). In geen geval kan de curator dat beheer, 
een familierecht , uitoefenen. Degene, die het beheer heeft, zal dus al, 
wat de goederen van den minderjarige meer opbrengen, dan het door 
den rechter-commissaris bepaalde bedrag, aan den curator moeten 
uitkeeren '). Hee ft de gefailleerde zelf, bijv. als vader, het beheer 
over de goederen zijner kinderen nevens het vrucbtgenot, dan zal 
hij de VI uchten ook gedurende het faillissement, omdat bij hem het 
beheer blijft, innen en aan oen curator moeten afdragen, wat er 
na aftrek van het in art. 21, 4°. vermelde bedrag overblijft. Verkocht 
zou dus alleen kunnen worden het recht van den boedel op die uit-
keering, ongetwijfeld een zeer incourante waarde en waarvoor niet 
licht een kooper zal worden gevonden. Volkomen correct spreekt art. 
21, 4°. van een bedrag uit de opbrengst van het vruchtgenot. 
. Zonder bezwaar kan de hier bedoelde beschikking aan den rechter-

commissaris worden overgelaten. Dit is ook niet alleen het eenvou-
digst, maar het is ook gewenscht, alle faillissementsbeschikkingen in 
hànden van den rechter-commissaris te concentreeren. 

Ten slotte: over de in art. 373 Burgerlijk Wetboek bedoelde uit-
keering wordt niet in dit nummer , maar in nO. 5 van het artikel ge-
handeld. 

Door den Minister werd zijne ziens-
wijze nog nader verduidelijkt in dien 
zin, dat h\i evenals de Commissie van 
meening is, dat. van verkoop van het 
recht van vruchtgenot ten bate van 
het faillissement nimmer sprake kan 
zijn. 

5°. Hoe, indien de gefailleerde gehuwd is in gemeenschap van goe-
deren, winst en verlies, vruchten en inkomsten met iemand, die zoo-
danige uitkeering, als hier bedoeld, geniet 'I 

Naar aanleiding van de opmerkingen, onder 20., 30. en 5°. gemaakt, 
wordt het artikel aangevuld met een derde lid, luidende: )lIn dit 
artikel wordt onder »gefailleerde" mede begrepen de echtgenoot van 
den in eenige gemeenschap gehuwden gefailleerde." 

Tweede lid. In het systeem van hen, wier gevoelen bij Titel I, § 3, 
3°. Lzie hiervoor bI. 343 vlg.1, is uiteengezet, behoort rleze bepaling te ver-
vallen, omdat de gefailleerde het hier bedoelde traktement enz. gedurende 
het faillissement verwerft. Maar in het systeem van het ontwerp (art 20 
[201) is deze bepaling niet duidelijk. Uit de Memorie van Toelichting 
ebI. 24) [zie hiervoor bI. 3501: »alleen voor zooverre executabel , kan het 
traktement of pensioen ten bate van den boedel komen" schijnt op te 

I) Verg. DIEPHUIS, Ned. Burg. Recht, dl. 5, bladz. 184 v. 
') Verg. Gerechtshof Amsterdam, 5 Decemb. 1890 , Weekblad van het Recht nO. 5968. 



356 Art. 21. 'VAT BUITEN FAILLISSEMENT BLIJFT. 

maken, dat alléén dat deel der traktementen, pensioenen enz., waarvoor 
volgens de daargenoemde wetten korting kan worden toegestaan, in den 
boedel zal komen. Intusschen , volgens het arrest van den Hoogen Raad 
dd. 4 Maart 1892 ') is de korting niet met eene cessie of schuldvernieu-
wing gelijk te stellen, behoudt de Minister het recht, qe korting in te 
trekken en behoort het recht op t.raktement of pensioen tot de baten 
van den boedel, waarop de curalor ten behoeve der gezamenlijke credi-
teuren aanspraak kan maken. Is nu hetgeen het ontwerp volgens de 
Memorie van Toelichting bedoelt te bepalen wel gebillijkt, waar in art. 
21, sub 2°. , het aan rle beoordeeling van den rechter-commissaris 
wordt overgelaten, te bepalen, welk deel de gefailleerde zal mogen 
bekomen '! 

Nog werd gevraagd, wat onder ))wettelijke verordeningen" moet verstaan 
worden , dewijl de Memorie van Toelichting alleen van wetten melding 
maakt. Eindelijk, of het in de bedoeling ligt, dat, waar wettelijk ge-
cedeerd is, die cessie evenmin zal blijven gelden. Heeft het ontwerp 
wel gedacht aan art. 200 Burgerlijk Wetboek 'I 

Tweede lid. ))schuldenaar" is veranderd in ))gefailleerde". Dat in 
het systeem van hen, wier gevoelen hij Titel I , 3, 3°. is uiteenge-
zet, deze bepaling niet kan vervallen , werd reeds onder 2°. vermeld . 
Ook in het stelsel van het on lwerp is deze bepaling onmisbaar; zij 
sluit zich geheel aan de voorafgaande bepalingen aan. Terecht wordt 
opgemerkt ))dat allééu dat rleel der traktementen, pensioenen, enz., 
waarvoor volgens de genoemrle wetten korting kan worden toegestaan, 
in den boedel zal komen." Immers de in de Memorie van Toelichting 
genoemde wetten regelen de wijze van executie van traktementen 
enz., door deze voor beslag onvatbaar te verklaren en executie alleen 
toe te laten in den vorm van korting en slechts tot een zeker bedrag. 
Korting is dan ook noch cessie, noch schuldvernieuwing, maar, wil 
men, een bijzondere vorm van arrest onder derden. Evenals in art. 
2'1, 1°. wordt bepaald , dat de niet voor beslag en executie vatbare 
goederen buiten het algemeen beslag, de generale executie, m. a. w. 
het faillissemel.t blijven, zoo bepaalt ook dit tweede lid, dat de trak-
tementen enz. alleen door het faillissement worden getroffen, voor 
zoo verre zij voor executie vatbaar zijn . Of dit reeds naar het nu bestaande 
recht het. geval is ') worde in het midden gelaten; evenzeer, of de sub 10. 
vermelde goederen ook nu reeds huiten het faillissement blijven 3). 

Het is alleen de vraag: wat vordert de billijkheid '! en daarop kan 
het antwoord niet anders luiden, dan dat datgene, wat de wetgever 
in elk geval aan den schuldenaar heeft willen verzekeren, voor be-
slag onvatbaar verklaard en aan 'het verhaal der schuldeischers ont-
trokken heeft, mede aan de generale executie moet onttrokken blijven. 
Er is geene reden, om, wat de insaisissabele goederen betreft, tus-
schen de gewone en de faillissements-executie te onderscheiden. 

Strijd tusschen het tweede lid en het eerste lid 2°. bestaat niet. 
De wet van 1815 bepaalt uitdrukkelijk , voor welk bedrag korting zal 
worden verleend 4) en door wien; even zoo art. 68 van de wet van 28 
Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127) en art. 67 van de wet van den-

') Weekblad van het Recht, nO. 6155. 
') Verg!. de critiek op het arrest van den Roogen Raad van 13 Jan. 1888, Week-

blad van het Recht nO. 5506 , van Mr. TH. A. FRUI N. H et deel van het Ve:rmogffi, dat 
niet voor executie vatbaa,' is. Prft. 1892, bladz. 42 v. 

3) Verg. Memorie van Toelichting bladz. 22, noot 1 (zie hiervoor bI. 348). 
') Dat J e korting verleend moet worden , wordt op goede gronden betoogd door 

FRUIN, t. a. p., bladz, 29 v. 
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zelfden datum nO. 129, zuodat van eene opdracht aan de rechter-
commissaris in deze geen sprake kon zijn . . 

))Weltelijke verordeningen" behooren volledigheidshalve vermeld te 
worden. Er bestaat bijv. nog een arrêté van 18 Nivóse an XI (8 Januari 
1803), waarvan de voortdurende geldigheid beweerd wordt 1). 

Indien vóór de faillietverklaring eene door de wet niet verboden 
cessie heeft plaats gehad, zal te dien opzichte recht blijven, wat thans 
recht is. Het tweede lid van art. 21 heeft daarmede niet te maken; 
het spreekt alleen over executie. Artikel 200 van het Burgerlijk Wet-
boek geeft geene aanleiding tot bijzondere wettelijke voorziening. 

Ten slotte vroeg men, of art. 21 ook toepassing vindt in geval van het 
faillissement eener nalatenschap. Door meerbedoelde leden werd deze 
vraag ontkennend beantwoord; in hun systeem kan daarbij niets verwor-
ven worden, zoodat de nummers 2°._5°. alsdan vanzelf wegvallen , zonder 
nat het zelfs noodilj!,' is, zulks uitdrukkelijk te bepalen, daar zij gevallen 
betreffen, alleen inhaerent aan den persoon. Wellicht ware het wensche-
Iijk te bepalen, dat bij faillissement eener nalatenschap daaronder wel 
begrepen zijn van de goederen, sub 1°. bedoeld, die, vermeld in art. 
447, n°. 2-4 van het Wetboek van Rechtsvordering. Dit zou 
dan behooren bepaald te worden in de negende afdeeling, bij art. 198 e. v. 

Zie hierover bij art. 198 [1981 e. v. 

M. B. 23 Maart 1893. Het tweede en derde lid van art. 21 wordt art. 
22, en in gemeld derde lid van art. 21 (art. 22, tweede lid, nieuw) 
tusschen ))dit" en ))artikel" ingelascht ))en het vorige". 

G. O. art. 21 = art. 21 der wet. 
art. 22 = art. 22 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Art. 21, sub 1°. De vraag werd 

in eene afdeeling gedaan, waarom 
niet naar aanleid ing van de slot-
alinea van art. 756 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering eene 
gelijksoortige uitzondering is ge-
maakt, als waartoe art. 448 van 
dat Wetboek der Regeering aanlE'i-
ding heeft gegeven . 

Antwoord der Regeering. 
Art. 21, sub 1°. In het tweede lid 

van art. 448 Wetboek van Burgerlij ke 
Rechtsvordering betreft het gepri-
vilegieerde schuldvorderingen; in 
het tweede lid van art. 756 van 
dat wetboek is dit niet het geval. 
Buitendien opent art. 380 Burger-
lijk Wetboek, de gelegenheid, om 
den boedel van de verplichting tot 
het verstrekken van onderhoud ge-
heel te ontheffen, waardoor de vor-
deringen, bedoeld in de slotalinea 
van art. 756, geheel vervallen. 

Artikel 23. 
Door de faillietverklaring verliest de schuldenaar van rechts-

wege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement 
behoorend vermogen, te rekenen van den dag waarop de fail-
lietverklaring wordt uitgesprokeIl, die dag daaronder begrepen, 

1) Zie FRUIN. t. a. p .• bladz. 23 v. 
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O. R. O. Art. 22 (22). Door de faillietverklaring verliest de schuldenaar 
van rechtswege de bescbikking en het beheer over zijne tot het 
faillissement behoorende goederen, te rekenen van den dag waarop 
de faillietverklaring wordt uitgesproken. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 22. »Door de faillietverklaring . ... goederen". Voor de toelich-

ting rlezer bepaling zij verwezen naar de Algemeene Beschouwingen Izie 
op art. 20, hiervoor bI. 339 vlg.l . 

»Te rekenen van den dag waarop de faillietverklaring wordt uitge-
sproken". Door deze woorden wordt een einde gemaakt aan den in den 
laatsten tijd, immers eerst serlert het jaar 1879, gevoerden strijd over 
de bedoeling van artil,el 769 jO. 770 Wetboek van Koophandel ten aanzien 
van het tijdstip, waarop rle schuldenaar het beheer en de beschikking-
over zijn vermogen verliest, m. a. w. het faillissement aanvangt I). 

Het stelsel van het Wetboek van Koophandel, zooals het door de 
heerschende meening en ook door des Hoogen Raads arrest van 24 Juni 
1880 wordt opgevat - dat nl. het faillissement aanvangt met den dag 
waarop het verzoek tot faillietverklaring werd ingediend - is in het 
Ontwerp niet overgenomen, daar het, de juistheid daarvan voor het 
geldende recht in het midden gelaten, ten eenenmale in strijd is met 
het wezen van het faillissement, en de belangen geheel uit het oog ver-
liest van derden, die ter goeder trouw met den schulrlenaar handelen, 
zonder diens vermogenstoestand te kennen. 

Wat de eerste grief betreft, zal het wel geen betoog behoeven, dat 
een beslag eerst gelegd moet worden, al vorens het zij ne wel' king als 
zoodanig kan vertoonen. Het faillissementsbeslag nu wordt gelegd door 
hel vonnis van faillietverklaring, niet door de aangifte van den schulde-
naar of het verzoek van een schuldeischel'. Als maatregel is 
een vonnis noodig om het in het leven te roepen. Dat dit vonnis terug-
werkende kracht moet bezitten is dus uit het wezen van 't faillissement 
niet af te leiden, maar daarmede veeleer geheel in De terugwer-
king laat zich alleen verklaren uit en past alleen bij de opvatting, dat 
het faillissement is een feitelijke toestand, waarin rle boedel van zelf 
geraakt, terwijl het vonnis van faillietverklaring slechts dient om de 
aanwezigheid van dien toestand te constat.eeren, eene opvatting die met 
name aan den Code de Commerce ten grondslag heeft gelegen, doch 
waarmede bij de vaststelling van het Wetboek van Koophandel opzettelijk 

I) Algemeen werd aangenomen dat de gefailleerde beheer en beschikking verliest of 
geacht moet worden te verliezen op den in art. 769 W. v. K. bedoelden d&g. Men 
zie KIST, t. a. p., bI. 60: .. Tot dien dag werkt het vonnis achternit"; DIEPHUIS, t. a. p., 
bI. 232 vlg., 239; en vooral HOLTIUs, t. a. p., bI. 127 vlg. Verg. ook Hof Z.·Holl. 
22 Jan. 18.55, bevestigende rb. Rotterdam, 19 April 1854, W. no. 1622. Eene andere 
meening, volgens welke dit verlies eerst een aanvang neemt op den dag der uitspraak 
van het vonnis van faillietverklaring, werd gehuldigd in het vonnis der rb. te Am· 
sterdam (in zake v. Haarlem qq ca. Luchsinger) dd. 11 Juli 1879 (R. Bjibl. 1879, B. 
bI. 309), bevestigd door Hof Amsterdam, 13 Feb. 1880 (R. 1880, B, bI. 6) . Met 
vernietiging van dit arrest handhaafde de Hooge Raad de oude leer bij arrest van 24 
Juni 1880 (R. B . 1880, B, bI. 290). Sedert werd het Amsterdamsche vonnis bestreden 
door J. M. VAN STIPRIA.AN LuïsCIUS. diss. Het tjidstip waarop de failliet het beheer 
zljner goederen verliest, en door Mr. OYENS, t . a . p., bI. 44-47, daarentegen verdedigd 
door A. MOENs, diss Het tijdstip waarop de failliet het beheer zijner ,goederen verliest, 
en door de redactie der Reehtsqel. Bijdr. en Bijbi., 1885, Afd. D. bI. 41 vlg. Dejuris· 
prudentie blijft gevestigd in den zin door den H. R. aangegeven. Kantong. Groningen 
10 Nov. 1879, R. Bijbl. 1882, B, b1.125 vlg.; rb. Rotterdam, 28 Juni 1882, R. Bijbi. , 
t. z. p., bI. 265 vlg,; Hof Arnhem, 7 Nov, 1883, W, nO, 5005; H, R., 3Q Mei 1884, 
W. nO. 5046, 
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is gebroken. In het stelsel van 't Ontwerp, dat in het faillissement een 
processueel en toestand ziet, waarin de boedel eerst door 's rechters uit-
spraak, door het vonnis van faillietverklaring, gebracht wordt,komt de 
terugwerking daarentegen in het !!eheel niet te pas, evenmin als in het 
Wetboek van Koophandel , tusschen welks artikelen 769 en 770 altijd een 
onverzoenlijke strijd van beginselen zal blij ven bestaan. 

Maar ook de tweede grief, hierboven aangevoerd, is op zich zelf reeds 
voldoende om de bepaling van artikel 769 W ethoek van Koophandel te 
veroordeelen. De belangen van derden worden benadeeld; immers de 
practische heteekenis van des schuldenaars onbevoegdheid om over z\in 
vermogen verder te beschikken, bestaat in de werking daarvan te!!enover 
derden , bestaat daarin dat derden aan handelingen met den schuldenaar 
verricht geen rechten tegen den boedel kunnen ontleenen. Door de terug-
werkende krae.ht der faillietverklaring worden dus al die handelinl?:en a 
posteriori van hunne rechtskracht tegenover den boedel heroofd, die in 
het tijdsverloop, waarover zich de terugwerking uitstrekt, met den schul-
denaar door derden zijn verricht, en dat onverschillig of rlie derden al 
dan niet bekend waren of konden zijn met de mogelijkheid eener toe-
komstige faillietverklaring. Ernstiger verkorting van rechten laat zich 
moeilijk denken. De rechtsregel, dat wijzigingen in bestaande rechtstoe-
stan den tegenover derden niet kunnen werken, dan van het oogenblik 
af waarop z\i gepubliceerd zijn, wordt daardoor I?:eheel op z\ide gezet. 
Het Ontwerp heeft aan dit beginsel ook hier streng vastgehouden. Het 
brengt mede dat de schuldenaar de tot beheeren en beschikken bevoegde 
persoon moet bl\iven, totdat hem die bevoegd heid bij in het openbaar 
uitgesproken vonnis is ontnomen; maar dan l,an ook, alleen reeds om 
die reden, het fai llissement eerst aanvangen met den dag waarop het 
uitgesproken wordt I). In overeenstemming met het hier betoogde bezit 
reeds naar geldend recht het vonnis houdende verklaring in staat van 
kennelijk onvermogen geen terugwerkende kracht, art. 888 1sle lid 
Wetboek van Burgerl\ike Rechtsvordering: ))Het vonnis heeft ten gevolge 
dat de schuldenaar dadelijk na de uitspraak, indien het op zijn eil?:en 
verzoek is gewezen, en anders dadel\ik nadat hem hetzelve zal zijn be-
teekend , het beheer over zijne goederen verliest". De bepaling dat, bij 
verk laring in staat van kennelijk onvermogen op vordering der schuld-
eischers, het beheer door den schuhlenaar eerst verloren wordt na be-
teekening van het vonnis, zondigt zelfs in eene aan artikel 769 Wetboek 
van Koophandel tegenovergestelde richting, door namelijk het intreden 
van dat verlies te laat te stellen. 

Men vergelijke voorts het bepaalde in artikel 52 Ontwerp [521. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 22. ))Goederen". Ware het niet beter , te spreken van ))vermo-

gen" 'I Waaruit bl\ikt, dat onder goederen ook rechten begrepen zijn, 
zooals men toch - vgl. het aangeteekende bij art. 20 rzie hiervoor bI. 
345 vlg.l -- meende te moeten veronderstellen 'I De wet spreekt van roe-
rende en onroerende zaken. 

)) Van den dag". Bedoeld is, zooals uit de Memorie van Toelichting 

' ) In de meeste buitenlandsche wetten is dit thans aangenomen. In Frankrijk liet 
men reeds in 1838 het stelsel van den Code de Commerce varen, artikel 443 Code de 
Commerce rev. Evenzoo België, artikel 444 al. 1 Code de Comm. rev. (1851), Italië, 
art .. 699 al. 1 Cod. d. Comm. Volgens 100 van de Konk. Ordn. begint het faillisse-
ment met het uur waarop het vonnis wordt uitgesproken, als dit uur daarin wordt 
vermeld, anders om twaalf uur des middags van den dag der uitspraak . Op hetzelfde 
oogenblik ga.at het verlies van beheer en beschikking in, 5, Verg. echter qaarbij 6 
a.l, 3. 
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blijkt, met den dag. Sommigen zouden er de voorkeur aan geven, indien 
de schuldenaar de beschikking en het beheer verloor na de 
uitspraak, zooals ten opzichte van het vonnis van kennelijk onvermogen, 
op eigen verzoek uitgesproken, is bepaald in art. 888, eerste lid , van 
het Wetboek van Rechtsvordering. Men wees er 
op, dat de noot op bI. 25 tiel' Memorie van Toelichting Lzie bI. 3611, 
minder juist althans de Belgische wetgeving op dit punt terug geeft. Zie 
art. 442 der Belgische wet van 18 April 1851 1). 

Tegen vervanging van »zijne . . .. goederen" door: »zijn .. . ver-
mogen" of »z\ine . ... zaken" bestaat geen bezwaar. 

» Van den dag". De dag der uitspraak is gemakkelijk te constatee-
ren ; het uur en de minuut daarentegen niet. Daarom verdient het 
de voorkeur, evenals naar het geldende recht, alleen met den dag, 
niet met. het oogenblik der uitspraak rekening te houden. Het zou 
trouwens ook niets baten in al die gevallen, en deze zullen de meeste 
z\in, waarin, al stond het uur der uitspraak ook vast, niet het oogen-
blik , waarop eenige handeling werd verricht, geconstateerd is. 

B\i de aanmerking tegen de Memorie van Toelichting aangaande de 
Belgische wetgeving wordt verwezen naar art. 442 der wet van 1851. 
Maar dit regelt een ander onderwerp. Men zie echter art. 441. 

Ter yerduidelijking van de uit-
drukking »van den dag" werd door 
den Minister, van meening, dat hier 
reeds or.miskenbaar wordt bedoeld: 
van en met den dag, de toezegging 
gedaan, dat aan het artikel de woor-
den zouden worden toegevoegd: »die 
dag daaronder begrepen". 

G. O. art. 23 = art. 23 der wet. 

Artikel 24. 
Uit verbintenissen, door den schuldenaar na de faillietver-

klaring aangegaan, ontstaan geene aanspraken tegen den fail-
lieten boedel, dan voor zoo verre deze ten gevolge daarvan is 
gebaat. 

O. R. O. Art. 23 (23). Uit verbintenissen, door den schuldenaar na de fail-
lietverklaring aangegaan, ontstaan geene aanspraken tegen tien faillie-
ten boedel, dan voor zoo verre deze ten gevolge daarvan verrijkt is. 

Memorie van Toelichting. 
Al'tt. 23, 24. Beide artikelen bevatten niets anders dan logische gevolg-

trekkingen uit het in artikel 22 [231 bepaalde. Toch zijn zij geenszins 
overbodig. Het is wenschelijk dUidelijk te doen uitkomen , dat de ont-
neming aan den schuldenaar van beheer en beschikking over zijn ver-
mogen geen verder reikende gevolg'en heeft dan eene relatieve nietigheid 
van het door hem des ondanks verrichte, dat zijne bevoegdheid tot han-

1) Mr. J. WOI.TMAN, t. a. p., 66. 
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delen zelfR geheel intact blijft voor alles wat niet betreft den faillieten 
boedel , en dat hij ook zijne persona standi in judicio in ' t algemeen niet 
verliest. Men heeft toch meermalen in het Wetboek van Koophandel (op 

van .artikel 770 alinea 1, nat toch nezelfde bepaling bevat als ar-
tikel 22 r23] van het Ontwerp) geheel iets anders gelezen en de absolute 
nietigheid van alle nà de faillietverklaring door den schuldenaar verrichte 
hand elingen, alsook zijne on.bevoegdheid om in rpchte op te treden voor 
het geldend recht verdedigd. Dergelijke uitlegging der wet wordt door 
de voorgestelde artikelen gemaakt '). 

Advies van den Raad van State. 
Art. 23. Naar den Raad voor-

komt, behooren in dit artikel tus-
schen deze en VeT1"'ij kt is de woorden 
ten gevolge daarvan te worden in-
gelascht; daardoor zal de bedoeling 
duidelijker en vollediger worden 
uitgedrukt. 

RapIJOrt aan de Koningin-Regentes. 
ATt. 23. Aan de opmerking van 

den Raad van State is door de 
aanvulling van het artikel gevolg 
gegeven. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 23. W at is ))verrijkt"'1 De bedoeling schijnt, wanneer ertenbate 

van den boedel een saldo is overgebleven, doch dit bl\ikt niet. uit de 
redactie. Is de bedoeling eene andere, dan zal het moeil\ik zijn na te 
gaan, of de boedel verrijkt is. Sommigen keurden het goed, dat na in-
solventverklaring door den schuldenaar verbintenissen kunnen worden 
aangegaan, doch achtten dit gedurende het faillissement niet wenschelijk. 

Anderen : bovenstaande bezwaren niet ontkennende , wezen er evenwel 
op, dat een ander systeem weder andere nadeelen met zich zal brengen. 

Slechts één stelsel scheen verdedigbaar en tewms practische moeilijk-
heden te vermijden, namelijk dat, hetwelk zich er toe bepaalde, het 
faillissement te beschouwen als een beslag op het vermogen des schul-
denaars, zooals het is op het oogenblik, dat het faillissement begint. 
Zoodra aangenomen wordt, dat hetp;een de gefailleerde na de faillietver-
klaring verwerft, niet behoort tot het faillissement , dan kan hij verbin-
tenissen aangaan; maar daardoor zal het in arrest genomen vermogen 
noch benadeeld noch verrijkt kunnen worden. Tegen het faillissement 
ontstaan daaruit geene aanspl'al<en. In dit systeem kunnen dan ook de 
woord en ))dan voor zoo verre deze (de failliete boeclel) ten gevolge daarvan 
verrijkt is" vervallen. De Staatscommissie, zoo werd nog opgemerkt, had 
het oog op 6, alinea 1, der Konkursordnung; aldaar wordt gedacht 
aan clie hanaelingen , welke verricht worden voor of op het oogenblik 
van de failli etverklaring, terwijl de later gefailleerde, en zeker de dercle, 
van die omstandigheid onkundIg is. Men vergelijke ook terzelfder plaatse 
alinea 3. Ten opzichte van betalingen wordt dit geval voorzien in art. 52 
[52] van het ontwerp. Wordt echter hier ter plaatse hetzelfde bedoeld 
als in de Konkursordnung, dan vroeg men, of zulks duidelijk genoeg 
is uitgedrukt. 

»)Aanspraken tegen den faillieten boedel". Zal , werd gevraagd, de cre-
diteur nu moeten opkomen voor het bedrag, waarmede de boedel verrijkt 

I) Verg. hierboven (op art. 20 , bI. 339 vlg.). Eene aan artikel 23 analoge bepaling 
vindt men in § 6 al. 1 K. O. Art. 707 al. 1 Cod. di Comm ital. verklaart daarentei(en 
alle handelingen en betalingen door den failliet na het vonnis van faillietverklaring 
verricht of gedaan van rechtswege nietig. Een bewijs te meer dat aanduidlIlg van het 
relatieve karakter der nietigheid piet overbodig is. 
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is, of zal h\i het terug verkrijgen '? Men meende het laatste ; immers de 
rechtshand eling behoort buiten de verificatie te vallen. Zoo ook bepaalt 

Ö, alinea 1 der Konkursordnung: »Dem anderen Theile ist die Gegen-
leistung aus der Massa zurück zu gewähren , soweit letztere durch diesel be 
bereichert ist". 

» beteekent hetzelfde als gebaat" in art. 1487 
Burgerlijk Wetboek en »ten voordeele gestrekt" in art. 1681 Burgerlijk 
W etboek. Of dit een en ander het geval was , zal tell< ens op dezelfde 
wijze moeten worden beoordeeld. Het artikel heeft eene algemee ne 
strekking, betreft alle verbintenissen van vermogensrechtelijken aard , 
door den gefailleerde aangegaan, oo k di e, waarbij door hem beschikt 
mocht worden over de in art. 22 [231 vermelde goederen. De woor-
den »dan voor zooverre deze ten gev01ge daarvan verrijkt is" kunnen 
daarom ook niet vervallen in het stelsel , dat het faillissement allee n 
betreft de goederen , ten tijd e der faillietverklaring aanwezig. Zooals 
in de Memorie "an Toelichtin!! is opgemerkt , duidt het artikel aan, 
dat handelingen, door den failliet nà de faillietverldaring verricht, 
niet absoluut nietig zijn , maar alleen hem zei ven , niet den boedel 
binden. Tegenover den curator kan men op die hand elingen dus geen 
beroep doen, hem niet op grond daarvan aansprek en , tenzij ... de 
boedel van die handelingen voord eel heeft genoten. Geheel hetzelfde 
stelsel, als in het Burgerlijk W etboek is aangenomen. De derde, die 
met den failliet hand elde, zal daarvan het bewijs hebben te leveren 
en wie met een gefailleerd e hand elt , weet , dat hij hand elt met iemand, 
die het beheer en de beschikking over zijn vermoge n hee ft verloren. 

lndien de boedel verrijkt is, wordt deze in zóó verre verbonden; 
de wederpartij van den failliet zal te dier zake den curator kunnen 
aansprek en en is dus niet aan het verificatie-proces onderworpen. 

Om meer melde termin ologie van het Burgerlijk W etboek en ook 
met art. 52 ontwerp mede te gaan, worde het onderha vige artik el 
aldus gewijzigd : lldan voor zooverre deze ten gevolge daarvan is gebaat". 

L Zie voorts op art. 8 , hiervoor bI. 285 en 2861-

G. O. art. 24. Uit verbintenissen , door den gefailleerde na de failliet-
verklaring aangegaan, ontstaa n geene aanspraken tegen den faillieten 
boedel, dan voor zooverre deze ten gevolge daarvan is gebaat. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(21 April 1893). 

De heer SMIDT, Ministe,· 1J{tn Justitie : Ten gevolge van het overleg met 
de Commissie van Voorbereiding ' is naar zekeren aangenomen regel (zie Verslag bI. 
34 [zie op art. 8 bI. 285 vlg.]) in verscbeidene artikelen bet woord schuldenaa>' 
veranderd in gefaill eet'de, maar ter wille van de duidelijkbeid , was het toch 
noodig niet al te puristisch te zijn en die verandering niet overal toe te passen. 
In dit artikel is het wel veranderd, maar nu lezen wij : "Uit verbintenissen , 
door den gefailleerde na de faillietverklaring aangegaan". Hier is thans eene tau-
tologie, omdat "na de faillietverklaring" de scbuldenaar natuurlijk gefailleerde is. 
Maar bebalve dat, zou er iu dat geval een verkeerde zin aan kunnen gehecht 
worden. Men zou ku.nnen vragen wat is een "gefailleerde na de faillietverkla-
ring"? Het is daarom weuschelijk , het woord "schnldenaar" te herstellen , zoo-
dat de aanhef van bet artikel nu weder zal luiden: "Uit verbintenissen dQQr den 
schuldena;tr ll8, de f!\illietverklaring aangegaan", enz. 
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Artikel 25. 
Rechtsvorderingen, welke rechten of verplichtingen tot den 

faillieten boedel behoorende ten onderwerp hebben, worden zoo-
wel tegen als door den curator ingesteld. 

Indien zij, door of tegen den gefailleerde ingesteld of voort-
gezet, eene veroordeeling· van den gefailleerde tengevolge heb-
ben, heeft die veroordeeling tegenover den faillieten boedel geene 
rech tskracht. 

Artikel 26. 
Rechtsvorderingen, die voldoening eener verbintenis uit den 

boedel ten doel hebben, kunnen gedurende het faillissement 
ook tegen den gefailleerde op geene andere wijze ingesteld wor-
den, dan door aanmelding ter verificatie. 

Artikel 27. 
Indien de rechtsvordering tijdens de faillietverklaring aanhangig 

en door den schuldenaar ingesteld is, wordt het geding ten 
verzoeke van den gedaagde geschorst, ten einde dezen gelegen-
heid te geven, binnen een door den rechter te bepalen termijn, 
den curator tot overneming van het geding op te roepen. 

Zoo deze aan die oproeping gl-\en gevolg geeft, heeft de ge-
daagde het recht ontslag van de instantie te vragen; bij gebreke 
daarvan kan het geding tusschen den gefailleerde en den ge-
daagde worden voortgezet, buiten bezwaar van den boedel. 

Ook zonder opgeroepen te zijn, is de curator bevoegd het 
proces te allen tijde over te nemen en den gefailleerde buiten 
het geding te doen stellen. 

Artikel 28. 
Indien de rechtsvordering tijdens de faillietverklaring aan-

hangig en tegen den schuldenaar ingesteld is, is de eischer be-
voegd schorsing te verzoeken, ten einde, binnen een door den 
rechter te bepalen termijn, den curator in het geding te roepen. 

Door zijne verschijning neemt deze het proces over en is de 
gefailleerde van rechtswege buiten het geding. 

Indien de curator verschijnende dadelijk in den eisch toestemt, 
zijn de proceskosten van de tegenpartij geen boedelschuld. 

Zoo de curator niet verschijnt, is op het tegen den gefailleerde 
te verkrijgen vonnis de bepaling van het tweede lid van artikel 
25 niet toepasselijk. 

Artikel 29. 
Voor zooverre tijdens de faillietverklaring aanhangige rechtl:1' 
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vorderingen voldoening eener verbintenis uit den boedel ten doel 
hebben, wordt het geding na de faillietverklaring geschorst) om 
alleen dan voortgezet te worden, indien de verificatie der vor-
dering betwist wordt. In dit geval wordt hij) die de betwisting 
doet) in de plaats van den gefailleerde) partij in het geding. 

Artikel 30. 
Indien vóór de faillietverklaring de stukken van het geding 

tot het geven van eene beslissing aan den rechter zijn overge-
legd) zijn het tweede lid van artikel 25 en de artikelen 27-29 
niet toepasselijk. 

De artikelen 27 - 29 worden weder toepasselijk) indien het 
geding voor den rechter ) bij wien het aanhangig is) ten ge-
volge van zijne beslissing wordt voortgezet. 

O. R . O. Art. 24 (24). Veroordeelingen, na de faillietverklaring tegen 
den schuldenaar verkregen, hebben tegenover den faillieten boedel 
geen rechtskracht. 

Art. 25 (25). Rechtsvorderingen, welke rechten of verplichtin-
gen tot den faillieten boedel behoorende ten onderwerp hebben, 
worden zoo wel tegen als door den curator ingesteld. 

Art. 26 (26). Indien tijdens de faillietverklaring de vordering 
reeds tegen den gefailleerde aanhangig is, is de eischer bevoegd 
schorsing te verzoeken, ten einde, binnen een door den recht.er 
te bepalen termijn, den curator in het geding te roepen. 

Door zijne verschijning neemt deze het proces over en is de ge-
failleerde van rechtswege buiten het geding. 

Indien de curator verschijnende dadel\jk in den eisch toestemt) 
zijn de proceskosten van 'de tegenpartij geen boedelschuld. 

Zoo de curator niet verschijnt, is op het tegen den getailleerde 
te verkrijgen vonnis de bepaling van artikel 24 niet toepasselijk. 

Art. 27 (27). Indien de vordering, tijdens de faillietverklaring 
aanhangig, door den gefailleerde is ingesteld, wordt het geding 
ten verzoeke van den gedaagde geschorst, ten einde dezen ge-
legenheid te geven binnen eenen door den rechter te hepalen ter-
m\jn, den curator tot overneming van het geding op te roepen. 

Zoo deze aan die oproeping geen gevolg geeft, kan het geding 
tusschen den gefailleerde en den gedaagde worden voortgezet bui-
ten bezwaar van den boedel. 

Ook zonder opgeroepen te zij n is de curator bevoegd het proce'l 
te allen tijde over te nemen en den gefailleerde buiten het geding 
te doen stellen. 

Art. 28 (28). Voor zooverre aanhangige vordering'en betaling 
uit den boeàel ten doel hehben, wordt het geding na de failliet-
verklaring geschorst, om alleen dan voortgezet te worden, indien 
de verificatie der vordering betwist wordt. In dit geval wordt h\j, 
die de betwisting de van den gefameenl,e ,part\l in 
het geding. . . 
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Art. 29 (29). De in het. vorige artikel bedoelde vorderinger: 
kunnen gedurende het faillissement ook tegen den gefailleerde op 
geene andere wijze ingesteld worden , dan door aanmelding ter 
verificatie. 

Art. 30 (30). 'Indien vóór de faillietverklaring de stukken van 
het geding tot het geven van eene beslissing aan den rechter zijn 
overgelegd, zijn de artikelen 24 en 26-28 niet toepasselijk. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 25-30. De regeling van den invloed der faillietverklaring op aan-

hangige processen, waarin de schuldenaar hetzij als eischer, hetzij als 
gedaagde bet.rokken is, behoort tot de lastigste vraagstukken welke eene 
goede faillieten wet heeft op te lossen. In 1838 heeft de wetgever ge-
meend zich van die taak voldoende te kwijten door de enkele bepaling van 
artikel 813 Wetboek van Koophandel , dat rechtsvorderingen, waarbij 
belangen van den boedel betrokken zijn, worden aangelegd of voortge-
zet door of tegen de curators. Het gevolg van deze soberheid, het bloot 
stellen van een beginsel, zonder eenige ook de geringste vingerwijzing 
omtrent de toepassing, is de grootst mogelijke verwarring in de juris-
prudentie en eene hopelooze verdeeldheid onder de schr\ivers I). Ken· 
schetsend is bijv. dat bij de rechtbank te Amst.erdam de twee burgerlijke 
kamers op dit punt geruim en tijd eene tegenovergestelde jurisprudentie 
volgden. De eerste kamer nam ipso jure staking van alle aanhàngige 
rechtsvord eringen door de faillietverklaring aan, terwijl de tweede kamer 
van staking op dien grond niets wilde weten , en de processen liet door-
loopen. 

Het verwijt, hier den Nederlandschen wetge ver gedaan, treft ook de 
meeste buitenlandsche wetgevers; alleen de Duitsche Konkursordnung 
bevat eene proeve eener meer uitvoerige regeling 8-'10). Hoewel 
deie niet in het Ont werp is overgenomen, heeft zij toch tot voorbeeld 
gestrel<t bij de vaststelling der artikelen 25-30. 

Het stelsel van het Ontwerp berust op eene drieledige onderscheiding 
der vorderingen en wel in: 

1°. vorderingen, waarbij de boedel niet rechtstreeks betrokken is; die 
VOO[' alles persoonlijke of familiebelangen des schuldenaars , niet 
diens vermogensbelangen betreffen; 

2". vorderingen, waarbij de boedel rechtstreeks betrokken is; m. a. w. 
zoodanige gedingen, welke rechten en verplichtingen, tot den fail-
lieten boedel behoorende , ten onderwerp hebben; waarbij de strijd 
loopt over vermogensrechten; 

3'. vorderingen, die bloot voldoening uit den boedel ten doel hebben; 
vorderingen gericht op eene geldpraestatie , op betaling uit den boedel. 

Op de eerste categorie van vorderingen oefent het faillissement nïet 
den minsten invloed uit. Zij worden , daar de schuldenaar door het fail-
lissement zijne persona standi in judicio niet verliest, voortgezet en in-

') Verg. v. RIEMSDIJK, bI. 150 : OYENS , bI. 70 vlg" die tevens een overzicht geeft 
derjuriaprudentie (waarbij te voegen rb. Amsterdam 8 Dec. 1884 , R. B.jdr. en BVbl. , 
1885, D, bI. 48 vlg., en Hof den Haag 12 Febr. 1889 , P. v. J. , 1890, n'. 28 vgl.); 
redactie R. B., 1878, B, bI. 199 vlg. en 1882, B, bI. 129: HOLTIUs, bI. 284 , noot 1 
van DE GEER, 
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gesteld door of tegen den schuldenaar op dezelfde wijze als ware er geen 
faillissement. Na hetgeen over den rechtstoestand van den schuldenaar 
ged.urende het faillissement in de Algerneene Beschouwingen isgezeg'd 
I zie op art. 20, hiervoor bI. 339 vlg. J, vereischt dit geen nadere uit-
eenzetting. Het is eene eenvoudige toepassing van het beginsel dat des 
schuldenaars algemeene handelingsbevoegdheid onverkort blijft. Of de 
curator zich in het geding zal kunnen voegen of tusschen komen 
hangt geheel van den aard van het geschil af ; dat hij, zoo daartoe ter-
men zijn, die bevoegdheid bezit, behoefde niet nog uitdrukkelijk gecon-
stateerd te worden. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
De Fransche en Belgische wetten (respectievelijk artikel 443 § 4 en 

452) verleen en den rechter de bevoegdheid in gedingen over vermogens-
rechten den gefailleerde als interveniënt toe te te laten. Ernstig is over-
wogen of dergelijk voorschrift navolging verdiende. Het antwoord moet 
echter beslist. ontkennend luiden '). Wantrouwen jegens den curator was 
voor de Belgische en Fransche wetgevers het voornaamste motief voor 
't toekennen van een interventie-recht aan den schuldenaar '). Dit wan-
trouwen is niet gerechtvaardigd. Voor zoo veel de realisatie van den boe-
del betreft zijn de. belangen van de schuldeischers en van den gefailleerde 
identiek. Waar de curator die belangen in een proces niet goed mocht 
behartigen, is de rechter-commissaris, die over het geheele beheer heeft 
te waken, de aangewezen persoon om den curator tot zijn plicht te 
brengen. Als correctief den schu ldenaar als medeëischer of medegedaagde 
toe te laten is geheel onnoodig, te meer daar artikel 69 van het Ont-
werp d,en gefailleerde gelegenheid geeft zoo noodig voor de belangen 
van den boedel op te komen. Behoudens de bepaling van dit artikel en 
van het toezicht van den rechter-commissaris behoort aan den curator 
de beslissing te verblijven over hetgeen er voor den boedel moet worden 
gedaan, of een proces al dan niet ingesteld of voortgezet zal worden , 
en welke defensies er gevoerd zullen worden. 

Verslag van de Tweède Kamer met Regeeringsantwoord. 
Artt. 25-30. De Memorie van Toelichting wil spreken over de rege-

ling _clen invloed der faillietverklaring op Het 
kwam intussëhëii-- :i:an onderschéidene leden voor, dat èn in de hierbe-
doelde artikelen, èn in de toelichting, __ aap...r.e.chls, 
vortleringen, _.,.die -vóór, maat· ook aan dezulke, die gedurende het fail-

men verwees, tot staving van dit gel'o'elell,':'óJi' 
de artikelen 25 en 29 L 25 en 261- Iiierc\oor ontstaat eene verwarring, 
die de oplossing van dit lastige vraagstuk, gel\jk de Memorie van Toe-
lichting het te recht noemt, nog moeilijker maakt. Daarbij komt, dat 
die Memorie drie categoriën van vorderingen onderscheiden wil hebben, 
namelijk: 

1°. vorderingen, waarbij de boed .. l niet rechtstreeks betrokken is, 

20• vorderingen, waarbij de boedel wel rechtstreeks betrokken is, 

') Verg. Motive zu dem Entwurf einer Konkurs-Ordnuug (voor Duitschland), bL 36 
(editie KORTKAMF.) 

") Zie PARDESSUS, Cours de droit commercial, nO. 1180; BRAVAl!O-VEYltIÈRES, bL 
136, noot 1 van DEMANGEAT; BÉOARRIDE, traité des jaillites et banqueroutes. 5me éd., 
t. 1, nO. 84,. p. 90 s. Bij de behandeling van het ontwerp der tegenwoordige Fransche 
faillieten wet in de Kamer van Afgevaardigden in lS35 is de bepaling, dat de gefail-
leerde bevoegd is om te interverriëeren, niet dan na veel tegenstand aangenomen. 
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3°. vorderingen, die bloot voldoening uit den boedel ten doel hebben. 

Over de eerste categorie spreekt het ontwerp in de artik elen echter 
niet, tenzij men uit art. 25 a contrario dit moet afleiden, terwij l ook de 
tweede en derde categorie in de artikelen van het ontwerp niet duidelijk 
van elkander zijn te onderscheiden. 

Ten opzichte van de vorderingen, tot de eerste categorie behoorende , 
werd hel na volgende opgemerkt. Hoe, als eene zoodanige vordering reeds 
aanhangig is, bij voorbeeld tot echtscheiding of tot ontkenning' del' wet-
tigheid van een kind '! En wat, a ls eene zoodanige vordering door of 
tegen den getailleerde wordt ingesteld '! Het ontwerp zegt dienaangaande 
niets en de Memorie van Toelichting laat den lezer in het onzekere; 
immers zij erkent, dat zeer dikwijls bij zoodanige vordering'en de belan-
gen van den boedel betrokken kunnen zijn, terwijl aan den rechter 
wordt overgelaten uit te maken, of de curator in deze handelend moet of mag 
optreden. leden zouden dat onderscheid ge-
maakt tusschen zoodanige processen, diè reeds aanhangig zijn vóór 
het faillissement, en dezulke, die daarna aanhangig gem:l<;\kf worden,. 
Na de faillietverklaring h eeft huns inziens de curator zich daarmede niet 
meel' in te laten, en mag ook zelfs indirect niet op het in beslag geno-
men vermogen door de uitspraak eenige invloed uitgeoefend worden; de 
boedel toch moet - wordt art. 20 \Cl den hierboven genoemden zin 
veranderd - dan niets meer verwerven, maar mag dan ook niets der-
ven. In de ,vorderingen, tot die categorie behoorende en vóór de lailliet-
verklaring aanhangig, behoort de curator steeds medegeroepen te worden, 
omdat deze indirect op den boedel van invloed kunnen zijn, in elk 
geval voor de reeds gemaakte proceskosten. Hij behoort te worden mede-
geroepen; inlervenieeren is niet voldoende, want de curator kan on kundig 
zijn van het proces. Overnemen van het proces door den curator en 
buiten het geding stellen van den gefailleerde is niet mogelijk, daar 
immers deze hiel' de voornaamste belanghebbende blijft. 

Wat nu de tweede en derde categorie aangaat, daarbij heett men 
natuurlijk alleen te regelen de tijdens de fa illietverklaring reeds aanhan-
gige procedures. Immers, na de faillietverklaring kan gedurende het 
faillissement uit vroeger aangegane verbintenissen of bestaande rechten 
slechts uitsluitend de curator als beheerder de actie instellen. Voor de 
aanhangige rech tsgedingen meende men, dat, waar het geldt gedingen, 
waarin de gefailleerde als oorspronkelijke eischer opgetreden is, de op-
lossing niet moeilijk en voorzeker de onderscheiding tusschen die twee 
categoriën, welke trouwens in het onlweTp evenmin is opgenomen, niet 
noodig is. De curator, die he t vermogen beheert, moet ook alléén , bui-
ten den gefailleerde, beslissen of hij het proces zal voortzetten. Van af 
de fàillietverklaring treedt niet meer de gefailleerde, maar de curator 
alléén op; mocht deze laatste het geding niet willen voortzetten, a lleen 
dan moet de gefailleerde het op zijne verantwoording kunnen doen, 

I Resten nu nog tijdens de faillietverklaring aanhangige gedingen der, 
. volgens het stelsel van hel ontwerp, tweede en derde categorie, waarbij 
de gefailleerde oorspronkelijk gedaagde is. Hierbij wenschte men vóór 

. __ .. 
Veruee lllg III categone" , zooa s e memone van 1 oellcn .. 
véFiiöl'Uë'ètnrgérrt"6ê1i-;"oelilrlVe "zij; 'die' op 'dèil ' pèrs(jofi'lij'Ken slaat liett'ek-
kifig' 'slotte ' m'oèteÏ'l ' 
waardeerbare praestatie. Waarom deze allen nu niet, in welken stand 'van' het gëdiifg '1)ölC":::' tenzij het in art. ;30 bedoelde geval - gebracht 
ter verificatievergadering'! Wordt men het daar met eens, dan zal de 
vordering gerenvoijeerd moeten worden. 

Intusschen werd erkend , dat niet alle vorderingen, althans primair 
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- men wees op revindicatie) reclame, ontbinding eener overeenkomst. -
eene geld vordering zijn, en het zou volgens de hierbedoelde leden niet 
aangaan den oorspronkelijken eischer te dwingen , met eene geldvorde-
ring , waarvoor hij verificatie kan vragen , zich tevreden te stellen. Dit 
zou - men denke b. v. aan revindicatie - eene gedwongen onteigening 
zijn. Men zou dan ook zulke vorrleringen willen verifieeren , dat is , als 
juist doen erkennen, en ook bij erkenning daafl'an aanteekening ver-
langen. Het zal echter in vele gevallen mogelijk zijn, de zaak te beëin-
digen, hetzij door toegeven van de zijde des curators en der overige 
crediteuren, hetzij van de zijde des oorspronkelijken eischers, hetzij 0001' 
transactie. Wellicht zou men daarbij expressis verbis kunnen bepalen, 
dat bij renvoui het proces weder gerenvoijeerd werd naar den rechter, 
bij wien het aanhangig is en dat het daar zal worden voortgezet in den 
stand, waarin he,t zich dan bevindt. Uit de woorden in art. 122 [122] 
))voor zoover het. geschil niet reeds aanhangig is" schijnt op te maken, 
dat zulks de bedoeling is; de Memorie van Toelichting evenwel licht die 
woorden niet toe. 

Op bovenstaande wijze ontkomt men aan hetgeen het ontwerp volgens 
bladz. 28 der Memorie van Toelichting [zie op art. 27] verlangt, dat 
bijv. in een aanhangig proces, tegen den gefailleerde ingesteld tot ont-
binding met schadevergoeding, de ontbindingsactie wordt voortgezet (art. 
27), maar voor de schadevergoeding intusschen verificatie zal moeten 
worden aangevraagd (art. 28 L29l). Dit laatste artikel onderstelt, dat die 
vordering tot schadevergoeding niet zal worden betwist; maar is dit, 
vroeg men, wel denllbaar , waar de principale actie door den curator 
wordt betwist'? En hoe, waar de eisch luidde : schadevergoeding, op te 
maken bij staat - en de hoegrooth eid dier schade zelfs nog niet opge-
geven, veel min bewezen .is'? Alle actiën, zoo werd gezegd, die der tweede 
zoowel als die der derde categorie, zijn vermogens-actiën. Waarom deze 
niet alle zonder onderscheid - vooral omdat eene onderscheiding, zooals 
het ontwerp wil, in de praktijk niet althans zeer moeilijk is -
gebracht ter verificatievergadering en, indien men daar niet tot overeen-
stemming gekomen is , tot renvooi overgegaan'? Op die zou , meende 
men, eene duidelijke regeling verkregen worden; begrijpel\ik ook voor 
den niet-jurist. Daarentegen vreesde men, dat de onderscheiding, zooals 
het ontwerp die vourstelt, zelfs indien z\i theoretisch juist ware, in de 
praktijk aanleiding zal geven tot tal van moeilijkheden , omdat er tussch en 
de tweede en de derd e categorie geen merkbare grens te trekken is. 
Eerst na een betrekkelijk groot aantal jaren zou de jurisprudentie een 
leidraad kunnen geven, die men in de wet. niet vindt. 

De Memorie van Toelichting zegt op bladz. 31 [zie op art. 33], dat de 
voorschriften van art. 771, tweed e en derde lid, Wetboek van Koop-
handel (reclame en revindicatie) zijn weggelaten, als overbodig naast de 
uitvoerige bepalingen voor het voortzetten van rechtsgedingen tegen den 
boedel, in de art!.. 25-30 van het ontwerp vervat, maar het scheen 
ernstig betwijfeld te moeten worden, of die bepalingen dienaangaande 
een duidelijker richtsnoer schenken. De leden, wier gevoelen in het bo-
venstaande is wedergegeven, zouden dan ook de artt. 25-30 anders 
geredigeerd willen hebben, terwijl anderen in elk geval boven de artt. 
25-30 van het ontwerp de voorkeur zouden geven aan art. 813, eerste 
lid, Wetboek van Koophandel, omdat laatstgenoemd art.ikel door het 
langdurig gebruik en de jurisprudentie eene bepaalde beteekenis heeft 
vel'kregen. 

Voor eene oplossing van het moeilijke vraagstuk, hetwelk het hier 
betreft, dient men elkander goed te verstaan. 

Het stelsel van het ontwerp berust in de eerste plaats op eene 
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onderscheiding van de vorderingen in die, welke strekken tot hand-
havingvan vermogensrechten, en die, welke strekken tot handhaving 
van andere, met name de familierechten. Deze onderscheiding is onver-
mijdelijk; het faillissement betreft toch uitsluitend de vermogensrech-
ten. In het Verslag wordt die onderscheiding ook aanvaal'd. Het 
ontwerp zwijgt over de vorderingen, vermogensrechten niet betref-
fende, zooals de Memorie van Toelichting zegt, omdat het faillisse-
ment daarop niet den minsten invloed oefent. 

De gefaineerde verliest het beheer en de beschikking over zijn 
vermogen, niet zij ne handelingsbevoegdheid, noch zijne persona standi 
in judicio. Waar het ontwerp aan het faillissement op het voeren van 
hierbedoelde gedingen geen invloed toekent, moest het, meende men, 
ook van deze gedingen zwijgen ; voor vermelding bestond geen reden; 
het voeren van deze gedingen is noch beheeren, noch beschikken 
over het vermogen. De Memorie van Toelichting spreekt dit duidelijk 
uit. Ten opzichte van deze vorderingen zal alles gaan, als ware er 
geen faillissement. Verpliehting om den curator in deze gedingen te 
roepen, voor zoo verre zij aanhangig zijn tijdens de failliet.verklaring, 
zou leiden tot omslag en kosten voor den boedel, terwijl de curator 
in de meeste gevallen in het geding niets zal hebben te doen, dan 
zich aan het oordeel des rechters te refereeren. Wordt er nu voor 
de noodzakelijkheid van het oproepen des curators iets afdoends aan-

Er wordt gewezen op de reeds gemaakte proceskosten; 
maar op welke wijze kan de curator invloed oefenen op die kosten 'I 
Het recht tot tusschenkomst en voeging zal alleszins voldoende zijn; 
de bedoelde gedingen kunnen indirect op den boedel van invloed 
zijn, maar in de meeste gevallen zal voor medeprocedeeren door den 
curator niet het minste belang bestaan. vVanneer men echter den cu-
rator wil geroepen zien in alle aanhangige gedingen van dezen aard, 
dient men hem dan ook niet te roepen in de na de faillietverklaring 
ingestelde? Immers: een vonnis bij v. scheiding van goederen uitspre-
kende, zal voor den boedel dezelfde gevolgen hebben, onverschillig 
of vóór of nà de faillietverklaring het geding is begonnen. 

Wat aangaat de tweede eategorie van vorderingen, die, welke 
· vermogensrechten betreffen, daarbij is te onderscheiden tusschen vor-

deringen, waarbij een derde gedaagde en die, waarbij een derde 
eischer is. Ook het Verslag maakt deze onders,cheiding. Art. 27 wijst 
aan, wat geschieden zal, als de vorderingen ,waarbij eêiî derde ge ... 
daagde is, tijdens de faillietverklaring aanhangig Zijn; arL '25, wie ze 
heeft in te stellen gedurende het faillissement. 

Ten slotte onderscheidt het ontwerp de vermogensvorderingen tegen 
den boedel weer in vorderingen, die betaling of voldoening uit den 
boedel ten doel hebben, en andere. Sommige leden kunnen zich met 
deze onderscheiding niet vereenigen ; zij zouden alle vermogensaetiën 
op dezelfde wijze willen behandelen en aan het verificatieproces on-
derwerpen. Dit klinkt eenvoudig, zou toch onpractisch zijn en 
verwarring stichten. Ongelijksoortige zaken laten zich niet als gelijk-
soortige behandelen. Zij, die iets anders vorderen, dan betaling, die 
bijv. eene revindicatie, eene negatoria, enz, hebben ingesteld, zouden 
zich dan moeten laten verifieeren ! Zullen zij ook als geverifieerde 
schuldeischers medestemmen over een akkoord, zich daarb\j en in 
geval van insolventie met percenten moeten vergenoegen? 

Waarschijnlijk zal dit niet de bedoeling zijn, maar daarmede wordt 
dan ook afdoende bewezen, dat de ondej'scheiding, die het ontwerp 
maakt, niet gemist kan worden. Zij steunt trouwens op een natuurlijk 
onderscheid, dat zich niet laat wegredeneeren. Zelfs een leek zal een 
vordering tot revindicatie, tot demping van een sloot of openstelling 

24 
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van een voetpad op grond van eigendoms- of servituutrecht , niet in 
aard gelijkstellen met eene vordering tot betaling of voldoening van 
eene verbintenis. In geen enkele faillietenwet is dan ook het bedoelde 
eenvoudige stelsel aangenomen; overal worden aan het verificatie-
proces alleen onderworpen de vorderingen tot betaling uit den boedel. 
Verwaarloozing der onderscheiding, niet de onderscheiding zelve, zal 
in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding geven. 

Ons recht erkent ook tnans ne onderscheiding e n wie bekend is 
met de praktijk weet, dat vorderingen tot revindicatie en dergelijke 
ontbindingsactiën enz. nooit ter verificatie worden aange meld, en weet 
ook, dat die onJerscheiding in geenen deele groote moeilijkheden 
veroorzaakt. Dè praktijk onder het geldend recht ?,eeft niet de minste 
aanleiding voor de ingrijpende wijziging, in het " erslag voorgesteld, 
wèl grond om het bestaande recht op dit punt te hand haven. Zijn er 
echter voordeelen te verwachten van het nieuwe stelsel'! In het Ver-
slag- wordt er alleen op gewezen, dat men dan zal ontkomen aail de 
sphtsing van eene vordering tot ontbinding met schadevergoeding. 
Volgens het ontwerp zal de ontbilldings-actie overeenkomstig art. 26 
[281 tegen den curator moeten worden voortgezet en de vordering 
tot schadevergoeding geverifieerd. Is de splitsing nu een zoo groot 
nadeel '! 

Maar, aldns wordt gevraagd, wat, als de vordering tot schadever-
goeding wordt betwist'! Dan zal, zooals bij elke betwisting, renvooi 
volgen. En hoe, als de schadevergoeding is op te maken bij staat 'I 
De staat zal ter verificatie worden aangeboden. Indien het bedrag niet 
wordt opgegeven, veelmin bewezen , zal er geschieden, wat ten op-
zichte van iedere vordering gesch iedt, waarvan het bedrag niet is 
opgegeven: zij zal niet geverifieerd kunnen worden. In één woord , 
de vordering tot schadevergoeding zal behandeld worden gelijk iedere 
andere geld vordering. En waarom ook niet'! Aan art. 8 13Wetbo.ek 
van Koophandel kan dan ook boven de voorgestelde bepalingen van 
het ontwerp niet de voorkeur worden gegeven, terwijl de reden, 
waarom dat artikel niet behouden kan worden, op blz. 26 van de 
Memorie van Toelichting is uiteengezet [zie hierna op art. 25, bI. 3721-

Een en ander neemt evenwel niet weg, dat, waar eene verbetering 
of aan vulling der voorgedragen bepalingen kan plaats hebben, hierin 
zal worden voorzien. 

[Zie voorts het Regeeringsantwoord op art. 29]. 

Artikel 25. 
Rechtsvorderingen, welke rechten of verplichtingen tot den 

faillieten boedel behoorende ten onderwerp hebben, worden zoo-
wel tegen als door den curator ingesteld. 

Indien zij, door of tegen den gefailleerde ingesteld of voort-
gezet, eene veroordeeling van den gefailleerde ten gevolge hebben, 
heeft die veroordeeling tegenover den faillieten boedel geen 
rechtskracht. 

O. R. O. Art. 24 (24). Verool'deelingen, na de faillietverklaring Legen 
deo schuldenaar verkregen, hebben tegenover den faillieten boedel 
geen rechtskracht. 

Art. 25 (25) . Rechtsvorderingén, welke rechten of verplichtiu-
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gen tot den faillieten boedel behoorende ten onderwerp hebben, 
worden zoowel tegen als door den curator ingesteld. 

Memorie van Toelichting. 
[Algemeene Beschouwingen J. Het ontwerp gaat uil van het beginsel 

dat het faillissement is een gerechtelijk beslag op het g'eheele vermogen 
des schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke schuldeischers, Deze 
opvatting beheerscht alle voorgestelde bepalingen en verdient derhalve 
eenige nadere ontwikkeling. 

Zij leidt tot de volgende slotsommen: 

10. [Zie op art. 20). 

2°. De schuldenaar blijft eigenaar van het vermogen, blijft de gerech-
tigde en verplichte persoon. Het faillissement kan evenmin als eenig 
ander . beslag den eigendom van den boedel doen overgaan. Deze bl\jft 
waar hij was, bij den schuldenaar, zoo ook blijven alle rechten en vor-
deringen van den schuldenaar zijne rechten, zijne vorderingen ; blijven 
alle schulden en verplichtingen van den hoedel zijne schulden, zijne 
verplichtingen. Wel is einddoel van het faillissementheslag , evenals van 
leder beslag, de gearresteerde goederen ten bate van hen, te wier be-
boeve het beslag gelegd is (hier de gezamenl\jke schuldeischers van den 

te l'ealiseel'en, en is dan ook de vereffening een wezenlijk 
p-éstanddeel van het faillissement, maar steeds zullen het de goederen, 
de vermogensrechten van den schuldenaar zijn, die verkocht worden 

hen, aan wie door de wet de bevoegdheid is gegeven daartoe on-
dan ks den eigenaar over te gaan. De schuldeischers, of de curator te 
hunnen behoeve, realiseeren niet eigen goederen en eigen rechten, maar 
die van hunnen schuldenaar. Hieruit volgt logisch dat zij nimmer meer-
dere rechten kunnen uitoefenen, dan hunnen schuldenaar toekwamen" 
dat zij tegenover denlen optreden als plaatsvervangers, vertegenwoor-
digers van den schuldenaar. Waar aan de rechten van den schuldenaar 
la'Sten en verplichtingen verbonden z\jn , zullen die rechten niet geldend 
g. emaakt kunnen worden dan onder gehoudenheid die lasten of verplich-
tingen te vervullen. Alles wat een derde tegenover den schuldenaar kan 
doen gelden, kan hij bij faillissement ook den realiseerenden schuldei-
sellers tegenwerpen. Elk vermogen bestaat uit een samenstel van rechten 
en verplichtingen. Als \'ereffenaars van het vermogen huns schuldenaars 
treden de schuldeischcrs dus zoo wel in de daartoe hehoorende rechten 
als in de daaraan verhonden verplichtingen, Hiermede is tevens de ver-
houding tusschen den schuldenaar, de schuldeischers en den curator 
aangewezen, 

De gezamenlijke schuldeischers, te wier behoeve het gerechtelijke be-
slag gelegd wordt, die dus de inbeslagnemers zijn, zijn als wettelijke 
vereffenaars of liever als executanten optredende, de plaatsvervangers, 
de vertegenwoordigers van den schuldenaar. Daar zij, eene toevallige 
vereeniging van personen, niet zelf kunnen optreden, daaraan althans 
allerlei eigenaardige moeilijkheden verbonden zijn, wordt door de wet 
de curator aangewezen om voor en namens hen op te treden en te han-
delen. De curator wordt daarom in 't Ontwerp beschouwd als de wettelijke 
vertegenwoordiger van de schuldeischers, en, omdat hij dit is, tevens 
als de vertegenwoordiger van den schuldenaar. Hij toch is vertegenwoor-
diger van de schuldeischers alleen voor eene bepaalde zaak, en wel voor 
de uitoefening van hunne rechten als beslagnemers , in welke hoedanig-
heid hun uit kracht der wet het recht toekomt in plaats van den schul-
denaar (als zijne vertegenwoordigers) diens vermogensrechten ten eigen 
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bate te realiseeren. Rechtens is de curator dus uitsluitend vertegenwoor-
diger van de sohuldeischers, maar juist daardoor ook via deze van den 
schuldenaar '). Hiertegen obsteert niet dat de curator niet alleen de be-
langen van de schuldeischers heeft te behartigen maar evenzeer die van 
den schuldenaar. Dit toch is geene bijzondere, zelfstandige verplichting 
den curator als zoodanig opgelegd, maar eene die weder in primis op 
de schuldeischers rust. Evenals op ieder en beslaglegger rust toch op hen 
de verplichting bij de executie de belangen van den schuldenaar te ontzien. 
Zij kunnen executeeren, ten eigen bate executeeren, maal' behooren 
daarbij, voor zoo verre zich dit met eene billijke uitoefening hunner 
rechten verdraagt. met de belangen van den schuldenaar rekening te 
houden. Alleen zal de nakoming dezer verplichtingen door de tusschen-
komst van een onpartijdigen persoon , den curator, beter verzekerd zijn. 

Tegen de hier ontwikkelde opvatting kan evenmin worden aangevoerd 
dat het tot de taak van den curator behoort indien daartoe termen be-
staan, ten behoeve van de schuldeischers de nietigheid in te roepen van 
sommige door den gefailleerde verrichte handeling-en , en dat hij dit 
doende zeer zeker geen recht uitoefent dat den gefailleerde toekomt. 
Immers het feit dat de schuldeischers de vermogensrechten van hunnen 
schuldenaar executeeren, belet volstrekt niet dat de wet hun daarnaast 
rechten verleene, door hen uit eigen hoofde uit te oefenen, rechten die 
trouwens geen ander doel hebben dan het beslag ook uit te strekken 
tot die goederen, welke daaraan onrechtmatig onttrokken zijn . Het spreekt 
dan ook vanzelf dat, voor zooverre deze rechten worden geldend gemaakt, 
de schuldeischers niet in plaats van den schuldenaar optreden, en de 
curator alleen hen vertegenwoordigt. Dit verandert echter niets in het 
karakter van hun optreden, waar het de realisatie en de vereffening van 
den boedel geldt. 

Art. 24: [Zie op art. 24]. 

[Art. 25-30] .... Zoowel door als tegen den curator worden, volgens 
art. 25, ingesteld de »Rechtsvorderingen , welke rechten of verplichtingen, 
tot den faillieten boedel behoorende, ten onderwerp hebben ," (welke uit-
drukking de bedoeling beter en duidelijker weergeeft dan de woorden: 
»waarbij de belangen van den boedel betrokken zijn" van art. 813 Wet-
boek "an Koophandel '). Immers ook van rechtsvorderingen, die niet 
rechtstreeks vermogensbelangen van den gefailleerde betreffen, zooals 
eene vordering tot echtscheiding, kan gezegd worden, dat daarbij de 
belangen des boedels zijn betrokken, daar bijv. de genoemde vordering 
bij toewijzing leidt tot ontbinding der huwelijksgemeenschap; de uitdruk-
king van art.8i3 Wetboek van Koophandel is om die reden te vaag. 
Wanneer eene vordering geacht wordt in deze categorie te vallen, ver-
eischt geene nadere omschrijving. Het is eene quaestio facti, die in ieder 
voorkomend geval door den rechter moet worden beslist, waartoe hij in 
de woorden van het artikel een voldoend criterium zal vinden ... . 

[Zie voorts hiervoor bI. 365 vlg.]. 

') Verg. Mr. KIST, t . a. p., bI. 43,70. 
K. O. 8 noemt deze vorderingen: "Recbtsstreitigkeiten über das 'zur Konkurs-

masse gehörige Vermögen"; de Motive spreken ook van "Prozess, welcher Kou-
kursmasse betriflt." De Frausche en Belgische wetten (artikel 443 C. de C. fr. en 452 
C. de C. belg.) van "toute action mobilière ou immobilière". BRAVARD-VEYRIÈRES, 
Traité des faillites et des banqueroutes, publié etc. par DEMANGEAT, dl. 1, bI. 121, 
gebruikt voor de hierbedoelde vorderingen den naam "actions relatives anx biens", in 

van .actions relatives à la personne", waarmede hij de vorderingen aan-
dUldt in den tekst tot de eerste catagorie gebracht. 
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Advies van den Raad van State. 
Art. 24. De Raad heeft tegen deze bepaling geen bezwaar, doch meent, 

dat eene afzonderlijke toelichting van dit artikel niet overbodig ware 
geweest. Wat op bladz. 24 der Memorie van Toelichting r zie op art. 
24] wordt aangevoerd, heeft meer op art. 23, dan op dit artikel betrek-
king. Thans wordt art. 24 eigenlijk alleen in de Algemeene Beschouwin-

(Memorie van Toelichting bladz. 5 [zie op art. 20, bi. 340J) en, 
terloops, bij de artt. 25-30 (aid. bladz. 26 [zie hierna op art. 27] toe-

Art. 25. Beter dan te spreken van »rechtsvordeI"ingen, welke rechten 
of verplichtingen tot den faillieten boedel behoorende ten onderwerp 
hebben", komt het den Raad van 
State voor de uitdrukking in art. 
813, al. 1 , van het Wetboek van 
Koophandel gebezigd, over te ne-
men, waar gesproken wordt van 
rechtsvorderingen »waaj'bij de be-
langen van den boedel betrokken 
zijn" 

Blijft de Minister de tegenwoor-
dige redactie van art. 25 wenschelijk 
achten, dan zoude in de Memorie 
van Toelichting de reden daarvan 
duidelijker moeten uiteengezet wor-
den, dan thans is geschied. 

Verder ware het, naar het oor-
deel van den Raad, niet overbodig, 
als uitdrukkelijk ware ' bepaald, dat 
rechtsvorderingen betreffende den 
pel'soonlijken staat zoo wel tegen 
als door den gefailleerde zei ven 
kunnen worden ingesteld. Wel staat 
dit thans in de Memorie van Toe-
lichting bladz. 25lzie hiervoor bI. 365 
vlg.]) te lezen, en ligt het eeniger-
mate in den aard der zaak, maar 
ter vermijding van alle onzekerheid 
ware eene uitdrukkelijke bepaling 
in de wet in den geest van hetgeen 
de Memorie van Toelichting daar-
omtrent zegt, niet ondienstig te 
achten. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 24. Het komt den onderge-

teekende voor dat dit artikel vol-
doende toegelicht wordt; immers 
zijn rechtsgrond en de daaruit 
voortvloeiende gevolgen worden 
voldoende uiteengezet op de in 
's Raads ad vies aangehaalde plaat-
sen der Memorie van Toelichting. 

Art. 25. In de Memorie van Toe-
lichting zijn nader de redenen 
uiteengezet waarom de ondergetee-
kende aan de uitdrukking »welke 
rechten of verplichtingen tot den 
faillieten boedel behoorende , ten 
onderwerp hebben" de voorkeur 
meent te moeten blijven geven. 

Eene uitdrukkelijke bepaling om-
trent de instelling van vorderingen 
betreffende den persoonlijken staat 
van den gefailleerde ware naast art. 
25 niet alleen overbodig, maar zelfs 
bepaald verkeerd, omdat niet alle 
rechten en verplichtingen, niet tot 
den faillieten boedel behoorende , 
den persoonlijken staat van den 
gefailleerde betreffen. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
[Titel I, § 3. Grondstelling van het ontwerp, en de daaruit afgeleide 

beginselen J. 
2°. door faillissement heeft geen overgang plaats van eigendom van 

het vermogen des schuldenaars; de curat07" is niet zijn wettelijke ver-
tegenwoordiger , maar die dm" schuldeischers en alleen via deze verte-
genwoordigel" des schuldenaaTs. (Memorie van Toelichting, bladz. 6/7. 
Artt. 25, 49 , 68, 173, - 98,101, 126). 

In welke hoedanigheid de curator te beschouwen zij, daaromtrent be-
stond verschil van gevoelen. De Memorie van Toelichting beschouwt hem 
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als den wettelijken vertegenwoordiger van de schuldeischers en tevens, 
omdat hij dat is, ook als vertegenwoordiger van den schuldenaar. Met 
deze stelling konden vele leden zich niet vereenigen. Sommigen achtten 
de redeneering vrij zonderling en meenden. dat zij haren oorsprong had 
in eene begripsverwarring, welke men moest bestrijden. De curator toch 
is in geen geval verteg-enwoonliger van den schuldenaar, omdat de schuld -
eisehers als zoodanig den schuldenaar ook niet vertegenwoordigen. Mocht 
het zijn, dat deze voor bijzondere omstandigheden een vertegenwoordiger 
behoeft, dan trede de curator krachtens eene speciale bepaling op als 
zijn wettelijke negotiorum gestor. Volgens het oordeel van deze leden zou 
h\i te beschouwen zijn als rlerde in den zin van art. 1917 Burgerlijk 
Wetboek. 

Men erkende, dat aan beide opvattingen bezwaren verbonrlen z\jn. 
Beschou wt men den curator als derde, dan zal, in de gevallen van de 
artt. 27 en '12:3 [27 en 123] van het ontwerp, de bew\jsvoering tegenover 
hem bezwaarlijker worrlen en de mogelijkheid bestaan, dat rechtmatige 
vorderingen in het faillissement worden ter z\jde gesteld . En neemt men 
aan, dat hij de vertegenwoordiger des schuldenaars is, clan is de deur 
geopend voor allerlei kwade praktijken, waartegen de curator het belang 
van den boedel niet kan handhaven, terwijl het anderzijds toch ook 
moeilijk aangaat, het belang van den schuldenaar gehee l in handen te 
stellen van de beslissingen en handelingen des curators. Op den voorgrond 
behoort te staan, zoo merkte men op, dat hetgeen in beslag genomen 
is een afzonderl\jk beheer eischt, waaromtrent bijzondere regelen moeten 
gelden. 

In eene verdediging van de beschouwingen, omtrent de hoedanig-
heid van den curator in de Memorie van Toelichting ontwikkeld, zal 
niet worden getreden. Van hetgeen aldaar bladzz. 6 en 7 werd op-
gemerkt Lzie hiervoor bI. 3721, was het hoofdzakelijk de strekking 
aan te wijzen, in welke betrekking het executie recht de schuldeischers 
en den curator, als te hunnen behoeve optredende, tot het vermogen 
van den schuldenaar brengt. Toegegeven kan worden, dat de benaming 
»vertegenwoordiger" misschien niet de meest juist gekozene is. Maar 
de hoofdgedachte is, dat de schulcleischers, als executanten, met 
betrekking tot het in beslag genomen vermogen in de schoenen van 
den schuldenaar staan en niet meer rechten kunnen uitoefenen, dan 
deze. Het is trouwens een onloochenbaar feit, dat het vermogen, 
hetwelk, in beslag genomen, tijdelijk voor de schuldeischers beheerd 
en ten slotte gerealiseerd wordt, het vermogen is van den schulde-
naar. Mogelijk voorkomende moeilijkheden ontgaat men niet door te 
s[Jreken van een llafzonderlijk" of van een llonpart\jdig beheer", om-
dat, hoe men het bedoelde beheer ook mog-e qualificeeren, het alt\jd 
blijft een beheer, dat ten doel heeft cle rechten van de schuldeischel's 
als executanten van het vermogen te handhaven, een beheer ten einde 
tot executie te geraken, en dit doel is beslissend voor de rechtspositie 
van schuldeischers en curator. 

De vrees, dat ten gevolge van de verhouding, waarin de curator 
tot den schulclenaar zal staan, kwacle praktijken in de hand zouden 
worden gewerkt of de belangen van den schuldenaar in handen ge-
steld van de beslissingen en handelingen des curators, vindt in het 
ontwerp geen steun. Tegen het eerste waken cle art!. 42 [421 vgl. 
van het ontwerp. tegen het laatste de artt. 73, 126 [73, 126] in 
verband met het tweede lid van art. 196 [196] e. a. 

VOOI' zoover bijzondere bepalingen, in verband staande met het. hier 
besproken punt, tot bedenkingen aanleiding geven, wordt bij de af-
zonderlijke artikelen daarop teruggekomen. 
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Artt. 25-29. Men vroeg, of de curator geene machtiging noodig heeft 
om in rechten op te treden ; eene machtiging, volgens ons bestaand recht 
door den rechter-commissaris te verleen en (art. 813 W etboek van Koop-
ha nd el). Volgt uit art. 64 [641 , dat het ontwerp evenzeer zulk eene 
machtil(ing verlangt '! Uit de toelichting van dat artikel en het slot der 
toelichting van de artt. 25-30 [zie hiervoor bI. 366J, waar de verhou-
ding tusschen rechter-commissaris en curator ten deze aangegeven wordt, 
zou men opmaken , dat deze vraag toestemmend moet worden beant-
woord. Men wees er daarenboven op, hoe in art. 34 [34] die machti-
ging verèischt worrlt en zou niet kunnen inzien, waarom zij in het laatste 
geval noodig zou wezen, indien zulks in het eerste niet zoo ware. Maar, 
vroeg men, waarom wordt het dan ook in art. 25 niet uitdrukkelijk 
gezegd'? Uit art. 78 [78] blijkt , dat de curator voor het instellen van 
rechtsvorderingen het advies der commissie uit de schuldeischers moet 
inwinnen; daaruit zou men de gevolgtrekking kunnen maken , dat, als 
er geene dusdanige commissie bestaat, ook geene machtiging noodig is. 
Bij r envooi-processen zal daarentegen zeker de curator geene voorafgaande 
machtiging behoeven. 

De curator zal steeds in overleg met. den rechter-commissaris moe-
ten handelen; dit volgt uit art. 64. ln alle I(ewichtige zaken, en 
daartoe behoort ongetwijfeld procedeeren , zal hij den rechter-com-
missaris moeten kennen. Nu li et ontwerp daaromtrent twijfel schijnt 
over te laten, wordt in een nieuw artikel uitdrukkelijk bepaald, dat 
er macht.iging noodig is. Zie het antwoord bij art. 68 L 681-

Art. 24. Dit artikel laat aan rluid el\ikheid van redactie te wenschen 
over. Hoe wel de Memorie van Toelichting [zie op art. 24], de artt. 23 
en 24 behand elend , eigenlijk a lleen van het eerste spreekt, 
schijnt de bedoeling van het laatste te zijn, dat, evenals de verbintenis-
sen , na de faillietverklaring aangegaan, den boedel niet raken, zulks 
evenmin ten opzichte der veroordeelingen het geval is. Men meende 
echter de vraag te mogen stellen, of het laatste niet uit het eerste volgt. 

W at is , zoo werd verd er gevraagd , te verstaan onder llveroordee lin-
gen"'? "Word en alleen bedoeld uitspraken van den burgerlijken , of ook 
die van den strafrechter 'I Maar wat zal dan gelden ten opzichte van 
boeten, bij v. voor overtredingen van waterschapsreglement.en, niet uit-
gesproken door den strafrechter '? 

De meening werd hierb\i uitgesproken, dat bij eene veroordeeling 
wege ns eene handelinI(, vóór het gepleegd , bij oplegging 
eener boete, verbeurd verklaring enz., de failliete boedel wel deg:elijk 
aansprakelijk is, maar niet waar het geldt handelingen , na de faIlliet-
verklaring gepleegd. 

De bedoeling schijnt, dat de veroordeeling niet kan geëxecuteerd wor-
den , maar dat blijkt niet voldoende. Zoo als het artikel luidt, zal daaruit 
volgen , dat bij v. gestolen goederen , die in een faillieten boedel gevonden 
worde n , daartoe zullen blijven behooren, wat geene goedkeuring vond. Zoo 
aan de eene zijde de failliet door zijne handelingen den boedel niet moet 
kunnen verarmen , behoort aan de n and eren kant ook in de hier bedoelde 
gevallen het strafrecht zijn loop te hebben. 

Uit art. 30 L 303 blijl<t , dat ook bedoeld zijn de vonnissèn, na fail-
lietverklaring uit gesproken wegens processen , toen reeds aanhangIg. In 
beginsel zou daartegen ernst.ig bezwaar bestaan; toch zou. de 
crediteur niet in rlen hoed el mogen opkomen, omdat Zijn e vordenng 
vóór het fai llissement betwist werd en hij de hulp des rechters in moest 
roepen'! Voor dit geval echt.er schij nt in art. 24 de klemtoon gelegd te 
moeten worden op ll tegell den schuldenaar" - in tegenstelling van ; 
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tegen den curator - »verkregen"; in zooverre is de bepaling juist, in-
dien ten minste de artikelen 25 e. v. juist geredigeerd zijn. 

Nog werd opgemerkt, dat, omdat het ontwerp in art. 20 1201 uitgaat 
van het beginsel, .dat hetgeen de sc.huldenaar gedurende het failI1.ssement 
verwerft tot den boedel behoort, hIer ter plaatse alleen gesproken wordt 
van veroordeelingen , legen den schuldenaar verkregen. In het systeem 
van hen, die zich met dit beginsel niet konden vereenigen , zou dit anders 
moeten worden geformuleerd. 

Ten slotte werd er de aandacht op gevestigd, hoe dit artikel, evenals 
art. 33 [331 , wederom spreekt van »schuldenaar", terwijl de artt. 26, 
27 en 28 [28, 27 en 29] de uitdrukking »gefailleerde" bezigen. 

Veroordeelingen in gedingen over vermogensrecht betreft het hier, 
de eenige waarmede het faillissement, als over het vermogen loopende, 
te maken heeft. Ten einde echter alle misvatting te voorkomen, wordt 
het artikel geschnpt en de bepaling , scherper geformuleerd, overge-
bracht naar art. 25, als tweede lid, luidende: »Indien zij , door of 
tegen den gefailleerde ingesteld of voortgezet, eene veroordeeling van 
den gefailleerde ten gevolge hebben, heeft die veroordeeling tegenover 
den faillieten boedel geene rechtskracht". 

Art. 25. Men merkte op, dat dit artikel- men vergelijke art. 30 1301-
spreekt over nog niet tijdens de fai llietverklaring aanhangige rechtsvor-
deringen. Waar het vermogensvorderingen geldt, spreekt dit vanzelf 
en volgt het uit art. 68 168] . Maar , vroeg men , is nu voldoende gecon-
stateerd, dat, zooals de Memorie van Toelichting wil, de gefailleerde voor 
nieuwe door hem aangegane verbintenissen en ook voor rechtsvorderin-
gen, persoonlijke of familiebelangen rakende, volkomen vrij blijft , als 
eischer dan wel als gedaagde op te treden? 

Men vroeg, waarom hier gesproken wordt van »rechtsvorderingen", 
in art. 26 l28 J van »vordering"? 

Over rechtsvorderingen , persoonlijke of familiebelangen rakende, 
werd hierboven bij artt. 25-30 reeds gesproken. Wat nieuwe verbin-
tenissen aangaat, volgt de bevoegdheid van den gefailleerde voldoende 
uit het feit, dat deze buiten het faillissement omgaan, en dat in het 
algemeen de bevoegdheid van den gefailleerde, om en ver-

. werende in rechte op te treden, . ook waar het vermogensrechten 
betreft, hem nergens wordt ontzegd, integendeel die bevoegdheid 
wordt voorondersteld in het nieuwe tweede lid van art. 25. Alleen 
wanneer de vordering den »faillieten boedel" aangaat, zal de tegenpart,j 
aan de artt. 22 [23] en 25, eerste lid eene exceptie ontleenen, om 
den rechtsstrijd met (Jen gefailleerde af te w\jzen. Maakt de tegenpartij 
hiervan geen gebruik, dan zal volgens art. .25, tweede lid de veroor-
deeling des gefailleerden geen rechtskracht hebben tegen den boedel, 
en zal die tegenpartij derhalve aan het vonnis geen aanspraken tegen 
den faillieten boedel kunnen ontleenen. 

In de artikelen 26 en vo}gende [26 volgendel is na.ar aanleiding 
van de gemaakte opmerkIng »vordermg" zooveer noodlg vervangen 
door »rechtsvordering". 

[Zie ook hiervoor bI. 366 vlg.]. 

G. O. art. 25 = art. 25 der wet. 
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Artikel 26. 
Rechtsvorderingen, die voldoening eener verbintenis uit den 

boedel ten doel hebben, kunnen gedurende het faillissement ook 
tegen den gefailleerde op geene andere wijze ingesteld worden, 
dan door aanmelding ter verificatie. 

O. R. O. Art. 29 (29). De in het vorige artikel bedoelde vorderingen 
kunnen gedurende het faillissement ook tegen den gefailleerde op 
geene andere wijze ingesteld worden, dan door aanmelding ter 
verificatie. . 

Memorie van Toelichting. 
[A rt. 25-30]. ... De bepaling van artikel 29, dat de hierbedoelde vor-

deringen gedurende het faillissemwt ook tegen den schuldenaar niet anders 
ingesteld kunnen worden dan door aanmelding ter verificatie, is een uitvloei-
sel van het stelsel aan de arti\;elen 126, 159 en 196 [126, 159 en 196J ten 
grondslag liggende, volgens hetwelk de verificatie eener vordering den 
schuldenaar bindt, tenzij hij tegenspraak heeft gedaan .. . '. 

[Zie ook hiervoor bI. 365 vlg.J. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
ATt. 29. De uitdrukking »De in het vorige artil,el bedoelde vorderingen 

kunnen ..... ingesteld worden" was niet duidelijk. Art. ' 28 
[29J spreekt van »aanhangige" vorderingen; hoe kunnen clie, "roeg men, 
worden ingesteld? Wel is waar gebruikt ook art. 25 [25J de uitdrukking 
»ingesteld", doch aldaar worden bedoeld nog niet aanhangige vorneringen. "'\./''"'i' 
Uit art. 3U [30J blijkt, dat èn in art. 25, èn in art. 29 [26J bedoeld 
Z\in vorderingen, '., 

De Memorie van Toelichting neemt aan, dat dit artikel een uitvloeisel 
is van het stelsel, aan de artt. 126, 159 en 196 ten grondslag liggende. 
Men vroeg evenwel , of daarvoor deze bepaling niet overbodig is. 

Blijkens de uitdrukking »IDg-esteld" bedoelt art. 29 [26Juitsluitend 
rechblVorderingen, die tijdens de faillietverklaring . nog. niet aanharw:ig 
zï.tIl,. Die bedoeling kan echter duidelijker worden uitgedrukt. Art. 29 
s t<!3J te midden van bepalingen, die alle de reeds aanhangige rechts-
vorderingen. betreffen. Het behoort daarom te worden verplaatst; het 
mo!if or,middellijk volgen op art. 25 en alsdan luiden: »Rechtsvorde-
ringen, d,ie voldoening eener verbintenis uit den boedel ten doel 
hebben, kunnen gedurende bet faillissement" enz. 

De omstandigheid voorts, dat deze bepaling »een uitvloeisel is van 
het stelsel, aan de artt. 126, 159 en 196 ten grondslag liggende", 
maakt haar niet overbodig. Z\i is immers in die artikelen niet uitge-
drukt, al maakt zij, gelijk behoort, daarmede één systeem uit. Eene 
uitdrukkelijke bepaling is noodig. 

[Zie voorts op art. 25, hiervoor bI. 375, op bI. 366 vlg., en op art. 28]. 

G. O. art. 26 = art. 26 der wet.. 
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Artikel 27. 
Indien de rechtsvordering tijdens de faillietverklaring aanhan-

gig en door den schuldenaar ingesteld is, wordt het geding ten 
verzoeke van den gedaagde geschorElt, ten einde dezen gelegen-
heid te geven, binnen een door den rechter te bepalen termijn, 
den curator tot overneming van het geding op te roepen. 

Zoo deze aan die oproeping geen gevolg geeft, heeft de gedaagde 
het recht ontslag van de instantie te vragen; bij gebreke daar-
van kan het geding tusschen den gefailleerde en den gedaagde 
worden voortgezet, buiten bezwaar van den boedel. 

Ook zonder opgeroepen te zijn, is de curator bevoegd het pro-
ces te allen tijde over te nemen en den gefailleerde buiten het 
geding te doen stellen. 

O. R. O. Art. 27 (27). Indien de vordering, tijd ens de faillietverlda-
ring aanhangig, door den gefailleerde is ingesteld, wordt het geding 
ten verzoeke van den gedaagde geschorst, ten einde dezen gele-
genheid te geven binnen eenen door den rechter te bepalen ter-

den curator 101. overneming van het geding op te roepen. 
Zoo deze aan di.e oproeping geen gevolg geeft, kan het geding 

tusschen den 'gefailleerde en den gedaagde worden voortgezet, 
buiten bezwaar van den boedel. 

Ook zonder opgeroepen te zijn, is de curator bevoegd het proces 
te allen tijde over te nemen en den gefailleerde buiten het geding 
te doen stellen. 

Memorie van Toelichting. 
[A,·t. 25-30]. . .. Over den invloed van het faillissement op reeds aan-

hangige vorderIngen van dezen aard [die n, I. rechten of verplichtingen, 
tot den faillieten boedel behoorende , ten onderwerp hebbenJ handelen de 
artikelen 26 [28] en 27. Daarbij staat op den voorgrond dat de faillietverkl a-
ring fgeen schorsende kracht heeft, onverschillig of de schuldenaar eischer is 
of gedaagde, Het systeem van het Ontwerp is eenvoudig en berust op de vol-
gende overwegingen. Na de faillietverklaring kan de het beheer 
en de beschikking over zijn vermogen verloren hebbende, niet meer op eene 
den boedel bindende wijze in rechte optreden; daarentegen bindt. hetgeen 
hij in rechte verricht, wel hemzeI ven en ne tegenpartij. A lle proceshande-
lingen na de faillietverklaring door (len schuldenaar verricht in gedingen, 

, ', waarbij een vermogensrecht in lite is, zijn dus tegenover den boedel 
"nÏetig, evenals veroordeelingen in die processen tegen den schuldenaar 

uitgesproken. Wat veroordeelingen betreft is dit uitdrukkelijk gezegd in 
artikel 24 [25] (behoudens de nader te besprellen uitzond ering van ar-
tikel30 [36]), De eenige toch, die voor den boedel wettif?' in rechte kan 
optreden, en tegen wien een tegenover den boedel rechtskracht bezittend 
vonnis-., verkregen kan worden, is de curator. Het belang nu dat de aan-

; hangigé tegen dez.en zet wordt. geheel al 
'. bIJ de\ tegenpartIJ van den ge FaIlleerde. De curator heeft alt belang Dlet, 
omilat 'dè' veroordeelingen niet tegen m verkregen, ook niet tegen hem 
uitvoerbaar zijn, terwijl het. door den schuldenaar, hangende het failli s-
sement, verkregen gunstige vonnis een bate van den boedel zal uitmaken , 
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krachtens de bepaling van artikel 20 [20] dat tot het faillissement behoort, 
al wat de schuld enaar gedurende den loop daarvan verkrijgt. Om deze 
redenen bepalen de artikelen 26 en 27 zich er toe, der tegenpartij van 
den schuldênaar, zoowel wanneer zij eischer (artikel 26) als wanneer zij 
gedaagde is (artikel 27). de bevoegdheid te verleenen om den curator 
tot overneming van het geding op te roepen en daartoe schorsinç te ver-
zoeken van het geding gedurende een door den rechter te bepalen ter-

de curator op die oproeping, dan blijft de gefailleerde verder 
buiten het geding, en wordt dit tusschen den curator en de te{i(enpartij 
ten bate en schade van den boedel voortgezet [zie art. 281- Geeft de 
curator daarentegen geen ge \'olg aan de oproeping, rian onderscheidt hei 
Ontwerp. Betreft het eene aanhangige vordering' tegen den schuldenaar 
en de eischer triomfeert ten slotte over den schuld enaar, tegen wien in 
dit geval het ged ing na afloop van den schorsingstermijn wordt voortge-
zet. dan word t eene uitzondering gemaakt op den regel van artikel 24 
r25) en aan het vonn is re.chtsluacht toegekend, ook tegenover den boe-
ael , omdat de eischer niet van slechter conditie mag worden door de 
onwilligheid van den curator om het geding over te nemen [zie art. 
281- H\i heeft er recht op dat de curator het geding overneemt, omdat 
hij recht heeft op een tegen den boede l executabel vonnis. Betreft het 
geding daarentegen eene vordering door den schuldenaar aangelegd [art. 
271 , dan mag in het niet verschijnen van den curator het bewijs gezien 
worden dat deze van oordeel is. dat de boedel bij de toewijzing der 
vordering geen belang heeft, of dat de vordering ongegrond is. Partijen 
kunnen alsdan het proces voortzetten, dat verder geheel buiten den boe-
del en den curator omgaat, al zal ook het. gunstige vonnis ten bate van 
den boedel komen. Verzuimt de tegenpart\i van den sch uldenaar den 
curator dadelijk na de faillietverklaring op te roepen en doet hij het 
eerst later , daB zullen bij versch\jning van den curator de proceshande-
li ngen , verricht in het tijdsverloop van de faillietverklaring af tot cle 
schorsing- van het geding, slechts dan tegenover den curator kunnen 
geld en indien deze ze erkent , wat met name zal mog'ell worden afgeleid 
lIit het feit, dat hij op de laatste stuk ken het proces voor tzet. Eindelijk 
is oen curator nog de bevoegdheid gegeven om. zoo hij dit in het belang 
van den boedel noodig acht, het proces, door den schuldenaar als eischer 
aanhangig gemaakt, over te nemen, ook zonder eene oproeping van wege 
de tegen partij af te wachten. 

L Zie ook hiervoor hl. 365 vlg. ]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Artt. 26 [281 en 27. Deze artikelen te recht die VOf- '\ 

deringeit , waarin de gefai lleerde eischer. dan wel gedaagde is. Maar moet. 
vroeg men, dan ook niet gesproken \'Vorden van o01'sp'ronkel#ken eischer 
of g-edaagde 'I In appèl toch kunnen de rollen omgekeerd z\jn. 

De vraag werd voorts gedaan , of deze artikelen niet in andere volgorde 
behoorden te worden opgenomen. De artt. 26, 28 en 29 ['28, 29 en 26] 
immers betrefl"en vorderingen te{!.·en den gefailleerde; art.. 27 daarentegen 
vorderingen tegen derden door den gefailleerde. 

Het is noch wenschel,jk , noch noodig te spreken van »oorspronkel#-
ken eisch er of gedaagde". Dat in appèl de rollen omg-e ll eerd Iwnll en 
zijn is minder juist; de rechtspJe{i(ing in hooger heroep is de voor/-
zetting van het ged ing in persten aan leg ( zie VA N ROSSEM, Rechtspmak 
en supplement, ad art, 152 ) n° 9). 
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Er is geen bezwaar, de artt. 26 en 27 onderling van plaats te doen 
verwisselen. 

Art. 27. Is, vroeg men , voor deze vorderingen, door den gefailleerde 
als oorspron kelijken eischer ingesteld, het systeem van het ontwerp juist 'I 

de Memorie van Toelichting, bladz. 27 ,"zie hiervoor bI. 3781, 
heeft de faillietverklaring geene schorsende kracht meer; de 
kan verder procedeeren en een gunstig verkregen vonnis zal toch voor 
den boedel voordeel opleveren, omdat kracht.ens art. 20 r20] tot het 
faillissement behoort al wat de schuldenaar gedurende den toop daarvan 
verkrijgt. . 

In het systeem van hen, die van de veronderstelling uitgingen, dat 
hetgeen de schuldenaar na het faillissement verwerft niet tot het gear-
resteerde vermogen behoort, zal dit artikel kunnen blijven gehandhaafd. 
Immers het gelden hier vermogensrechten, vóór de faillietverklaring 
bestaande en dus tot den boedel behoorende ; hier mag niet beslissen de 
datum van het vonnis, maar van de litis contestatie; in de meeste ge-
vallen zal trouwens de curator het proces wel overnemen. 

Tweede lid. In verband met het bovenstaande werd er op gewezen, 
dat het facultatieve voorschrift, hiel' opgenomen, ten gevolge zal hebben, 
dat, indien de gedaagde in het hierbedoelde geval alsdan proces 
wint, hij de kosten op den boedel niet zal verhalen. Het kwam 
billijk voor, dat een zoodanig verhaal werd toegestaan , omdat, zooals de 
Memorie van Toelichting op bladz. 27 [zie hiervoor bl. 378] te recht 
zegt: ))Het belang . . . . dat de aanhangige tegen dezen (den 
curator) voortgezet wordt, berust geheel . en de tegenpartij van den 
gefailleerde", en toch kan die tegenpartij gedwongen worden zich te 
blijven verdedigen tegen eene vordering van den gefailleerde, 
die niets meer bezit. In dit geval moet niet vergeten worden, dat bij het 
vonnis het tijdstip der \itis contestatie in aanmerking moet komen voor 
de rechten en verplichtingen der partijen, en door eene han-
deling van den gefailleerde vóór het faillissement de winnende gedaagde 
proceskosten zal beloopen. 

Het systeem van het ontwerp schijnt alleszinsjuist. Indien de curator 
de voortzetting van het geding in het belang van den boedel acht, 
moet en zal hij het geding overnemen. Te zijner heoordeeling staat 
dan, het verder te voeren. Aan den gefailleerde kan dit niet worden 
overgelaten. 

Tweede lid. De billijkheid om ook in het bedoelde geval verhaal 
van de proceskosten op den boedel toe te staan, mag betwijfeld wor-
den. De curator toch zal overneming van het proces weigeren, omdat 
hem de eisch onhoudbaar voorkomt. althans, omdat h,i eene voort-
zetting van het proces niet in het beIanI,); van den boedel acht en dien 
dus voor schade wil vrijwaren. Dit doel zou geheel gemist worden, 
indien men den gedaagde, als hij het proces wint , recht geeft, de 
proceskosten toch op den boedel te verhalen. Het is echter wel billijk 
aan den gedaagde bevoegdheid te geven, aan het proces een einde 
te maken, als de curator aan de· oproeping tot overneming van het 
geding I,);een gehoor geeft, bijv, door te bepalen, dat de gedaagde in 
dit geval mag vragen ontslag van de inslantie. 

Het tweede lid van art. 27 (nu 26) moge dan luiden: ))ZOO deze 
aan die oproeping geen gevolg geeft, heeft de gedaagde het recht 
ontslag van de instantie te vragen; bij gebreke daarvan kan het ge· 
ding". enz. 
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L Zie voorts op art. 8 , hiervoor bI. 286, op bI. 375, en op art. 28, hierna 
bI. 385 vlg.] . 

G. O. art. 27 = art. 27 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Artt. 27 en 28. 1. Deze arti -

kelen vormen een deel der bepalin-
gen, welke dienen moeten om orde 
te brengen in het »moeilijl, e vraag-
stuk", woals de Regeering het een 
en andermaal noemt, van den in-
vloed op het faillissement op han-
gende processen. Of zij inderdaad 
zouden leiden tot eene behoorlijke 
oplossing werd betwijfeld in eene 
afdeeling, en de grond daartoe met 
een voorbeeld gestaafd. 

Het staat vast, werd gezegd, (zie 
het antwoord der Regeering aan 
de Commissie van Voorbereiding 
in het Verslag bladz. 51 ([zie hier-
voor bI. 379 i. f.J) ,dat in deze artikelen 
lleischer" en »gedaagde" moet ge-
lezen worden naar den regel »eens 
eischer, blijft eischer", schoon dan 
ook geintimeerde of verweerder. 
Stel nu B dagvaardt A tot betaling 
van eene geldsom. A voert eene 
defensie, die de rechtbank verwerpt 
en wordt veroordeeld, doch appel-
leert. Bij het Hof wordt zijne de-
fensie aangenomèn, doch om haar 
au fond te bewijzen is getuigen-
bèwijs noodig. Enquête en contra-
enquête worden gehouden, met dat 
gevolg, dat de zaak voor A uitste-
){end staat. \ 

Nu gaat B failli et en A roept 
den curator op. :Oe curator ziet, 
dat de zaak zoo goed als verloren 
is en geeft geen gehoor aan die 
oproeping. Hoe wordt A nu gehol-
pen'! Volgens art. 27 , 2de lid, heeft 
hij de keus tusschen »ontslag van 
de instantie" en »voortzetting van 
het geding met den gefai lleerde, 
buiten bezwaar van den boedel'". 

Die keus schijnt weinig benij-
denswaardig. Kiest A ontslag van 
de instantie, dan doet hij zijn eigen 
appèl te niet en roept zelf het ver-
oordeelend vonnis van eersten aan leg 
over zijn hoofd. Kiest hij daaren-
tegen voortzetting met den failliet 
en wint hij zijn appèl, zal dan de 
curator niet zeggen : »buiten bezwaar 

Àntwoord der Regeering. 
§ 1. Het Voorloopig Verslag brengt 

reeds in herinnering, dat deze ar-
tikelen met andere strekken tel' 
regeling van wat herhaaldelijk door 
de Regeering een »moeilijk vraag-
stuk" is geheeten. Zij hebben dan 
ook in de verschillende phases, 
waarin dit ontwerp verkeerd heeft, 
een onderwerp van nauwgezette 
overweging, en ook in en met de 
Commissie van Voorbereiding in de 
andere Kamer op nieuw een on-
derwerp van gedachten 
uitgemaakt. Hoeveel zorg daaraan 
ook zij besteed, het is geenszins 
onwaarschijnlijk, dat een of ander 
bijzonder geval kan gedacht wor-
den, met behulp waarvan eene niet 
ongegronde crilIek, voor dat geval, 
van de regeling kan worden gege-
ven. Wat evenwel het. voorbeeld 
betreft, in Mne afdeeling bijgebracht 
als bewijs dat geene behoorlijke 
oplossing aan het vraagstuk is ten 
deel gevallen, dit kan tot staving 
dier uitspraak niet gelden, omdat 
bij de toepassing van art. 27 op het 
aangehaalde voorbeeld, aan de woor-
den »buiten bezwaar van den boe-
del" eene onjuiste opvatting wordt 
gehecht. De voortzetting van het 
geding geschiedt buiten bezwaar 
van den boedel ; de kosten dus van 
het voortgezet proces komen niet 
ten laste daarvan. Dit blijkt ook 
nog uit eene vergelijking met art. 
28 en oe in art. 25 gebezigde ter-
minologie. Te allen overvloede is 
dit ook met zoo vele woorden ge-
constateerd in het verslag (blz. 52 
en 53) der Tweede Kamer Lzie 
hiervoor bi. 38°1, waar men alles-
zins inzag dat hier van niet anders 
dan van de kosten sprake is en 
men dan ook alléén gewaagde van 
de billijkheid der regeling met be-
trekking tot die kosten, waarop de 
Regeel'ing even ondubbelzinnig, 
antwoordde: »De billijkheid om ook 
in het bedoelde geval verhaal van 
de proceskosten op den boedel toe 
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van den boedel, ik houd m\i aan 
het vonnis in prima" '? Zoodanige 
oplossing van het vraagstuk achtte 
men zeer bedenkelijk. 

§ 2. De art!. 27 en 28 bedoelen 
met »de rechtsvordering" (zie Me-
morie van Toelichting, bI. 27 L zie 
hiervoor bI. 378], en Verslag der 
Commissie van Voorbereiding) die 
welke rechten of verplichtingen 
tot den faillieten boedel behoorende 
ten onderwerp heeft (art. 25). 

Het ligt echter, zoo werd gezegd, 
niet altijd voor de hand of de aan-
hangige rechtsvordering inderdaad 
in die categorie valt. » Het is eene 
quaestio facti", zegt de Memorie 
van Toelichting blz. 27 tweede alinea 
[zie hiervoor bI. 3721, »di") in ieder 
voorkomend geval door den rechtel' 
moet worden beslist, waartoe hij 
in de woorden van het artikel een 
voldoend criterium zal vinden". Het 
zij zoo, maar loch altijd eene vraag, 
die steeds hem, die met den failliet 
procedeert, dreigend boven het hoofd 
hangt. 

Handelt hij voorzichtig, dan be-
gint hij met schorsing te vragen, 
ten einde den curator in het geding 
te roepen. Kan nu de failliet, ge-
daagde tot echtscheiding bij voor-
beeld, dat verzoek tegenspreken - en 
waar is het hem verboden 'I - dan 
heeft de eischeres het vooruitzicht 
van een incident in drie instantiën 
over die »quaestio facti". 

En indien nu tusschen man en 
vrouw eindelijk in het hoogste res-
sort is uitgemaakt, dat de rechts-
vordering niet is de rechtsvordering 
van art. 28, zoodat het verzoek tot 
schorsing wordt geweigerd, is dat 
gewijsde, zoo werd gevraagd, dan 
bindend voor den curator, of kan 
deze later er zich op beroepen, dat 
naar zijn inzien het wel de rechts-
vordering was, maar de failliet de 
»quaestio facti" heeft. bedorven, en 
hij, curator, had opgeroepen moe-
ten worden 'I 

te staan mag betwijfeld worden." 
Wint dus in het aangevoerde voor-
beeld A zijn appèl, dan zal de 
curator met zijn zeggen: )lik houd 
mij aan hel vonnis in prima", niet 
veel succes kunnen verwachten. 

§ 2. Dat het wel eens onzeker 
kan zij n, of eenige rechtsvordering 
is te beschouwen als eene, welke 
rechten of verplichtingen tot den 
faillieten boedel behoorende ten 
onderwerp heeft, wordt in het Ver-
slag met juistheid aangemerkt. Het 
wordt dan ook geheel toegegeven, 
dat daardoor in twijfelachtige ge-
vallen de mogelijkheid van een pro-
ces ontstaat. Maar bij geene enkele 
regeling' is het te voorkomen of te 
ontgaan, dat door eene feitelijke 
quaest ie geene moeilijkhede n tus-
schen partijen kunnen ontstaan. In 
het ontwerp zijn ze tot een mini-
mum terugg'ebracht, omdat het be-
lang van den gefailleerde niet zal 
medebrengen , zich tegen eene 
schorsing en oproeping des cura-
tors te verzetten. Tevens mag er 
op gewezen worden dat, gelijk in 
de Memorie van Toelichting, bladz. 
27 [zie op art. 25, hiervoor bI. 37:,q, 
wera betoogd, de in art. 25 voor-
komende uitdrukking minder vaag 
is dan, en daarom verre de 1'001'-
kenr verdient boven die van art. 
813 Wetboek I'àn Koophandel. Het 
in het Voorloopig Verslag gestelde 
voorbeeld strekt daarvan ten bewij-
ze; en zeker wordt daardoor niet 
gestaafd, dat het zoo moeilijk zou 
zij n te beoordeelen of eene rechts-
vordering tot de hier bedoelde be-
hoort. Is toch twijfel mogelijk of 
eene vordering tot echtscheiding in 
die categorie valt 'I Zij is niet eene 
vordering die rechten of verplich-
tingen tot den faillieten boedel bé-
hoorende ten onderwerp heeft (vg!. 
ook de Memorie van Toelichting 
t. a. p. lZie t. a. p.l). Dit is onbe-
twistbaar, daar zij ten onderwerp 
heeft den persoonlijken staat van 
den gelailleerde. 

Beraadslaging in de Eerste Ram er. 
(27 September 1893). 

De heer PIJN APPEL: Indien er door den Minister aanleiding gevonden wordt, 
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om eene enkele bepaling van het ontwerp bij b'elegenheid van de invoeringswet 
nog eens aan eene kleine herziening te onderwerpen, ook aan de hand van het 
Voorloopig Verslag dezer Kamer, zou ik speciaal de aandacht van den Minister 
willen vestigen op de regeling van de processen, art. 27 en 28. 

Mij komt het voor dat die regeling niet geheel juist is en ook niet voldoende 
zekerheid verschaft. Ik wensch in details over deze aangelegenheid niet te treden. 
Zoo eenig debat in deze Kamer mij misplaatst zou voorkomen, zou het zijn over 
de artt. 27 en 28; maar ik meen, dat ook de Minister zelf in de wijze, waarop 
hij de aanmerkingen, tegen deze artikelen gemaakt, beantwoord heeft, getoond 
heeft, niet volkomen zeker te zijn, dat de regeling goed is. Ik lees toch in zijn 
antwoord: "Hoeveel zorg daaraan ook zij besteed, het is geenszins onwaarschijn-
lijk, - de Minister zegt niet dat het mogelijk is - dat een of ander bijzonder 
geval kan gedacht worden, met behulp waarvan eene' niet ongegronde critiek, 
VOOr dat geval, van de regeling kan worden gegeven". 

De Minister erkent dus dat het niet onwaarschijnlijk is, dat gegronde critiek 
kan worden geoefend. Ik meen dat de Minister derhal ve niet volkomen vaststaat 
in de overtuiging dat de regeling goed is. Ik zou wenschen, dat deze. regeling 
nog eens aan eene kleine herziening werd onderworpen. Ik heb niets anders be-
doeld dan dezen wensch uit te spreken en bij den Minister aan te dringen. 

De heel' VLIELANDER HEIN: De tweede afdeeling van het ontwerp geeft 
mij aanleiding om omtrent enkele punten nog een woord in het midden te bren-
gen. Daartoe behoort in de eerste plaats hetgeen over en weer van de zijde van 
de Kamer en den Minister is aangevoerd omtrent art. 27 . Intusschen, ik kan 
mij bepalen mij daaromtrent zoo goed als geheel aan te sluiten aan hetgeen door 
den geachten vorigen spreker is in het midden gebracht. Ik voeg hieraan slechts 
dit toe. Indien juist is, wat door den Minister bij zijn antwoord is opgemerkt, 
dat in alin. 2 van art. 27 de woorden" buiten bezwaar van den boedel" louter 
beteekenen , dat de gemaakte proceskosten niet komen ten laste van den boedel, 
dan zou wat mij betreft de opmerking in het Verslag veel van haar gewicht ver -
liezen en dan z"l de zaak zich vinden. Als er dus kans is dat de rechter de uit-
legging der Regeering aanneemt als eene authentieke, dan meen ik dat de zaak 
voor het grootste gedeelte gered is. 

Ik ben echter geenszins zOllder vrees dat de rechter die uitlegging niet zoo 
voetstoots zal aannemen, omdat ·zij mij toeschijnt niet te kloppen met art. 25, 
dat geheel iets anders zegt, namelijk dit, dat in geval van een tegen den gefail-
leerde ingesteld of voortgezet proces, de veroordeeling en dus de geheele uitspraak 
tegeuover den boedel geen rechtskracht heeft. 

Ik meen dus dat er alle grond is den Minister te verzoeken de bedoelde bepa-
ling, die een, ik geef het toe, hoogst moeilijke materie tracht te regelen, nog 
eens nader onder de oogen te zien. 

De heer SMIDT, Jl1inis!e,' van J asti!ie: Met betrekking tot de regeling van 
de procedure in de artt. 27 en 28 vau het ontwerp , verheugt het mij ten zeerste, 
dat de geachte afgevaardigde uit Noordholland gemeend heeft zich daaromtrent te 
moeten bepalen tot eene aanbeveling om die artikelen, ook naar aanleiding van 
de opmerking in het Voorloopig Varslag dezer Kamer, bijzonder in het oog te 
honden. Ik geloof inderdaad dat die artikelen voor eene mondelinge discnssie niet 
vatbaar zijn. Het is een hoogst moeilijke materie. Het is den geachten afgevaar-
digde bekend, dat ook na de indiening van het ontwerp der Staatscommissie in 
die artikelen nog wijzigingen zijn gebracht; telkens wanneer men de artikelen 
overwoog, was er aanleiding daarin weder verandering te brengen. Er is dns wel 
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veel zorg aan besteed, maar de geachte afgevaardigde heeft te recht opgemerkt, 
dat ik in mijn antwoord op het Voorloopig Verslag omtrent dit onderwerp toch 
zeer groote voorzichtigheid heb in acht genomen , omdat ik er ook niet voor wil 
instaan, dat werkelijk in alle mogelijke gevallen, die zich kunnen voordoen en 
die men zich kan denken, door die artikelen voldoende zal worden voorzien. Ik 
neem dus de aanbeveling van den geachten afgevaardigde gaarne ter harte, gelijk 
ook wat door den heer Vlielander Hein is opgemerkt omtrent de beteekenis van 
de woorden: "buiten bezwaar van den boedel". Indien er aanleiding en gelegenheid 
toe bestaat, zou ik ook, nu verschil van opvatting mogelijk is gebleken, gaarne 
met den geachten afgevaardigde wenschen, dat zoo mogelijk ten deze eene ver-
duidelijking plaats had, die geene aanleiding overliet tot eenigen twijfel. 

Artikel 28. 
Indien de rechtsvordering tijdens de faillietverklaring aanhan-

gig en tegen den schuldenaar ingesteld is, is de eischer bevoegd 
schorsing te verzoeken, ten einde, binnen een door den rechter 
te bepalen termijn, den curator in het geding te roepen. 

Door zijne verschijning neemt deze het proces over en is de 
gefailleerde van rechtswege buiten het geding. 

Indien de curator verschijnende dadelijk in den eisch toe-
stemt, zijn de proceskosten van de tegenpartij geen boedelschuld. 

Zoo de curator niet verschijnt, is op het tegen den gefailleerde 
te verkrijgen vonnis de bepaling van het tweede lid van artikel 
25 niet toepasselijk. 

O. R. O. AI·t. 26 (26). Indien tijdens de faillietverklaring de vordering 
reeds tegen den gefailleerde aanhangig is, is de eischer bevoegd 
schorsing te verzoeken , ten einde, binnen een door den rechter 
te bepalen den curator in het geding te roepen. 

Door zijne verschijning neemt deze het proces over en is de 
gefailleerde van rechtswege huiten het geding. 

Indien de curator verschijnende dadelijk in den eisch toestemt, 
zijn de proceskosten van de tegenpartij boedelschuld. 

Zoo de curator niet verschijnt, is op het tegen den gefailleerde 
te verkrijgen vonnis de bepaling van art. 24 niet toepasselijk. 

Memorie van Toelichting. 
I Zie ook op art. 27, en verder hiervoor bI. 365 vlg.l 

[Artt. 25 -30]. ... Alleen wanneer de curator verschijnende dadelijk m 
den eisch toestemt, zijn de proceskosten van de tegenpartij geen »boedel· 
schuld", en zal dus de eischer voor de geliquideerde proceskosten als gewoon 
concurrent schuldeischer moeten opkomen. »Boedelschuld" welk woord 
ook in de artikelen 39 en 40 L 39 en 401 voorkomt, staat tegenover 
schuld des gefailleerden. »Boedelschulden" zijn die schulden, welke eene 
onmiddellijke aanspraak op den boedel geven, welke, als komende ten 
laste van den curator in zijne qualiteit, door deze onmiddellijk uit den 
boedel moeten worden voldaan, zonder dat daarvoor verificatie noodig is .... 
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Advies van den Raad van State. 
Al't.26, derde lid. De boedelschlfld - ook gebezigd in 

de artl. 39, 40. en andere - IS met geheel vrlJ van dubbelzinnigheid. 
Het woord schijnt te moeten worden opgevat in den zin van schuld 
die ten laste komt des boedels, zonder dat verificatie noodig is, en die: 
evenals de fallissementskosten, waar- - __ 
mede op eene lijn staat, bevo?r- Rapport aan de Koningin.Regentes. 
recht IS boven alle schuld vorderill-
gen tegen den gefailleerde. Doch men Art. 26, alin. 3. Door den Raad 
zoude er ook de beteekenis aal! kun- van State is de uitdrukking boedel-
nen hechten van schuld, die tot den schuld in hare juiste beteekenis 
faillieten boedel behoort , en er dus apgeval. Nader wordt dit thans 
alle schuld onder kunnen rekenen, verduidelijkt in de Memorie van 
waarvoor men in het faillissement Toelichtiu.\l' ad art!. 25- 30 [zie 
kan opkomen, waarvoor de boedel hierboven J. Dat zulks in de wet 
aansprakelijk is. zeI ve zou behooren te geschieden, 

Om alle onduidelijkheid weg te kan de ondergeteekende niet inzien. 
nemen, en klaar te doen uitkomen, Het moet vast staan in welke be-
dat boede/schuld hier in de eerste, teekenis het woord in het ontwerp 
engere beteekenis is op' te vatten , wordt gebezigd, maar naar het hem 
ware het, naar 's Raads inzien, voorkomt, is daartoe voldoende dat 
wenschelijk uitdrukkelijk te bepa- de Memorie van Toelichting de be-
len, dat in het hierhedoelde geval teekenis duidelijk aangeeft, zooals 
(en ook in dat van het tweede lid ook elders geschiedt ten opzichte 
van dit artikel) de tegenpartij zijne van uitdrukkingen »erkende", »VOOI'-
kosten kan doen verifieeren ,iets waal'delijk toegelaten", »geverifieer-
wat thans alleen in de Memorie de vorderingen" en »papieren van 
van Toelichting gezegd wordt, waar waarde". Nadere verklaring daar-
men leest : ))Alleen wanneer de cu- omtrent in de wet zelve schijnt in 
rator verschijnende dadelijk in den het onderhavige geval te mindel' 
eisch toestemt, vallen geen kosten noodig, daar die beteekenis uit de 
ten laste van den boedel en zal dus wet zelve voortvloeit. Moest toch 
de eischer voor de geliquideerde aan de meergemelde uitdrnkking 
proceskosten a/.s gewoon concurrent de in 's Raads advies aangegeven 
schuldeischer moeten opkomen". ruimere beteekenis worden toege-
Ook hier moet men de Memorie kend van schuld waarvoor men in 
van Toelichting opslaan, om datgene het faillissement kan opkomen, dan 
te .vinden wat eigenlijk in de wet waren de laatste zinsneden van de 
zelve behoorde voor te komen. artikelen 39 en 40 geheel overbodig. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
rZie ook hiervoor bl. 3ü6 vlg., op art. 25 bl. 375, en op art. 27 bi 

379 vlg.]. 

Artt. 26-29. Deze artikelen spreken wel van reeds aanhangige rechts-
vorderingen del' tweede en derde, niet van die der eerste categorie [zie 
hiervoor bl. :3651- Toch erkent de Memorie van Toelichting, dat ook 
daarbij, bij v. bij een eisch tot echtscheiding, de belangen des boedels 
betrokken kunnen Zij wil, dat de gefailleerde bevoegd zal blijven, 
die processen voort te zetten, en zij meent, dat de curator zich zal kun-
nel' voegen of tusschenkomen (bladz. 27 [zie hiervoor bI. 3661). Noch 
het een , noch het ander vindt men echter bepaald. Men vroeg, of eene 
duidelijke bepaling in een of anderen zin niet zou zijn. An-
deren zouden het echter een zeer bedenkelijk systeem achten J dat in 
dergelijke persoonlijke rechten van den gefailleerde de curator zou kun-
nen optreden. 

25 
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Omtrent het recht van den gefailleerde om de rechtsvorderingen 
der eerste categorie voort te zetten, word t verwezell naar het hier-
boven bij artt. 25-30 opgemerkte l zie bI. 368 vlg. l Het recht van den 
curator om zich te voeg'en of tusschen te komen wordt gewaarborgd 
door art. 285 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in welk 
artikel dit recht wordt. toegekend aan een ieder, die )Jeen belang 
heeft. in een regtsgeding' , hange nd e tusschen andere partijen". 

Artt. 26 en 28 [29]. Sommige leden konden zich met deze artikelen 
niet vereenigen. De eischer, zoo werd gezegd, is in elk g'eval een cre-
diteur; hij vordert en heeft, in welken zin ook, eene vermogensvorde-
ring. W aarom, vroeg men , op hem nu niet het algemeene faillissements-
proces (de verificatie) toegepas t, tenzij hij er buiten wil blij ren 'I 

W aarom alle vermogensvoroeringen niet aan verificatie te onder-
werpen zijn, bijv. ontbindingsactie's, bezitactie's, eigendomsactie 's enz" 
is hierboven (bij artl. 25-30 [zie hiervoor bI. 369 vlg, l) reeds bt'sproken. 

Art. 26. Eerste lid. Den aanhef van dit lid wenschte men in ol'ereen -
stem ming te zien gebracht met dien van het eerste lid van het I'olgend 
artikel , of wel omgekeerd. 

Derde lid. Deze bepaling werd onbillijk voor de tegen partij geacht. 
Hiertegen werd aangevoerd , dat de vóór het faillissement gemaakte of 
veroorzaakte kosten toch wel niet anders zullen zijn, dan eene gewone 
schuld. Men raadplegè blz, 28 der Memorie van Toelichting Lzie hier voor 
bI. 384], waar duidelijk wordt gezegd, wat onder boedelschu ld is te 
verstaan. 

Nog vroeg men , of uit het hier bepaalde volgt, dat, voor het geval de 
curator tegenspreekt, de proceskosten van de tegen partij van dat oogen-
blik wèl als boedelschuld beschouwd worden '). Dit werd niet onrecht-
vaardig geacht , doch het. scheen wenschelijk het beginsel duidelijk in 
het ontwerp op te nemen. 

Eerste lid. De aanhef van het artikei (thans art. 27) worde dan 
gelezen: 

»lndien de rechtsvordering tijdens de fai lliet verldarillg reeds aan-
hangig en tegen den gefailleerde ingesteld is, is de eischer " enz., en 
die van oud art. 27 (thans art. 26) dienovereenkomstig: 

»lndien de rechtsvordering tijdens de faillietverklaring aanhangig 
en door den gefailleerde ingesteld is , wordt het geding" enz. 

Naar aanleiding eener door de 
Commissie gemaakte opmerking, 
zal het woord })reeds" door den 
Minister uit dit artill el worden ge-
licht. 

Derde lid. Terecht wordt begrepen , dat in dit geval de proceskos-
ten tot de gewone sch ulden des gefai lleercl en behooren. 

Voor het overige volgt uit het derde lid duidelijk, dat de proces-
kosten, als de curator tegenspreekt, wèl (dus als hij niet tegenspreekt, 

') Aldus besliste een arrest van den Hoogen Raad van 18 Juni 1878, Weekblad van 
het Recht, No. 3866, 
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niet) boedelschuld zijn . Neemt men dit niet aan, dan verliest de be-
paling elke beteekenis. 

[Zie. voorts op art. 8 , hiervoor bI. 286]. 

G . O. art. 28 = art. 28 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
L Art. 27 .en 28J. 3. Het verband 

tusschen dIt art. 28 en art. 29 was 
nietd uidelijk. Men vroeg of de ziens-
wijze juist was, dat art. 28 betrek-
king heeft op de vorderingen, welke 
niet op de verificatie komen. 

[Zie ook op art. 27, hiervoor bI. 
381 vlg.l 

Beraadslaging in 
l Zie op art. 2'1 bI. 382]. 

Antwoord der Regeering. 
3. De aangege ven zienswijze 

is juist. Art. 29 laat daaromtrent 
geen twijfel mogelijk. Vgl. ook 
art. 26. 

[Zie ook op art. 27, hiervoor bI. 
38t vlg.]. 

de Eerste Kamer. 

Artikel 29. 
Voor zooverre t\idens de faillietverklaring aanhangige rechts-

vorderingen voldoening eener verbintenis l1it den bQedel ten 
doel hebben , wordt het geding na de faillietverklaring geschorst, 
om alleen dan voortgezet te worden, indien de verificatie der 
vordering betwist wordt. In dit geval wordt hij, die de betwis-
ting doet, in de plaats van den gefailleerde, partij in het geding. 

O. R. O. Arl. 28 (28). Voor zoo verre aanhangige v.orderingen betaling 
uit den boedel ten doel hebben , wordt het geding na de failliet-
verklaring geschorst, om alleen dan voortgezet te worden, indien 
de verificatie der vordering betwist wordt. In dit ge val wordt hij, 
die de betwisting doet, in de plaats van den gefailleerde, partij 
in het geding. 

Memorie van Toelichting. 
[Art. 25-30 I ... . De derde categorie [zie hiervoor bI. 3651 omvat de vor-

deringen, die bloot voldoening uit den boedel ten doel hebben, die gericht 
zijn op de hetaling eener geldso m Zij kunnen tegen den boedel alleen 
door middel van aanmelding ter ve rificatie geldend gemaakt worden, en 
dat, onverschillig of tijdens de faillietverklaring' reeds een geding tegen 
den schuldenaar aan hangig is of niet. Vandaar dat artikel 28 hier 'schor-
sing van het g'eding gebiedend voorschrijft , ten einde de resultaten der 
verificatie af te wachten, en alleen bij betwisting der vordering op de 
verificatie-vergadering voortzett ing' van het geding tegen den curator of 
den schuldenaar, die de betwisting doet, toelaat. 

Ook dan wanneer eene vordering tot voldoening uit den boedel ver-
bonden is met eene vordering van andere str>ekking, zal het geding toch, 
VOOI" zoo verre het loopt over de eerste vordering, geschorst moeten wor-
d.en, wat trouwens niet belet dat op de andere wordt voort-
ge procedeerd. Men denke aan eene ac tie tot ontbllldlllg met schadever-
goeding. 

[Zie ook hiervoor bI. 365 vlg.1-
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Advies van den Raad van State. 
Art. 28. Het heeft de aandacht 

getrokken, dat. noch in dit artikel 
noch elders iets bepaald wordt om-
trent het r-echt van r-eclame. 

Afgifte van 
manschappen loch kan kwahJk ge-
acht worden onder betaling begre-
pen te zijn. De vraag is gerezen, 
of de artt. 244 en 245 van het 
Wetboek van Koophandel i!;eene 
verandering zullen ondergaan en 
of niet zal behoeven bepaald te 
worden, welken invloed het fail-
lissement zal hebben op eene reeds 
ingestelde terugvordering'. 

Rapport aan de Koningin-Il.egentes. 
Ar-t. 28. Vorderingen tot uitoefe-

ning van het recht van reclame 
behooren tot de vorderingen, welke 
rechten of verplichtingen tot den 
faillieten boedel behoorende ten 
onderwerp hebben. Zij worden der-
halve beheerscht door de artt. 25 
vlg. De bij den Raad van State 
gerezen vraag of de artt. 244 en 
245 Wetboek van Koophandel ver-
andering zullen ondergaan, beant-
woordt de ondergeteekende ontken-
nend. Gronden voor de wensche-
lijkheid van zoodanige verandering 
zijn in 's Raads advies niet aange-
voerd en den ondergeteekende niet 
bekend. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
I Zie ook hiervoor bI. 3ö() vlg., op art. 25 bI. 375 en op art. 28 ' bI. 

385 vlg.] 

Ar-t.28. »Betaling". Uit bladz. 28 der Memorie van Toelichting l zie 
hiervoor bI. 387 J blijkt, dat bedoeld wordt »betaling eener geldsom". 
Men wees er echter op, dat »betaling" (art. 1418 e. v. Burgerlijk Wet-
boek) eene veel uitgehreider beteekenis heeft. Hield men dit niet in het 
oog, dan zouden reclame en revindicatie uitgesloten z\in, te meer omdat 
art. 771, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Koophandel niet 
overgenomen is. Art. 52 l52] spreekt daarentegen van »voldoening, ge-
daan ter vervulling van verbintenissen." 

Zooals hierboven reeds werd gezegd, zijn reclame, revindicatie en 
dergelijke vorderingen uitgesloten. De uitdrukking »betaling ten doel 
hebben" schijnt dit voldoende aan te duiden. Eene revindicatie, eene 
negatoria, eene bezitaclie kunnen niet gezegd worden, ook niet in 
den zin van art. 1418 en vlg. Burgerlijk Wetboek, eene betaling tát 
den boedel ten doel te hebben. De reclame-actie komt, volg'ens de 
daarop betrekkelijke wetsbepalingen, zelfs alleen te pas, als er niet 

, betaald word t. 
Toch ware het ong'eraden, te spreken van betaling eener geldsom. 

Hierdoor zouden de artt. 28 en 29 L 29 en 26] veel te beperkt worden . Op 
dit punt is de Memorie van Toelichting ook niet juist; zij behoorde 
evenmin van betaling eener geldsom te gewiigen. Dit toch is in strijd 
met art. 11331 en met hetgeen voor!iOmt in de Memorie van 
Toelichting. opart. '::J7 1871. De artt. 28 en 29 behool'en te slaan op 
alle vordel'lngen, welke strekken om uit den boedel de voldoening 
eener verbintenis te erlangen. Het stelsel is duidelijk en eenvoudig; 
het ontwerp onderscheidt dan: 

10. vorderingen, niet van vermogensrechtelijken aard; deze blijven 
buiten het faillissement; 

2". vorderingen, vermogensrechten betreffende, en wel: 
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a. vorderingen tot voldoening of vervulling van verbint.enissen; zij 
worden onderworpen aan het verificatieproces; 

b. andere vorderingen; deze worden ingesteld of voortgezet tegen 
den curator. 

Door deze voorstelling zullen de bezwaren vermoedelijk wel opge-
heven worden. Alle vorderingen tot vervulling van verbintenissen 
worden door het faillissement omgezet in geld vorderingen (vandaar 
art. 133 [1331). maar behooren daarom ook te huis op de verificatie-
vergadering . .Tuist wegens de uitgebreide beteekenis van »betaling" 
volgens art. 1418 Burgerlijk Wetboek, is het woord goed gekozen 
(vergelijk art. 47 [47 J en het antwoord bij dat artikel), maar er is 
ook geene bedenking, in plaats daarvan eene andere uitdrukking te 
bezigen. 

ve dan, zoo men wil, worde de redactie gewijzigd, 
zood at luide: 

» Voor zoo v er re tijdens de faillietverklaring aanhangige rechtsvorde-
voldoening eener verbintenis uit den boedel ten doel heb-

ben, enz. 
G. O. art. 29 = art. 29 der wet. 

Artikel 30. 
Indien vóór de faillietverklaring de stukken van het geding 

tot het geven van eene beslissing aan den rechter zijn overge-
legd, zijn het tweede lid van artikel 25 en de artikelen 27-29 
niet toepasselijk. 

De artikelen 27 ·- 29 worden weder toepasselijk, indien het 
geding voor den rechter, ' bij wien het aanhangig is, tengevolge 
van zijne beslissing wordt voortgezet. 

O. R. O. Art. 30 (30). Indien vóór de faillietverklaring de stukken 
van het. geding tot het geven van eene beslissing aan den rechter 
zijn overgelegd, zijn de artikelen 24 en 26-28 niet toepasselijk. 

Memu.rie van Toelichting. 
Art. 30. De uitzondering, in dit artikel vervat; ligt in den aard dèr 

zaak. Zijn de stukken aan den rechter overgelegd, dan is de processtof 
verd er aan elke inwerking van partijen onttrokken en vervalt dus het 
motief om aan het te wijzen vonnis tegen den boedel te 
ontzeggen. Immers het motief daarvoor is, dat de failliet beheer en be-
schikking ove!' zijn boedel verliest en het procedeeren beschikken is over 
den boedel. Na het overleggen der stukken is het procedeeren feitelijk 
gedaan. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A1't. 30. De redactie van dit arti kel is niet duidelijk. »Eene beslissing"; 

behoort daaronder ook eene beslissing op een incident 'I Moet onder deze 
uitdrukking niet worden verstaan eene eindbeslissing III hoogste ressort 'I 
Allders toch is niet, zooals de Memorie van Toelichting op dit artikel 
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zegt, ))de processt6f onttrokken aan elll è inwerking van partijen" en IS 
het procedeeren niet, gelijk daar wordt aangenomen, feitelijk gedaan. 

Wat zal het geval zijn, als de stukken aan het openbaar ministerie 
z\;n gegeven om conclusie te nemen? Geldt dan ook art. 30? Men vroeg 
dit met het oog op art. 328, tweede lid , Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Naar aanleiding van deze bedenkingen wordt aan het artikel toe-
gevoegd: )JDe art!. 26-28 worden weder toepasselijk indien het geding 
voor den rechter, b\; wien het aanhangig is, ten gevolge van zijne 
beslissing wordt voortg·ezet." 

De rechter hoort het Openbaar Ministerie en stelt daartoe de door 
partijen overgelegde stukken in zijne handen. Art. 30 zal daarop dus 
vanzelf toepasselijk zijn. 

G . O. art. 30 = art. 30 der wet. 

Artikel 31. 
Indien een geding door of tegen den curator, of ook in 

het geval van artikel 29 tegen een schuldeischel' wordt voort-
gezet, kan door den curator of door dien schuldeischel' de nie-
tigheid worden ingeroepen van handelingen, door den schuldenaar 
vóór zijne faillietverklaring in het geding verricht, zoo bewezen 
wordt dat deze door die handelingen de schuldeischers desbewust 
heeft benadeeld en dat dit aan zijne tegenpartij bekend was. 

O. R. O. Art. 31 (31). Tndien een geding door of tegen den curator, 
of ook in het geval van artikel 28 tegen een schuldeischer wordt 
voortgezet, kan door den curator of door dien schuldeischel' de 
nietigheid worden ingeroepen van handelingen , door den gefailleerde 
vóór zUne failli etverklaring in het geding verricht, zoo bewezen 
wordt dat deze door die handelingen de schuldeischers 
heeft benadeeld en dat dit aan zijne tegenpartij bekend was. 

:Memorie van Toelichting. 
Art. 31. Als het proces, door of tegen den gefailleerde gevoerd , door 

den curator wordt overgenomen. wordt het vervolgd op de laatste ge-
dingstukken . Al wat vóór de faillietverklaring verhandeld is tusschen 
partijen, bindt den curat.or '). Tegenover hem kan niet als niet geschied 
beschouwd worden wat door den gefailleerde werd verricht toen hij nog 
rechtsgeldig over den boedel mocht beschikken '). Alleen wanneer deze 

1) Verg!. Motive z. d. Entw. einer K. 0., b!. 36: "Nimmt derVerwalterden Prozess 
auf, so wird dieser in derBelben Lage fortgesetzt, in welcher er zur Zeit der Konkurs· 
Erbffnung sich befand. Was vorher von und mit dem Gemeinschuldner verbandelt, für 
und gegen festgestellt, bleibt bestehen , - soweit nicht eine Anfechtung nach Massgabe 
des dritten Titels begründet ist". 

') Minder juist zegt Mr. OYENS , t. a. p. bI. 78: "het eenig zuivere stelsel is dus, 
naar onze meening, dat de bestrijdende curator of crediteur aan geen enkel precedent 
van het proces gebonden is". Schr. beroept zich daarbij ten onrechte op een vonnis 
van de Rechtbank te Leiden I 21 Deç. 1852 , W. n°. 1409. 
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hand elde met het bewustzijn daardoor zijne schuldeischers te benadeelen 
en indien de tegenpartij dit wist of weten kon (men denke aan erken-
tenissen van schuld tegen beter weten in, aan afstand van exceptiën, 
zooals die van verjaring, zonder eenig redelijk motie!) , bestaat er aan-
leiding den curator het recht toe te kennen de nietigheid dier handelin-
i1-"en in te roepen. In het geldend recht is dit punt niet duidelijk , en 
bestaat er twijfel over de toepassel!ikheid van artikel 777 W etboek van 
Koophandel op proceshandelingen. t1 et voorgestelde artikel geeft daarom 
zoowel den curator als, in geval van artikel 28 [291, den schuldeischel' , 
die tegen de verificatie verzet doet, de hier besproken bevoegdheid. 

Er behoeft niet eene afzonderlijke vordering tot nietigyerk1aring te 
worden ingesteld, daar het ar tikel toelaat op de nietigheid in het proces 
zelf b\i incidenteele conclusie een beroep te doen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A rt. 31. De opmerking werd gemaakt, dat het hierbedoelde bewijs 

voor den curator zeer moeilijk te leveren zal wezen. Deze , zoo werd 
gezegd, behoort eene vrije stelïing te hebben , zonder genoodzaakt te zijn 
de kwade trouw van de partij en te bewijzen. Hij zij derde en neme de 
houding aan, die hem in het belang des boedels noodzakel\ik voorlwmt. 

Hiertegen werd aangevoerd, dat zulks ten gevolge zou hebben , dat de 
curator door alle processueele en buitengerechtelijke handelingen van 
den schuldenaar vóór diens faillietverklaring niet gebonden zou zijn en 
dus, een proces vindende , dat loopt over handelingen door den gefail-
leerde vóór zijn faillissemen't gepleegd , die handelingen al of niet als 
geldig zou kunnen erkennen, al naarmate hem dit het meest voordeelig 
voorkwam. 

Het bew\is kan voor den curator zeer moeilijk zijn. Maar dit mag 
geen motief wezen , hem daarvan te entslaan en hem niet gebonden 
te achten door hetgeen in het proces vóór de faillietverklaring is ge-
schied. Immers dit zou feitelijk uitloopen op het onbill\ike stelsel van 
an ti-dateering van het faillissement. Een van beide, Of de schu ldenaar 
bl\i ft bevoegd tot beheer en beschikking over zijn vermogen tot aan 
de faillietverklaring, waaruit volgt , dat de curator de door den schul-
denaar vóór het faillissement verrichte handelilJ l'en tegen zich moet 
laten gelden; Of men acht den curator door die handelingen niet 
gebonden, maar ontneemt dan a posteriori rechtsge1dii1-"heid aan han-
delingen des gefailleerden, door dezen verricht , terwijl hij nog het 
r echt tot beheer en beschikking bezat. Beslissend kan alleen zijn , of 
de handelingen in het proces verricht werden door iemand, die daartoe 
bevoegd was ; zoo ja, dan behooren zij ook gehandhaafd te worden , 
zoolang het bewijs, in art. 31 omschreven, niet is geleverd. 

L Zie voorts op art. 8, hiervoor bI. 2861-

G. O. art. 31 = art. 31 der wet. 

Artikel 32. 
In de gedingen, door of tegen den curator ingesteld of voort-

gezet , of in het geval van artikel 122 tegen een schuldeischer 
gevoerd, kan de rechter den gefailleerde de eeden opleggen I 
bedoeld b\j artikel 1\;177 van het Burgerlijk Wetboek. 
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O. R. O. Art. 32 (32). In de gedingen, door of tegen den curator ' in-
gesteld of voortgezet, of in het geval van artikel 28 tegen een 
schuldeischel' voortgezet , kan de rechter den gefailleerde de eeden 
opleggen, bedoeld bij artikel 1977 van het Burgerlijk W etboek. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 32. Of aan personen, voor wie in rechte een wettelijke vertegen-

woordiger opt.reedt, een decisoire eed kan worden opgedragen, of zij een 
suppletoiren eed kunnen afleggen, of zij op vraagpunten gehoord kunnen 
worden, of in één woord van hen al datgene gevorderd kan worden, 
en of zij al datgene kunnen verrichten, waartoe eene ver-
schijning in het geding noodig is , wordt nergens in de wet beslist. In 
elk faillissement doet zich die vraag voor , zood ra door of tegen den cu-
rator een proces gevoerd wordt. Zal de gefaill eerde den decisoiren, sup-
pletoiren of aestimatoiren eed kunnen afleggen 'I Zal op vraagpunten 
gehoord kunnen word en'! De jurisprudenti e is verre van eenstemmig. Zij 
heeft deze vragen nu eens beves'tigend, dan weder ontkennend beant-
woord '). De laatste meening schijnt de juiste. W aar de curator optreedt, 
is de failli et geen partij in het geding . .Tuist omdat hij ter zake van het 
geschil, waarover het proces loopt, niet in rechte mag optreden, is die 
taak aan den curator toevertrouwd, Aan iemand nu , die buiten het lte-
ding staat, kan feitelijk in het geding ·geen eed opgedragen worden; hij 
kan evenmin in het geding op vraagpunten gehoord word en. Maar bo-
vendien mist de failliet ook het recht om dergelijke handelingen als 
eedsaflegging en verhoor op vraagpunten in het proces te vel'richten, 
omdat deze handelingen, evenals procedeeren in ' t algemeen , daden zijn 
van beheer en beschikking over- den boedel ') . 

Dit alles in het Ontwerp uitdrukkelijk te bepalen mag overbodig hee-
ten; uit artikel 32 blijkt voldoende, welke regel daaraan ten grondslag 
ligt W erd toch het afleggen. van een eed door den gefailleerde in het 
geding , waarin de curator of de schuldeischer , die verzet doet , in plaats 
van den gefailleerde optreedt , toelaatbaar geacht , dan zou het geen zin 
hebben in artikel 32 all een te spreken van den aanvullenden (supple-
toiren) en van den schattingseed (aestimatoiren eed). Bij uitzondering 
wordt de gefailleerde tot het afleggen van deze beide eeden toegelaten , 
op grond dat beide door den rechter wo rden opgelegd en alleen dan als 
er reeds van elders bewijs aanwezig is (artikel 1978 B. W .). Het gevaar 
van collusie, bij den beslissend en eed zoozeer te duchten, is hier dus 
gering en mocht er al eens ee n enkele maal vrees voor bestaan, de 
rechter zal den eed niet opleggen. 

Voor de verschijning van den gefailleerde tot het doen der eedsafl eg-
ging zal de curator hebben zorg te dragen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A,·t. 32. Deze bepaling vond goedkeuring. Men vestigde echter de aan-

dacht op de zinsnede, aan het slot der Memorie van Toelichting voor-

I) De gefailleerde kan in de hierbedoelde gedingen een decisoiren eed afleggen , vol-
gens rb. Amsterdam, 29 Oct. 1841, R. B'1bl. IV (1842), bI. 136; Kgt. Vollenhove, 
17 April 1868, W . n' . 30:\5; zie ook Rechtsqeleerde Adviezen, lIl, bI. 174 vlg.; anders 
Hof den Haag, 30 Jan. 1882, R. Bijbi. 1882, B, bI. 123 vlg. Hij kan niet op vraag-
punten gehoord worden volgens het juist gemotiveerde vonnis der rb. in den Haag, 
15 Oct. 1852 ,W. n'. 1410; evenzoo Rechtsgel. A dviezen, bI. 215 vlg. In het door 
den curator gevoerde geding kan de verschijning des gefailleerden voor den rechter 
overeenkomstig art. 19 W. v. B. Rv. niet bevolen worden: rb. te Rotterdam, 250ct. 
1882, P v. J. 1884 , n'. 14*. 

') Verg. in dezen zin: DE GEER, noot 1 op HOLTlUS , bI. 284 , OYENS , t. a . p., bI. 79. 
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komende: » Voor de verschijning van den jrefailleerde tot het doen der 
eedsaflegging zal de curator hebben zorg te dragen". Op welke wijze, 
vroeg men, zal dit geschieden 'I 

Voorts rees de vraag, wat geschieden zal, indien in een vóór de fail-
aanhangijr proces een.decisoire eed aan den later gefailleerde 

IS opgedragen en door hem al of met aanjrenomen , en de zaak in staat 
van wijzen is (art. 30 13°1). Volgens de Memorie van Toelichting mag 
de gefailleerde jreen decisOIren eed meer doen. Maar dit geldt voor de 
in art. 32 bedoelde processen ; wat zal echter van toepassincr zijn in de 
renvooi-processen 'I Daarover zegt het ontwerp niets. '" 

Velen wenschten uitbreiding van deze bepaling in dien zin, dat aan 
den gefailleerde ook de decisoire eed opgelegd en hij op vraa jrpunten 
gehoord kon w"rden , terwijl dan, wat het renvooi-proces betreft , eene 
andere regeling behoorde jretroffen te worden. 

De zorg van den curator voor de van den gefailleerde 
za:l daarin bestaan , dat hij hem in kennis stelle met de eedsopdracht 
en hem gelast.e ten bepaald en dage voor den rechter te verschijnen. 
Of in geva l van wederspannigheid van art. 87 187l" gebruik zal te 
maken moeten de omstandigheden beslissen. 

Indien vóór de faillietverklaring aan den schu ldenaar een decisoire 
eed is opgelegd of opgedragen en door hem aangenomen, zal ge-
sL:hieden, wat in alle gevallen geschiedt , waarin de schuldenaar na 
eedsoplegging in de komt om den eed af te leggen, 
bijv. door overlijden. 

Het artikel zal ook in de renvooi-processen gelden; immers ook 
deze zijn processen, tegen den curator ingesteld of voortgezet. Deze 
opvatting duidelijk ' door de verwijzing naar ),artikel 28" [29J. 

Indien men toeliet, aan den jrefailleerde een decisoiren eed op te 
lejrgen of hem op vraagpunten te doen hooren, zou feitelijk de be-
schikking over het proces en daarmede over het litigieuse recht in 
handen van den schuldenaar worden jresteld. Eene zoo belangrijke 
uitzondering op het beginsel, dat de gefailleerde door de faillietver-
klaring het beheer en de beschikking over zijn vermogen verliest, 
zou niet en ook niet \'o ldoellde gemotiveerd zijn, 

Door den Minister werd, naar aan -
leiding van eene opmerking der 
Commissie , erkend, dat in, de ren-
vooi-processen de curator niet 
als partij behoeft op te treden. Hij 
stemde daarom toe, dat de redactie 
van dit artikel wijziging zal moeten 
ondergaan. Het in dit artikel aanjre-
haald artikel 28 zal dan moeten wor-
den vervangen door art. 122 en het 
woord »voortgezet", waar dit in de 
tweed e plaats voorkomt, door )}ge-
voerd". 

G. O. art. 32 = art. 32 der wet. 

Artikel 33. 
Het vonnis van, faillietverklaring heeft ten gevolge, dat alle 

gerechtel\ike tenuitvoerlegging op eenig deel van het vermogen 



394 Art. 33. AANGEVANGEN EXECUTIËN VERVALLEN. 

van den schuldenaar, vóór het faillissement aangevangen, da-
delijk een einde neemt, en dat, ook van hetzelfde oogen blik af , 
geen vonnis bij lijfsdwang kan worden ten uitvoer gelegd. 

Indien de schuldenaar zich in gijzeling bevindt, wordt hij 
ontslagen, zoodra het vonnis van faillietverklaring in kracht 
van gewijsde is gegaan, behoudens toepassing van artikel 87. 

o. R. O. Art. 33 (33). Het vonnis van faillietverklaring heeft ten ge-
volge, dat alle gerechtelijke tenuitvoerlegging op roerende of on-
roerende goederen van den schuldenaar, vóór het faillissement 
aangevangen, dadelijk een einde neemt, en dat, ook van hetzelfde 
oogenblik at, geen vonnis bij lijfsdwang kan worden ten uitvoer 
gelegd. 

lndien de schuldenaar zich in bevindt, wordt hij ont-
slagen, zood ra het vonnis van faillietverklaring in kracht van ge-
wijsde is gegaan, behoudens toepassing van artikel 87. 

Memorie van Toelichting . 
.Art. 33. De bepaling , welke in arm el 771 alinea 1 Wetboek van 

Koophandel (waarbij te vergelijken artikel 889 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering) !;egeven wordt omtrent de tenuitvoerlegging van vóór 
de faillietverklaring tegen den schuld enaar verkregen vonnissen, is in 
oit artikel van het Ontwerp overgenomen. Door de geringe wijziging 
daarin aangebracht (in artik el 33 ontwerp wordt gelezen: »alle . .... 
tenuitvoerlegging ..... een einde neemt", in artikel 771 alinea 
1 Wetboek van Koophand el alleen: »wordt gestaakt"), wordt de strijo 
waartoe artikel 771 alinea 1 Wetboek van Koophandel aanleioing heeft 
gegeven, beslist overeenkomstig het gevoelen door den Hoogen Raad 
nedergelegd in het arrest van 17 Mei 1878. 

In het kort samengevat zijn de drie meeningen, omtrent hei lot van 
aangevangen executiën verkondigd '), de volgende: 

1°. een gelegd arrest kan na de faillietverklaring wel voorloopig niet 
verder vervolgd worden, maar blijft overigens in stand totdat het 
vrijwillig of bij vonnis wordt opgeheven; 

2". gedurende het faillissement moet het arrest wel als niet bestaande 
worden aangemer1lt, doch na het tot stand komen van een akkoord 
kan het herleven en verder vervolgd worden; 

3°. »gestaakt worden" in artikel 771 alinea 1 Wetboek van Koophandel 
beteekent vervallen, door de faillietverklaring komt er dus aan het 
arrest voor goed een einde. 

Dit laatste werd door den Hoogen Raad aangenomen. Welke dezer 
drie uitleggingen van 't geldend recht de juiste is, wordt hier geheel 
in het midden !!elaten; het derde stel se l is gekozen omdat het ' t meest 
in overeenstemming is met de economie van het Ontwerp. Dat het alge-
meene gerec htelijke beslag de beperkte afzonderlijk e beslagen in zich 

') Verg. omtrent dit onderwerp Mr. A. J. W. VAN ROYEN in Rechtsgel. Biidr., 1878, 
bI. 270 vlg., Rechtsgel. 1878, B, bI. 190-195 en Mr. OIJENS, bI. 80 vlg. De 
jurisprudentie wordt medegedeeld iij K BVbl, 1&78 I B I bI. 178 vlg., 195 vlg., en 
l882, B, bI. 266 vlg. 
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oplost, schijnt niet meer dan natuurlijk. Maar ook afgescheiden daarvan 
is de latere herleving van het afzonderlijke beslag, met het o"g op an -
dere bepalingen van het Ontwerp, practisch onnoodig. Van herleving 
toch kan alleen sprake zijn na homologatie van een al,koord, daar insol-
ventie realisatie van all e, dus ook van vroeger in beslag genomen ver-
mogensbestanddeelen medebrengt. Nu bepaalt echter het Ontwerp, eerstens 
dat over beweerd voorrecht beslist wordt bij de verificatie (artikel 119 
[119]), en vervolgens dat de curator, na homologatie van een akkoord, 
de boedel baten aan den schu ldenaar niet mag- afgeven voordat. de bevoor-
rechte schulden ten volle voldaan zijn (artikel 163 [1631); ter verkrijging 
van betaling hebben de bevoorrechte schuld eischers dus geen beslag meer 
noodig. Blijven de conCllrrente schuld eischers, deze zullen eerst recht 
hebben om te executeeren als de schuldenaar het akkoord niet nakomt; 
voor dat geval geeft het Ontwerp hun echter in het vonnis van homo-
logatie van het akkoord in verband met het proces-verbaal der verificatie 
een executorialen titel ten behoeve van de akkoord-procenten (artikel 
159 [159J), zood at ook voor hen geen ,behoefte aan herleving van het. 
vroegerelieslag bestaat. 

De voorschriften van artikel 771 alinea 2 en 3 Wetboek van Koophan-
del zijn weggelaten als geheel overbodig naast de uitvoerige bepalingen 
over het voortzetten van rechtsgedingen tegen den boedel in de artikelen 
25-32 [25 - 321 van het Ontwerp vervat. 

Art. 33 2de lid Ontwerp maakt een einde aan de ongemotiveerde uit-
zondering, die artikel 771 1ste lid jO. arti kel 888 Wetboek van Koophandel 
ten opzichte van den lij fsdwang maakt. Weinige bepalingen van het te-
genwoordig faillietenrecht zijn harder en minder gerechtvaardigd '). Het 
voorschrift. dat bevorens ten uitvoer gelegde lijfsdwang na de failliet-
verklaring hlijft standhouden, verliest geheel uit het oog dat de lijfsdwang 
een indirect executiemiddel is, en behoort t.e vervallen zoodra de 
schuldenaar krachtens wetsl'oorschrift niet meer bevoegd is de schuld te 
voldoen. Het verlaagt den lijfsdwang tot eene wraakoefening, tot een 
straf in de handen van den schuldeischer; immers wanneer deze den 
schuldenaar, wiens geheele vermogen in beslag is genomen, die feitelijk 
en rechtens in de onmogelijkheid verkeert om te voldoen, desniettemin 
in de gevangenis houdt , welk ander motief l,an daarvoor dan bestaan, 
dan wraakzucht of afpersing van bloedverwanten. Al zal de lijfsdwang 
steeds voor zulke doeleinden gebezigd kunnen worden, dit neemt niet 
weg dat de wetgever dergelijk misbruik niet in de hand mag werken, 
veeleer zooveel mogelijk moet trachten tegen te gaan. 

De schuldeischel' zal tot ontslag uit de !!,ijzeling eerst verplicht zijn 
als het vonnis' van faillietverklaring in kracht van is gegaan; 
anders zou hij Il'evaar loopen door vernietigin!!, van dat vonnis in hooger 
beroep of cassatie een krachtig executiemiddel te verliezen; immers indien 
de schuldenaar reeds dadelijk ontslagen moest worden, zou hem daardoor 
tevens de gelegen heid verschaft worden, zich aan vel'deren lijfsdwang 
te onttrekken. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art 33. Eerste lid. Hoe is het, vroeg men, met den cred iteur, die 

hijv. pandbeslag- wil leggen ingevolge art 1188 Burgerlijk Wetboek? Wel 
is' waar zegt art. 57 [571, eerste lid, dat de z\ine 
kan uitoefenen, alsof er geen beslag ware; maar heeft die bepalml' met 
op het oog een pandhouder ex contractu, in elk geval vóór de failli el.-

') No!! erger is de bepaling van art. 890 W. v, B. Rv. ; zij past geheel bij ' op-
vatting dat de lijfsdwang geen ellec\.ltierniddel maar eene straf is. 
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verklaring'! Wordt niet juist door art. 33 belet , dat. die crediteur pand-
houder zal worden 'I 

Ware het , werd voorts bevraagd, niet beter hier niet te spreken van 
»roerende of onroerende goederen", maar van lleenig deel van het ver-
mogen", omdat er t.och ook rechten onder begrepen moeten zijn '! Men 
vergelijke hierbij het aangeteekende op art. [231-

Ook zij, die groote tegenstand ers van den hjfsdwang verklaard en te 
zijn, meend en toch , dat bij dit wetsontwe rp moest. worden uitgegaan 
van het bestaande recht en konden zich derhalve met deze bepaling 
vereenigen. Zij doet echter ééne vraag rijzen. De executie op goederen 
neemt een einde (vervalt) , en de Memorie van Toelichting wijst zeer 
juist aan, dat dit bij akkoord de crediteuren voldoende beschermd 
laat, terwijl bij insolventie toch alle goederen worden geëxecuteerd. 

Hoe echter bij lijfsdwang 'I In!,evolge art. 195 [195] herleven na afloop 
van het faillissement alle vorderingen. Geldt nu bij lijfsdwang insgelijks, 
dat de executie geëindigd is en dus geheel opn ieuw moet worden aan-
gevangen, of geldt dat het arrest slaapt'! Met andere woorden, 
is het in den aanvan(!: van bladz. 31 der Memorie van Toelichting sub 
3° l zie hiervoor bI. 394] dan wel dat sub 2°. aldaar vermelde toepasselijk '! 

Tweede lid. Gevraagd werd. waarom , nu het ontwerp in art. 87 [87] 
aan de rechtbank de bevoegdheid geen, reeds Lij het vonnis van fail-
lietverklaring t.e bevelen, dat de schuldenaar in zijn eigen woning in 
bewaring gesteld worde, het ontslag uit de gijzeling moet worden ver-
schoven, totdat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan '). 

Eerste lid. Zoogenaamd pandbeslag- zal nà de faillietverklaring Dlet 
meer gelegd kunnen word en. Aldus behoort het ook. De verhuurder 
of verpachter is geen pandhouder en va lt d us niet onder art. 57 r 57]-
Ook wordt hij door het pandbeslag {2:een pandhouder; hij is en blijft 
bevoorrechte schuldeischer. Voor de rechten van bevoorrechte schuld-
eischers , dus ook van den verhuurder , wordt door het ontwerp vol-
doende gezorgd. Er bestaat geen reden , waarom den verhuurder , bij 
faillissement van den huurder , een execut ierecht. zou worden toe{2:e-
kend, dat hij buiten faillissement niet bezit. 

Tegen verlies van het in art. 1188 Burgerlijk W etboek toegekende 
recht in geval van faillissement , kan geen bezwaar bestaan. Dit recht 
is den verhuurder toegekend om hem te vrijwaren tegen oneerlijke 
handelingen van den huurd er. Maar daarvan kan geen sprake meer 
zijn, zoodra de huurder gefailleerd is. Dan heeft hij beheer en be-
schikking over al zijne goederen verloren en het is ondenkbaar , ' dat 
de curator, die de belangen van al de crediteuren, dus ook van den 
verhuurder, heeft te behartigen, eene handeling zou verrichten , waar-
door juist het recht van laatstgenoemd e zou word en verkort. 

Er bestaat geen bezwaar tegen de lezing deel van het ver-
mo!'en". 

Het hier bevolen ontslag uit de zal hetzelfde gevolg heb-
ben, als ieder ander ontsla!, uit de gijzeling. Van gijzeling kan moeilijk 
bepaald worden, dat zij llslaapt" ; uit den aard der z'lak zal opnieuw 
ingijzelingstelling noodig zijn. 

Tweede lid. De reden. in de Memorie van Toelichting aangevoerd 
voor de bepaling, dat de schuldenaar eerst ontslagen wordt uit de 
gijzeling, als het vonni s in kracht van gewijsde is gegaan , vervalt 

') Mr, P. G. J . VAN DER M UELEN. I ets Qver den, invloed der insolventverklaring op den 
lijf sdwang, Leiden 1870. bladz. 73, 
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niet door de bevoegdheid, bij art. 87 [87] aan de rechtbank toege-
kend. In de eerste plaats niet , omdat bij art. 87 der rechtbank wel 
de bevoegdheid wordt toegekend , de inbewaringstelling van den schul-
denaar te bevelen, - eene bevoegdheid, waarvan zij alleen zal gebruik 
maken, als dit in het algemeen belang van de crediteuren wordt 
gevorderd, - maar de verplichting hiertoe niet wordt opgelegd; in 
de tweede plaats niet, omdat , zoolang de schuldeischer gebruik maakt 
van het recht tot gijzeling, hij daarvan de kosten moet dragen. 

G. o. art. 33 = art. 33 der wet. 

Artikel 34. 
Indien vóór het faillissement van den schuldenaar de uitwin-

ning zijner roerende of onroerende goederen zoo ver was ge-
vorderd, da t de dag van den verkoop reeds was bepaald, kan 
de curator, op machtiging van den r echter-commissaris , den 
verkoop voor rekening van den boedel laten voortgaan. 

o. R. o. Art. 34 (34) =: art. 34 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 34. Het artikel is gelijkluidend met artikel 772 Wetboek van 

Koophandel. Alleen is de redactie vereenvoudigd en zijn aan het slot de 
woorden: ))onverminderd het recht van den execu tant op de opbrengst, 
indien . hij voorrang, pand of hypothekair verband heeft", als geheel 
overbodig weggelaten. 

Verslag van de Tweede Kamer. 
Art. 34. Omtrent de hier vermelde machtiging van den rechter-com-

missaris werd reeds bij art. 25 gesproken Lzie hiervoor bi 375J. 
G. o. art. 34 = art. 34 der wet. 

Artikel 35. 
Van voor de faillietverklaring opgemaakte akten kan de door 

artikel 671 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 309 van het 
W etboek van Koophandel gevorderde overschrijving, en van 
bevorens verleende hypotheken, alsmede van de akten genoemd 
in artikel 315 van laatstgemeld W etboek de inschrijving , na 
de faillietverklaring niet geldig meer geschieden. 

o. R. O. Art. 35 (35) = art. 35 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 35. Ook dit artikel beslist een strijdvraag van het geldende recht. 

De Hooge Raad nam bij arrest van 14 Mei 1875 (W. nO. 3853) aan , dat 
na de faillietverklaring de overschrijving eener koopakte in de eigen-
domsregisters lIog geldig kan geschieden. Evenzoo het Hof van Noord-



398 Art. 35. INSCHRIJVING VAN VERLEENDE HYPOTHEKEN. 

Holland bij arrest van 31 Maart 1864 (R. Bijbl. '1864, bI. 549), en de 
rechtbank te Amsterdam bij vonnis van 1 October '1879 (W. nO. 4460) '). 
Daartegenover staan een vonnis van de rechtbank te 's-Hertogen.bosch 
van 14 Januari 1848 (W. nO. 1012) en een vonnis van de rechtbank te 
Amsterdam van 9 April 1880 (R. B. 1882, B, bI. 142) '). Het ontwerp 
sluit zich aan bij de laatste beslissingen, omdat, al moge men voor de 
eigendomsoverschrijving medewerking' van den verkooper onnoodig ach-
ten, de kooper daardoor toch nimmer het recht kan verkrijgen om goe-
deren, waarop eenmaal krachtens het vonnis van faillietverklaring een 
gerechtelijk beslag rust, aan dat beslag eenzijdig te onttrekken. Het beslag 
toch werkt tegen derden, de be\'oegdheid tot eigendomsoverschrijving 
slechts tegen dengene aan wien men die bevoegdheid ontleent. In wer-
kelijkheid geeft het koopcontract naar ons burgerlijk recht aan den koop er 
niet anders dan een persoonlijk recht op levering jegens den verkooper. 
Deze p81'soonlijke vordering moet op . gelijken voet worden behandeld met 
alle andere persoonlijke vorderingen. Met name zal ook artikel37l371 toe-
passelijk kuunen zijn. Den kooper een'e gepri vilegeerde stelling te geven laat 
zich niet rechtvaardigen. Overschrijving door den kooper na de failliet-
verklaring eenzijdig bewerkstelligd, is feitelijk individu,eele executie eener 
persoonlijke vordering, en dus. vlak weg in strijd met het wezen van het 
faillissement. 

Dat hetzelfde ook zal gelden voor de inschrijving van hypotheken en 
pand- of verbandbrieven op schepen, vel'eischt te eerder uitdrukkelij ke 
vaststelling, omdat de al' tikelen 505 al. 5 en 566 al. :3 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering die inschrijvin g nog nà de inschrijving van 
een executoriaal besla[!,' (en wat is het faillisse ment in wezen anders dan 
een algemeen executoriaal beslag) uitdl'ukkelijk toelaten. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 35. Ofschoon het beginsel, waarvan dit artikel uitgaat, niet onjuist 

schijnt, meent de Raad van State echter, dat deze bepaling , voor zoo ver 
zij de inschrijving na de faillietverklaring vel'biedt van be vorens verleende 
hypotheken en van de akten genoemd in art. 315 van het Wetboek van 
Koophandel naar het gemeen gevoelen afwijkende van het thans geldend 
recht 3), niet van hardh eid tegenover degenen, die met den later fail-
lietverklaarde gehandeld hebben is vrij te flleiten . Immers tusschen het 
verlijden van de hypotheekakte, die vervo lgens geregistreerd moet wor-
den, en de inschrij ving verloopt nood wendig eenige tijd, vooral als de 
notaris niet gevestigd is in de hoofdplaats van het arrond issement. 

De Raad nu acht het tegenover hem, die onbekend met de zijnen 
medecontraclant bedreigende faillietverkla ring te goeder trouw met dezen 
gehandeld heeft, niet dat hij door eene niet te vermijden vertra-
glllg der inschrijving een zakelijk 
recht, waarop hij aanspraak heeft, 
zoude moeten verbeuren. 

In de Memorie van Toelichting 
wordt er te recht op gewezen, dat 
deze bepaling afwijkt van hetgeen 

RallPOl't aan de Koningin-Regentes. 
Art. 35. De Raad van State acht 

het beginsel waarvan dit artikel 
uitgaat, wel niet onjuist, maar des-

I) ln dezen zin KIST, t. a. p., bL 74 vlg., 91 vlg., en DIEPHUIS , t. a. p., bL 242. 
') Dus OYENS, t. a. p., bL 60 vlg., wiens betoog wordt bestreden door Mr. LAND 

in Reehtsgel_ Mag., dl. bL 603 vlg. en door COSACK, in zijne recensie van ÜYEN'S' 
werk in Zjt. f. d. ges. Hr., dL 30, bL 293, vlg. H OLTIUS acht (bL 175) overschrIjvIng 
van de koopakte na faillietverklaring van den verkooper niet meer mogelijk, daaren· 
tegen wel (bL 169) de overschrijving van de hypotheekakte na faillietverklaring van 
den gene die' de hypotheek verleende.. . . . 

') F. 1. TROMP, Pand en .. Hypotheek .n het . FaûlUlsement, Lelden 1884, bladz. 4, vlg. 
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in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering in de bepalingen 
aangaande de gerechtelij ke uitwin-
ning van onroerende goederen (art. 
505, laatste lid) en het executori-
aal beslag op schepen (art. 566, 
alin. 3) bepaald is. Terwijl volgens 
het Wetboek van Burgerlij ke Rechts-
vordering bij executoriaal beslag op 
onroerende goederen of schepen de 
inschrijving der hypotheken en 
pand- en verbandbrieven nog ge-
ruimen tijd na de beslaglegging 
(tot op den dag der overschrij ving 
van het vonnis van toewijzing) kan 
geschieden, zoude bij faillissement 
de gelegenheid daartoe zijn afge-
sloten, zood ra de faillietverklaring 
is uitgesproken. 

De redenen dezer wor-
den in de Memorie van Toelichting 
niet opgegeven. 

Naar het oordeel van den Raad 
ware het dan heter voor hypothe-
ken en pand- en verbandbrieven 
een korten termijn te stellen, bin-
nen welken na de faillietverklaring 
de inschrijving nog geldig zou kun-
nen geschieden. 

niettemin niet vrij te pleiten van 
hardheid tegenover hem, die te 
goeder trouw met den later fail-
lietverklaarde heeft. gehandeld. De 
daarvoor in het ad vies aangevoerde 
grond komt den ondergeteekende 
niet afdoende voor. De inschrijving 
toch van hypotheken en van pand-
of verbandbrieven, behoelt op de 
registratie der hypotheekakte enz. 
niet te wachten, maar geschiedt 
op borderellen, die die registratie 
niet behoeven te vermelden. Daarom 
ook bestaat er, naar de meening 
van den ondergeteekende, geen 
grond om, gelijk de Raad wenscht, 
voor hypotheken en pand- en ver-
bandbfleven een korter termijn te 
stellen binnen welken na de fail-

de inschr\iving nog 
geldig zou kunnen geschieden. 

In de gronden in de Memorie 
van Toelichting aangevoerd ter ver-
dediging van het in deze bepaling 
gehuldigde beginsel, ligt tevens 
opgesloten de redengeving waarom 
ten deze is afgeweken vall de be-
palingen vervat in de artt. 505 l.I . 
en 566 alinea 3 Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Al't. 35. Deze bepaling scheen sommigen hard, waar de artt. 505, al. 

5, en 566, al. 3, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de hierbe-
doelde ilischrij ving bij executoriaal beslag nog toelaten tot de overschrij-
ving van het vonnis van toewijzing. Te meer geldt dit, waar andere 
wetten het onmogelijk maken, de overschrijving onmiddell ijk te doen 
plaats hebben, dewijl minstens een termijn van vier en twintig uren 
voor de registratie del· akte gevorderd wordt. Zu lks klemt te meer 
notarieele koopakten, daar de notaris eerst na de registratie afschrifteu 
der akte mag opmaken en afgeven, waarop de overschrij ving kan plaats 
hebben. Deze leden achtten het in strijd met het voorschrift van art. 37 
[371 , want de kooper zal, wanneer hij niet betaald heeft, van betere 
conditie wezen. Door anderen werd intusschen dit art. 35 volkomen juist 
geacht. Dat hij, die betaald heeft, maar aan wie nog niet geleverd is, 
bij fai llissement van zijn debiteur schade lijdt, is natuurlijk ') . Eindelijk 
meenden weder anderen, dat hier door den wetgever geene beslissing 
genomen moest worden. Waarom dit niet aan de jurispl"Udentie overlaten? 

Naar aanleiding van het antwoord, door de Regeering op eene op-
merking van den Raad van State bij dit arti kel gegeven , werd nog de 
vraag g'edaan, of het inderdaad wel zoo zeker is , dat de notaris vóór de 
registratie der daarbedoelde akten uitvoering daaraan, mag geven door 
het uitgeven van borderellen . 

\) Mr. C. M. H. MINDEROP, Eenige opmerkingen over den hypothecairen schuldf:ischer 
in het faillissement. Leiden 1889, bladz. 41. 
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Aan de gronden, ,in de Memorie van Toelichting voor deze bepaling 
aangevoerd, is weinig toe te voegen. De quaestie mag aan de steeds 
weifelende jurisprudentie niet overgelaten worden. Het ontwerp is 
van te groot belang om rechtszekerheid ten deze, dat wil zego-en, 
beslechting der bestaande controver8e, niet zeer gewenscht te doen 
zijn. In het aangehaalde Proefschl'i ft van Mr. C. M. H. MINDEROP 
leest men dan ook op bladz. 41: »Onverdeelde toejuiching verdient 
dan ook het voorstel der Staatscommissie om in de thans bestaande 
lacune te voorzien en al zoo aan de grootè verdeeldheid ten aanzien 
van dit punt een einde te maken." 

De aan het slot gedane vraag wordt toestemmend beantwoord. 
G. O. art. 35 = art. 35 der wet. 

Verslag der Eerste Ramer. 
In strijd met ons geldend recht 

wordt hier ten behoeve der credi-
teuren, de kooper en de verkrijger 
der hypotheek beroofd van een 
verkregen recht, zoo werd door 
eenige leden beweerd. Terecht zeide 
in 1875 de advocaat-generaal Mr. 
SMITS: »Bij den verkoop heeft de 
verkooper alshetware zijn eigen-
domsrecht losgelaten en de kooper 
heeft bij de koop-akte het. recht 
bekomen om, op eigen naam en 
persoonlijk handelende, de over-
schrij ving te doen plaats hebbeu 
en zóó het eigendomsrecht, dat hij 
aan den titel ontleent, tegen ieder-
een te vestigen". En de Hooge Raad 
vereenigde zich daarm ede, op de 
naar ons recht, hetwelk de oude 
transporten niet meer kent, juiste 
leer, dat de »levering door over· 
schrijving" geschiedt door den koo-
per »krachtens het door dezen door 
den koop verkregen recht" (arrest 
14 Mei 1875 Ned. Rechtspraak HO 

11, Weekblad van het Recht nO. 
B853). 

Dat dit van den verkooper ver-
kregen recht om het eigendomsrecht 
te vestigen tegenover elk en een 
ieder, slechts zou )lwerken tegen 
dengene aan wien men die bevoegd-
heid ontleent," wordt in de Memorie 
van Toelichting der Regeering op 
bI. 32 wel beweerd, doch met geen 
enkel argument gestaafd. Elk, zelfs 
bij onderhandsche akte, (behoudens 
de bekende, thans bij artikel 123 
r1231 doorgehakte ('I) quaestie der 
aate certaine) van een failliet, tij-
dens hij sui juris was, verkregen 
recht, werkt tegen de beslagleggende 

Antwoord der Regeering. 
De betlenkingen, door eenige le-

den tegen deze bepalingen inge-
bracht, vonden in het Voorloopig 
Verslag van de zijde van andere 
leden eene uitvoerige en juiste be-
strijding. Daaraan valt, na hetgeen 
voor deze bepaling is aangevoerd 
zoo wel in de Memorie van Toe-
lichting als in het Antwoord aan 
de Commissie van Voorbereiding, 
niet veel toe te voegen. 

Over de vraag, welk stelsel de 
voorkeur verdient, het Fransche 
volgens hetwelk eigendom overgaat 
door overeenkomst, of het stelsel 
onzer wet dat levering daarvoor 
een vereischte is, kan verschillend 
gedacht worden. Zoolang echter het 
laatste stelsel bij ons is aangenomen 
en dus de kooper, naar het Ne-
derlandsch burgerlijk recht, wan-
neer niet is geleverd niet anders 
heeft dan een persoonlij k, geen 

recht, !<an en mag in de 
faillietenwet geene andere dan de 
voorgestelde bepaling worden opge-
nomen. Wat door eenige leden 
daartegen wordt aangevoerd. is dan 
ook inderdaad eene bestrijding der 
bepaling van ons burgerliJ k recht. 
dat eigendom niet door overeen-
komst, maar door levering overgaat. 
En die quaestie kan niet nll, maar 
eerst behandeld worden, indien 
eene herziening van het zakenrecht 
aan de orde is. 

Trouwens: de bestrijders van het 
artikel geven ook niet een princi-
pieel betoog omtrent dat vraagstuk, 
maar nemen als uitgangspunt uit-
sluitend aan het arrest van den 
Boogen Raad van 14 Mei 187b. Dit 
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schuldeischers, want deze oefenen 
als zoodanig de rec hten huns schul-
denaars uit en zij staan tegeno ver 
de clour hem verleende rechten dus 
in z\ine schoenen. Het is dus eene 
op d waling berustende petitio prin-
cipii wanneer de Memorie van Toe-
lichting zegt , ))dat de kooper aa n 
zijn koopcontract de bevoegdheid 
niet kan ontleenen om goederen , 
waarop eenmaal krachtens het von-
nis van faillietverklaring een g-e-
rechtelij k beslag rust , aan dat beslag 
eenzijdig te onttrekken" [zie hier-
voor bI. 398 J. 

De Memorie van Toelichting was 
op bI. 6 op den goeden weg , toen 
zij leerde : llde schuldeischers of de 
curator te hunnen behoeve reali-
seeren niet eigen goederen en rech-
ten , maar die va n hunnen schul-
denaar. Hieruit volgt logisch dat 
zij nimmer meerdere recht en kun-
nen uitoefenen dan hunnen schul-

.denaar toekwamen." 
Dit is juist. Üns Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering houdt 
de juiste verhoudingen in het oog, 
waar het in artikel 505, alinea 5 , 
indachtig is, dat beslag de inschrij-
ving van vroeger wettig verleende 
hyputheek niet verhindert. Maar 
het ontwerp breekt die verhoudin-
gen. 

arrest heeft echter geene jurispru-
dentie gevestigd. Daartegenover 
staan andere rechter lij ke uitspra-
ken in de Memorie van Toelichting 
vermeld, waaraan nog kan worden 
toegevoegd o. a. een vonnis der 
rechtbank te Amstero am van 
September 188!:! (P. v. J. n°. 121). 
Ook buitendien is de leer, in dat 
ééne arrest van den Hoogen Raad 
voor ettelijke jaren aangenomen, 
niet onbestreden gebleven. Zoo bijv . 
betoogt Mr. J. C. DE MAREZ OYENS, 
in zijn werk: llDe beginselen van 
het hedendaagsche faillieten recht", 
blz. 64 , dat de leer van den Hoo-
gen Raad een stelsel is ))dat feitelijk 
het recht op een jus in r e als het 
zakelijk recht zelf behandelt". Op 
dat standpunt steld en zich dan ook 
de bovenbedoelde and ere leden waar 
zij beweren : ))een zakelijk recht 
heeft de kooper of de crediteilr 
wiens hypotheek niet. is ingeschre-
ven niet" . En op datzelfde stand-
punt plaatste zich de Memorie van 
Toelichting , aanvoerende dat llhet 
koopcontract naar ons burgerlijk 
recht aan den kooper niets and ers 
(geeft) dan een persoonl\ik recht 
op levering jegens den verkooper" . 

Of naast dit artikel , het vijfde 
lid van art. 505 W etboek van Bur-
gerl\ike Rechtsvordering ongewij-
zigd kan blij ven bestaan, zal bij de 
invoeringswet nader kunnen worden 
overwogen. 

En waar de Memorie van Toe-
lichting leert lloverschrij ving door 
den kooper na de faillietverklari ng 
eenzijdig bewel'kstelligd , is teitelijk 
indi;idueele executie eener persoonlijke vordering en dus vlak weg in 
strijd met het . wezen van het faillisse ment", daar ziet zij voorbij , dat 
overschrijving altijd eenzijdig plaats heeft, dat , wie koopt, tot die over-
schrij ving, tenzij zijn contract co ntraire bepaling inhoudt , het recht hee ft 
verkregen en dat het is in str\i d met het wezen van het faillissement 
als beslag, om hetzij da t besla!\' , hetzij het louter ten behoeve van dat 
beslag den schuldenaar ontnomen beheer, te doen achteruit werken, ten 
einde onder den ham er der schuld eischers terug te brengen objecten, 
die sine fraud e waren vervreemd . 

Deze nieuwigheid is te bedenkelijker , waar zij geschreven wordt in 
eene wet , die het bu rgerfaillisse ment in voert, een instituut van hetwelk 
niemand a priori zeggen kan , tot welke fijn uitgedachte operatiën het 
de gemeente-aan-lager-wal zal voeren , en waarmee men dus dubbel 
voorzichtig behoorde te zijn. 

Andere leden kond en niet inzien , wat deze geheele argumentatie, het 
jtlS constitutu.m betreffende, met het jus constituendum te maken had. 
Ieder schulrl elscher heeft een verkregen recht , maar alle schuldeIschers, 
voor zoover Z\i geen voorrang hebben , moeten zich in faillissement eene 
gemeenschappelijke vermindering van het provenu hunner vorderingen 

26 
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getroosten. Wie een zakelijk recht heeft staat buiten het faillissement, 
maar een zakelijk recht heeft cle koopel' of cle crediteu r ) wiens hypotheek 
niet is ingeschreven , niet. Hij zou het eerst door overschrijving of door 
inschrijving verkrijgen. Het beginsel, dat geen zakelijk recht bestaat, 
voor onroerend goed zonder openbaarmaking in de publieke registers, 
voor roerend goed zonder beût, is een goed en heilzaam . beginsel , het-
welk een nieuw faillissementsrecht allerminst behoort te miskennen. 

Men wees er verder op, dat .. hypotheek wel eens verleend wordt en 
juist niet ingeschreven, om het krediet van den schuld enaar niet te 
benadeelen . Wanneer nog nà de faillietverklaring zoodanige hypotheek 
geldig zou kunnen ingeschreven worden, zou aan den houder van die 
stille hypotheek een voorrecht gegeven worden boven andere schuldeischers, 
die wellicht juist krediet hebben gegeven, omdat zij het goed van hnnnen 
schuldenaar onbezwaard dachten. 

Het eenige, dat wellicht met de billijkheid zou zijn overeen te bren-
gen , zou dit zijn, hem, die geheel te goeder trou w had gehandeld, maar 
wien wegens het zeer spoedig daarop volgend taillissement de tijd voor 
de overschrijving of inschrijving ontbroken had, daartoe 
het ingetreden faillissement nog ged urende een korten termij n na het 
passeeren der akte de gelegenheid te laten. 

Maar zelfs als de quaestie zóó gesteld werd, vroeg men of het denkbaar 
wa,>, dat het faillissement de handeling zoozeer op den voet zou volgen, 
dat bij behoorlijke activiteit de gelegenheid tot vroegere inlevering der 
akte bij den hypothee){bewaarder zou ontbroken hebben. 

Op de antinomie tusschen dit art. 35 en art. 505, alinea 5 Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering werd door verschi ll ende leden gewezen. 
Zij vroegen of, indien het eerste onveranderd bleef, het laatste kon blijven 
bestaan. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(27 September 1893). 

De heer V AN LIER: Wanneer ik eenige bezwaren opper tegen de bepaling ver-
vat in art. 35 van dit ontwerp, dan is het niet om daardoor het ontwerp in zijn 
geheel te bestrijden, waaraan ik gaarne zonder reserve mijne goedkeurende stem 
zal geven, maar alleen om eenige punten onder de aandacht van den Minister te 
brengen, punten van bezwaar ontleend aan de practijk, om, indien later mocht 
blijken in het practische leven dat mijne bezwarell gegrond waren, deze kunnen 
overwogen worden, indien tot eenige wijziging in het ontwerp werd besloten. 

Volgens art. 35 van het ontwerp kan geene overschrij ving geldig geschieden 
na het faillissement van eene akte vóór het faillissement verleden, en evenmin 
eene inschrijving worden genomen van eene hypotheek voor het ge-
passeerd. 

In het Voorloopig Verslag worden de bezwaren tegen deze bepaling uiteengezet 
en de Minister slnit zich in zijne Memorie van Antwoord daarbij aan, er de 
opmerking aan toevoegende, dat de bezwaren gelden een recht, eel! beginsel in 
ons Burgerlijk Wetboek gesanctionneerd, dat niet door contract, maar eerst door 
traditie eigendom, het zakelijk recht wordt verded.igd. 

De bezwaren dool' verschillende leden in het Voorloopig Verslag ontwikkeld, 
zien hierop, dat door dit artikel op verkregen rechten inbreuk wordt gemaakt. 
U it de omstandigheid dat de koopel' zich in den regel , indien het tegendeel niet 
is bedongen, de levering verzekert dool' ving van den titel zonder mede-
werking van den verkooper, dat de crediteur eene inschrijving neemt na het 
passeeren del' obligatie zonder medewerking van den debiteur , blijkt dat hÜ daartoe 
had een verkregen recht. En nu wijst men er op in het VOJrloopig r c!'èbg , Lat 
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op deze verkregen 1'echten door het bestreden artikel inbreuk wordt gemaakt, 
verkregen rechten die een deel van het vermogen uitmaken. 

In het Voorloopig Verslag vindt die stelling ook bestrijding en wordt er op 
gewezen dat de quaestie, daargelaten het in jure constituendo , geoorloofd is een 
ander beginsel daaromtrent aan te nemen. De Minister voegt er niet ten onrechte 
aan toe, dat in elk geval naar het bestaande recht de kooper slechts heeft eene 
personeeJe actie, geen j us in re , en er geen reden is om den kooper, die eene 
personeele actie heeft, hooger te stellen dan iederen schuldenaar die eveneens eene 
personeele actie heeft. 

Deze beginselstrijd laat ik rusten, omdat ik naar streng recht desnoods met 
het laatste principe zoude kunnen medegaan. 

Maar ik heb hier een paar bezwaren, die ik ontleen aan de practijk. 
En wel in de eerste plaats eeu bezwaar ten aanzien van het recht van den 

kooper, hetwelk thans vervalt, om zich door overschrijving van den titel de le-
vering te verzekeren na het faillissement. Wat toch is het geval", indien men koopt 
tegen contante betaling? Koopt men bijv. een paard en betaalt men het bij de 
levering, dan wordt men eigenaar. 

Bij onroerend goed is het iets anders. Koopt men een hofstede, die men contant 
wil betalen, dan geschiedt de betaling bij het passeeren der akte, doch dan wordt 
men nog geen eigenaar. Maar indien nu na het passeeren der akte en vóór de 
overschrijving daarvan de verkooper failliet gaat , dan heeft men wel eene per-
soneele actie tegen den verkooper, maar het eigendom krijgt men niet. 

En nu klemt dit bezwaar niet zoo sterk bij eventueelen gewonen verkoop uit 
de hand, omdat, vooral met het oog op deze bepaling, de kooper invloed kan en 
zal uitoefenen op de keuze van den ambtenaar die de akte maakt. Deze kan dan 
zorgen, dat die overschrijving zoo spoedig mogelijk plaats heeft. Trouwens, het 
zal altijd wel eene groote exceptie zij n - gelijk ook door den Minister is opge-
mel'kt - dat het faillissement het contract zoo op staanden voet volgt. 

Maar hoe gaat het nu bij publieke verkoopingen? Daar heeft de kooper geen 
invloed op de conditiën van verkoop; die conditiën zijn vooraf gesteld, en hij zal 
moeten betalen op de gestelde termijnen, somtijds na korteren dan eens na lan_ 
geren tijd. Aan die voorwaarden zal hij moeten voldoen , onverschillig of de akte 
al of niet is overgeschreven. Daar hij nu geen cliënt is van den ambtenaar, die 
VOOr het publiek zit en de verkooping houdt, kan hij dus niet zorgen, dat de 
overschrijving zoo spoedig mogelijk plaats heeft. Hij heeft daarop geen invloed. 
De ambtenaar beschikt over een termijn van zes maanden , en dit nu kan zeer 
ten pl'aejudice zijn van een gegadigde, die op eene vreemde plaats komt koopen. 

In zekere mate geldt dit ook voot hypotheken. Een hypotheek wordt namelijk 
gepasseerd, de inschrijving volgt niet onmiddellijk, maar er is een korte tusschen-
tijd. In dien tusschentijd failleert de debiteur en nu kan de crediteur zich geene 
preferen tie meer verschaffen. 

Nu geef ik echter al dadelijk toe, dat de nieuwe, bepaling beter is dan de 
vroeger vigeereude, waarvan inderdaad zeer veel misbruik werd gemaakt. Toen 
namelijk contracteerde men dikwijls hypothecaire obligatiën, zonder die te laten 
inschrijven, en op die wij ze behield de debiteur een onverdiend crediet. Het pu-
bliek toch dat met hem handelde en zag dat zijn goed vrij was van hypothecaire 
inschrij vingen, meende hem gerust te kunnen ·crediteel'en. Op die wijze werd dus, 
een voudig door de bepaling dat de inschrij ving later zou volgen, meermalen een 
on verdiend krediet ver kregen. 

Aan dit euvel nu is door de bepaling in dit wetsontwerp de bodem ingeslagen. 
Maal' had dit ook niet knnnen geschieden dool' voor de inschrij ving een zeer kor-
ten termijn te noemen - niet na het faillissement - maal' na het passeeren der 
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akte? Op die wijze had men namelijk tevens het bezwaar vermeden, dat nu o,nt-
staat do,o,r art. 35, bij de hYPo,theek to,t zekerheid vo,o,r de betaling van ko,o,p-
penningen bedo,ngen. 

De vraag is ho,e te handelen, ingeval gevo,lg mo,et wo,rden gegeveu aan het 
vo,o,rschrift van art. 1227 Burgerlijk Wetbo,ek. Vo,lgens dat artikel to,r.h heeft de 
verko,o,per een vo,o,rrecht o,P de ko,o,Ppenningen, indien hij slechts zo,rgt, dat de 
inschrijving binnen acht dagen na de o,verschrijving plaats heeft. Maar ho,e dan, 
ingeval iemand vier dagen na de o,verschrijving failleert en er no,g geen hyPo,-
thecaire inschrij ving is geno,men? 

Ik gelo,o,f, dat deze bezwaren inderdaad niet Zo,o, gering zijn te achten, al is 
het mo,gelijk, dat zich - gelijk meermalen gebeurt - in de practijk middelen 
do,en kennen, o,m die"euvelen te keeren o,f althans to,t een minimum tereduceeren. 

Ik vo,o,r mij ben ten 'minste vo,o,rnemens in de practijk te trachten zo,o,veel 
mo,gelijk de belangen mijner cliënten in o,vereenstemming met de vo,o,rschriften 
dezer wet te behartigen, do,ch het blijft een bezwaar. Het Zo,U vo,o,rzeker vo,o,r de 
practijk eene guustige uitwerking gehad hebben, indien aan elke o,verschriiving 
en aan elke inschrijving eene ko,rte termijn ware verbo,nden. 

De practijk zalleeren in ho,evene die bezwaren gewichtig zijn en bij eene 
eventueele wijziging der wet beveel ik deze punten aan de aandachtige o,verweging 
van den Minister aan. 

De heer VLIELANDER HEIN: ... , In de derde plaats no,g een wo,o,rd o,ver art. 
35, betreffende welk artikel ik mij geheel aansluit bij de bij uitstek practische 
o,ntwikkeling der bezwaren, zo,o,als de geachte afgevaal'digde de heer vau Lier 
die o,ntwikkeld heeft. 

Uit art. 35, zo,o,als het daar geschreven is, Vo,lgt dat, wauneer iemand Vo,l-
ko,men te go,eder tro,uw heeft geko,cht een o,nro,erend go,ed, het heeft betaald, ja 
zelfs in het werkelijk bezit er van gesteld is, hij no,chtans, treedt er een faillis-
sement in, vóórdat zijne akte in de o,penbare registers is ingeschreven, ten · bate 
van de schnldeischers zal wo,rden gedepo,ssedeerd, welke schuldeischers zich met 
het go,ed, als beho,o,rende to,t den bo,edel, zullen betalen o,m hem, ko,o,per, te la-
ten staan met eene co,ncurreerende schuld vo,rdering in het faillissement. 

Dit acht ik een o,nrecht. In de Memo,rie van To,elichting wo,rdt erkend, dat 
men hier eene regeling o,ntwierp in strijd met de leer, uitgedrukt in het arrest 
van den Ho,o,gen Raad van 1875. Die Memo,rie vo,egt er evenwel bij, dat die leer 
niet o,nverdeeld bijval had gevonden, want dat bij een later vo,nnis van de recht-
bank van Amsterdam een ander stelsel was aangeno,men. 

Dit laatste zou misschien meer indruk o,P mij maken, wauneer niet tevens uit 
de Memo,rie van To,elichting bleek, dat diezelfde rechtbank eenige jaren te vo,ren 
eell vo,nnis had gewezen, waar bij zij zich met de leer van den Ho,ogen Raad ge-
heel en al vereenigde. 

Ik gelo,o,f altijd no,g, dat de leer van den Ho,o,geu Raad de juiste is. 
lntusschen, niemand zal verlangen dat ik daaro,ver hier eene academische 

verhandeling zal ho,uden. Het zij mij alleen vero,o,rlo,o,fd el' aan te herinneren, 
dat geno,emd arrest is uitgespro,ken in o,vereenstemming mel de co,nclusie van 
den pro,cureur-generaal Smits. En w"ar nu misschien niet mo,cht passen een ver-
mo,eden van juistheid af te leiden uit de perso,o,nlijkheid van hen die het arrest 
wezen, o,mdat dat nu levenden Zo,u betreffen, de Minister zal gewis er niets o,P 
willen afdingen wanneer ik zeg, dat de pro,cnreur-generaal, o,vereenko,mstig wiens 
ad vies het arrest is gewezen en die o,verleden is, bekend sto,nd als een o,nzer beste 
juristen. 

Do,ch bescho,u wen wij de zaak eens van een anderen kant, van den kant van 
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het fatsoen, want ook hier, gelijk in zoo vele dingen, gaan recht en ordentelijk-. 
Ofschoon de Minister, op eene andere plaats in de Memorie van Toelichting, 

er tegen heeft gewaarschnwd om bij de regeling van het faillissement in te 
grijpen in de instituten van het burgerlijk I'echt, zoo wil ik niettemin toegeven 
dat het hier in jlwe constituendo den wetgever in beginsel volkomen vrijstaat 
van het gemeene recht af te wijken; maar dan is ook de eerste vraag: is daar-
voor eene behoorlijke reden? Dit nu betwijfel ik hier in hooge mate. Het recht van 
den crediteur is, dat hij betaald worde met het goed van den failliet; meel' niets. 
Het is eene groote verdienste van de Regeering, dat zij duidelijk in het licht 
gesteld heeft dat het faillissement, althans civiliter , niets anders is dan een al-
gemeen beslag op de goederen van den debiteur. Het karakter nu er een beslag 
en eene executie is dat de crediteur het goed van den' debiteur neemt om zich 
met de opbrengst te betalen . Maar wat volgt daaruit? Dat de crediteur zich zelf 
niet betalen mag met goed, waarmede de debiteur zelf zijn creditenr niet zou 
mogen betalen. 

Het zal wel vaststaan dat, wie van daag zijn onroerend goed verkoopt aan 
een <lerde, een schelmstuk verricht, wanneer hij morgen datzelfde goed aan een 
ander verkoopt of er zijn schuldeischers mede betaalt. Zoo iets zweemt naar het 
misdrijf , dat men vroeger stellionaat noemde. En zou die daad, die, gedaan door 
den debiteur, een schelmstuk ware, nu eene behoorlijke worden, waar zij ge-
schiedde door den crediteur of door den curator? 

Het antwoord op die vraag zal ik wel niet behoeven te geven; dat zal ieder 
voor zich wel gereed hebben. 

Men make dus geene specieuse onderscheidingen, die, werden zij dool' mij in 
zulk een geval aangevoerd, mij misschien voor avocasseriën zouden worden aan-
gerekend, en zegge niet: degene die het onroerend goed gekocht heeft, maar het 
nog niet heeft laten overschrijven, heeft nog geen zakelijk, maar slechts een 
persoonlijk recht tot levering; want daarmede maakt men niet goed wat niet 
behoorlijk is . 

Het faillissementsrecht is bij ons altijd in dezen zin toegepast, dat wie recht 
had op de uitlevering eener bepaalde zaak, die nog in den boedel zich bevonÜ, 
buiten het konkurs bleef en zijne zaak terugkreeg. 

Indien bijv. een kleermaker failliet gaat, krijgt de klant zijn jas terug, wan-
neer die in den winkel tel' reparatie ligt. Deze regel is altijd in acht genomen, 
zoowel bij groote als bij kleine boedels. 

Wanneer een bankier failliet ging, is altijd geobserveerd, dat, wanneer in zijne 
brandkast trommels gevonden werden van menschen, wier effecten door den bankier 
geadministreerd werden, die effecten aan de rechthebbenden teruggegoven werden. 

Men pleitte noch in het eene, noch in het andere geval : gij hebt op uwe jas 
en op uwe stukken geen zakelijke actie meer, doch slechts eene persoonlijke tot 
uitlevering, die zich iu schadevergoeding oplost, doch men gaf terug. 

Men moet mtjns inziens dan ook blijven uitgaan van het behoorlijke beginsel : 
de crediteur mag niet executeeren het goed hetwelk de debiteur hetzij dan door 
eene personeele, hetzJj met een zakelijke actie, verbonden is om aan een derde 
uit te leveren. 

Men vergete ook niet dat eene zekere en bepaalde zaak aan een ander verkocht, 
van het oogenblik van dien verkoop voor risico van den k00per is, zood at de 
wet het geval zóó beschouwt alsof tnsschen kooper eu verkooper de zaak reeds 
is geleverd en bij den verkooper nog slechts in bewaring is. 

Van welke zijde men de zaak dns beschouwe, er wordt in art. 35 van een 
beginsel van recht en billij kheid afgeweken. 
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Nu wil ik het oog niet sluiten voor de opmerking van den eersten geachten 
spreker, dat wanneer de zaak geheel ongeregeld werd gelaten de mogelijkheid 
bestond dat derden in den waan konden verkeeren dat een debiteur een grooter 
krediet verdiende dan hij in werkelijkheid waard was. 

Maar daargelaten dat dit euvel zich, onder allerlei omstandigheden, dagelijks 
in de maatschappij voordoet, zood at eene regeling om zulks te verhoeden minder 
in dit wetsontwerp tehuis zou behooren dan in het gemeene recht, zoo zou, indien 
men in dat opzicht iets had willen doen, men het anders hebben moeten aanleg-
gen. Men zou dan, zooals de geachte spreker heeft betoogd, niet verder mogen 
gaan dan aan de omstandigheid dat er onroerend goed' geruimen tijd voor het 
faillissement was overgedragen, zonder opgevolgde overschrijving, het vermoeden 
te verbinden dat aan die overdracht iets kleefde wat niet pluis was en op grond 
van het vermoeden alsnog weigeren den kooper , het goed over te laten, M<lar ook 
dan zou tegen dit vermoeden het leveren van tegenbewijs, goede trouw, moeten 
overgelaten worden. Zooals de zaak nu geregeld is, wordt het doel verre voorbij-
gestreefd. 

De heer SMIDT, Ministe.' van Justitie: De geachte afgevaardigden uit DrentQ 
en uit Zuidholland hebben de aandacht gevestigd op art. 35 , volgeus hetwelk de 
inschrijving van eene hypotheek of de overschrijving van eene koopakte niet meer 
geldig geschieden kan na den dag van de faillietver klaring. 

De beide geachte sprekers zijn het onderling niet eens wat betreft het jnridieke 
beginsel. 

De geachte afgevaardigde nit Drente heeft zich kunnen vereenigen met het 
beginsel hetwelk aan deze bepaling ten grondslag ligt. Maar wanneer ik den ge-
achten afgevaardigde uit Znidholland goed heb begrepen, is hij van meening dat 
hier inbreuk zou worden gemaakt op de tot nu toe aan de koopers van vast 
goed, ook vóór de levering, toegekende rechten. 

De laatste geachte spreker heeft reeds terecht gezegd dat men hier niet kan 
treden in academische twistvragen; ik wil er dus alleen dit van zeggen, dat 
overgang van eigendom naar ons recht, in tegenstelling met het Fransche recht, 
niet plaats heeft zoolang de levering niet is geschied en men dus niet kau spre-
ken van een eigenaar zoo lang aan hem niet is geleverd. Daarop bernst de bepa-
ling van art . 35. 

Nu kan men zeggen, gelijk de geachte afgevaardigde uit Drente, juridisch 
moge dit juist zijn, practisch is het niet, en het onbillijk vinden, dat iemand 
aan wien verkocht is, maar die verzuimd heeft zijne akte te lateu overschrijven, 
daardoor niet den eigendom verkrijgt, waarop hij toch volgens zijn titel recht heeft. 

Maar wij mogen toch niet voorbijzien dat wij, sprekende hetzij van een koo· 
per, hetzij van een huurder , welke gecontract.eerd hebben met iemand die failliet 
gaat, altijd een voor den contractant nadeelig en lastig geval hebben waarin met 
de moeilijke omstandigheden te rekenen is. 

Men is in zulk een geval altijd van minder conditie dan wanneer meu te doen 
heeft met iemand die solvabel is. Wil men in dergelijke gevallen voor kooper of 
hunrder een bijzonder recht vindiceeren, dan wordt op die wijze eigenlijk buiten 
de wet om een privilege geschapen voor sommigen, die zekere rechten hebben op 
het vermogen van den gefailleerde. 

Maar aan den eenen crediteur zal dan eeu voordeel worden geschonken ten 
nadeele van een anderen crediteur. 

Ook uit een practisch oogpunt echter beschouwd verdient, naar het mij voor-
komt, deze bepaling alle aanbeveling, Wanneer iemand een hypotheek bedongen 
heeft en hij laat de akte daarvan niet op denzelfden dag inschrijven, of wanneer 
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iemand een goed heeft gekocht en hij zorgt bij betaling niet voor overschrijving 
van den titel, dan zullen zy, gelijk het in andere omstandigheden van het leven 
ook dikwerf gaat met hen die niet voor hun recht zorgen, bedrogen uitkomen. 
Maar wanneer men tijdig zorgt voor inschrijving of overschrijving dan zal niemand 
van art. 35 eenigen last ondervinden. . 

De q uaestie heeft bovendien nog eene andere zijde: indien men volkomen vrij' 
heid geeft de hypotheken te doen inschrijven en de koopakten te doen overschrij-
ven na de faillietverklaring , in welken toestand zal men dan komen? Immers 
in dezen, dat dan vrijelijk en met gerustheid zal geleverd worden aan, en ge-
handeld met schuldeuareu, die blijkens de openbare registers onbezwaard goed 
bezitten, terwijl zij op verborgeu wijze door titels eu borderellen, die niet ziju 
overgeschreven, reeds lang hun eigendom haddeu bezwaard of. vervreemd. 

Ja, wanneer men aldus op clandestine wijze onzekerheid. zou scheppen, waar 
zekerheid kan bestaan, geloof ik, dat meu in het algemeen aan de goede trouw 
en het openbaar krediet oueindig meer afbreuk zou doen dan door de thans voor-
gestelde regeling. 

Dan is er nog een klein schrikbeeld voorgehouden, zooals dat in de discussie 
over dit wetsontwerp reeds meermalen is gedaan. Misschien is het niet zoo door 
den geachten afgevaa,rdigde uit Zuidholland bedoeld, maar de woorden van dien 
geachteu afgevaardigde hebben den indruk gemaakt, alsof iemand, wiens eigen 
goed zich bevindt in den boedel van een gefailleerde, dat goed uiet zou kunnen 
t erugvorderen. Doch dit is volstrekt niet het geval. J emand , die een jas bij een 
kleermaker in reparatie heeft gegeven, of effecten in de brandkast van een bankier 
heeft liggen , kan zijn eigendom onder alle omstandigheden terugvorderen. Ik zie 
niet in , dat art. 35 daartegen een beletsel zou opleveren. Het staat daarmede 
zelfs in geen verband. 

Op dit punt kan men zich dan ook gerust bij art. 35 neerleggen. Trouwens, 
al ware er in art. 35 iets on billijks gelegen tegenover derden , dan zou ik meenen 
dat het toch, als volkomen juridisch juist, behouden zou moeten blij ven, en dat 
op zij n meest voor de bij zondere gevallen, die men op het oog heeft, eene speciale 
regeling zou behooren te worden getroffen. Art. 37 maakt daaromtrent reeds eene 
bijzondere regeling. Ik laat daar of men zich al dan met art. 37 kan ver-
eenigen - over ieder artikel kan natuurlijk verschil van gevoelen bestaan - maar 
het is niettemin een feit, dat art. 37 de zaak regelt. Bedoeld artikel toch luidt: 
"Indien eene wederkeerige overeenkomst ten tijde van de faillietverklaring zoowel 
door den schuldenaar als door zijne wederpartij in het geheel niet of slechts ge-
deeltelijk is nagekomen. is deze laatste bevoegd den curator te sommeeren binnen 
acht dagen te verklaren of hij de overeenkomst gestand wil doen. Indien de cu-
rator zich daartoe binnen dien tijd niet bereid verklaart, is de overeenkomst 
ontbonden . en kan de wederpartij voor schadevergoeding als concurrent schuId-
eischel' opkomen; verklaart de curator zich daartoe wel bereid, dan is hij verplicht 
bij die verklaring zekerheid te stellen voor de richtige nakoming der overeenkomst". 

Artikel 36. 
Indiening eener vordering ter verificatie heeft stuiting der 

verjaring ten gevolge. 

O. R. O. Art. 36 (36) = a,rt. 36 der wet. 
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Memorie van Toelichting. 
Art. 36. Dat de faillietverklaring de verjaring behoort te stuiten is wel 

eens beweerd, evenwel ten onrechte. De uitoefening van het vorderings-
recht toch wordt door faillissement van den verplichte in geen enkel 
opzicht belet of belemmerd. Alleen is voor vorderingen, gericht op vol-
doening uit den boedel, een eigenaardige rechtsgang voorgeschreven, 
het zoogenaamde verificatie-proces, hetwelk een aanvang neemt met de 
indiening der vor<lering bij den curator, wat reeds op den dag zeI ven 
der faillietverklaring kan geschieden. 

Niet de faillietverklaring, maar de indiening der vordering, welke een 
daad van rechtsvervolging is, moet dus stuiting <lel' verjaring teweeg-
brengen '). 

G. O. art. 36 = art. 36 der wet. 

Artikel 37. 
Indien eene wederkeerige overeenkomst ten tijde van de fail-

lietverklaring zoowel door den schuldenaar als door zijne weder-
partij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen, 
is deze laatste bevoegd den curator te sommeeren binnen acht 
dagen te verklaren of hij de overeenkomst gestand wil doen. 
Indien de curator zich daartoe binnen dien tijd niet bereid ver-
klaart, is de overeenkomst ontbonden en kan de wederpartij 
voor schadevergoeding als concurrent schuldeischel' opkomen; 
verklaart de curator zich daartoe wel bereid, dan is hij verplicht 
bij die verklaring zekerheid te stellen voor de richtige nako-
ming der overeenkomst. 

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op overeenkomsten, 
waarbij de verbintenis van den gefailleerde eene uitsluitend dool' 
dezen persoonlijk te verrichten handeling inhoudt. 

O. R. 0 .. Art. 37 (37). Indien eene wederkeerige overeenkomst ten 
tijde van de faillietverklaring zoo wel door den gefailleerde als door 
den aan hem verbonden persoon nog in het geheel niet of slechts 
ge<leeltelijk is nagekomen, is deze laatste bevoegd den curator te 
sommeeren binnen vijf <lagen te verklaren of hij de overeenkomst 
gestand wil doen. Indien de curator zich daartoe binnen dien tijd 
niet bereid verklaart, is de overeenkomst ontbonden en kan de 
mede-contractant des gefailleerden voor schadevergoeding als con-
current-schuldeischer opkomen; verklaart de curator zich daartoe 
wel bereid, dan is hij verplicht bij die verklaring zekerheid te 
stellen voor de richtige nakoming der overeenkomst. 

Deze bepalingen z\jn niet toepasselijk op overeenkomsten, waarb\i 
de verbintenis van den gefailleerde eene uitsluitend door dezen 
persoonlijk te verrichten handeling inhoudt. 

I) Verg. Mr. OYENS. bI. 83. 
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Memorie van Toelichting. 
Art. 37. Uit haren aard oefent de faillietverklaring op bestaande we-

derkeerige overeenkomsten niet den minsten invloed uit ; de verbinte-
nissen van den gefailleerde en diens mede-contractant worden er niet 
door gewijzigd. Dit levert geen moeilijkheden op waar aan de overeen-
komst aan eelle zijde geheel is vo ldaan; feitelijk is de positie van partijen 
dan dezelfde als bij eene eenzijdige overeenkomst. Heeft de gefailleerde 
aan zijne verplichtingen voldaan, de curator zal de contra-praestatie te 
zijner tijd voor den boedel ontvangen of opvorderen. Heeft de mede-
contractant des gefailleerden zijnerz\ids voldaan, hij zal, indien de praes-
tatie des gefailleerrlen in eene geldschuld bestaat , voor het bedrag daarvan, 
indien zij een anderen inhoud heeft, overeenkomstig art. 133 L 1331 voor 
de geschatte waarde, als concurrent schuldeischer opkomen, of wel ont-
binding der overeenkomst vragen en vervolgens voor schadevergoeding 
als concurrent. schuldeischer optreden. In elk geval weet hij a priori, 
dat hij niet op nakoming der verbintenis van de zijde des curators heeft 
te rekenen en kan h\i daarnaar zijne maatregelen nemen. Wanneer 
daarentegen de wederkeerige overeenkomst ten tijde van de faillietver-
klaring zoo wel door den gefailleerde als door den aan hem verbonrlen 
persoon nog in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen, 
wordt de positie van den mede-contractant door het faillissement een 
uiterst moeilijke. Zeer zeker zal hij zijnerziJds niet behoeven te praes-
teeren , zoolang de curator zich niet bereid verklaart de verplichtingen 
des gefailleerden tf'D vnlle te vervullen, zal men nimmer kunnen bewp--
ren dat hij verplwm zuude zijn z\ine verbintenis na te komen om dan 
voor de cóntra-praestatie des gefailleerden eene co ncu rrente vorriering 
tegen den boedel te verkrijgen, maar desniettemin zal hij al het nadeel 
daarvan ondervinden, dat hij niet a priori weet, wat de curator op den 
dag der vervulling zal doen, of deze zal nakomen, dan wel het in het 
belang van den boedel achten om in gebreke te blijven, en zich bloot 
te stellen aan eene ontbindings- of schadevprgoedingsactie, welke laatste 
de mede-contractant niet anders dan als concurrent schuldeischer zal 
kunnen doen gelden. Die onzekerheid omtrent den definitie ven UItslag, 
die h()m noodzaakt om op beide eventualiteiten, zoo wel van nakoming 
als niet-nakoming, voorbereid te zijn , kan hem grpote schade toehren-
gen, vooral wanneer de overeen I;omst in een koop of verkoop op termijn 
bestaat. !\foet h:ij zich al niet gereed houden tot leveren'? Zal hem 
al dan lliet door den curator , die de zaken des gefailleerden heeft voort-
gezet, geleverd worden'? Moet h\1 in verband daarmede al dan niet 
maatregelen nemen om van elders te betrekken wat hij van den failliet 
bedongen heeft '! De bill\ikheid vordert dus den mede-contractant het 
recht <toe te kennen, dat hem kenbaar worde, waaraan h\i zich 
te houden heeft, als het faillissement van den kooper of verkooper hem 
daaromtrent in onzekerheid hrengt. 

Artikel 37 omschrijft en normeert dit recht. Den curator wordt de 
plicht opgelegd binnen een redel\jken term\jn (5 dagen) te verklaren 
wat hij doen zal. Verldaart hij niet te kunnen nakomen, dan is daarmede 
ipso jure de overeenkomst onthonden, dus zonder dat eene nadere ver-
klaring des rechters. noodig is. De mede-contractant wordt nu concurrent 
schuldeischer ,·oor schadevergoeding wegens niet-nakoming. Verklaart de 
curator zich tot die nakoming bereid dan bl\jft de overeenkomst stand 
houden. Opdat die laatste weg echter niet lichtvaardig worde inp"esla;;en, 
zal de curator verplicht zijn voor de richtige nakoming zekerheid te 
stellen. De mede-contractant moet, waar nakoming gekozen is, redelij-
kerwijze ook op nakoming kunnen rekenen; nu hij staat tegenover een 
faillieten boedel, zal alleen zekerheid hem dat vertrouwen kunnen geven. 
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De tweede alinea van het artikel spreekt voor zich zelf. Waar de 
praestatie , waartoe de gefailleerde verplicht is, uitsluitend door hem 
persoonlijk kan worden verricht, kan de curator geen beslissing nemen 
over de al of niet nakoming, die geheel van den wil des gefailleerden 
zal afhangen. Bij dergelijke overeenkomsten moet de mede-contractant 
den loop der dingen afwachten. 

Van bestaande faillietenwelten bevat alleen de K. 0., die het eerste 
voorbeeld eener regeling van deze materie gaf, in § 15 eene analoge 
bepaling '). 

Advies van den Raad van State. 
Art. 37, 1ste lid. Het komt den 

Raad van State voor , dat alleen 
dan als eene wederkeerige over-
eenkomst ten tijde van de failliet-
verklaring zoowel door den gefail-
leerde als door den aan hem ver-
bonden persoon nog in het geheel 
niet is nagekomen, deze bepaling 
behoort te gelden . Anders toch zoude 
de curator het in zijne hand heb-
ben eene overeenkomst te doen 
vervallen, die reeds gedeeltelijk is 
uitgevoerd. Alleen dan als de zaak 
nog in haar geheel is, behoort de 
ontbinding, waarvan hier sprake 
is , plaats te kunnen vinden. Daarom 
dienen, naar het oordeel van den 
Raad, de woorden ot slechts ge-
deeltelijk hier te vervallen. 

Den curator wordt in deze bepa-
ling een termijn "an vijf dagen 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 37, 1ste lid. De woorden 

»of slechts moeten naar 
het oordeel van den ondergetee-
kende niet vervallen, omdat ook 
voor gedeeltelijk uitgevoerde weder-
keerige overeenkomsten de regeling 
van het artikel, gel\ik in de Memorie 
van Toelichting is uiteengezet, noo-
dig is. Dat zulks, gelijk de Raad 
van State beweert, zou behooren 
te geschieden, omdat de curator 
het anders in zijne hand zou heb-
ben eene. o){ereenkomst te doen 
vervallen, . die reeds gecteeltel\ik is 
uitgevoerd , kan de ondergeteekende 
niet· inzien. Immers het artikel is 
voorgedragen juist omdat de curator 
het steeds in zijne macht heeft , 
onverschillig of gedeeltelijke nako-
ming van de z\ide van den gefail-
leerde al dan niet reeds plaats heeft 

I) Over den invloed van het faillissement naar geldend recht op overeenkomsten, 
op' het oogenblik der faillietverklaring slechts aan ééne zijde nagekomen of aan beide 
zljden nog niet of slechts gedeeltelijk vervuld, loopen - bij het volkomen gemis aan 
regeling van het geheele onderwerp - de meeningen zeer uiteen. Men verg. OYEN5, 
t . a. p., Hfdstk. VI. Dat eene vordering tot ontbinding der overeenkomst tegen den 
curator ontvankelijk is, wordt door de jurisprndentie vrij algemeen aangenomen, zie 
vonnis rb. Maastricht, 28 Febr. 1867, M. v. H. dl. 9, bI. 153; id. 28 Mei 1874, W. 
nO. 3999; Hof Leeuwarden. 6 Dec. 1880 en H. R. 16 Dec. 1881 (beide in R . Biibl. 
1882, B, bI. 147 vlg.). Anders rb Heerenveen, 18 Febr. 1880 R. Bijbl. 1880, B, bI. 
325, vernietigd bij het aangehaalde arrest van het Hof te Leeuwarden van 6 Dec. 
1880) en rb Amsterdam, 27 Mr. 1883, W. nO. 4986 en 30 Juni 1887 (P. v. J . 1887, 
nO. 41*), rb. Assen, 15 April 1889, vern. door Hof te Leeuwarden 21 Mei 1890, W. 
nO. 5896. Verg. W. C. WAALRENS, diss. I ets over den invloed van het faillissement op 
het recht om ontbinding van wederku:rige oVe7'eenkomsten te vragen (1884); P. H. HA.A-
NEBRINK , diss. De actie tot ontbinding van de artt. 1302 en 1303 B. W. in verband 
met het faillissement (1885), en C.ApPLEToN, des droits du vendeur à livrer dans la 
faillite de l'acheteur. in Annales de droit commm'cial, I, p. 257 sqq. Verg. over het 
recht van den verkooper om bij faillissement van den kooper tegen levering voldoening 
van den koopprijs te vragen, rb. den Haag. 29 Juni 1883 W. nO. 4966, en 25 Sept. 
1883, W. nO. 5014; verder rb. Rotterdam, 13 Mei 1885 (N. Bijdr. en Bijbl.1885,Afd. 
D, bI. 148 vlg., en de noot der redactie op bI. 153 aldaar). Volgens "en arrest van 
het Hof te 's-Gravenhage van 19 April 1886, W. nO. 5362, is de verkooper verplicht 
aan den curator vau den gefailleerden koop er te leveren, om daarna als concurrent 
schuldeischer voor den koopprijs op te komen. Het recht om ontbinding te vragen 
van koopovereenkomsten betreffende roerende goederen wordt uitgesloten door den 
Code de Comm. belg. rev. (1851), art. 546 al. 1. 
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toegestaan om zich te beraden, of I 
hij de overeenkomst gestand zal 
doen. De Memorie van Toelichting 
noemt dit lleen redelijken termijn". I 
Intusschen kan hij in sommige 
gevallen te kort wezen. De curator 
kan voor het inwinnen der ver-
eischte inlichtingen, het doen der 
noodige onderzoekingen een lange-
ren termijn behoeven. Behoort 
daarom voor de rechtbank niet de 
mogelijkheid te worden opengesteld, 
om, als de curator het ontoerei-
IIende van den in dit artikel ge-
stelden termijn aantoont, dien te 
verlengen'? In het belang des boe-
dels schijnt deze vraag bevestigend 
t.e moeten worden beantwoord. 

!('ehad, door niet-nakoming de over-
eenkomst feitelijk te verbreken. 

Een van vijf dagen om 
zich te beraden of de overeen komst 
gestand zal worden gedaan, blij ft 
de ondergeteekende na aandachtige 
overweging, een Hedelijl,en" dat 
is voldoenden termijn achten, die 
den curator voldoenden tijd laat om 

besluit behoorlijk te overwegen. 
Den rechter, gelijk de Raad van 
State in overweging geeft., de be-
voegdheid toe te kelll.en dien ter-
mijn op verzoek van den curator te 
verlengen , acht de ondergeteekendé 
niet raadzaam, omdat onzekere toe-
standen niet langer dan strikt noo-
dig is moeten duren, en het vooral 
wenschelijk is dat de belangheb-
benden vooruit weten hoe lang dit 
uiterlijk zal zijn. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 37. Eerste lid. Hier ter plaatse, alsmede in de art!. 38 en 40 

[38 en 40], komt voor het woord: llmedecontractant", dat beter ware 
vervangen door »wederpartij". Medecontractant toch is degeen, die in 
vereeniging met den gefai lleerde met een derde contracteert. Tegen deze 
opmerl,ing werd aangevoerd, dat het woord llmedecont.ractant" reeds in 
onze wetboeken in dezelfde beleekenis voorkomt. Men zie b.v. art. 77 
Wetboek van Koophandel. 

Na de sommatie door den medecontractant moet de curator zich bin-
nen vijf dagen verklaren. Mell vergete niet, dat volgens art. 78 1781 
deze, indien er reeds eene commissie uit de schuldeischers bestaat, TIaar 
advies moet inwinnen. Ook vooral met het oog op art. 79 [791 scheen 
de hier aangenomen term\in te kort. Aan de Commissie van Voorberei-
ding kwam de veroediginl< der Regeering van den llOrt.en termijn Ui de 
gedachtenwisseling met den Raad van State niet afdoende vOO['. 

Nog vroel< men, waarom hier geene machtiging van den rechter-com-
missaris is voorgeschreven . Vooral is die wenschelUk, indien er geene 
commissie uit de schuld eischers is benoemd; er bestaat geen reden, 
waarom bedoelde machtiging , evenals in art. 34 [341 dan niet zon wor-
den geëischt. 

Deze bepaling is overigens eene juiste consequentie van ar t. 1515 Rur-
gel'iijk Wetboek. De aandacht werd er evenwel op gevestigd, dat de 
wederpartij de bevoegdheid heeft den curator te sommeeren om zich te 
verklaren , of de overeenkomst gestand wil doen. Hoe nu, als zij van 
deze bevoegdheid geen gebruik maakt 'I Is oan de overeenkomst niet 
ontbonden en moel praesteeren en oe gefai lleerde contra· praesteeren 
in percenten'? Art. 1515 Burgerlijk Wetboek, zoo werd opgemerkt, is 
in dat opzicht voor de wederpartij gunstiger. Bij dat .artikelltan bovendien 
de gefailleerde, en dus een derde ten behoeve van hem, zekerheid stel-
len; bij art. 37 alleen de curator. Moet men, zoo werd ten slott e ge · 
vraagd, aannemen, dat het eerste artikel door het laatste zal komen t.e 
vel'Vallen'! En wal. zal geld en teil opzichte van a rt. 1554 van hetzelfde 
Wethoek'? 

Met deze opmerkingen en vragen konden andere leden zich ten deele 
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wel, ten deele niet vereenigen. Art. 1515 Burgerlijk Wetboek is geheel 
in overeenstemming met het stelsel, in art. 37 van het ontwerp neder-
IleIegd. Maakt de medecontractant als verkooper van de bevoegdheid tot 
sommatie geen gebruik, dan is de overeenkomst niet ontbonden; voor 
den verkooper blijven de bepalingen van art. 1515 dan van toepassing. 
Gaat hij tot sommatie over, dan moet Of de curator zekerheid stellen 

zakelijke, hetz\i persoonlijke zekerheid, en in dit opzicht dus is 
art. 1514 Burgerlijk Wetboek, waarbij de gefailleerde een borg kan 
stellen, geenszins van ruimer strekking), Of de overeenkomiit wordt 
ontbonden en de schadevergoeding betaald. Bedoelde leden zagen dan 
ook niet in, dat art. 1515 Burgerlijk Wetboek door aanneming van art. 
37 van het ontwerp moest komen te vervallen. 

Bij de toelichting van art. 37, zoo werd ten slotte opgemerkt, wordt 
gesproken van schade, »vooral wanneer de overeenkomst in een koop of 
verkoop op termijn bestaat". In verreweg de meeste gevallen zal die koop 
of verkoop ous vallen binnen de bepalingen van het volgend artikel. 

In weerwil van het voorbeeld van art. 77 Wetboek van Koophan-
del en van het onbetwijfelbare der beteekenis, waarin het woord 
»mede-contractant" is gebezigd, moet erkend worden, dat »weder-
partij" juister is en daarom ook hier en in art. 38 L 38] wordt over-
genomen. Dientengevolge luidt het in het eerste lid van art. 37 »door 
den gefailleerde als wederpartij in het geheel nie!." enz. en wordt 
verder »mede-contractant" vervangen door 

Eene geringe verlenging van den termijn, bijv. tot acht dagen, 
heeft geen bezwaar. Maar men ga ook niet verder, want het werd 
niet tegengesproken, wat .naar aanleiding van het advies van den Raad 
van State door de Regeering werd opgemerkt, dat onzekere toestan-
den beperkt moeten worden binnen de engst mogelijke grenzen. 
Voldoende ,reden , om ook in dit geval den curator te binden aan eene 
machtiging, is niet gevonden. Het betreft hier eene daad van gewoon 
beheer, en de sommatie der wederpartij brengt geene wijziging in 
den aard der zaak, die het hier betreft. 

De beteekenis van het art.ikel is, dat aan de wederpartij het recht 
wordt gegeven, den curator te dwingen tot het nemen van eene be-
slissing, die het voor haar van groot belang kan zijn, spoedig te 
kennen. Als zij »van deze bevoegdheid geen gebruik maakt" blijft de 
overeenkomst bestaan, totdat deze ontbonden wordt op grond van 
wanpraestatie , indien deze er is. Indien de curator zijnerzijds hierin 
voordeel ziet, kan daaraan ook volledig uitvoering worden gegeven. 
Men vergelijke de Memorie van Toe1ichting. Ook zal art. 1515 toe-
passelijk als de wederpartij verkooper is. De speciale bepaling 
van art. 1554 blijft, zoolang zij niet wordt atgeschaft, voor de daarin 

genoemde koopovereenkomsten van kracht. 

l Zie voorts op art. 8, hiervoor bI. 286, alsmedè op art. 68l 

G. O. art. 37 = art. 37 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. I Antwoord der Regeering. 
De vraag werd herhaald , voor- De machtiging van den rechter-

komende in het Vers.lag van de I commissaris wordt ingevolge het 
Tweede Kamer waarom in dit ge · tweede lid van art. 68 vereischt. 
val niet machtiging van den rech-
ter-commissaris vereischt wordt. De reden is door den Minister niet 
medegedeeld. 
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Artikel 38. 
Indien in het geval, bedoeld bij het vorige artikel, de leve-

ring van waren, die ter beurze op termijn worden verhandeld, 
bedongen is tegen een vastgesteld tijdstip of binnen een bepaal-
den termijn, en dit tijdstip invalt of die termijn verstrijkt na 
de faillietverklaring, wordt de overeenkomst door de faillietver-
klaring ontbonden en kan de wederpartij van den gefailleerde 
zonder meer voor schadevergoeding als concurrent schuldeischel' 
opkomen. Lijdt de boedel dool' de ontbinding schade, dan is de 
wederpartij verplicht deze te vergoeden. 

O. R. O. Art. 38 (38). Indien in het geval , bedoeld het vorige artikel, 
de le l'ering van waren, die een markt- of beursprijs hebben, 
bedollgen is tegen een vastgesteld tijdstip of binnen een bepaalden 
termijn , en dit tijdstip invalt of die termijn verstrijkt na de fatl-
liet verklaring , wordt de overeenkomst dool' de faillietverklaring 
ontbonden en kan de mede-contractant van den gefailleerde zonder 
mp.er voor scbadevergoeding als conL:urrent schuldeiscller opkomen. 
Lijdt de . boedel door de ontbinding schade dan is de mede-con-
tractant des gefailleerden verplicht deze te vergoeden. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 38. De bepaling , in dit artikel vervat is dringend noodzakelijk in 

het belang van het handelsverkeer. Bij afdoeningen op een vastgesteld 
tijdstip of vastgestelden termijn (Fixgeschäfte, futures) van waren, die 
eene geregelde markt hebben., is het voor kooper en verkooper beiden, 
- voor den boedel , althans wanneer de zaken worden voortgezet, zoo wel 
als voor den mede-contractant , - van het grootste belang steeds a priori 
te weten of de overeenkomst gestand gedaan zal worden of niet. Elke 
onzekerheid daaromtrent kan de speculatie in gevaar brengen. Dikwijls 
is het gekochte vóór de leve ring weer verkocht, dikwijls ook bij wan-
praestatie niet dadelijk van elders te betrekken; veelal ook maakt de 
overeenkomst een schakel uit van eene geheele reeks op elkander vol-
gende en aaneensluitende transacties, zoodat wat met een dezer geschiedt 
a llicht reageert op alle andere. Daarom maakt alleen zekerheid, voort-
durende en ongestoo rd e zekerheid omt.rent het lot der overeen komst, 
den termijnhandel mogelijk. Die zekerheid nu kan niet anders verkregen 
worden dan door bedoeld e overeenkomsten door de faillietverklaring van 
een der contractanten ontbonden te verklaren. wat zoilder het minste 
bezwaar kan geschieden omdat de schade, door de ontbinding veroor-
zaakt, in elk ge val op de meest eenvoudige wijze door betaling van het 
koersverschil (indien de boedel de schadevergoeding verschuldigd is , als 
concurrente SL:huld) geliquideerd kan worden '). 

»Lijdt de boedel door de ontbinding schad e, dan is de mede- contrac-
tant des gefailleerden verplicht deze te vergoeden". Deze bepaling wordt 
allee n hier, niet ook iu het vorige artikel gevond en . De reden daanoor 
is duidelijk. In het geval van artikel '.37 [371 heeft de curator de keuze 
om de overeenkomst al of niet te handhaven , naar gelang het een of het 

1) Verg. Mr. B. J . P OLENAAR in Themis 1886, bI. 96 vlg. (recensie van Mr. OYENS 
werk.). 
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ander voor den boedel het voordeeligste is; tot ontbinding zal hij dus 
alleen dan overgaan, wanneer de boedel door de niet-nakoming der 
overeenkomst geen schade lijdt. In het geval van artikel 38 daarentegen 
heeft de curator geen keus; in hel belang van den mede-contractant des 
gefailleerden wordt hier de overeenkomst in elk geval krachtens wets-
voorschrift ontbonden verklaard. Het kan dus evengoed gebeuren dat de 
boedel schade lijdt als de mede-contractant, maar deze behoort dan ook 
evenzeer verplicht te zijn om casu quo aan den boedel de door de ont-
binding te hjden schade te vergoeden, als de boedel op zijn beurt ver-
plicht is tot schadevergoeding indien de mede-contractant schade lijdt. 

Een gebiedend voorschrift, dat de schadevergoeding in elk geval in 
het koersverschil zal bestaan, alsook omtrent de wijze van berekening, 
zooals iu § 16 K_ O. gevonden wordt, is noch noodig , noch wenschelijk. 
In elk concreet geval wordt de beslissing over het een en ander het best 
overgelaten aan het verstandig overleg van belanghebbenden, zoo noodig 
aan den rechter. Een vaste regel loopt allijrl gevaar niet voldoende re-
kening te houden met de eindelooze verscheidenheid der feiten, welke 
hij bestemd is te beheerschen. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 38. De laatste zin van dit artikel (waarin achter schade een komma 

dient geplaatst te worden) bevat eene bepaling, die den Raad van State 
niet juist voorkomt. 

Indien hier alleen bepaald werd, dat des gefailleerden medeconttactant, 
die door de ontbinding bevoordeeld wordt, zijn voordeel aan dèn boedel 
moet afstaan, dan ware uit een oogpunt van billijkheid daar niets tegen 
te zeggen; de faillietverklaring van 'den éénen contractant behoort vuor 
den anderen geene bron van winst 
te zijn. Deze laatste mag niet in 
een gunstiger toestand geraken , 
dan waarin hij zoude hebben ver-
.keerd, als er geen faillissement 
ware ingetreden. Niet in een gun-
stiger voorzeker, doch evenmin in 
een ongunstiger toestand. Dit nu 
kan, zooals deze bepaling thans 
luidt, wél het geval wezen. De 
schade , die de boedel door de ont-
binding lijdt, kan grooter zijn dan 
de winst van dengeen , die met den 
failliet gehandeld heeft, en het ware 
zeer billijk, als in dat geval de 
faillietverklaring eene bron moest 
worden van verlies voor hem, die 
te goeder trouw eene overeenkomst 
van bedoelden aard gesloten heeft 
met iemand, wiens faillissement 
niet aan hem te wijten is. 

Het komt den Raad van State 
voor, dat dit onderwerp beter en 
vollediger geregeld is in § 1G der 
Konkursordnung. Eene bepaling in 
den geest van de tweede en derde 
alinea dier paragraaf ware voor den 
termijnhar:del niet ondienstig, op-
dat omtrent de wijze, waarop de 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 38. De ondergeteekende kan 

zich moeilijk voorstell en dat bij za-
ken als hier bedoeld, namelijk 
terrnijuzakeu, de schade, die de 
boedel do r àe ontbinding lijdt 
grooter zou kunnen zijn dan de 
winst van den geen die met den 
failliet gehandeld heeft. Bei e , 
schade en voordeel, bestaan hier 
in hèt bedrag van het koersversch il. 
Behoud van de voorgestelde lezing 
sc hijnt daarom wenschelijk. 

De Raad kan niet beamen wat 
omtrent de onnoodigheid en on-
wenschelijkheid van de overneming 
van een voorschrift als in 16 K. 
O. is vervat, in de Memorie van 
Toelichting wordt gezegd, en stelt 
daarom de overneming van de twee-
de en derde alinea dezer paragraaf 
voc·r. Gronden voor ten deze 
afwij kend gevoelen van den Raad 
worden intusschen in het advies 
niet aangetroffen, terwijl de onder-
ge-teekende, ook na andermaal het 
bElrekkeilJk betoog in de Memorie 
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schadevergoeding te berekenen is, 
geene onzekerheid besta. Wat om-
trent de onnoodigheid en onwen-
schehjkheid daarvan in de Memorie 
van Toelichting gezegd wordt, kan 
de Raad van State niet beamen. 

van 1'0elichting aandachtig over-
wogen te hebben, daarin geene 
onjuistheid heeft kunnen ontdek-
ken. Aan 's Raads voorstel heeft hij 

gemeend geen gevolg te 
mogen geven. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 38. Dit artikel behandelt ))waren die een markt- of beursprijs 

hebben" - zijn effecten uitgesloten, en zoo ja, waarom? Ook onroe-
rende goederen en incourante goederen zijn natuurlijk vatbaar om op 
termijn te worden verkocht, maar gewoonlijk zal eene koopovereenkomst 
op loopen over goederen, die een markt- of beursprijs hebben. 

Bij termijnzaken , waar de gefailleerde als speculant, uitsluitend als 
kooper of uitsluitend als verkooper, is opgetreden, en hij als zoodanig 
staat tegenover zijne mede-contractanten, zijn de hepalingen van art. 38 
voldoende. De laatste zinsnede zal weinig van toepassing zijn, omdat de 
gefailleerde wel reeds de voor hem voordeelige nog loopende contracten 
zal hebben gerealiseerd . Heeft hij gekocht , en is voor den boedel bij 
ontbinding der overeenkomst verlies, voor dit bedrag zal de verkooper 
als concurrent schuldeischer voor het prijsverschil opkomen. Is zijn mede-
contractant niet verkooper, maar kooper, en verliest de boedel, ' de ge-
volgen zullen dezelfde zijn. 

Veelal echter zal de gefailleerde zijn inkoop op termijn reeds weder 
hebben verkocht, hetzij met winst, hetzij met verlies. In gewone om-
standigheden zou hij de winst genieten, of het verhes bebalen. Bij toe-
passing van art. 38 echter komt de gefailleerde in eene andere positie. 
Zijn boedel zal altijd bevoorrecht worden. Gesteld, hij heeft goederen 
gekoch t tot 40 en weder verkocht tot. 35, hetgeen een verschil in zijn 
nadeel uitmaakt van t 5000. De prijs op het oogenblik der faillietver-
klaring is niet hooger dan 30. Volgens art. 38 - in dit geval zal de 
schadevergoeding immers wel in het koersverschil moeten bestaan, zie 
Memorie van Toelichting - zaf'hij van zijn kooper ontvangen f 5000, 
terwijl zijn verkooper voor f 10,000 als concurrent schuldeischer optreedt. 
In plaats van t 5000 te verliezen, beg'int de boedel met een voordeel van 
f 5000 te genieten; l\Omt er 10 pct. van terecht, dan is de boedel tot 
een bedrag van t 4000 bij die mislukte speculatie bevoordeeld; eerst als 
er 100 pct. wordt uitgekeerd zal feitelijk de overeenkomst het verlies 
opleveren, dat op papier stond, en zonder faillissement gerealiseerd zou 
zijn. Hoe zal het nu, zoo vroeg men, b.V. in dit geval gaan met den 
staat, in art.. 5 bedoeld? Volgens art. 38 zal de schuldenaar onder de 
creditposten niet. hrengen t 5000, maar hij zal f5000 in debet en f10,000 
in credit moeten brengen, 

Hoe men Gperatien van dezen aard ook wenscht te groepeeren, zood ra 
tegenover een inkoop een verkoop staat, geraakt de boen el in eene be-
voorrechte positie. Deze bevoorreehting mag allerminst geduld worden, 
indien, hetgeen zeer vaak geschiedt. de operatie voor rekening van 
derden heeft plaats gegrepen. Een firma heeft bijv. graan- of suikerzaken 
op termijn voor rekening van een handelsvriend gedaan, en de inkoopen 
door verkoopen met winst gedekt, of wel koffieoogsten op deze wijze 
verhandeld. De winsten of verliezen, die door koopers en verkoopers 
genoten of geleden zouden moeten worden, zullen als baten in den boe-
del komen op de wijze, hierbol'en aangeduid . Transactien van dezen aard 
zijn in den handel geene uitzondering; zij zijn regel geworden en zullen 
misschien in omvang t.oenemen. 

Ofschoón blijkbaar, ook volgens de Memorie van Toelichting, dit ar-
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tikel den termijnhandel op het oog heeft , zullen, zooals het artikel luidt, 
bona fide leveringszaken eveneens binnen zijne bepalingen vallen. 

In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt, dat »de schade, 
door de ontbinding veroorzaakt, op de meest eenvoudige wijze door be-
taling van het koersverschil geliquideerd kan worden" ; dat echter »een 
gebiedend voorschrift noch noodig , noch is". Het .schijnt 
intusschen wel noodig, deze materie zoodanig te regelen, dat zij niet de 
bron worde van tallooze processen, en, zonder een bepaald voorschrift 
omtrent den aard der schadevergoeding ontbinding der overeenkomst, 
zal wel het koersverschil als grondslag van vereffening gekozen moeten 
worden, of zullen de pr·:·cessen niet achterwege blij ven. 

floe zal het gaan, werd voorts gevraagd , wanneer bijv. koffie aan den 
gefailleerde moet geleverd worden volgens contract en deze reeds gedeel-
telijk betaald, misschien ook geleverd is 'I Zal ook dan kunnen worden 
teruggevorderd, wat betaald is'! Hierop werd geantwoord, dat terugvor-
dering van het betaalde zal ku nnen plaats hebben, voor zoo ver nog niet 
geleverd is. 

W anneer een fabrikant een overeenkomst tot levering van grondstoffen 
harl gesloten, daarna failleerde en gedurende het faillissement de curator 
de zaak voortzette, dwingt dan, zoo vroeg men, niet dit artikel tot 
ontbinding dier overeenkomst 'I En toch in dit geval zoude vOl' rtdurende 
en ongestoorde zekerheid omtrent het lot der overeenkomst, waarvan de 
Memorie van Toeli chting spreekt , niet ontbreken . 

Is het woord llschade" in de laatst.e zinsnede, zoo werd ten slotte ge-
vraagd, wel juist'! Is wellicht ook »winstderving" bedoeld '! En hoe zal 
deze te berekenen zij n: naar den beursstand op het oogenblik der fail-
lietverklaring, dan wel op dat van het sluiten der overeenkomst '! Indien 
de mede-contractant verkooper is, zal hem dan door deze tweede zin-
snede de hem bij art: '1515 Burgerlijk Wetboek verleende vrijheid zijn 
ontnomen 'I Dit is immers onaannemelijk. 

In het algemeen achtte men de redactie van dit artikel niet gelukkig. 
W el is zij bijna wO<;)f(jelijk overgenomen lIit de Konkursordnung ; maar 
men verj{ete niet, dat in Duitschland door de artt. :l11 , 353 en 357 
A. D. H. de termijnzaken geregeld zijn. 

Waarom zouden effecten uitgesloten zijn'! Zij zijn waren, die toch 
ongetwijfeld een beursprijs hebben . Dat \·oorls de boedel in eene be-
voorrechte positie zal geraken , schijnt geene gegronde grief. De boedel 
zal wel is waar volstaa n met percenten te voldoen, terwijl de schul-
denaar van den boedel integraal moet betalen. Maar is dit niet eene 
eenvoudige toepassing van den algemeenen regel en ware het gerecht-
vaardigd, daarvan hier af te wijken'! Alle sch uldenaren van den boedel 
moeten ten volle betalen; alle concurrente schuldeischers ontvangen 
daarentegen percenten . Zou men daarvan voor het bijzondere geva l 
van dit artikel willen 'I Op welke gronden'! Alleen in geval 
degene, die aan den gefai lleerde op termij n verkocht en degene, die 
,"an hem op termijn kocht, dezelfde persoon is, zal deze zich op 
schuldvergelijking kunnen beroepen. 

Het feit, dat de gefailleerde voor anderen als commissionnair heeft 
gehandeld , kan hierin geene wijziging brengen. Heeft eene reëele 
transactie plaats gehad , de committen t zal van art. 240 Wetboek van 
Koophandel gebruik kunn'en maken. 

Dat het artikel de bron zal worden van tallooze processen, kan ook 
evenmin juist worden geacht. ál s de meening, dat een gebiedend 
voorschrift om het koersverschil als maatstaf voor de schadevergoeding 
aan te nemen, alle processen zou voorkomen. 

Het artikel spreekt wel de ontbinding der overeenkomst uit, maar 
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dit sluit geenszins in zich, dat de curator en de wederpartij niet iets 
anders zouden mogen overeenkomen, met name, dat de curator 'niet, 
ingeval van voortzetting der zaak, de door den failliet gesloten con-
tracten zou mogen vernieuwen. Art. 38 is voornamelijk ,geschreven 
in het belang van hen, die met den failliet hebben ,gebandeld; het 
beoogt, hun zekerheid te verschaffen omtrent het lot der overeenkomst. 
Onderscheid te maken tusschen bona fide leveringszaken en specula-
ties op het koersverschil is niet mogelijk, omdat de laatste transacties 
in dier voege plegen gesloten te worden, dat de kooper de keus heeft 
levering, dan wel oplossing der overeenkomst in eene verrekening 
van het koersverschil te vorderen, soms ook alleen het recht om 
levering te vorderen, waarvan na het verschijnen van den termijn 
wordt afg,ezien. 

llSchade" omvat geleden verlies en winstderving. De beursstand op 
het oogenblik van het sluiten der overeenkomst zal daaromtrent geen 
uitsluitsel kunnen geven, wel daarentegen die op het oogenblik der 
faillietverklaring, wat in het Verslag terecht aldus is begrepen de 
daar gemaakte berekening. 

Als de wederpartij verkooper is, zal zij natuurlijk de vrijheid, bij 
art. 1515 Burgerlijk Wetboek verleend, missen. Immers art. 1515 
o'aat uil van het voortduren der overeenkomst; volgens art. 38 wordt 

ontbonden; uit den aard der zaak is dus naast art. 38 voor toe-
passing van art. 1515 Burgerlijk Wetboek geen plaats. 

Dat artt. 311 en 353 A. D. H. de termijnzaken zouden regelt'n, is 
minder juist. Art. 311 regelt het onderwerp van artt. 1201 en 1202 
al. 2 Burgerlijk Wetboek; art. 353 den tegen markt- of 
beursprijs, niet den termijnkoop. Alleen art. 357 handelt over termijn-
zaken. Het is echter niet duidelijk, welk licht dit artikel over de 
bepaling del· Konkursordnung verspreidt. 

In dit artikel wordt het woord llmedecontractant", hetwelk daarin 
twee keer voorkomt, telkens vervangen door llwederpartij" (zie bij 
art. 37 [37] hiervoor bl;-412). 

Door de Commissie werd de wen-
schelij kheid betoogd, de woorden 
lldie een markt- of beursprijs heb-
ben" te vervangen door »die ter 
beurze op termijn worden verhan-
deld". Daardoor zou, naar het oordeel 
der Commissie, beter uitkomen, dat 
het ontwerp hier uit.sluitend de eigen-
lijk gezegde termijnzaken op het oog 
heeft. De Minister ' verklaarde zich 
hiertoe bereid. 

Voorts werd er door de Commis-
sie op gewezen, dat dit artikel in 
strijd is met art. 232 Wetboek van 
Koophandel, waarbij het recht van 
terugvordering is geregeld. De Mi-
nister antwoordde, dat hierin en in 
andere soortgelijke gevallen, voor 
zoo veel noodig, zal moeten worden 
voorzien bij de invoeringswet, waar-
van in het Verslag ad art. 233 [240] 
van het ontwerp sprake is. 

27 
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M. B. 23 Maart 1893. In art. 38 vervallen de woorden »des gefail-
leerden". 

G. O. art. 38 = art. 38 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Hier wordt door de wet ontbin-

ding eener overeenkomst vastge-
knoopt aan het faillissement, dat 
is aan het algemeen beslag der 
schuldeischers. 

Hoe daarmede te is, dat, 
lijdt de boedel door die ontbinding 
schade, deze schade moet vergoed 
worden door de wederpartij, dat 
is door den medecontractant , die 
aan die ontbinding geheel en al 
onschuldig is, scheen sommigen 
leden een raadsel. 

Antwoord der Regeering. 
ln de Memorie van Toelichting 

is uitvoerig betoogd, waarom in 
het gestelde geval de geleden scha-
de door den medecontractant moet 
worden vergoed. Hierin is niets 
onbillijks gelegen. Deze bepaling 
doet niet anders, dan de gebrui-
kelijke verrekening van het 
verschil mogelijk maken, en sluit 
zich daarmede volkomen aan bij 
de bestaande usanties. Indien de 
waren, die de wederpartij had te 
leveren, eene . hooge re waarde ver-
tegenwoordigen, voorkomt deze be-

paling dat de wederpartij zich met dat koersverschil ten nadeele van den 
boedel verrijke, wat alleszins billijk mag heeten. Wel is waar wordt de 
overeenkomst, krachtens de wet zonder eenige schuld van de wedp.rpartij 
ontbonden, maar hierbij worde niet voorbijgezien, dat art. 38 in de eer-
ste plaats in het belang van hen, die met den hebben ge-
handeld, geschreven is, opdat zij stellig weten waaraan zij zich te houden 
hebben. 

Artikel 39. 
Indien de gefailleerde huurder is, kan zoowel de curator als 

de verhuurder de huur tusschentijds doen eindigen, mits de 
opzegging geschiede tegen een tijdstip, waarop dergelijke over-
eenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen. Bovendien moet 
bij de opzegging de daarvoor overeengekomen of gebruikelijke 
termijn in acht genomen worden, met dien verstande echter, 
dat een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal 
zijn. Zijn er huurpenningen vooruitbetaald, dan kan de huur 
niet eerder opgezegd worden, dan tegen den dag, waarop de 
termijn, waarvoor vooruitbetaling heeft plaats gehad, eindigt. 
Van den dag der faillietverklaring af is de huurprijs boedel schuld. 

O. R. O. Art. 39 (39). Indien de gefailleerde huurder is, kan zoowel 
de curator als de verhuurder de huur tusschentijds doen eindigen, 
mits de opzegging geschiedde tegen een tijdstip, waarop dergelijke 
overeenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen. Bovendien moet 
bij de opzegging de daarvoor overeengekomen of gebruikelijke 
termijn in acht genomen worden, met dien verstande echter, dat 
een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. 
Zijn er huurpenningen vooruitbetaald, dan kan de huur niet eer-
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der opgezegd worden, dan tegen den dag, waarop de termijn, 
waarvoor vooruitbetaling heeft plaats gehad, eindigt. Van den dag 
der faillietverklaring af is de huurprijs boedelschuld. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 39. Zoo omtrent eenig onderwerp wettelijke voorziening noodig 

is gebleken, dan is hel wel omtrent de rechten van den verhuurder in 
het faillissement van den huurder. Niettegenstaande in de vroegere ste-
delijke wetgevingen tal van voorbeelden eener meer of minder goed 
geslaagde regeling dezer quaestie zij n te vinden '), heeft de wetgever van 
1838 haar geheel met stilzwijgen voorbijgegaan. Van de groote, vrij wel 
onoplosbare moeilijkheden daaruit voor de praktijk geboren, weet ieder 
curator t.e spreken. Eene gevestigde jurisprudentie , eene algemeen ge-
volgde praktijk bestaat niet. In elk faillissement beslist de opvatting van 
den curator of van den rechter-commissaris. Dat betrekkelijk zoo weinig 
rechterlijke uitspraken ') zijn aan te wijzen , ligt wel eensdeels daaraan, 
dat de verhuurder, wanneer hij bij het faillissement van zijn huurder 
verliest, meestal weinig I ust gevoelt over de hoegrootheid van dit verlies 
nog een kostbaar proces te voeren, anderdeels daaraan, dat de meeste 
rechter-commissarissen en curators den verhuurder een zeer ruim voor-
recht voor de huurpenningen toekennen. Raad pleging van de rangrege-
lingen zou ongetwijfeld de heerschende verwarring in de praktijk duidelijk 
aan het licht brengen; de hieronder aangehaalde literatuur legt getuigenis 
af van het groote verschil van meening dat de uitleggers der wet ver-
deeld houdt s) . De voorgestelde bepaling tracht hieraan een einde te 
maken door eene zeer eenvoudige regeling, die zoowel met de belangen 
van den boedel als met die van den verhuurder rekening houdt. 

Volgens het Ontwerp wordt door de faillietverklaring de huurover-
eenkomst niet ontbonden, maar zoowel de curator als de verhuurder 
verkrijgt het recht de huur op te zeggen tegen een gebruikelijk tijdstip 
en met inachtneming van dl! gebru)kelijke in elk geval van 
een termijn van 3 maanden. Deze regeling heeft tweeërlei voordeel. In 
de eerste plaats wordt de boedel niet meer belast met het aanhouden 
van de 'huur van localiteiten, waaraan de curator geen behoefte heeft. 
Daarom mag het ook alleszins billijk heeten , dat de huurpenningen van 
den dag der faillietverklaring af integraal uit den boedel voldaan moeten 
worden. De niet-opzegging door den curator toont aan, dat deze de huur 
vooralsnog ten behoeve van den boedel wenscht aan te houden. In de 
tweede plaats kan de verhuurder bijtijds naar een anderen huurder 
omzien en verkrijgt hij zekerheid, dat de curator hem, zoolang de over-
eenkomst met den boedel voortloopt, den huurprijs zal voldoen. Deze 

1) Ordonnantie van Amsterdam van 1659, artt. 21 en ·22, van 1777 art. 63; Or-
donnantie van Dordrecht van 1668, art. 26, en Keur van Rott,erdam van 1703; 0, a. 
te vinden bij CH. ENSCHEDÉ, diss, Het karakter van de huur, benevens zijne toepassing 
in het faillissement, bijlage. . 

') Bekend is het proces GERKEN Ca. Gl:ONERT in drie instanties gevoerd . . Zie vonms 
rb. Amsterdam, 3 Januari 1877 (E . Bijbl. 1877 , B, bI. 28 vlg.), arrest Hof Amster-
dam, 8 Febr. 1878, (R. BIjbI. , 1878, B, bI. 176 vlg.), en arrest Hooge Raad, 28 Febr. 
1879 (R. Bijbl., 1879, B, bI. 122). Verg. voorts rb. Amsterdam 27 Maart 1883, 
W. nO. 4986 en vooral 18 Nov. 1887, P. v. J. 1888, nO. 15, bev. door Hof Amster-
dam 27 .J uni 1889, W. nO. 5778. 

") Men zie Mr. L. J. GODEFROY in W. nis. 4277, 4289 en 4420; Mr. H . FmMA in 
W. nis 4283 en 4295; M. D. G. V . TEYLINOEN in Themis, 1879 (dl. 40), bI. 1- 12 
en 1880 (dl. 41), bI. 187-195; Mr. A. F. K. HARTOOH in N. Bijdragen enz., 1879; 
bI. 226-236; Mr. K. ZW AARDEMAKER in N. Bijdrage:n enz., 1880, bI. 295-302; 
OVENS, t. a. p., bI. 94 vlg. en bI. 324 vlg.; CH. ENSCHEDÉ, diss. Het karakter van de 
huur, benevens zijne toepassing in het faillissement. 
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zekerheid zal hem tevens weerhouden om lichtvaardig van zijn recht tot 
opzegging gebruik te maken, en in 't algemeen eene minnelijke schik-
king tus3chen partijen omtrent het eindigen of continueeren der huur 
in de hand werken '). 

Advies van den Raad van State. 
Art. 39. Met het oog op de artt. 1606 en 1607 van het Burgerlijk 

waarin . bepaald wordt, dat als de huur bij geschrift aangegaan 
is, zij van rechtswege ophoudt, wanneer de bepaalde tijd verstreken is, 
zonder dat daartoe eene opzegging vereischt wordt - hetgeen partijen 
natuurlijk niet belet een termijn van opzegging te bedingen - maar dat als 
de huur zonder ge8chrift is aangegaan, zij op den bepaalden tijd niet ophoudt 
dan voor zoo verre de eene partij aan de andere de huur heeft opgezegd, 
met inachtneming der termijnen, welke het plaatselijk gebruik medebl'engt 
- is de Raad van State van oordeel, dat in den tweeden volzin van dit 
artikel meer had moeten gelet zij n I 
op het onderscheid tusschen schTif- I Rapport aan de Koningin-Regentes. 
telijke en mondelinge huur, in dier 
voege, dat duidelijker uitk wa me , 
dat alleen bij mondelinge huur de 
gebTuikelijke termijn moet word en 
in acht genomen. De redactie :Zoude 
aldus kunnen worden aangevulà: 
»Bovendien moet bij de opzejl:ging 
als de huur ronde?' geschrift is 
aangegaan, de daarvoor gebruike-
lijke, of als de huur bij geschrift 
is aangegaan, de daarvoor over-
eengekomen termijn in acht geno-
men worden", enz. 

Art. 39. De door den Raad van 
State voorgestelde redactie schijnt 
geen rekening te houden met het 
feit, dat ook bij mondelinge huur 
een termijn van opzegging overeen-
gekomen kan zijn. Waar dit 
geval is , moet daaraan boven den 
gebruikelijken termijn de voorkeur 
worden geg·even. Om dat duidelijk 
te doen uitkomen is in den twee-
den volzin van het artikel eene 
kleine wijziging aangebracht. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 39. Sommigen achtten deze hepaling in strijd met het systeem 

van het ontwerp, dat het faillissement beschouwt als een beslag op het 
geheele tegenwoordige vermogen des schuldenaars , terwijl hij volgens 
dit artikel 0011 zonder akkoord voor de toekomst van verplichtingen zal 
ontheven worden. De huurder, die eene door hem aangegane huur te 
bezwarend acht, zal nu, door zich failliet te laten verklaren, van de 
betaling der huursom zich kunnen ontslaan. 

Door anderen werd hierop geantwoord, dat elke recreling van dit on-
derwerp eigenaardige bezwaren zou medebrengen en dat de aangenomen 
oplossing niet onbillijk te achten was. Het aangebrachte voorbeeld oor_ 
deelden weinig klemmend; de failli etverklaring op eigen aangifte 
toch wordt in art. 5 l zie op art. 4] van het ontwerp bemoeilijkt en brengt 
bovendien zoo veel kosten en hezwaren met zich, dat men daartoe om de 
genoemde reden niet licht zal overgaan. De tegenstanders van de voor-
gestelde regeling blijven dan ook, zoo werd van deze zijde opgemerkt, 
in gebreke eene betere regeling aan de hand te doen. 

Omtrent de juiste bedoeling van het artikel was men in twijfel. In de 
Memorie van Toelichting wordt gesproken van llinachtnemirig van de 

1) Bepalingen omtrent den invloed van het faillissement op loopende huurovereen-
komsten bevatten de K. O. ê J 7; de Code de Comtll. (loi de févr. artt.450 
en 550; Cod. di Comm. Ital., art. 703. 
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gebruikelijke termijnen, in elk geval van een termijn van drie maan-
den"; in het artikel wordt gezegd, ))dat een termijn van drie maanden 
in elk geval voldoende zal zijn" . Sommigen meenden, dat de huur in 
elk geval na drie maanden kon eindigen; anderen, dat. de termijn uit-
sluitend betrekking had op de opzegging en na afloop van dezen 
de huur nog doorliep tot een tijdstip volgens het plaatselijk gebruik. be 
leden, die de eerstbedoelde meening waren toegedaan, beriepen zich op 
art., 40 r 401, waar ook sprake is van een termijn van zes weken, die 
in elk gevat voldoende is, terwijl in de Memorie van Toelichting van 
het behoud der betrekking gedurende zes weken wordt gesproken. 

Waarom, werd voorts gevraagd, wordt hier gesproken van ))overeen-
gekomen of gebruikelijke termijn", in het volgend artikel daarentegen 
- het ontwerp der Staatscommissie beide keeren deed - van 
»gebruikelijke of . overeengekomen termijnen"? Na kennis genomen te 
hebben van de gedachtenwisseling tusschen den Raad van State en de 
Regeering meent de Commissie van Voorbereiding, dat door de wijzi-
ging, in het oorspronkelij k ontwerp gebracht, de bedoeling der Regee-
ring niet voldoende duidelijk is en wijziging behoeft . 
. Eindelijk werd gevraagd, of, in geval de gehuurde zaak nog niet ge-

leverd is, art. 37 [371 dan wel art. 39 van toepassing is '). 
In plaats van ))geschiedde'" leze men »geschiede". 
Naar aanleiding van het woord »boedelschuld", aan het slot van het 

artikel, werd gevraagd of het, in verband met bladz. 28 en 60 der Me-
morie van Toelichting [zie op art. 28, hiervoor bI. 384, en op § 3 van 
de 3e Afdeeling, pro niet. beter ware te lezen ))faillissement.skosten". 

Eene regeling van dit onderwerp is in de praktijk dringendnoodig 
gebleken, zoozeer zelfs, dat iedere oplossing, die niet onbillijk is, 
aanrlemelijk moet worden geac.ht. Terecht werd door ))anderen" dit 
standpunt ingenomen. 

Het artikel is voorts indef(lliad niet onduidelijk. Het stelt twee 
eischen: '1°. opzegging tegen het tijdstip, waarop dergelijke overeen-
komsten naar plaatselijk gebruik eindigen. B. v. naar het gebruik van 
vele plaatsen eindigen jaarhuren op 1°. Februari, 1°. Mei, 1'. A ugus-
tus of 1'. November; de opzegging zal dus tegen een dezer tijdstippen 
moeten geschieden; 20. inachlneming bij de opzegging van den over-
eengekorrlen of gebruikelijken termijn, ten hoogste van een termijn 
van drie rria1l,nden. B. V. er is overeengekomen, dat de jaarhuur ééne 
maand te voren moet worden opgezegd; dan zal dus de opzegging 
moeten geschieden uiterlijk 31 December tegen 1°. Februari, uiterlijk 
31 Maart tegen 1° Mei enz.; of wel, er is overeengekomen, of het 
is gebruik, dat de termijn van opzegging ten minste zes maanden is; 
in dit geval zal met drie maanden kunnen worden volstaan en de 
opzegging moeten geschieden, uiterlijk 31 October tegen 10. Febru-
ari; uiterlijk 31 Januari tegen 1'. Mei enz. 

Dit alles wordt in het artikel ondubbelzinnig uitgedrukt. Toegegeven 
moet echter worden, dat in de Memorie van Toelichting de uitdruk-
king ))met inachtneming I'an de &ebruikelijke termijnen, in elk geval 
van een termijn van drie maanden" minder duidelijk is. Daarbij is 
gedacht aan het meest voorkomende geval, dat de overeengekomen 
of gebruikelijke termijn langer is dan drie maanden en over het 
huofd gezien , dat zij ook korter kan zij n, in welk geval de kortere 
termijn voldoende is. Ook de toelichting op artikel 40 r 40] heeft een 
overeengekomen of gebruikelijken termijn van langer <:tan zes weken 
op het oog. 

1) Mr. W. D. vAN LIMBURG. Eenige opmerkingen omtrent de rechtm van den huurder 
en verhuurder in geval van Leiden 1890, 36, 
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De redactie van artikel 4U [40] zal met artikel 39 in overeenstem-
ming worden gebracht. 

Ook in geval de gehuurde zaak nog niet is geleverd, is art. 39, 
als lex specialis , toepasselijk. . 

))Geschiedde" is eene fout, lees »geschiede". 
Welk voordeel zou de vervanging van »boedelschuld" door ))faillis-

sementskosten" opleveren 'I Het effect zal, welke uitdrukking ook 
gebezigd wordt, hetzelfde zijn. »Boedelschuld" is echter verkieslijk, 
omdat daarin meer ligt het denkbeeld van eene pretentie ten laste 
van den boedel, terwijl ))faillissementskosten" doet denken aan door 
den. curator gedane uitgaven. 

(Zie ook op art. 68J. 

G. O. art. 39 = art. 3f, der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Met dit artikel konden zich ver-

scheidene leden niet vereenigen. 
))Uit haren aard", zegt de Me-

morie van Toelichting [zie op art. 
371, ))oefent de faillietverklaring 
op de bestaande wederkeerige over-
eenkomsten niet den minsten invloed 
uit." Dit is, meende men, juist. Is 
er tusschen partijen eene overeen-
lwmst, zij blijft bestaan; betaalt de 
failliet-huurder niet, de verhuurder 
kan ontbinding vragen; maar hij 
kan ook ,zoo hij wil, de huur la-
ten bestaan. Allerminst kan de 
huurder, hetzij omdat hij zelf in 
wanpraestatie is, of omdat zijn goe-
deren beslagen zijn, daaruit munt 
slaan om van zijn huurcontract be-
vrijd te worden. 

Hiel' echter in artikel 39 wordt, 
in strijd met dat alles , in strijd èlJ 
met het gemeene recht èn met het 
karakler van het faillissement, den 
curator eenvoudig de bevoegdheid 
gegeven een loopende huur te ver-
breken. 
Een eenigszins aannemelijke rechts-

grond daarvoor werd door deze le-
den te vergeefs gezocht. Het heet 
dat eene règeling van dit onder-
werp in de practijk dringend noo-
dig is gebleken, doch practicale 
moeilijkheden rechtvaardigen nog 
niet elk willekeurig ingrijpend wets-
voorschrift. En wat betreft de rede-
neering in de Memorie van Toe-
lichting bI. 35 [zie hiervoor bI. 419], 
dat zoodoende de boedel niel meer 
belast zal worden met »)het aan-

Antwoord der Regeering. 
Inderdaad is niet zonder bevreem-

ding kennis genomen van de be-
zwaren , d'oor leden 
tegen dez.e bepaling aangevoerd. 

Het is volkomen juist, dat uit 
haren am'd de faillietverklaring op 
de bestaande wederkeerige overeen-
komsten niet den minsten invloed 
uitoefent. Maar daardoor is de be-
voegdheid des wetgevers niet uit-
Ilesloten, of liever , juist daarom 
moet de wet er naar streven, eene 
regeling te maken voor het bijzon-
der geval, dat zich hier voordoet, 
evenals in onderscheidene andere 
artikelen van het ontwerp is gedaan, 
waartegen in dit opzicht geene be· 
denkingen zijn geopperd. Het fail-
lissement maakt toch eene afwik-
keling der hangende rechtsbetrek-
kingen noodzakelijk. Vandaar dat 
lastgeving, maatschap, enz., eindi-
gen door faillissement; vandaar ook 
de ar!.t. 37-40. Alles komt echter 
slechts daarop aan, of de voorge-
stelde regeling, in verband met den 
faillissemen!.stoestand, aan de ei-
schen van billijkheid voldoet. Dat 
dit met de hier voorgestelde rege-
ling het geval is, wijzen de redenen 
aan, in de Memorie van Toelichting 
ontwikkeld, die niettegenstaande 
de daartegen thans aangevoerde 
bezwuen - en die meening werd 
blijkens het Voorloopig Verslag ook 
door andere leden gedeeld - als 
juist mOllen worden aangemerkt. 

Nog dit daarover. De hier voor-
geschreven regeling is geenszins 
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houden van de huur van lucalitei-
ten waaraan de curator geen be-
hoefte heeft", zoo mogen toch de 
behoeften des curators geen maat-
staf, laat staan een rechtsgrond zijn 
voor het eenzijdig verbreken van 
door den failliet wettig gesloten 
overeenkomsten. 

Heeft men bovendien wel bedacht 
dat. het ontwerp eene nieuwe aera 
opent, het burger faillissement, en 
dat krachtens artikel 39 de curator 
casu quo de bevoegdheid erlangt 
om de huur op te zeggen van een 
hofstede met land, die wellicht nog 
twaalf jaar te loopen heeft '! 

De curator moge die ))localitei-
ten" niet van noode hebben, maar 
welke practicale behoefte is er aan 
te w\izen die noopt, laat staan 
dwingt, om in de hand van een 
faillissement·curator de buitenspo-
rige macht te leggen van , tegen 
alle recht in, eenzijdig te beschik-
ken over het bestaan van contrac-
ten, welker verbreking niet te he-
rekenen schade kan teweegbren-
gen'? 

Hiertegen werd aangevoerd, dat 
het faillissement eenè'- algeheelç 
vereffening van den boedel is, die 
ook het huurcontract moet omvat-
ten; dat het geen aanbeveling ver-
dient voor ontbinding van het huur-
contract eene omslachtige procedure 
te verlangen; dat wie in eene voor-
deelige huurbetrekking met den 
gefailleerde staat, niet boven andere 
crediteuren bevoorrecht mag zijn. 

De vraag werd echter gedaan of 
de verhuurder niet casu quo recht 
zal hebben op schadevergoeding. 
Men meende van neen, daar het 
recht van opzegging gegeven wordt, 
zonder dat, gelijk in de beide vorige 
artikelen wel geschiedt, een recht 
op schadevergoeding genoemd wordt. 
Was het echter niet beter geweest, 
dergelijke bevoegdheid ook hier 
uitdrukkelijk toe te kennen 'I 

Ten opzichte van het voorrecht 
van een verhuurder, werd door de 
Regeering (zie bladz. 56 van het 
Verslag del' Commissie van Voor-
hereiding [zie hiervoor op art. 33 D 
het volgende te kennen gegeven: 

eenzijdig in het belang van ééne 
der partijen gemaakt. Zij is even-
zeer in dat van den verbuurder 
aiR van den hoedel. Het opzeggings-
recht wordt zoowel aan den ver-
huurder als aan den curator ver-
leend. Aan den verhuurder wordt, 
wat voor hem een niet gering te 
schatten voqrdeel is en waarop hij 
anders stellig geene aanspraak zou 
hebben, integrale betaling verze-
kerd, zoolang als de huur nà de 
faillietverklaring blijft loopen. 

Wat de bestrijders van het ar-
tikel eigenlijk zouden wenschen, 
wordt door hen niet gezegd, veel-
min uiteengezet. Wenschen ze het 
onderwerp in 't geheel niet gere-
geld te hebben 'I De verhuurders 
zouden allerminst reden hebben 
hun daarvoor dank te weten. Of 
willen ze behoud van wat nu be-
staat'? Maar het staat vast, dat de 
positie van den verhuurder , naar 
het geldende recht, ongunsti-
ger is dan zij volgens het ontwerp 
zal worden. Die zich daarvan wil 
overtuigen, vergel\ike bijv. slechts 
de beslissingen van de rechtbank 
te Amsterdam van 27 Maart 1883, 
18 November 1887 en 25 Juni 1891 
(P. v. J. 1883, nO. 21-», 1888, n°.15 
en 1891 nO. 80). Daarom ook is er 
niet de minste reden, om den ver-
huurder ook nog een recht op 
schadevergoeding te geven. 

Dat de voorgestelde regeling dan 
ook niet de meest billijke is voor 
alle bïj de zaak betrokken perso-
nen, is in geen ,enkel opzicht aan-
getoond. Eigenlijk zou men moeten 
zeggen, dat het tegendeel klaar-
blijkelijk volgt uit hetgeen door de 
bestrijders wordt bijgebracht. Gelijk 
op meerdere plaatsen in het Voor-
loopig Verslag, wordt ook hier 
bijzondere nadruk gelegd op de 
gevolgen in de ))nieuwe aera" die 
het ontwerp ))opent", namelijk in 
het faillissement voor de geheele 
))gemeente-aan-lag'er-wal". In ver-
hand daarmede wordt dan gevraagd, 
of wel bedacht is dat nu ))de cu-
rator casu quo de bevoegdheid er-
langt, om de huur op te zeggen 
van een hofstede met land, die 
wellicht nog twaalf jaren te loopen 
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))Zoogenaamd pandbeslag zal na de 
faillietverklaring niet meer gelegd 
kunnen worden enz". 

De Regeering is dus van oordeel, 
dat voor den verhuurder in geval 
van faillissement des huurders het 
rechtsmiddel van art. 1'188 Bur!l:er-
lijk W etboek verloren gaa t. Zij 
meent, dat dit niet. anders dan 
behoorlijk is en acht tot bescher-
ming van het recht des verhuur-
ders de zorgen van den curator 
voldoende. Dit kwam sommigen in 
meer dan een opzicht bedenkelijk 
voor, vooral met het oog op de bij 
de verpachting van landelijke eigen-
dommen betrokken en thans ook 
met het faill issement in conflict 
komende belangen. 

Het is theoretisch juist, dat vol-
gens onze wet het recht des ver-
huurders' is voorrecht en geen pand. 
Doch in werkelijkheid deelt zijn 
recht de natuur van een pandrecht, 
hetgeen blijkt uit de bepaling van 
art. 1188 Burgerlijk Wetboek, welke 
dient om ten behoeve des verhuur-
derR de voorwerpen, die z\in spe-
ciaal onderpand ' uitmaken , terug 
te brengen naar hoeve of huis, zoo 
z\i weggevoerd zijn. Behoudens de 
noodige controle en alle noodig 
geoordeelde waarborgen , had men 
ook den verhuurder , althans bij 
landelijke eigendoI,Ilmen, zijn quasi-
pandrecht , wat betreft de invecta 
et iIIata, bij welke h\i in den regel 
oe voornaamste, ja soms de eenige 
belanghebbende crediteur is, vol-
lediger moeten waarborgen dan 
thans het geval schijnt. 

Daartegen worot echter opge-
merkt, dat de verhuurder niet in 
het bezit is, en er daarom geen 
aanleiding is hem het recht. toe te 
kennen, dat in art. 59 aan den 
pandhouder is gegeven 

heeft 'I" Voorzeker is dit het geval, 
mits met inachtneming van het 
plaatselijk gebruik omtrent het 
tijdstip waarop dergelijke overeen-
komst pleegt te eindigen, en mits 
de voor de opze!l:ging overeengeko-
men of gebruikel\ike termijn worde 
in acht genomen. Maar eenevraag 
is geen bewijs of betoog. In 'dezen 
pleit het voorbeeld zelfs niet voor 
de uitgesproken afkeuring. Veeleer 
het tegendeel. Indien geene ver-
breking door de wet mogelijk werd 
gemaakt, zou dan. in het gestelde 
vóorbeeld , de afwikkeling van het 
faillissement des op het 
einde der twaalf huurjaren moeten 
wachten'? En zou intusschen de 
curator of de fai ll iet-pachter de 
»hofstede met land" hebben te ex-
ploiteeren ? Dat de boedel hiermede 
niet zou gebaat zijn, spreekt van 
zelf, maar het staat evenzeer te 
bezien. of de verhuurder dit wel 
met goede oogen zou aanzien. Neen ; 
waar de pachter failleert, zal ook 
voor den verhuurd er het teruger-
langen van de vrije beschikking 
over zijn land, en nog wel zonder 
den last, de kosten en de risico, 
verhond en aan een proces , het 
voordeeligst blijken. Daarom ook 
- gelijk recht trouwens voor beide 
partij en - naast de bevoegdheid 
den curator toegekend tot opzeg-
ging , den verhuurder gelijke 
voegdh eid, die da"l.rbij dan nog het 
onmiskenbaar voordeel heeft, dat 
de pacht van den dag der failliet-
verklaring af boedelschuld wordt. 

W aar eene regeling van dit on-
derwerp in de practijk dringend 
noodig is gebleken - en dit wordt 
in het Voorloopig Verslag niet ont-
kend - mag verwacht worden dat 
de regeling, zooals z\i in het ont-
werp is voorgesteld, zal blijken eene 
goede oplossing te bevatten. 

Het bezwaar tegen het verlies van het in art. 1188 Burgerl\ik W etboek 
toegekende recht in geval van faillissement kan niet worden erkend. 
W el wordt lIet hezwaar beperkt tot ))althans b\i landelijke eigendommen", 
maar waarom daarbij de rechten en belangen der verhuurders heiliger 
en hooger zijn , dan naar het schij nt bij huur van huizen wordt onder-
steld. daa rvoor worrH hier en elders de reden te vergeefs gezocht. W at 
de zaak zelve betreft. art. 1188 verschaft den verhuurd er niet een ander 

diln het hem art. '1185 toegekende privilege , maar strekt all een 
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om te waarbor[l:en dat dat recht voor hem niet verloren ga. Aan dien 
waarborg bestaat in geval van faillissement geen behoefte. Het wordt 
erkend, dat hier volgens onze wet alleen sprake is van voorrecht, niet 
van pand. Oo\<. van eene gelijkstelling van voorrecht en pand kan naar 
ons recht geen sprake zijn, en daarom is de in het Voorloopig Verslag 
gemaakte te[l:enopmerking ook volkomen juist. < 

Eenige afdoende reden bestaat er niet, om den verhuurder anders te 
behandelen dan alle andere (ook de andere bevoorrechte) schuldeischers 
en voor hem het recht van pandbeslag te leggen, te moeten voorbehou-
den. Het faillissement is beslag van alle goederen des gefailleerden en 
maakt dus ieder ander beslag of een beslag claaroverheen overbodig. Het 
faillissement.sbesla[l: geldt voor de invecta et illata even goed als voor de 
andere vermogensbestancldeelen·, en waarom nu gene minder veilig zou-
den onder de hoede van den curator , dan deze, ligt niet voor cle 
hand en wordt ook niet vermeld. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(27 September 1893). 

De heer VLIELANDER HEIN: ... Nu nog iets over art. 39. Dat artikel 
zal, wanneer het wet wordt, dit rechtsgevolg hebben, dat wanneer iemand een 
huis of eene hoeve met land heeft verhum·d aan een pachter of huurder, en wan-
neer de verhuurder, omdat die pachter of huurder een persoon is van niet groote 
financieele kracht, een paar solide borgen genomen had, om onder alle omstan-
digheden zeker van zijn geld te zijn, dan zal, zeg ik, dat artikel hrt rechtsgevolg 
hebben, dat bij faillissement, juist dus bij het uitbreken van het financieel onver-
mogen, waartegen ae borgen zijn, de curator het geheele contract zal 
kunnen opzeggen, met het gevolg dat de huurder en die borgen vrij zullen zijn. 
Want met opzegging van het contract is de geheele zaak. uit. 

Het hehoeft niet gezegd te worden, dat dit de onrechtvaardigheid zelve is. Men 
heeft in het ontwerp de bepaling alleen geschreven voor huur en verhuur vau 
huizen en landen. Maar zooals de bepaling daar ligt en zooals de argumenten 
luiden waarmede men ze verdedigt, dan had men dezelfde bepaling met hetzelfde 
l·echt kunnen schrij ven voor aanneming van werk. Ik zou· echter wel eens het 
gezicht van den Minister van Waterstaat hebben willen zien, ",anneer hij een 
werk van een half millioen en dat een jaar of wat in beslag nam , had aanbesteed 
aan een aannemer, met twee zeer solide borgen, en dan, wanneer die aannemer 
na kort of lang failliet ging, den curator zag komen met een exploot, waarbij de 
overeenkomst te niet gedaan werd, zoodat aannemer en borgen vrij waren. 

Waarom heeft men toch die zonderlinge bepaling gemaakt? Voor een deel be-
roept de Regeerin.2: zich op het belang van den verhuurder zelven , maar voor 
hem is de bepaling volkomdn onnoollig. In de Memorie van Antwoord op het 
Verslag van de Eerste Kamer wordt van de zijde van de Regeering opgemerkt , 
dat de verhuurder in het geval van faillissement zijns huurders in zulk eene 
netelige positie zon verkeeren, en om die bewering te staven wordt er een beroep 
gedaan op een vonnis van de rechtbank van Amsterdam van het jaar 1881 , 
waarbij is uitgemaakt, dat de verhuurder in geval van faillissement geene ont-
binding van het contract kan vragen, omdat de curator niet betalen mag. Ik zou 
aan den Minister de lezing van dit vonuis nog wel eens willen aanbevelen, en 
dau geloof ik, dat hij met mij zal zeggen: één zwaluw maakt nog geen zomer, 
en vooral die zwaluw niet. Inderdaad, de positie van den verhuurder is tegenover 
het faillissement volkomen gaaf en daarvoor behoeft niet te worden gezorgd. De 
verhuurder heeft, overeenkomstig het bekende arrest van den Hoogen Raad van 
1875 , het recht om) wordt hij niet betaald, ontbindinlj van het te vra-
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gen. Wanneer de Minister het mij veroorlooft, dan verwijs ik hem naar zijne 
eigene Memorie van Toelichting, op bladz. 34 [zie op art. 37), waar de Minister 
zal vinden aangeteekend, dat die leer ten opzichte van alle wederkeerige contrac-
ten vrijwel de algemeene jmispl'ndentie in Nederland is. Het is dan ook volkomen 
juridisch juist dat de schuldeischer, faillissement of geen faillissement, het recht 
heeft ontbinding van het contract te vragen indien de tegenpartij aan het contract 
niet voldoet. Derhalve blijft, naar de bestaande jurisprudentie, de verhuurder 
volkomen in zijn geheel. Maar ik ga nog verder; al ware de verhuurder dit naar 
de bestaande jnrisprudentie niet, dan heeft de Minister zelf den verhuurder in 
art. 37 van zijn ontwerp nog eens volkomen en afdoende geholpen. Volgens dat 
art. 37 heeft de verhunrder, evenals elk ander die met den failliet in een loopend 
contract staat, de bevoegdheid, om den cnrator te sommeeren zich te verklaren 
of hij het contract wil gestand doen, en om, wenscht de curator znlks niet, dan 
het contract te ontbinden. De verhuurder is dus excellent geholpen en daarom 
behoefde dit artikel, dat hem zijne borgen ontneemt, niet geschreven te worden 
te zijnen behoeve. 

Doch waarom dan? Men heeft aangevoerd dat het noodig was, omdat anders 
eene afwikkeling van het faillissement onmogelijk zou zijn, en er is gevraagd, 
of men dan zoude willen of de curator eenvoudig maar met de afwikkeling van 
het faillissement bleef wachten, totdat de huur was afgeloopen en gezegd dat het 
faillissement die afwikkeling van alle rechtsverhondingen meebracht. Ik moet 
rondnit zeggen, dat ik die 'redeneeringen en die vragen niet begrijp. 

Wat wil men zeggen met die afwikkeling van alle rechtsverhnudingen? De 
curator heeft, omdat hij komt voor de schuldeischers, de bevoegdheid om de 
waarden te realiseeren, die daarvoor vatbaar zijn. 

De curator komt voor de schuldeischers; hij kan dus doen, wat deze zelf zou-
den hebben kunnen doen; hij kan in beslag nemen en verkoopen wat daarvoor 
vatbaar is. Dat is de vereffening van het faillissement, maar het is een d waal-
begrip, te beweren, dat het faillissement eene instelling is, die "de afwikkeling 
van alle rechtsverhoudingen noodig maakt of meebrengt". Dit staat nergens voor-
geschreven; tronwens de Minister is óók niet van dit idée, want terecht zegt de 
Memorie van Toelichting [op art. 37) dat "het faillissement uit zijn aard op de 
bestaande wederkeerige contracten niet den minsten invloed uitoefent". 

Het recht van den crediteur - dit moet men wel in het oog houden, anders 
komt men tot allerlei scheeve opvattingen - het recht vltn de crediteuren is een 
executierecht, een recht dus om te verkoopen wat voor executie of realisatie vat-
baar is, maar een huurrecht is niet voor realisatie vatbaar, om de eenvoudige 
reden, dat, naar ons recht, de huurder zijn huurrecht niet aan een derde mag 
overdoen, en hiermede vervalt alle idée dat de curator, uit kracht van het fail-
lissement, huurcontracten of huurrechten af te wikkelen zou hebben. 

Wat is dan zijn recht? 
Hij behoeft op niets te' wachten, doch gaat naar het gehuurde huis of de ge-

huuyde hofstede, legt er de hand op alles en verkoopt den inboedel van het huis 
en de levende have en alles wat van den failliet op de hofstede is. 

Daar kan de verhnurder niets tegen doen, want,. volgens onze rechtsvordering, 
kau niemand, zelfs de verhuurder niet, tegen een beslag eenige andere oppositie 
doen dan tegen de afgifte der kooppenningen, waarop hij natuurlijk zijn privilege 
houdt. 

De curator gaat dus, ondanks het huurcontract, zijn gang, executeert wat hij 
vindt en betaalt de schuldeischers met hetgeen van de opbrengst, na het privilege 
van den verhuurder, overschiet, en dan laat hij verder, indien de verhuurder de 
huur !liet heeft laten ontbinden ,hetgeen hij, Zo.o. h\j solide borgen heeft, Waar-
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schijnlijk niet doen zal, huurder en verhuurder verder aan hun lot over. Wij 
hebben hiel' alzoo in art. 39 te doen niet eene bepaling die hoogst willekeurig 
is, allerlei ongerechtigheid kan uitwerken en die vervallen kan, zonder dat ooit 
eenig curator of verhuurder er iets minder door zal worden. 

De heer SMIDT, Minist.,· t'an Justitie: . . . . Eindelijk het moeilijke onder-
werp, waarbij getracht is eene voorziening te maken voor het geval dat de ge-
failleerde huurder is van huis of grond.Zoowel voor den curator als voor den 
verhuurder bestaat volgens dit ontwerp de bevoegdheid, om met inachtneming 
van den overeengekomen of gebruikelijken termijn, de huur op te zeggen tegen 
zoodanig tijdstip, als waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk gebruik 
eindigen. 

De geachte spreker uit Zuidholland acht dit eene zeer onrechtvaardige bepaling. 
Er is echter in het artikel zooveel mogelijk gezorgd voor de belangen zoowel van 
verhuurder als van huurder. Er is hier zelfs billijkheidshalve aan den verhuurder 
een recht eneene zekerheid gegeven, die hij buiten het faillissement niet zoude 
gehad hebben. Aan den curator is het recht gegeven van opzeggen, en wel met 
het doel om eene vereffening vau den boedel mogelijk te maken en schade voor 
den boedel · te voorkomen. Bierbij is dan zooveel mogelijk getracht den verhuurder 
voor schade te vrijwaren. 

Wel heeft de heer Vlielander Bein gezegd, dat wij hier niet te zorgen hebben 
voor den verhuurder, omdat deze, naar het gemeene recht, de huur kan doen 
ontbinden; ik zal het niet tegenspreken, maar daarmede is deze in den regel al 
zeer slecht geholpen. Bij moet toch eene procedure daarvoor voeren en kosten 
maken, om daardoor te komen tot een toestand, welke door art. 39 hem nu ge-
makkeltik gemaakt is. Hij behoeft nu geen proces te beginneu, maar kan eenvoudig 
de huur opzeggen, mits in acht nemende de in het artikel gestelde voorwaarden. 

Ik kan niet inzien, dat hiergtoote juridische beginselen in hét spel zijn. Er 
is nu eene regeling gemaakt, die voor alle partijen zoo billijk mogelük mag wor-
den geacht, eu waardoor het doel bereikt wordt: de vereffening mogelijk te maken. 

De geachte spreker meent dat meu dit punt niet behoeft te regelen. Maar wat 
zal dan geschieden wanneer eene huur nog eenige jaren duurt; men denke aan 
het in het Voorloopig Verslag aangehaalde voorbeeld der landhoeve met eene huur 
die nog 12 jareu te loopen heeft? Dan worden er steeds meer huur-schulden ge-
maakt, moet de landbouw ten behoeve van den boedel worden voortgezet, en wordt 
eene vereffening vau den boedel gedurende ettelijke jaren onmogelijk gemaakt. 
Men komt dan in een zeer ongewenschten toestaud, terwijl zoodra er is op houding 
vau betaling, hetzij in een grooten, hetzij in een kleinen boedel, aller belang 
medebrengt, dat er eene snelle en geheele afwikkeling plaats hebbe. 

Ik meen dat eene andere regeling niet te maken is, waa-rbij, met inachtneming 
vau de billijkheid, hetzelfde doel bereikt kan worden. 

Artikel 40. 
Alle bezoldigde personen, in dienst van den gefailleerde, 

kunnen hunne betrekking opzeggen en hun kan wederkeerig 
door den curator hunne betrekking opgezegd worden, met inacht-
neming van de gebruikelijke of overeengekomen termijnen, met 
dien verstande echter dat een termijn van zes weken in elk 
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geval voldoende zal zijn. Van den dag der faillietverklaring af 
is het salaris boedelschuld. 

O. R. O. Art. 40 (40). Alle bezoldigde betrekkingen in dienst van den 
gefailleerde kunnen zoo wel door den curator als door den mede-
contractant des I?:efailleerden opgezegd wOI:den, met inachtneming 
van de gebruikelijke of overeengekomen termijnen. Echter zal een 
termijn van zes weken in elk geval voldoende zijn. Van den dag 
der faillietverklaring af is het salaris boedelschuld. 

Memorie van Toelichting. 
Ad. 40. Voor eene regelinl?: van de huur van diensten pleiten dezelfde 

redenen, die voor artikel 39 1"391 zijn aan Ie voeren. Door de bestaande 
rechtsonzekerheid worden de belangen van hen, die meestal van hunne 
dienstbetrekkingen moeten leven, ten zeerste I?:eschaad. Artikel 40 waar-
borgt hun, dat zij althans gedurende zes weken hunne betrekkingen 
behouden , en verzekert den curator gedurende denzelfden tijd eene hulp, 
die hij misschien moeilijk zal kunnen missen. De termijn mocht niet 
ruimer genomen worden, om den boedel niet met een te hoog bedrag 
aan salarissen te belasten voor het geval dat de curator de diensten der 
bedoelde personen kan ontberen '). 

AdvieS van den Raad van State. 
Aj·t. 40. Bij de toelichting van dit artikel , ware het niet overbodig 

geweest, indien uiteengezet ware, in hoever er tusschen deze bepaling 
en art. 1195, 4°., van het Burger-
lijk Wetboek verband bestaat. Thans 
is het niet volkomen duidelijk, of 
men art. 40 als een van 
art. 1195, 4°., van het Burgerlijk 
Wetboek te beschouwen hebhe. 
Waar de laatste volzin bepaalt, dat 
van den dag der faillietverklaring 
af het salaris boedelschuld is, schijnt 
zulks inderdaad het geval te zijn. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 40. Dit artikel is niet te be-

schouwen als eene afwijking van 
art. 1195, 4·., Burgerlijk Wetboek. 
Laatstgemeld artikel kan alleen van 
toepassing op vóór de failliet-
verklaring verdiend loon, terwijl 
art. 40 handelt over daarna ver-
diend salaris. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 40. Naar aanleiding van deze bepaling werd de opmerking ver-

nomen, dat het weinig logisch voorkwam het lot der hierbedoelde per-
sonen na het faillissement te regelen, terw\il de wetgever tot heden zich 
hunne helangen vóór het faillissement zoo weinig heeft aangetrokken_ 

Wat. het artikel betreft., vroeg men, of de directeur eener naamlooze 
vennootschap als in dienst daarvan staande beschouwd kan worden. De 
bepaling kwam overil?:ens sommigen zeer hard voor. Het kan bijv. wezen, 
dat aan eene industrieele onderneming ambtenaren verhonden zijn, con-
tractueel voor verscheidene jaren aanl?:esteld. 

Door anderen werd de hardheid in dergelijke gevallen niet ontkend, 
doch er op gewezen, dat deze aangelegenheid regeling behoeft en eene 
andere regeling dan die, welke in het ontwerp wordt voorgesteld, niet 

I) V gl. 19 K. 0 
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wel mogelijk is. Zij werd van deze zijde, in het belang vooral der be-
zoldigde personen, praktisch genoemd. Alleen rees de vraag, of men den 
werkman, die bij den dag of bij de week is in dienst genomen of die 
op stukwerk arbeidt , dus ook bij den dag of bij de week of terstond 
kan ontslaan. De Memorie van Toelichting zegt wel dat hun gewaarborgd 
is »dat zij althans gedurende zes weken hunne betrekking behouden", 
maal' dit blijkt uit het artikel naar veler oordeel geenszins. Daarin toch 
leest men alleen, dat »een termijn van zes weken in elk geval voldoende 
(zal) zijn", terwijl overigens )lde of overeengekomen ter-
mijnen" gelden en het laatste lid van art. Hi38 Burgerl ijk Wetboek dus 
ook t.oepasselijk zal wezen. Of acht de Regeering, dat in dit geval het 
derde lid van art. 1639 van dat Wetboek zal moeten worden opgevolgd? 
Men wees er echt.er op , dat hier de meester de bij hem in dienst zijnden 
niet wegzendt zonder het aanvoeren van redenen. In elk geval geldt die 
laatste bepaling alleen voor dienst- en werkboden , en voor hen , die voor 
een bepaalden tijd, dus langer dan zes weken, gehuurd zijn. 

»Alle bezoldigde bet.rekkingen in dienst van den gefailleerde enz." Het 
kwam niet juist voor, te zeggen, dat eene betrekking is ij'! dienst van 
den gefailJeerde. Men gaf dan ook in overweging te lezen: »Alle bezol-
digde personen, in dienst van den gefailleerde, kunnen hunne betrekking 
opzeggen of hun , kan door den curator hunne betrekking opgezegd wor-
den enz". 

Eén lid wenschte , evenals in art. 226, 1°. [2331 ten opzichte der 
surséance is bepaald , hier ter plaatse aan den curator de verplichting 
te zien opgelegd, om, voor zoover de in den boedel aanwezige gelden 
hem daartoe in staat stellen, de Rijks-, provinciale of gemeentelijke 
belastingen en de watersç,haps-, veenschaps- of polderlasten te voldoen. 
Hoewel dit onderwerp bij de fiscale wellen geregeld is , scheen het niet 
ondienstig eene dergelijlle bepaling ook hier op te nemen. 

De redactie der tweede van het artikel , als aanvangende met 
»Echter", scheen met het oog op een goeden wetstijl volgens sommigen 
geene aanbeveling te verdienen. 

Of de directeur eener naamlooze vennootschap als in haren dienst 
staande kan beschouwd worden, wordt bevestigend beantwoord. 

Kan hier van noodelooze hardheid wel sprake' zijn 'I Voor de schuld-
eischers is het altijd »zeer hard", als de schuldenaar failliet gaat en 
zij dientengevolge het hun rechtmatig niet ontvangen. 
Die hardheid brengt echter de wet niet te weeg en kan zij evenmin 
wegnemen. De onvermijdelijke omstandigheden leggen echter den 
wetgever den plicht op, aangelegenheden, als waarover art. 40 han-
delt, op eene billijke en praktische wijze te regelen. In geen geval 
zal de hardheid, gelegen in de omstandigheid, dat een werkgever 
failliet gaat, worden weggenomen door de zaak ongeregeld te laten. 
Integendeel: de regeling tracht juist de nadeelige gevolgen van het. 
faillissement binnen zekere door de billijkheid aangewezen grenzen 
te beperken. 

»De gebruikelijke of overeengekom en termijnen" zullen gelden, 
tenzij zij langer zijn , dan zes weken. Art. 1639 Burgerlijk W etboek 
blijft voor de daarin genoemde personen van toepassing voor zoo verre 
noch door den curator, noch door den mede-contractant des gefailleer-
den gebruik wordt gemaakt van het in art. 40 toegekende recht van 
opzegging. Wordt daarvan gelJruik gemaakt, dan is geen verder loon 
verschuldigd , dan tot op het tijdstip , waarop ingevolge de opzegging 
de dienstbetrekking eindigt. 

Tegen de voorgestelde lezing van den aan hef van het artikel bestaat 
geen bezwaar; zij luide alzoo: »Alle bezoldigde personen , in dienst 
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van den gefailleerde, kunnen hunne betrekking opzeggen, en hun kan 
wederkeerig door den curator hunne betrekking opgf'zegd worden,". enz. 

Eene bepaling omtrent de betaling van de belastingen ware in dit 
artikel misplaatst. Bij de fiscale wetten is dit onderwerp ook voldoende 
geregeld. Waarom het nu »niet ondienstig" zou zijn, hier deswege 
eene bepaling op te nemen, wordt niet ingezien. 

Ter opheffing van de bedenking tegen de redactie der tweede zin-
snede wordt gelezen, evenals in art. 39 L39] na ))termijnen" komma, 
en dan: ))met dien verstande echter, dat een termijn van zes weken 
in elk geval voldoende zal zijn". 

L Zie ook op art. 68]. 

G. O. art. 40 = art. 40 der wet. 

Artikel 41. 
Erfenissen, gedurende het faillissement aan den gefailleerde 

opkomende, worden door den curator niet anders aanvaard dan 
onder voo'rrecht van boedelbeschrijving. 

Tot het verwerpen eener nalatens'chap behoeft de curator 
machtiging van den rechter-commissaris. 

O. R. O. Art. 41 (41), Erfenissen gedurende het faillissement aan den 
gefailleerde opkomende moeten door den curator worden aanvaard 
onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 41, De faillissementsschuldeischers mogen niet aan het gevaar 

blootstaan hun onderpand te zien verminderen door de aanvaarding na-
mens den boedel eener met schulden bezwaarde nalatenschap, Wel kan 
de curator gebruik' maken van het voorrecht van boedelbeschrijving, doch 
a priori is moeilijk te bepalen of de nalatenschap al of niet voldoende 
is tot betaling der schulden. Daarom is het eenige afdoende middel ter 
bescherming van den faillieten boedel, den curator in elk geval tot aanvaar-
ding onder voorrecht van boedelbeschrijving te verplichten, evenals den 
voogd en den curator in artikel 459 al. 1 jO. artikel 506 al. 3 Burgedijk 
Wetboek is voorgeschreven. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 41. Art. 41 bepaalt, dat bij aam'aarding. eener gedurende het fail-

lissement aan den gefailleerde opkomende erfenis door den curator van 
rechtswege de boedelafscheiding plaats heeft in art. 1153 van het Bur-

Wetboek bedoeld. 
Met het denkbeeld dat er geen vermenging van de opgekomen erfenis 

met den failliet.en boedel zal plaats hebben, vereenigt de Raad van State 
zich gaarne. Maar het komt hem niet geraden voor hier de boedelafschei-
ding van art. 1153 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk te verklaren. 
Hij vreest dat daaruit onduidelijkheid zal ontstaan. 

Het ligt toch in den aard dier boedelafscheiding, dat zij uitsluitend 
door de schuldeischers of legatarissen van den overledene in hun belang 
gevorderd wordt. Met het oog hierop zijn al de wetsartikelen die boedel-
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afscheiding betreffen geschreven. De boedelafscheiding daarentegen, die 
art. 41 wordt niet minder in het belang van des erfgenaams 
schuldeischers, dan van die des erflaters billijk geoordeeld. Geen van de 
artt. 1154-1156 van het Burgerlijk Wetboek komt daarbij te pas, ZOQ-
dat verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek hier zeker geen nut heeft. 
Daarbij komt ' dat de boedelafscheiding van art. 1153 niet noodzakelijk leidt 
tot vereffening der nalatenschap en de aangehaalde ártikelen dan ook 
van die vereffening niet gewagen, t.erwijl het hier juist er op aankomt 
die vereffening voor te schrijven en te regelen. 

Zooals art. 41 nu luidt, blijft het in het onzekere, hoe zal moeten 
worden gehandeld . Zal de nalatenschap beschouwd moelen worden als een 
afzonderlijk deel van den faillieten boedel 'I en zullen de schuldeischers 
van den erflater zich in het faillissement van den erfgenaam moeten laten 
verifieer en • behoudens hun voorrang op dat afzonderlijk deel 'lof wel, 
zal de vereffening der nalatenschap geschieden buiten het faillissement 
om 'I Zoo ja, naar welke regelen dan 'I 

Het komt den Raad voor, dat het doel, dat men zich voorstelt, het 
best zal worden bereikt, wanneer, zonder te gewagen van art. 1153 en 
de daarbedoelde boedelafscheiding, eenvoudig wordt voorgeschreven, dat 
elke gedurende het faillissement aan den gefailleerde opkomende nalaten-
schap door den curator moet worden aanvaard onder voorrecht van boe-
delbeschrijving. De kosten kunnen daartegen geen overwegend bezwaar 
opleveren. Bij elke vereffening der nalatenschap, en vereffend zal die 
toch op eenige moeten worden, zijneenige kosten onvermijdelijk. 

Door die verplichte aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving 
wordt ook de aanspraak afgesneden, die, volgens een aantal schrijvers, 
de schuideischers van den erflater, 
ook na de boedelafscheiding, tegen 
den erfgenaam, die zuiver aanvaard 
heeft, kunnen doen gelden tot bow 
koming van hetgeen zij op de goe-
deren van den erflater niet hebben 

verhalen. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 41. De bedenkingen van deh 

Raad van State acht de onderge-
teekende alleszins juist. Het artikel 
is overeenkomstig 's Raads voorstel 
gewijzigd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 41. Het ontwerp der Regeering eischt hier boedelbeschrijving. ter-

wijl de Staatscommissie eene verwijzing naar art. 1153 Burgerlijk Wet-
boek voldoende achtte. Het eerste systeem vond goedkeuring-, doch de 
redactie van het artikel achtte men niet gelukkig. Volgt bijv. uit de woorden 
«moeten door den curator worden aanvaard», dat deze de hierbedoelde 
erfenissen niet verwerpen mag'l Mocht dit zoo wezen, dan zou men de 
voorkeur geven aan het voorstel der Staatscommissie. Voorts merkte men 
op, dat "ver legalen' niets gezegd wordt, en toch kunnen ook deze onder 
bezwarende bepalingen gemaakt zijn. Wat zal, vroeg men, in dat geval 
gelden 'I En wat, als aan de echtgenoot.e, die met den gefailleerde in 
gemeenschap is gehuwd, eene erfenis opkomt 'I Is daarvoor de bepaling 
van art. 63 l63] voldoende 'I Maar ook al ware dit zoo, moet die erfenis 
dan ook door den curator onder voorrecht van boedelbeschrijving wor-
den aanvaard 'I Of wel, moet die aanvaarding geschieden door de erfge-
name, dan eveneens onder voorrecht van boedelbeschrijving 'I 

Daar verwerping, is zij in het belang van den boedel, niet moet 
zijn uitgesloten, wordt het artikel gewijzigd als volgt: 

»Erfenissen, gedurende het faillissement aan ,den gefailleerde opko-
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mende, worden door den curator niet anders aanvaard, dan onder 
voorreeht van boedelbeschrij ving'." 

Ter verzekering, dat eene verwerping niet geschiedt tegen het be-
lang des boedels, wordt aan het artikel een tweede lid toegevoegd, 
luidende :»Tot het verwerpen eener nalatenschap behoeft de curator 
machtiging van den rechter-commissaris". 

Wat betreft legaten, onder bezwarende bepalingen gemaakt, de cu-
rator zal ze weigeren, als dit in het belang is van den boedel; niemand, 
ook niet de curator, is verplicht, een legaat aan te nemen. 

Uit art.63, bepalende, dat bij gemeenschap van goederen het fail-
lissement de geheele gemeenschap om vat , volgt, dat art. 41 toepasselijk 
zal zijn, zoodra de erfenis in de gemeenschap valt, onverschillig aan 
wien van de echtgenooten zij opkomt. 

L Zie ook op art. 201. 

G. O. art. 41 = art. 41 der wet. 

Artikel 42. 
Onverminderd de bijzondere bepalingen in de artikelen 44-46 

omtrent schenkingen gemaakt, kan ten behoeve van den boedel 
de nietigheid ingeroepen worden van alle vóór de faillietverkla-
ring door den schuldenaar onverplicht verrichte handelingen, 
hoe ook genaamd, waardoor de schuldeischers benadeeld zijn, 
mits bewezen worde, dat bij het verrichten der handeling zoo wel 
de schuldenaar als degene met wien of te wiens behoeve hij 
handelde, de wetenschap bezat, dat daaryan benadeeling der 
schuldeischers het gevolg zoude zijn. 

O. R. O. Art. 42 (42). Onverminderd de bijzondere bepalingen in de 
artikelen 44-46 omtrent schenkingen gemaakt, kan ten behoeve 
van den boedel de nietigheid ingeroepen worden van alle vóór de 
faillietverklaring door den schuldenaar onverplicht verrichte han-
delingen, hoe ook genaamd, waardoor de schuldeischers bepadeeld 
zijn, mits bewezen worde, dat bij het verrichten der handeling 
zoowel de schuldenaar als degene met wien of te wiens behoeve 
hij handelde, de wetenschap bezat, dat daarvan benadeeling der 
schuldeischers het gevolg zoude zijn. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 42-51. De regeling van de zoogenaamde actio Pauliana ') en 

hetgeen daarmede samenhangt, van het recht der schuldeischers hande-
lingen huns schuldenaars van hunne rechtskracht te berooven, is van alle 
vraagstukken, waartoe het materieel faillietenrecht aanleiding geeft, het 
moeilijkste. 

Tot juist begrip van de daaromtrent voorgestelde bepalingen is het vol-

1) Verg. F. VAN L EYDEN, Acad. Prft., Aard en strekking van deactiopauliana,1887, 
en daarover Rechtsgeleerd Magazijn, 1887; bL 619, Mr. CARÓLI, de actio pauliana in 
het Fransche en Nederlandeche Recht; in Rechtsgel. Bijdr. en Bijbi. d.II, Afd. D, bI. 3 vlg. 
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strekt noodzakelijk de beginselen, welke daaraan ten grondslag liggen, 
kortelijk aan te wijzen. 

))Alle de roerende en onroerende goederen van den schuldenaar, zoowel 
tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke verbintenissen 
aansprakelijk"; met deze woorden geeft artikel 1177 Burgerlijk Wetboek 
uitdrukking aan een bij alle beschaafde naties geldend rechtsbeginsel. 
Daarnevens staat dit andere rechtsbeginsel dat een ieder volkomen tot 
handelen bevoegd is, en dat eene uitdrukkelijke wetsbepaling noodig is 
om iemand die bevoegdheid te ontzeggen of hem daarin in het een of 
ander opzicht te beperken. 

Is bijgevolg een ieder, ook hij die schulden heeft, volkomen bevoegd 
naar goeddunken over zijn vermogen te beschikken en moet derhalve 
de toestand waarin de schuldenaar zijn vermogen, krachtens dat beschik-
kingsrecht, heeft gebracht, door zijne schuldeischers bij executie op de 
meest volstrelde wijze geëerbiedigd worden , aan den anderen kant rust 
evenzeer op eIken schuldenaar de plicht het onderpand zijner schuld-
eischers niet willens en wetens te hunnen nadeele te verminderen of 
weg te maken. Dit doende mag hij gezegd worden te kwader trouw te 
handelen. 

Vandaar dat reeds in het Romeinsche recht den schuldeischers rechts-
middelen gegeven werden om tegen handelingen van hun schuldenaar, 
met dien plicht in strijd, op te komen; rechtsmiddelen ten doel heb-
bende het voor hen nadeeligeeffect dier handelingen weer op te heffen. 
Als zoodanig vindt men in het Romeinsche recht het fraudatorium inter-
dictum en de actio Pallliana, welke laatste naam nog steeds gebruikt 
wordt ter aanduiding van de analoge rechtsmiddelen van het hedendaagsche 
recht. Kunnen Je schuldeischers in het algemeen eene aanspraak slechts 
doen gelden op het voorhanden vermogen van hunnen schuldenaar, de 
Pauliana stelt hen in staat zich onder bepaalde omstandigheden nog bo-
vendien te verhalen op zaken, die reeds uit dat vermogen gegaan z\in, 
door aan de handeling huns schuldenaars, waardoor die vervreemding be-
werkstelligd werd, te hunnen bate hare rechtskracht te ontnemen. Van-
èaar dat de Pauliana Rteeds gericht is tegen den derde, die de vermo-
gensbestanddeelen van den schuldenaar heeft ontvangen, maar dan ook 
alleen tegen den schuldigen derde, die tijdens zijne verwerving bekend 
was met het gebrek, dat der vervreemding aankleefde, bekend was met 
het feit dat de schuldenaar door zijne handeling zijne schuldeischers 
moedwillig benadeelde. 

Dit beginsel, aan de Paltliana ten grondslag liggende, heeft bij faillis-
sement van den schuldenaar tot drieërlei wijze van toepassing geleid. 

Men kan namelijk onderscheiden : 

1°. handelingen, die nietig verklaard worden indien de kwade trouw 
del' handelende partijen bewezen is (het geval van de gewone Pau-
liana); 

20. handelingen, die verondersteld worden te kwader trouw verricht 
te zijn; die nietig verklaard worden, tenzij de goede trouw door 
hem, die haar verrichtte, bewezen wordt, de praeslImptio juris; 

3' handelingen, waarbij tegen die veronderstelling geen tegenbewijs 
toegelaten wordt, die dus absoluut nietig zijn , de praesumptio juris 
et de jure. 

Daarnaast heeft eindelijk steeds eene eigenaardige plaats 
de schenking. Reeds in het Romeinsche recht konden de schuldeischers 
van den begiftigde, die te goeder trouw was, de gift opvorderen, in-

28 
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dien slechts hun schuldenaar-schenker te kwader trouw gehandeld had. 

De artikelen 773-777, waarin deze materie in het Wetboek van 
Koophandel geregeld wordt, hebben reeds geruimen tijd ten gevolge 
hunnElr min nauwkeurige en weinig logische redactie tot tal van cOntro-
versen en een zeer verschillende jurisprudentie aanleiding gegeven, terwijl 
de ondervinding hoven dien geleerd heeft, dat zij in strijd zijn met de 
dringende eischen en de behoeften van het verlleer; dat zij handelingen 
met nietigheid bedreigen, waarhij elk denkbeeld aan kwade trou w verre 
ligt; andere niet voldoende treffen, waar deze veeleer aan wezig is. 

De beide hoofdfouten , die het wettelijk systeem aankleven en die vooral 
in de practijk tot moeilijkheden aanleiding geven, zijn: 

1°. dat de wet, behoudens de uitzondering in het laatste lid van arti-
kel 774 voorkomende, niet voldoende onderscheidt tusschen han-
delingen, door den schuldenaar verricht krachtens een daartoe op 
hem .rustende wettelijke of contractueele verplichting, en die, welke 
door hem verricht zonder dat dergelijke verplichting' voor hern 
bestond; 

2<>. dat zij, de schenkingen buiten aanmerking gelaten, slechts twee 
der hierboven genoemde drie categorieën kent, namelijk: handelin-
lingen die vernietigbaar zijn na bewezen kwade trouw van partijen 
zoowel van den schuldenaar als van dengene met wien deze han-
delde, en handelingen die absoluut nietig zijn. 

I. Wat het eerste punt betreft heeft het gemis van onderscheiding 
(behalve bij oe hypotheek van den voogd) aanleiding gegeven de wet in 
dien zin te illterpreteeren, dat alle handelingen van den schuldenaar 
zoo wel , de verplichte als de on verplichte aantastbaar zijn '). 

Toch ontbreekt aan deze doctrine eene rationeele basis en is deze 
interpretatie der wet geheel in strijd niet. alleen met het beginsel, waarop 
het laatste lid van artikel 774 Wetboek van Koophandel berust, maar 
ook met de behoeften van het verkeer. 

1°. Zij rust niet op eene rationeeIe basis. In de natuur der Pauliana 
ligt, dat zij slechts handelingen kan treffen, die de schuldenaar on ver-
plicht verricht. Den schuldenaar kan er geen !!,rief van gemaakt worden, 
wanneer hij datgene doet, waartoe voor hem een rechtsplicht bestaat; 
men kan niet beweren dat hij opzettelijk het onderpand zijner schuld-
eischers wegmaakt, indien hij het gebruikt juist om zijne schulden te 
kwijten. 

Evenmin is er een redelijke rechtsgrond aan te wijzen, om hem, die 
datgene ontving, waarop krachtens zijn vorderingsl'echt aanspraak 
had, tot teruggaaf daarvan te noodzaken. Het is eene ,logische tegenstrij-
digheid en t.evens 'eene gevaarlijke inconsequentie, indien de wet eener-
zijds aan den schuldenaar den plicht oplegt om te voldoen, en den 
schuldeischer het recht geeft om schuld in te vorderen, en tege-
lijkertijd anderzijds den mede-schuldeischers de bevoegdheid verleent om 
de handeling, die dus strekte tot kwijting van een wettelijken rechtsplicht 
en voldoening aan een vorderingsrecht, weêr ongedaan te maken. 

') HOLTIUs, t. a. p., bI. 184 vlg.; OYENS, t. a. p .. bI. 122; M. VAN MANEN in 
N. Bijdr. v. Rechtsgel. en Wetg., 1868, bI. 328-366. Rb. Amstenlam , 16 April 1869, 
bevestigd door Hof N.-Holland, 21 Oct. 1869 en de daarbij behoorende conclusies vau 
den Officier van Justitie Mr. HARTOGll en den Advocaat·Geueraal Mr, SPOOR M. 'U. H " 
1869, bI. 81 vlg. 215 vlg.) 
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Kan derhalve de Pauliana nimmer gericht zijn tegen eene handeling, 
waartoe de schuldenaar verplicht was, dit neemt natuurlijk niet weg, 
dat die handeling indirect kan worden bestreden, door bestrijding der 
vroegere handeling, waarbij de schuldenaar die verplichting op zich 
nam, indien daartoe termen bestaan. De handeling, waardoor de rechts-
plicht gevestigd wordt, kan alle elementen in zich vereenigen , die bet 
instellen eener Pauliana wettigen, en in dat geval zal dit rechtsmiddel 
zich evenzeer richten tegen de latere voldoening aan dien rechtsplicht, 
juist omdat deze niets anders is dan uitvoering dier vroegere handeling; 
die voldoening op zich zelf beschouwd kan daarentegen nooit de voor-
waarden eener Pauliana in zich vereenigen. 

De Romeinsche juristen gevoelden dit zeer goed; vandaar dat jure 
Romano het betalen van opeischbare schulden door den schuldenaar (het 
type van eene verplichte handeling) nimmer aanleiding kon geven tot 
eene Pauliana '). Door de aanhangers der zoogenaamde gratificatie-theorie 
wordt dit echter ontkend; hunne meening was geruimen tijd de heer-
schende meening en riep een nog niet geheel beslechten strijd in 't leven 
over de vraag of het betalen van schuldeischers , terwijl men onvermo-
gend is, geoorloofd moet zijn: Die strijd was alleen mogelijk doordat men 
uit het; oog verloor, dat het faillissement op zich zelf niet den minsten 
invloed kan uitoefenen op het karakter der voor den aanvang daarvan 
door den schuldenaar krachtens verplichting verrichte handelingen. Zoo-
lang de schuldenaar bevoegd is over zijn vermogen te beschikken, de 
concursus creditorum nog niet is aangevangen, zal steeds de rechtsgrond 
voor eene tegen die handelingen te richten Pauliana ontbreken. Zoolang 
toch blijft de schuldenaar niet alleen bevoegd maar is hij ook verplicht 
eiken schuldeischer, die zich aanmeldt, uit zijn vermogEln te voldoen. 
Eerst de concursus creditorum, met andere woorden het faillissement, 
met het daaraan voor den schuldenaa.r verbonden verlies van beheer en 
beschikking over zijn vermogen, roept het verbod van individueele vol-
doening in het leven. 

Alleen in het systeem van den Code de Commerce liet zich de ver-
nietigbaarheid van door den schuldenaar vóór de faillietverklaring verplicht 
verrichte handelingen rechtvaardigen. Maar in dat systeem deed ook 
reeds de »faillite de fait", welke met het bloote feit van het ophouden 
met betalen aanving, en tot welker constateering geen rechterlijk vonnis 
noodig was, den schuldenaar van rechtswege het beheer en de beschikking 
over zijn vermogen verliezen. De faillietverklaring diende daarnevens 
slechts om het faillissementsproces , de gemeenschappelijke executie in 
te leiden. Met dit stelsel heeft de Nederlandsche wetgever reeds in 1838 
uitdruij:kelijk gebroken, om in plaats daarvan als beginsels te stellen: 
geen verJ.ies van beheer en beschikking, geen faillissement in één 'woord, 
dan krachtens een vonnis van failliet veridaring , en geen andere termini 
a quo dan de in artikel 769 aangewezen steeds vaststaande tijdstippen. 
Waar dergelijke beginsels, ook in het Ontwerp gehandhaafä, zijn 
genomen, waar uitdrukkelijk is bepaald , dat de schuldenaar in de volheid 
zijner rechten en verplichtingen blijft, tot een vonnis van faillietverkla-
ring daarin verandering brengt, kan ook het faillissement in beginsel 
op de geldigheid der eerder verrichte handelingen geen invloed hoege-
naamd uitoefenen. 

Op deze gronden is in artikel 42 L 42] van het Ontwerp, dat den al-
gemeenen regel bevat, uitdrukkelijk bepaald dat alleen handelingen door 

1) L.2i Dig. 42,8, quae iu fraudem creditorum facta Bunt. Verg. WINDSOHEID, 
Lehrb. des Paruiektenrechts, 5te Aufl. 1882, H, bI. 742, en GRÜTZMA.NN, Anfeehtungs· 
recht der benachtheiligten Konkursgläuhiger Meh gem. Rechte und nach der Ronk, Ord. , 
bI. 47 vlg. 
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den schuldenaar onverplicht verricht , tegenover den boedel als nietig 
beschouwd kunnen worden. Daardoor wordt aan den strijd , waartoe de 
algemeene bewoordingen van artikel 771, en 777 Wetboek van Koophan-
del aanleiding gaven, een einde gemaakt. De bezorgd heid , welke met 
het oog op de gebruikelijke prolongatie- en beleeningalraires in den geld-
handel en ter beurze is opgewekt door het arrest van den Hoogen Raad 
van 10 April 1884 (W. no. 5026, verwerpend e de tegen het 
arrest van het Hof den Bosch 24 Juli 1883, W. no. 5018) 'i , zal dan ook 
onder de heerschappij van het ontworpen artikel 42 geen reden van 
bestaan meer hebben '). Het. geven van surplus, als uitvoering van vooraf 
bedongen zekerheid , zal steeds onaantastbaar zijn, 

Op den regel : geen nietigheid van verplichte handelingen, kent het 
Ontwerp slechts twee uitzonderingen, in artikel 47 L 47] aangewezen en 
b,j dat artikel nader toe te licht en . Reeds hier dient echter uitdrukkelijk 
geconstateerd te worden, dat het geenszins de bedoeling is daarmede 
te huldigen de theorie van den Konkursanspruch, die in de Motiven tot 
de Konkursord . f. d. Deut.sche Reich wordt voorgesteld als de juridieke 
basis voor de nietigheid van door den schuldenaar gedane betalingen en 
in navolging der Motiven ook hier te lande door enkele schrijvers is 
verdedigd. De zg. Konkursanspruch, een op het onvermogen van den 
schuldenaar gegrond objectief recht van . de schuldeischel's jegens een 
ieder (zoo wel den schuldenaar als jegens elkander) op door faillissement 
te verwezenlijken uitsluitende en gemeenschappelijke bevrediging uit den 
boedel huns schuldenaars 3), staat lijnrecht tegenover het stelsel van het 
Ontwerp dat aan het onvermogen als zoodanig geen enkel rechtsgevolg 
verbindt, en is buitendien ook wetenschappelijk niet verdedigbaar. 

Niet het onvermogen des schuld enaars heelt wederzijdsche beperking 
van het recht van eiken schuld eischel' op directe en algeheele voldoeniilg 
ten gevolge, maar uitsluitend het samenloopen van meerdere executiën 
op één vermogen en de executie ten behoeve van allen (het faillissements-
proces). . . . I' h h d I' . . .. d b 2°. De vermebgmg van verp IC te an e mgen IS m strIJd met e e-
hoeften van het verkeer: immers, zij is gericht tegen het si bi vigilare; 
zij belet den schuldeischer zijne rechten te doen geld en juist op het 
oogenblik dat hij ze het meest noodig heeft; nl. als hij een déconfiture 
van zijn schuldenaar vreest. Zij dwingt de schuldeischers, zoodra zij 
moeilijkheden bij het betalen ondervinden, een fai llissement te provo-
ceeren, uit vrees hetgeen zij door individueele executies zullen verkrijgen 
hij een later faillissement weer aan den curator te moeten afgeven . De 
zekerheid van het verkeer berust voor een groot deel op de snelheid en 
zekerheid der individneele executiemiddelen , en wordt bedreigd waar 
juist deze gekortwiekt. worden. , erediet kan men niet verleenen, indien 
men er niet op kan vertrouwen dat, wanneer de schuld enaar betaalt , 

') Zie echter arrest Hof Leeuwarden, 22 F·ebr. 1882, bevestigende een vonnis rb . 
Heerenveen, 16 Febr. 1881, W. nO. 4797. 

') Verg. Z. v. D. BERGH, diss. Aanvulling en ruiling van onderpand km'i vóór fail -
lissemem , en hiertegen Mr. MOLENGRAAFF in Rechtsgel. Magazijn, dl. 4, bI. 511 vlg. 
Zie voor de Fransche jurisprudentie Annales de droit Commercial, I, Doctr. p. 40:J, 
J urisprud., p. 33 sqq.; II , jurisprud., p. 146 sqq. 

S) De theorie van den Konkursanspruch is vooral outwikkeld door Prof. SCHULTZE, 
das deutsehe Konkursrecht in seinen juristisehen Grundlagen. Zij vindt echter ook in 
Duitschland meer en meer bestrijding, men zie GRÜTZMANN, t . a. p., bI. 178 vlg., bI. 
216 vlg.; MANDRY , der eivilrechtliche Inhalt der Reichsgesetze, 2te Aufl., bI. 346 nt. 41 
en 419 nt. 17. 

ie meeste Fransche schrijver. kennen aan het ophouden met betalen eene 
toe analoog aan den Konkursanspruch. Verg. BÉDARRIDE. t . a. p., nO. 118 quatnor. 
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die betaling ook voor altijd onaantastbaar blijft, al moge hij later, mlS-
zelfs kort daarna, in staat van faillissement geraken. 

Il. De artikelen 773- 777 Wetboek van Koophandel kennen slechts 
t wee categorieën: handelingen die nietig verklaard kunnen worden bij 
bewezen kwade trouw van beide partijen (den schuldenaar en dengene 
met wien hij handelde), en handelingen die absoluut nietig zijn. 

Het Ontwerp stelt voor, de laatste categorie te doen vervallen en in 
plaats daarvan een aantal handelingen met nietigheid te bedreigen voor 
zoo verre degene , tegen wien zij wordt ingeroepen, zijne goede trouw 
niet bewijst (artikel 43 [43]). De redenen voor deze wijziging liggen voor 
de hand. Tegen eIken absoluten regel geldt het bezwaar, dat geen 
rekening houdt met de omstandigheden, maar alles over een kam scheert. 
Hij is zeer zeker eenvoudig, maar juist daarom niet geschikt om aan 
de samengestelde, allerlei nuanceeringen en fijne schakeer in gen vertoo-
nende verhoudingen van het verkeersleven recht te doen wedervareu. 
Waar die absolut'! regel eene nietigverklaring is, zullen de gevolgen des 
te bedenkelijker zijn. dan ook het eigenaardige kenmerk van een 
tijd van ruwer wetgeving, toen het onderscheidingsvermogen van den 
welgel'er nog minder ontwikkeld was. Zoo vindt men in de oudsle wet-

regelingen van het faillietenrecht , de statuten der ltaliaansche 
handelssteden, aan de nietigheid een zeer ruim veld aangewezen, ja 
worden volgens sommige dezer statuten eenvoudig alle handelingen, door 
den gefailleerde binnen zekeren tijd voor zijn faillissement verricht, 
zonder onderscheid op vordering der schuld eischers nietig verklaard. De 
geschiedenis leert verder, dat in de latere en nieuwere wetten op het 
faillissement het gebied dier nietigheid achtereenvolgens steeds 
meer werd ingekrompen; men zIet. haar hoe langer hoe meer plaats 
maken voor de gewone Pauliana, d. w. z. voor eene nietigheid, indien 
van de kwade trouw blijkt, en daarnaast voor enkele categorieën van 
gevallen voor eene nietigheid, indien de goede trouw niet kan worden 
a1lUgetoond. 

De absolute nietigverklaring van een engeren of wijderen kring van 
handelingen, door den schuldenaar binnen korteren of langeren tijd voor 
den aanvang van zijn faillissement verricht, steunt op de zeker niet on-
juiste overweging, dat de vooravond van het faillissement gewoonlijk het 
tijdstip is, waarop door den minder nauwgezetten schuldenaar tal van 
maatregelen worden getroffen, hetzij ter begunstiging van den een of 
anderen schuldeischer, hetzij ter verduisterinlil,' van enkele vermogens-
deelen, hetzij met eenig ander doel, die alle dit effect gemeen hebben, 
dat daardoor het onderpand der schu ldeischers willens en wetens aan 
den concursus wordt onttrokken. Geen krachliger middel voorzeker om 
deze te beteugelen dan nietigverklaring. Men kan dan zeker zijn alle 
handelingen te kwader trouw verricht te treffen. De Code de Commerce 
bereikte hetzelfde doel door den schuldenaar reeds met het oogenblik 
van het staken zijner betalingen beheer en beschikking over zijn vermo-
gen te ontnemen, door de aan het vonnis van faillietverklaring vooraf-
gaande »faillite de fait". Het spreekt echter van zelf dat men zoodoende 
met alle handelingen, te kwader trouw verricht, tevens al diegenen 
treft, welke te goeder trouw verricht zijn, zelfs al blijkt de goede trouw 
overtuigend. De onbillijkheid van dit systeem, de talrijke praktische 
moeilijkheden, waartoe het aanleiding gaf, leiden er toe in alle nieuwere 
wetten de nietigheid te beperken tot zekere met name genoemde han-
delingen, welke door hunnen inhoud in verband met het korte tijdsverloop, 
dat hen scheidt van het faillissement, een verdacht karakter bezitten, 
en dus meer speciaal een presumptie van kwade trouw wettigen 
kelen 773 en 774 Wetboek van Koophandel). 
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Wanneer men er echter van doordrongen is dat de wetgever niet 
alleen geroepen is de kwade trouw te weren en krachtig te hestrijden, 
maar dat evenzeer zijne taak is de goede trouw te beschermen, en dat 
daarom elke presumptie, ook die van de kwade trouw, voor het bew\is 
van het tegendeel moet wijken, dan kan er van eene absolute nietigheid 
ook voor de meest verdachte gevallen geen sprake meer zijn. De wet zal 
zich bij deze opvatting moeten bepalen om voor verdachte handelingen 
eene presumptie van kwade trouw op te stellen, in elk geval wijkende 
voor het bewijs van goede tronw, zoodat men zoude kunnen spreken 
van een Pauliana met ömgekeerden bewijslast. In het Ontwerp geschiedt 
dit in artikel 43 l43]. . . 

Hoezeer het verkeer hierdoor gebaat zal worden, beboeft wel geen 
uitvoerig betoog. Dit wordt steeds het meest gediend door waarheid en 
de hierbedoelde wijzigin!,\' heeft juist geen ander doel dan eene wettelijke 
presumptie op te heffen, daar waar z\i blijkt met de waarheid in strijd 
te zijn. Tal van omstandigheden laten zich denken, waaronder eene be-
taling van eene niet opeischbare schuld (artikel 773 Wetboek van Koop-
handel) of het geven van niet bij de overeenkomst bedongen zekerheid 
(artikel 774 Wetboek van Koophandel) volkomen ter goeder trouw kan 
geschieden. Bij voorbeeld: de schuldenaar bedingt zich van zijnen schuld-
eischeI' tegenover de betaling of zekerheidstelling b\izondere voordeel en , 
als verlenging van een geopend crediet, de zekerheid van nieuwe bestel-
lingen enz. Of wel: de schuldenaar heeft beschikking noodig over gegeven 
onderpand en ruilt dit nu met toestemming van zijnen schuldeischel' 
tegen ander onderpand, wat bij beleening van· effecten voortclurend voor-
komt en waarbij in den regel elk denkbeeld aan kwade trouw is uit-
gesloten. Deze voorbeelden zouden met tal van anderen tè vermeerde-
ren zijn. 

In al deze gevallen zal de gedaagde volgens het Ontwerp z\jne goede 
trouw kunnen bewijzen, wat hem in clergelijke gevallen niet moeilijk 
zal vallen. 

Art. 42. De redactie van dit artikel wijkt in vele opzichten af van 
a I'tik el 777 Wet.boek van Koophandel. Die afwijkingen steunen alle op 
hetgeen de ervaring, bij de toepassing van dat artikel opgedaan, als 
wenschelijk deed erkennen. 

In de eerste plaats wordt bepaald dat de in artikel 42 nader omschre-
ven handelingen nietig zijn, niet, zooals het in artikel 777 Wetboek van 
Koophandel heet, dat zij vernietigbaal' zijn. De curator zal cl us niet meer 
behoeven te beginnen met de vernietiging der handeling, waarvan hij 
de gevolgen voor den boedel wil weg-nemen, van den rechter te vragen , 
maar die nietigheid reeds dadelijk tot gronclslag zijner actie of verdedi-
ging kunnen nemen. Het pract.ische belan!,\' ligt hierin , dat hij voortaan 
rauwelijks het uit den boedel in handen van een derde overgegane terug 
zal kunnen vorderen, zich daarbij op de nietigheid der verrichte han-
deling grondende, en dat hij zijn verweer tegen een ingestelde vordering, 
ook al heeft hij niet vouraf een geding tot nietigverklaring aangelegd, 
toch op die nietigheicl zal kunnen doen steunen, zonder verplicht te 
wezen eene reconventioneele actie in te stellen '). Zoo zal hem in 't ver-
volg ook het revindicatoir beslag ten dienste staan, zal hij i e. w. van 
al die rechtsmiddelen gebruik kunnen maken , die anders het voorafgaan 
een er nietigverklaring voor hunne toepassing zouden eischen. 

I) Dat, op grond van art. 777 Wetboek van Koophandel niet rauwelijks tot terug-
gave van goederen kan wordeu gedagvaard, maar eerst de vernietiging der in fraudem 
creditorum aangegane overeenkomst in rechte moet worden gevraagd, besliste de recht-
bank te Amsterdam, bij vonnis van 10 Juli 1877, E. E" 1878, B, bl. 9. 



ONVERPLICHT VERRICHTE HANDELINGEN. Art. 42. 439 

Anderzijds wordt rloor de woorden l)ten behoeve van den boedel" 
duirlelijk aangewezen, dat deze nietigheid slechts eene relatieve is, eene 
die alleen bestaat ten opzichte van den boerlel en mitsdien alleen en 
uitsluitend rloor den curator kan worden ingeroepen, niet ook door 'den-
gene, met wien de schuldenaar handelde , of door den schuldenaar zelf, 
narlat rleze door akkoord als anderzins bevoegd heid tot beschikking 
teruggekregen heeft. De reden hiervoor is duirlelijk; het geldt hier eene 
nietigheid in het uitsluitend belang der schuldeischers, waaraan dus ook 
niemand anders dan zij eenig recht mogen ontleen en '). 

Bij de redactie is verder uitgegaan van de overweging, dat voor de 
nietigheid, bij dit artikel bedreigd , de volgende voorwaarden aanwezig 
moeten zijn: . 

1°. De schuldenaar moet eene handeling verricht hebben. Het is geheel 
onverschillig, waarin deze handeling bestaat, of van welken aard zij is. 
Zij kan zoo wel strekken tot vermindering, als tot niet-vermeerdering van 
het vermogen; men denke aan het verwerpen van eene erfenis. 

20. De handeling moet door den schuldenaar onverplicht verricht zijn. 
Voor rle toelichting van dit punt kan naar het hierboven [zie bI. 434 
vlg.] opgemerkte verwezen worden. 

3'. Door de handeling moeten de schuldeischers benadeeld zijn. Het is 
daj; de handeling: tot benadeeling d.erschuldeis«he.rs. ko)i 

strE'Kken. de benadeelirig moet werkelijk pla;J.ls gehad. Dit zal 
liet geval zijn aIS' {en gevó1ge der handeling het actief van het faillisse-
ment kleiner is dan het anders geweest zou z\in. Heeft daarentegen de 
handeling op het bedrag van het !!Ctief geen invloed uitgeoefend . dan 
zijn de schuldeischers niet benadeeld en vervalt elke reden om te hunnen 
behoeve de handeling nietig te verklarèn. 

4'. De schuldenaar moet bij het verrichten der handeling de 
schap bezitten, dat daaj'van benadeeling der schuldeischers het gevolg 
zal x.ijn. Deze zinsnede bevat, in de woordenkeus, eene opzettelijke 
afw\iking van de in artikel 777 Wetboek van Koophandel gebezigde uit-
drukking: l)dat de handeling ter bedriegeliike verkorting van de rec hten 
der schuldeischers heeft plaats gehad." Eene bloot formeele wijziging 
echter; in de bepaling zelve van het artikel wordt geen verand ering 
gebracht, integendeel het Ontwerp sluit zich geheel aan bij de uitleg-
ging, die doctrine en jurisprudentie vrij eenstemmig van de woorden 
van artikel 777 W etboek van Koophandel gegeven hebben. 

Het Romeinsche recht, in deze materie de bron, waaruit men later 
steeds putte, vordert eerie handeling in fraudem creditorum verricht. 
Het is echter herhaaldelijk en overtuigend aangetoond , dat hiermede 
niet bedoeld wordt het oogmerk om te benadeeJen, maar dat veeleer 
de wil om te benadeelen, het der benadeeling, voldoende 
Het oogmerk om t.e benadeelen is alleen dan aanwezig, als de benadee-
ling het einddoel der handeling is; de wil om te benadeel en bestaat 
reeds daar, waar de wetenschap is, dat men door handeling be-
nadeelt. Wat men weet, dat volgen zal, wil men, indien men ondanks 
die wetenschap de handeling toch verricht, welke overigens het motief 
voor dit handelen moge zijn '). 

1) Verg. in dien zin arr. Hof Arnhem 6 Februari 1878, bevestigend.e een vonnis der 
rechtbank Arnhem 28 Juli 1877, R. B., 1878, B, blo 6 vlg. 

') J. V: OTTO, die Anfechtung van Rechtshandlungen, welche einSchuldner, zudéssen 
Vermëgen niçht ist I Naçhtheilc GliJ,uoive? wrnirrl1nl nach l1err;, 
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Geldt dit voor het Romeinsche recht, zoo als reeds werd opgemerkt, 
de meeste schrijvers en tal van vonnissen vatten artikel 777 Wetboek 
van Koophandel in denzelfden zin op '). Inderdaad is het ook rationaal 
om niets anders dan wetenschap van benadeeling te vorderen. Zoo dik-
wijls de schuldenaar eene handeling verricht, wetende dat hij daardoor 
zijn vermogen, het onderpand zijner schuldeischers, direct of indirect 
zoodanig vermindert, dat het onvoldoende of meer onvoldoende wordt 
om daaruit zijne schulden te betalen, is er reden om die handeling ten 
opzichte der schuldeischers nietig te verklaren. Ja, zonder al te over-
drachtelijk te spreken, kan men het verrichten van eene het vermogen 
verminderende handeling, ondanks de wetenschap dat dit reeds ontoe-
reikend is of daardoor ontoereikend wordt om de schuldeischers te vol-
doen, tegenover deze eene bedriegelijke noemen. Het zijn juist dergel\ike 
handelingen, die de schuldeischers het meest benadeelen, die in den 
vooravond van het faillissement niet zelden worden verricht en waartegen 
de wet ter bescherming der goede trouw krachtige rechtsmiddelen moet 
geven. Het bepaalde oogmerk om te benadeelen mag niet gevorderd wor-
den, omdat dit in de meeste gevallen, waarin bedoelde wetenschap be-
staat, niet aanwezig zal zijn. Doorgaans toch zal de bedoeling der han-
deling, en daarmede het motief voor de handeling, deze zijn, een der 
schuldeischers te bevoordeelen Verlangt men dus voor de Pauliana meer 
dan eene wetenschap van den hierboven aangeduid en inhoud, meer dan 
een desbewust benadeelen, dan zal z\i zelden of nooit met vrucht kunnen 
worden ingesteld, en wordt aan dit rechtsmiddel elke practische betee-
kenis ontnomen. Daar de altijd dubbelzinnige woorden bedriegf'lfjke ver-
korting oorzaak zijn, dat voor de toepassing van artikel 777 Wetboek 
van Koophandel somtijds het bewijs gevorderd is van bt?drog in slraf-
rechtelijken zin of van het oogmerk om de schuldeischers te benadeelen, 
kunnen zij niet langer behouden worden; om alle misverstand te voor-
komen wordt in het Ontwerp uitdrukkelijk gesproken van wetenschap 

sooh. u. deuMch. Recht. 1881; GRÜTZMANN, t. a. p., 7; WINDSCHEID , t. a. p. 463 > 
bL 737. 

I) HOLTIUs, t. a. p. , ad art. 777; DE MAREZ OYENS, t. a. p .. bL 118 vlg.; Recht-
bank Tiel 2 Juni 1865, W. nO. 2701; rb. Amsterdam 16 A pril 1869, bevestigd door 
Hof N.-Holland 21 Oct. 1869, M. v. H. 1869 , bL 81 vlg. , 215 vlg.; Rechtbank Arn-
hem, 11 April 1867, W. nO. 3023; 29 Mei 1876, W. nO. 4037; recbtbank Amsterdam, 
3 December 1875, R. B. 1876, B, bI. 8 vlg.; Hof den 4 Juni 1877 , B, bI. 
194 vlg. ; Hof Leeuwarden, 5 Maart 1883, W. nO. 4950: rb. Wmschoten 27 Juli 1888, 
W. nO. 5610. 

Daarentegen vordert de rechtbank te Amsterdam 3 October 1871, W. nO. 3419, 
bedoeling om op bedriegelijke wijze te benadeelen; Hof Amsterdam 25 Juni 1880, 
R. B. 1882, B, bI. 182 vlg., eene bedriegelijke handeling in tegenstelling van de ken-
nis van den slechten staat des boedels; Hof den Haag 27 Juni 1881, R. B. 1882 , B .. 
bI. 174 vlg., eene bedriegelijke bedoeling om de rechten der schuldeischers te verkorten 
Rechtbank Leeuwarden 23 November 1882, W. 4949, acht zelfs het bewijs van opzet· 
telijke verkorting niet voldoende. Verg. verder de conclusiën van den Adv.-Gen. GRE-
GORY , bij arr. Hof den Haag 4 Juni 1877, R, B. 1877, B, bI. 194 vlg., en 27 Juni 
1881, t. a. p. Uit de jurisprudentie blijkt, dat de gevallen, waarin de wetenschap der 
benadeeling onvoldoende werd geacht , meerendeels betreffen vorderingen tot nietig-
verklaring van de betaling een er opeischbare schuld. 

In F rankrijk wordt algemeen aangenomen dat de door art. 1167 C. C. gevorderde 
animus fraudandi bestaat. wat den schuldenaar betreft, in de wetenschap dat hij door 
de handeling zijn boedel ontoereikend maakt om zijne schnlden te betalen, en, wat 
den derde betreft met wien hij handelde, in de bekendheid met dit gevolg der han-
deling. 

Verg. over de beteekenis van de woorden: .. ter bedriegelijke verkorting van de 
rechten der schuldeischers" in art. 341 W. v. Strfr., het vonnis der rb. Amsterdam 
,an 30 Dec. 1887, en het arrest van het Hof te Amsterdam v. 14 Maart . 1888 , w, 
nO. 5537; arrest van den Hoogen Raad van 2 Juni 1890> W. nO. 5883. 
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dat verkorting van de rechten der schuldeischers het gevolg der hande-
ling zal zijn. Daardoor wordt buiten twijfel gesteld dat de curator, om 
de nietigheid eener handeling des schuldenaars met vrucht te kunnen 
inroepen, slecbts heeft aan te toonen dat de schuldeischers door de han-
deling minder krijgen dan zij anders gehad zouden hebben Cm. a. w. dat 
het actief minder is dan het anders geweest zou zijn). en dat de schul-
denaar, toen h,i handelde, wist of moest weten dat dit het gevolg Zijner 
handeling zoude zijn. 

5°. Degene, met wien of te wiens behoeve de schuldenaar handelde, 
moet dewelensrhap bezitten dat de schuldenaar door zijne handeling 
Zijne schuldeischers desbewust benadeelt. 

In den persoon, met wien de schuldenaar handelde, opzet te vor-
deren om de schuldeischers te benadeel en , is geheel in strijd met het 
wezen der Pauliana. Immers de rechtsgrond der verbintenis des derden, 
om het door hem verkregene aan de schuldeischers terug te geven, is 
geen andere dan zijne medewerking aan eene handeling, of liever zijn 

krachtens eene waarvan hem het ten opzichte dier 
schuldeischers ongeoorloofde karakter bekend was. Kennis van de om-
standigheden, waaronder de schuldenaar handelde, bekend met de voor 
de schuldeischers nadeelige gevolgen dier handeling, is daarom voor 
zoo veel den derde betreft de eenige natuurlijke voorwaarde voor de Pau-
liana. Meer te vorderen zou de Pauliana even onbruikbaar maken als het 
vorderen van een bedriegel,ik opzet bij den schuldenaar. Trouwens, het 
oogmerk om de schuldeischers van den schuldenaar te benadeelen, zal 
bij den derde niet dan bij hooge uitzondering bestaan, in de meeste ge-
vallen zal het hem veeleer om eigen voordeel te doen zijn. 

De woorden llmet wien of te behoeve" zijn gekozen om buiten 
te stellen, dat ook wanneer de schuldenaar alleen heeft gehan-

deld, de niet.igheid dier handeling kan worden ingeroepen tegen hem 
die daardoor gebaat werd. De nietigheid van de verwerping eener erfenis 
door den schuldenaar zal dus, indien daartoe overigens de termen aan-
wezig zijn, tegen hem, die daardoor tot de erfenis geroepen werd, kun-
nen worden geldend gemaakt, indien deze, die zelf niet medehandelde , 
bekend was met het feit, dat die verwerping plaats had met den wil om 
de schuldeischers te benadeelen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 42. De vraag rees naar aanleiding van dit artikel, of het niet-

handelen, waar handelen plichtmatig was, ook aanleiding tot de Pauliana 
kan geven. Men stelle bijv. bet Il"eval, dat, overeenkomstig art. 370 Bur-
gerlijk Wetboek, de langstlevende der echtg'enooten verzuimd heeft een 
inventaris te doen opmaken, en daardoor het daar bedoelde vruchtgenot 
verliest. 

»Te wiens behoeve h,i handelde". Het verwerpen een er nalatenschap 
ten behoeve van een kind zal dus niet nietig zijn, want dat kind kan 
de vereischte wetenschap niet hebben. Men erkende echter, dat hier-
tegen eenigzins wordt gewaakt door art. 43, 30. I). 

Het lmiet-handelen" valt niet onder art. 42. Onnoodig is het ook, 
het daaronder te brengen. Eenvoudige verzuimen onder het bereik 
der Pauliana te brengen, kan niemand verlangen. ver-
zuimen, met het doel de schuldeischers te benadeelen, zullen niet 

') Men zie over het verband tusechen de artt. 42 en 47 [42 en 47] van het ontwerp 
.. rt. 341 Wetboek van :;ltrafrecht Mr. D. i'l 'l'hemis 1892, 47 e. v. 
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licht voorkomen. Art. 182 Burgerlijk Wetboek wordt in den regel uit 
onkunde of slofheid overtreden. 

»Te wieng behoeve hij handelde". W anneer, om welke reden dan 
ook, degene, met wien of te wipns behoeve de gefailleerde handelde, 
niet de vereischte wetenschap bezat , ontbreekt de grondslag der 
Pauliana, die gericht is niet tegen den failliet, maar juist tegen den 
derde, met wien of te wiens behoeve gehandeld werd , op grond van 
diens medeweten, dat is van diens schuld. 

G. O. art. 42 = art. 42 der wet. 

Artikel 43. 
Indien de handeling , waardoor de schuldeischers benadeeld 

zijn, verricht is binnen veertig dagen vóór de faillietverkla-
ring en de schuldenaar zich niet reeds vóór den aanvang van 
dien termijn daartoe had verplicht, wordt de aan het slot van 
het vorige artikel bedoelde wetenschap, behoudens tegenbewijs, 
vermoed aan beide zijden te bestaan: 

1 0. bij overeenkomsten, waarbij de waarde der verbintenis aan 
de zijde van den schuldenaar aanmerkelijk die der ver-
bintenis aan de andere zijde overtreft; 

2°. bij handelingen ter voldoening van of zekerheidstelling 
vooreene niet opeischbare schuld; 

3°. bij handelingen, door den schuldenaar met of ten behoeve 
van zijn echtgenoot of zijne bloed- of aanverwanten tot in 
den derden graad verricht. 

O. R. O. Art 43 (43). Die wetenschap wordt, hehoud ens tegen bewijs, 
vermoed aan beide zijden te bestaan - mits rle overeenkomst ot 
rechtshand eling is aangegaan of verricht binnen veertig dagen vóór 
de faillietverklaring en de gefailleerde zich rlaartoe niet reeds vóór 
den aanvang van dien termijn had verplicht - : 

10. b,i overeenkomsten, waarbij de verbintenis aan de zijde van rlen 
gefailleerde aanmerkelijk die aan de andere zijde overtreft; 

2". bij rechtshandelingen ter voldoening van of zekerheidstelling 
voor eene niet opeischbare schuld ; 

3°. bij rechtshandelingen, door den gefailleerde met of ten behoeve 
van zijn echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot in den derden 
graad verricht. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 43. Dit artikel wijst die handelingen aan, waarvan om hun ver-

dacht karakter, in verbann met het tijd-tip, waarop z\i verricht werden, 
tot op tegenbew\is vermoed wordt dat Z\i verricht werden met de 
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schap van benadeeling der schuldeischers. Er een aantal handelingen 
waarvan, vooral wanneer zij in den vooravond van een faillissement ver-
richt worclen, terecht getuigd mag worden dat een verdacht karakter 
dragen, waartoe worclt overgegaan in het volle bewustzijn 
dat de schuldeischers er door benadeeld worden en die het bewijs claar-
van als het ware in zich zelve dragen. Eene omkeering van clen bElW\is-
last schij nt. hier aangewezen. 

Als zoodanig noemt het ontwerp in de eerste plaats, op voetspoor der 
Belgische en ltaliaansche wetten '): overeenkomsten, de schul-
denaar geen behoorlijk equivalent voor zijne praestatie bedingt. Het type 
dezer handeling is de verkoop onder de waarde; een bekend middel ter 
verduisterin:,r van het actief des boedels. Sub 2'. worden samengevat de 
rechtshandelingen, welke strekken tot het betalen van en het verleen en 
van zekerheid voor niet-opeischbare schulden, handelingen die thans in 
de artik elen 773 en 774 W etboek van Koophandel met absolute nieti:,r-
heid worden bedreigd. hierbij de artikelen 341 2°. en 3'. 
en 3432°. en 3'. Wetboek van Strafrecht). 

W at de onder 3'. vermelde handelingen betreft moet worden opge-
merkt, dat cle ondervinding leert, dat eenerzijds de echtgenoot en de 
naaste bloecl- en aanverwanten het eerst bereid gevonden word en om 
den schuldenaar behulpzaam te zijn bij verduisterin!l: zijns boedels, an -

de schulcl enaar het meest geneigd is hen boven zijne andere 
schuldeischers te bevoorcleelen of hun ten nadeele van deze te voldoen '). 
Boven clien zullen de bedoelde personen door hunne intieme relatie met 
clen schuldenaar zeld en onbekend zijn met cliens vermogenstoestand . Dit 
rechtvaardigt ook , dat hier de omkeering van den bewijslast niet tot 
en kele handelingen beperkt is. 

De curator, die uit kracht.e Vafl artikel 43 Ontwerp ageert, volstaat 
met het onverplic,hte der handeling en de henadeeling cles boedels te 
bewijzen. Op de tegenpartij rust dan de plicht aan te toonen dat de 
bestreden handeling, ten tijde waarop en met. het oog op de omstandig-
heclen waaroncl er verricht werd, niet tot benadeeling der schuldeischers 
kon strekken , er althans voor haar geen aanne!TIelijke reden bestond om 
dit te gelooven of te vermoeden. O. a. zal zij met vrucbt zich daarop 
kunn en beroepen , dat tegenover de vold oening of de beloofde zekerheid-
stelling, onder 2°. alhier genoemd, een naar de gewone verkeersopvat-
tingen volcloend equivalent stoncl. Deze aan den gedaagde toegestane be-
voegnheirj om tegenbewijs te leveren, stelt den rechter in staat in elk 
concreet geval onder appreciatie van alle omstandigheden te 
beslissen en geeft voldoende bescherming aan de mogelijk bestaande 
goede trouw. 

De termijn van veel·tig dagen is ontleend aan de bestaande wet. Elke 
termijn heeft iets willekeurigs en geen is absoluut te verdedigen; het 
verdient daarom de voorkeur bij het bestaande te blijven. 

') Italië, a. 709 2; België , a. 445 al. 2 verklaart deze handelingen zelfs absolnnt 
nietig . . 

') Zoo betrof de zaak berecht bij vonnis rechtbank Arnhem 11 April 1867, W. nO. 
3023, den verkoop van roerende goederen aan een schoonvader; bij vonnis rechtbank 
Amsterdam, 16 April 1869 , M. v. H. dl. XI, bI. 81, idem aan een sehoonvader ; 
rechtbank te 's Bosch, 7 J annari 1879 , R. B. 1879, hnnr aan een zoon; rechtbank te 
Amsterdam, 18 Maart 1875 , W. n'. 3870 , verkoop roerende goederen aan een zoon; 
Hof Leeuwarden, 11 Mei 1881, W. nO. 4688, verkoop onroerend goed aan een zoon; 
Hof Amst.erdam , 2f'i Juni 1880, R. B. 1882, B, bI. 182 vlg.,overdracht schuld .. or-
deringen aan een vader ; rb. te Winschoten, 27 Juli 1888, W. nO. 5610, verkoop inboe· 
del alln een Deze vQorbeelden zouden nog met vele te . vermeerderen zijn. 
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Verslag van de Tweede Kamer roet Regeeringsantwoord. 
Art. 43. De redactie van dit artikel laat te wenschen over. De lange 

tusschenzin, aanvangende met »mits", maakt den zin ingewikkeld. Sub 
1°. wordt voorts ten onrechte gesproken van eene »verbintenis, die eene 
andere overtreft". is bedoeld : »het belang". 

De vraag werd gedaan, of de van veertig dagen niet moet 
loopen van den dag der aanvrage tot faillietverklaring door een crediteur. 
Anders bestaat er vrees, dat de debiteur die faillietverklaring' zoolang 
zal trachten tegen te gaan, totdat de termijn van veertig dagen verstre-
ken zal zijn. Hiertegen werd opgemerkt, dat de onbevoegdheid van den 
gefailleerde eerst ophoudt door de faillietverkl aring en niet vóór dien 
t\id, zoodat eerst van dat tijdstip de termijn gerekend kan worden. 

Eene andere vraag is , of de hierbedoelde niet eenigszins langer 
behoorde genomen te worden, De Memorie van Toelichtinl!' zegt hierom-
trent, dat elke termijn iets willekeurigs heeft en niet absoluut te verde-
rligen is, waarom het de voorkeur verdient bij het bestaande te blijven. 
Men wees er echter op , dat in hel. W etboek van Koophandel die termijn 
loopt van den aanvang des faillissements , in het ontwerp echter eerst 
van het vonnis der faillietverkl aring. Eene verlenging , bijv, tot zestig 
dagen, kwam dus wenschelijk voor. 

De redactie laat inderdaad te wenschen over, maar het is ook niet 
te ontkennen, dat zij bijzondere bezwaren oplevert. Nader wordt thans 
voorgesteld te lezen : 

»Indien de handeling , waardoor de schuldeischers benadeeld 
verricht is binnen veertig dagen vóór de faillietverklaring. en rle 
gefailleerde zich niet reeds vóór den aanvang van dien termijn daartoe 
had verplicht, worrlt de aan het slot van het vorige artikel bedoelde 
wetenschap, behoudens vermoed aan beide zijden te 
bestaan: 

»10, b\i overeenkomsten , waarbij de waarde der verbintenis aan de 
zijde van rlen gefailleerde aanmerkelijk die der verbintenis aan de 
andere zijde overtreft". 

Door gebruik van het woord »praestatie" ware de bedoeling wel-
licht nog beter uit te drukken, maar dat woord is in wetstijl minder 
passend, 

In het stelsel van het ontwerp kan de eerst aanvangen met 
den dag der faillietverldaring. Het ontwerp regelt de procedure ter 
zake van de faillietverklaring zóó, dat voor chicaneus rekken niet 
veel gelegenheid zal bestaan, Het aanl<evoerde motief wettigt eene 
verlenging van den termijn met twintig dagen in geenen deele, daar 
onder de bestaande wet in de prakt\ik de faillietverklaring in den 
regel één, twee, ten hoogste vier of vijf dagen volgt op de aanvrage 
tot faillietverklaring. 

20. Moet hier altijd kwade trouw verondersteld worden 'I Valt, zoo 
vroegen enkelen, hieronder ook het geval van den voogd , die door den 
toezienden voogd er toe gebracht is, aan verplichting tot het stellen 
van hypotheek te voldoen, en moet dan faillietverklaring van dien 
voogd deze zekerheidstelling vallen onder 2°. 'I 
. Overigens achtte men het sub 2°, en 3°, gebezigde 'Y0ord 
deling" niet juist. En waarom, vroeg men. wordt hier evenals mart. 
53 [531 gesproken van »rechtshandeling", in art. 42 [421 daarentegen 
van »handelingen, hoe ook genaamd"7 
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Het bedoelde geval kan niet onder artikel 43 vallen. Op den voogd 
rust eene wettelijke verplichting tot hypotheekstelling en blijkens art. 
42 betreft het hier alleen onverplicht verrichte handelingen of han-
delingen, waartoe de schuldenaar binnen veertig dagen de verplichting 
op zich genomen heeft. Eene wettelijke verplichting neemt men niet 
op zich; de wet legt haar op. 

Wat de terminologie betreft wordt toegestemd, dat, nu in art. 42 
van »handelingen" wordt gesproken, het beter is zich aan deze uit-
drukking te houden. 

[Zie voorts op art. 8 , hiervoor bI. 2861. 

M. B. 23 Maart 1893. In art. 43, 3°., wordt tusschen llOf' en »bloed-" 
ingelascht »zijne". 

G. o. art. 43 = art. 43 der wet. 

Artikel 44. 
Om de nietigheid van door den schuldenaar gedane schen-

kingen in te roepen, kan de curator volstaan met aan te toonen, 
dat de schuldenaar op het oogenblik der schenking wist, dat 
hij daardoor zijne schuldeischers benadeelde, onverschillig of de 
begiftigde die wetenschap al dan niet deelde. 

Artikel 45. 
Schenkingen, gedaan binnen veertig dagen voor de failliet-

verklaring, worden, behoudens tegenbewijs, vermoed te zij n 
gedaan met de wetenschap, dat de schuldeischers daardoor be-
nadeeld worden; 

Deze termijn wordt verdubbeld, indien de begiftigde een bloed-
of aanverwant tot in den derden graad van den schenker is. 

Artikel 46. 
De begiftigde, van wien niet blijkt dat hij met den vermo-

genstoestand van den schenker bekend was, is niet verplicht 
het door hem ontvangene terug te geven, voor zooverre hij 
aantoont, dat hij, ten tijde der faillietverklaring, ten gevolge 
der schenking niet was gebaat. 

o. R. O. Art. 44 (44). Om de nietigheid van duor den gefailleerde 
gedane schenking·en in te roepen, kan de curator volstaan met aan 
te toon en , dat de gefailleerde op het oogenblik der schenking wist, 
dat hij daardoor zijne schuldeischers benadeelde, onverschillig of 
de begiftigde die wetenschap al dan niet deelde. 

Art. 45 (45). Schenkingen, gedaan binnen veertig dagen vóór 
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de faillietverklaring, worden, behoudens tegenbewijs, vermoed te 
zijn gedaan met de wetenschap, dat de schuldeischers daardoor 
benadeeld worden. 

Deze termijn wordt verdubbeld, indien de begiftigde de aanstaande 
echtgenoot of een hloed- of aanverwant tot in den derden graad 
van den schenker is. 

Art. 46 (46). De begiftigde, van wien niet blijkt dat hij met den 
verrnogenstoestalld van den schenker bekend was, is niet verplicht 
het door hem untvangene terug te geven, voor zooverre hij aan-
toont, dat hij ten gevolge der schenking niet rijker iR geworden. 

Memorie van Toelichting. 
Al'tt. -i4-46. Eene co nsequente toepassing van rle hierboven ontwik-

kelde beginselen der Pauliana voert tot de conclusie, dat ook schenkingen 
slechts dan als nietig beschouwd kunnen worden wanneer' beide partijen, 
zoo wel de schenker als de uegiftigcie, handelden in het bewustzijn, dat 
zij daarnoor de schuldeischers nes schenkers benadeelden. Indien in het 
Ontwerp niettemin de goede trouw van den begiftigde niet in aanmer-
king genomen wordt, waar het de vraag geldt de nietigheid van gedane 
schenkingen ten behoeve van den boedel aan te nemen, berust dit op 
overwegingen, waartoe het eigenaardige economische karakter van de 
schenking aanleiding geeft. Schenking vermeerdert het vermogen van den 
begiftigde, zonder dat naar tegen eenige contra-praestatie overstaat. Oen 
begiftigde, die onder bepaalde omstandigheden verplicht wordt aan de 
schuldeischers des schenkers het ontvangene te restitueeren, wordt dus niet 
zoozeer een nadeel toegebracht; maar hem wordt veeleer een ongedachte 
winst weer onttrokken. Het is deze omstandigheid, dat de hegiftigde niet 
benadeeld wordt, die de hier bedoelde uitbreiding der Pauliana recht-
vaardigt: het I'erleellen van een rechtsmiddel aan Je schuldeischers des 
schenkers tot terugerlanging van een gift, waardoor zij opzettel\ik zijn 
henarleeld, ook van hem die haar geheel te goeder trouw ontving. Den 
begiftigde wordt als het ware de plicht opgelegd om, waar hij dit doen 
kan zouder zich zeI ven te benadeel en , de personen schadeloos te stellen, 
te wier kosten hij vroeger bevoordeeld werd. Vandaar dan ook, dat reeds 
in het recht voor de tegen schenkingen gerichte Pauliana de 
bijzondere bepaling gold, dat zij ingesteld kon worden tegen de begiftigde, 
onverschillig of hij te goeder of te kwader trouw was, indien slechts de 
schenker in kwade trouw verkeerde. Evenwel was in dit geval de ver-
bintenis tot teruggave van den begiftigde, die in goede trouw verkeerde, 
immers onbekend was met den vermogenstoestand van den schenker, 
beperkt tot hetgeen van de ontvangen gift op het oogenblik, dat de 
teruggave van hem gevraagd werd, nog in zijn vermogen aanwezig was '). 
Ook deze bepaling is volkomen rationeel en geheel in overeenstemming 
met het hier ontwikkelde beginse l. Ging men verder, werd den be-
giftigde de verplichting opgelegd om in elk geval, ook waar hij te goe-
der trouw ontving, alles terug Ie geven, dan zou het beoogde doel voorbij 
gestreefd worden en hem inderdaad een door niets gerechtvaardigde 
schade worden toegebracht, telkens wanneer hij niets kwaads vermoe-
dende het hem geschonkene had verbruikt of verteerd. 

In artikel 44 wordt dus als regel gesteld: nietigheid van alle door 
den schuldenaar te kwader trouw gedane schenkingen, en daarnaast in 
artikel 46 bepaald , dat de begiftigde, die te goeder trou w ont ving, slech ts 

') L. 6 11 Dig. 42, 8 quae in fraudem creditorum etc. 
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tot teruggave verplicht is voor zooverre hij door die g'ift rijker is geworden. 
Waarom wordt afgeweken van het stelsel van artikel 775 Wetboek 

van Koophandel - welk artikel sommige schenkingen absol,/1,ut nietig 
verklaart, zelfs waar beide partijen in goede trouw verkeeren - behoeft 
na hetgeen hierboven Lzie bI. 437 vlg.] overde absolute nietigheid is opge-
merkt, wel nadere uiteenzetting. Maar ook reeds het niet-letten op 
de goede trouw van den schuldenaar is geheel onverdedigbaar en wordt 
door den staat van faillissement allerminst gerechtvaardigd. Het ware 
logischer geweest, indien de wetgever van 1838 een algemeen verbod 
om te schenken hadde uitgesproken. Zoolang toch het schenken eene 
geoorloofde handeling is, vordert de consequentie de rechtsgeldigheid te 
erkennen van elke dusdanige overeenkomst, te goeder trouw aangegaan 
door iemand, die bevoegd is over zijn vermogen te beschikken. Zonder 
twijfel maakt het karakter der schenking als liberaliteit het noodig, dat 
de wetgever hier bepaalde formaliteiten vordere en aan de vrijheid 
van partijen zekere grenzèn stelle. Dit zij echter genoeg. De noodzake-
lijkheid om verder te gaan en de handeling geheel te verbieden, is nim-
mer gebleken, en zeker kan het faillissement geen reden zijn om a 
posteflori dit verbod op beperkte schaal uit te spreken. 

Artikel 45 rangschikt schenkingen, in den vooravond van het faillisse-
ment gedaan, onder die verdachte handelingen, welke eene omkeering 
van den bewijslast motiveeren. Daarhij een anderen termijn voor te stelle" 
dan die, welke in artikel 773 WetlJoek \'an Koophandel voor de daar 
genoemde handelingen is aangenomen, scheen onnoodig; niet alzoo eene 
verdubbeling van dat tijdsverloop waar het schenkingen geldt aan de 
naaste familieleden, wat trouwens in overeenstemming is met het in het 
tweede lid van artikel 775 Wet.boek van Koophandel bepaalde. Nevens 
de naaste familieleden is in het tweede lid van artikel 45 ook de aan-
staande echtgenoot. vermeld, omdat ten opzichte van beide dezelfde grond 
voor de bepaling bestaat. Wel zijn schenkingen bij huwelijksche voor-
waarden gedaan, ingevolg'e art. alin. 2 Burgerlijk Wetboek niet van 
kracht vóór de voltreld<ing des huwelijks; terwijl ziJ daarna in geval van 
faillissement krachtens art 62 l62 J als niet geschied zijn te beschou wen, 
maar zulks geldt niet voor schenkingen op andere wijze aan den aan-
staanden echtgenoot gedaan. Daarin voorziet deze bepaling. 

Advies van den Raad van State. 
A1,t, 45, a/in. 2. Aangezien schen-

kingen tusschen echtgenooten staan-
de huwelijk verboden zijn (art. 17'15, 
eerste lid, van het I:lurgerlij k Wet-
boek), behoort hier het geval, dat 
de begiftigde Je echtgenoot van den 
scheukel' is, niet te worden vermeld. 
Art. 775, tweede lid van het Wet-
boek van Koophandel, spreekt dan 
ook alleen van bloed verwanten ell 
aangehuwden. 

Rapport aan de Koningin-Regentes_ 
Art. 45 , alin. 2, Ook aan de be-

treffende dit artikel door den Raad 
van gemaakte opmerking is 
door wijzing van het artikel te ge-
moet gekomen. 

Deze opmerking heeft er intus-
sehen t.oe geleid nevens de bloed-
en aanverwanten, ook den aanstaan-
den echtgenoot in de bepaling op te 
nemen, 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A1"t, 45. Eerste lid. »Behoudens tegenbewijs". Men veronderstelde, dat 

alleen de begiftigde, niet ook de gefailleerde, dit tegenbewijs zou kun-
nen leveren. 

»De wetenschap, dat de schuldeischers daardoor benadeeld worden". 
In tegenstelling met art. 43 L 43] wordt hier uitsluitend bedoeld de we-
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tenschap van den schenker. De vraag werd gedaan, of dit lil verband 
met art. 46 duidelijk genoeg uitkomt. 

Tweede lid. »)Aanstaande echte-enoot". Dit begrip scheen hier niet 
evenals bijv. in art. 127 Burgerhjk Wetboek, voldoende begrensd. Het 
woord »aanstaande" kwam in het ontwerp der Staatscommissie niet voor, 
en is door de Regeering aan het artikel toegevoegd. Maar waarom, vroeg 
men, is zulks dan ook niet geschied in art. 4;;, 3°'1 Wil de gekozen 
uitdrukking een duidelijk begrip vertegenwoordigen, dan dient bovendien 
bepaald te worden, dat ook afkondigingen van verlovingen bij den bur-
gerlijken stand zullen plaats hebben. 

»Behoudens tegenbewijs". De veronderstelling is juist; de gefailleerde 
is geen partij in het geding. 

»De wetenschap" enz. De vraag wordt bevestigend beantwoord. Het 
blijkt onmiskenbaar uit · de woorden »worden vermoed te zijn gedaan". 
De schenker doet de schenking. 

»Aal)SThande echtgenoot". Wanneer de bijvoeging »aanstaande" we-
der geschrapt wordt, waarvoor alle reden bestaat, dan is er ook geen 
grond, om, wat de »echtgenoot" betreft, de bepaling te handhaven. 
Zie art. 1715 Burgerlijk Wetboek. Mitsdien vervallen de woorden: »de 
aanstaande echtgenoot 0[". 

Art. 46. »Rijker is geworden". Het scheen beter wetstijl , zooals ook 
elders in het ontwerp, te zeggen: )) is verrijkt" ; het Romeinsche »locu-
pletior factus est" komt toch in onze wellen niet voor. Sommigen zouden 
de voorkeur geven aan de uitdrukking »is gebaat". 

En wanneer zal de begiftigde rijker moeten zijn geworden 'I Zeker is 
hij dat op het oogeJlblik der schenking, maar dat tijdstip kan hier niet 
bedoeld zijn. Dan dat waarop het faillissement een aanvang neemt'? Of 
dat, waarop de curator de nietigheid inroept '? 

Ten slotte vroeg men, waarom art. 775, derde lid, vVetboek van Koop-
handel, hier niet is overgenomen. 

Wegens de ongunst, waarin de uitdrukkingen »verr\jkt" (art. 2J 
L 24.\ ) en ))rijker geworden" schijnen te deelen, kan ook hier van ge-
baat zijn worden gesproken. 

Wanneer de begiftigde rijker zal moeten zijn geworden'! Ten t.ijde 
der faillietverklaring. Die verklaring is vuor hem, die van den ge-
failleerde geschenken heeft ontvangen, eene waarschuwing, dat hij 
opgeroepen kan worden tot teruggave van het ont.vangene. Het artikel 
zal, ofschoon het daardoor aan duidelijl,heid niet schijnt te winnen, 
gelezen kunnen worden, ... ))voor zooverre hij aantoont, dat hij ten 
tijde der faillietverklaring ten gevolge der schenking niet was gebaat". 

De bedoeling is natuurlijk geene andere, dan dat zijn vermogen ten 
tijde der faillietverklaring niet grooter was, dan het geweest zou zijn, 
indien hij de schenking niet had ontvangen. 

De bepaling van art. 775, derde lid Wetboek van Koophandel is 
overbodig. Daarin wordt gesproken van een »schenking aan den be-
giftigde gedaan, door middel van tusschenbeide komende personen". 

Indien werkelijk tusschenpersonen O'ebruikt zijn, wordt de schen-
king niet aan deze, maar, gelijk art. 775, derde lid het juist zegt, aan 
den begiftigde gedaan. Ook zonder uitdrukkelijke bepaling zullen dus 
artt. 44 en 45 van het ontwerp toepasselijk zijn. 

[Zie voorts op art. 8, hiervoor bI. 286]. 
G. O. artt. 44-46 = artt. 44-46 der wet. 



NIET1GEIEID VAN VOLDOENJNG AAN OPEISCI'lBARE SCHULD. Art. 47. 449 

Artikel 47. 
De nietigheid van de voldoening, door den schuldenaar, aan 

eene opeischbare schuld kan alleen dan worden ingeroepen, wan-
neer wordt aangetoond, hetzij dat hij, die de betaling ontving, 
wist dat het faillissement van den schuldenaar reeds aangevraagd 
was, hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tusschen 
den schuldenaar en den schuldeischer, ten doel hebbende laatst-
genoemde door die betaling boven de andere schuldeischers te 
begunstigen. 

o. R. O. Art 47 (47). Betalingen van opeischbare schulden, door den 
gefailleerde gedaan, kunnen alleen dan vernietigd worden, wan-
neer wordt aangetoond, hetzij dat hij, die de betaling ontving, 
wist dat het faillissement van den schuldenaar reeds aangevraagd 
was, hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tusschen 
den schuldenaar en den schuldeischer, ten doel hebbende laatstge-
noemde door die betaling boven andere schuldeischers te begunstigen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 47. Hierboven, bij de toelichting van den algemeen en regel in 

artikel 42 [zie bI. 436J neergelegd, werd er reeds op gewezen dat het 
Ontwerp op 't beginsel, dat verplichte handelingen en mitsdien ook 
betalingen van opeischbare schulden nimmer als nietig beschouwd kunnen 
worden, twee uitzonderingen toelaat. Deze zijn in artikel 47 nader ge-
formuleerd. De eerste uitzondering: nietigheid van de betaling eener 
opeischbare schuld aan hem die bekend is met de aanvrage tot failliet-
verklaring, spreekt voor zich zelve. De schuldeischer, die niet bloot een 
faillissement ducht, maar de zekerheid heeft verkregen dat daartoe aan-
vrage is gedaan, mag gezegd worden in strijd te handelen met de goede 
trouw door hem ook jegens zijne mede-schuldeischers in acht te nemen, 
wanneer hij onder die omstandigheden nog betaling van zijn schuldenaar 
vraagt en aanneemt, en zich op die wijze aan den concursus onttrekt. 
Dezelfde overweging heeft er toe geleid ook de tweede uitzondering voor 
te stellen. Zij laat al die gevallen onaangetast, waarin eene schuld op 
regelmatige wijze wordt geïnd, waarin de betaling verkregen wordt door 
daarop aan te dringen, vonnis' te vragen, beslag te leggen of te execu-
teeren . De bedoeling is veeleer de betalingen te treffen, welke 
hetzij op een afspraak berusten om, wanneer het tot een faillissement 
mocht l<omen, den schuldeischer buiten den concursus te houden, hetzij 
- en dat dikwijls op initiatief van den schuldenaar -- gedaan worden 
in den vooravond van het faillissement, omdat dit zal worden aangevraali!'d, 
en terwijl de schuldeischer volkomen bekend is met den toestand waarin 

schuldenaar verkeert. Dat van de bedoelde omstandigheden bej'lOort 
te blijken, dàaraan moet, daar het hier eene uitzondering op den regel 
geldt, streng worden vastgehouden. De bepaling mag geen aanleiding 
geven om als nietig te beschouwen datgene wat de schuldeischer krach-
tens uitoefening van zijn vorderingsrecht heeft verkregen. Vandaar dat 
op den curator het bewijs rust van de aanwezigheid der omstandigheden, 
ab voorwaarden voor de nietigheid in dit artikel gesteld '). 

1) Betalingen binnen korter of langer tijd vóór de faillietverklaring gedaan worden 
29 



4'50 Art. 47. ACTIO PAULIANA. - mETIGHElD VAN 

Advies van den Raad van State. 
Art. 47. Bij de toelichting van dit artikel wordt gezegd [in de nootJ : 

»Betalingen binnen korter of langer tijd vóór faillietverklaring gedaan 
worden onder bepaalde voorwaarden nietig of althans vemietigbaar ver-
klaard door de K. Ord. § 23 , 10.; den Code de Comm. franç. (1838), 
a. 447; den Code de Comm. beIge (1851) , a. 446; den Code de Comm . 
itaL, a. 708, 709 , 1". en i. f. ". De :Raad van State meent te moeten op-
merken, dat de aangehaalde bepalingen meerendeels alleen betrekking 
hebben op handelingen na de staking der betaling, of na de aanvrage 
tot faillietverklaring verricht. Immers § 23 der Konkursordnung spreekt 
alleen van handelingen, die geschied ZIj n >mach der Zahlungseinstellung 
oder dem Antrage atl{ Eröffnung des VeTfahrens", en verklaart die 
»anfecbtbar"; terwijl ook art. 447 Code de Comm . franç. en art. 446 
Gode de Comm. beIge enkel gewagen van betalingen en handelingen 
door gedaan l)après la cessation de ses payements el 
avant Ie jugement déclaratif '. Alleen de artt. 707, 708 en 709 van den 
Cod. di Comm. ital. gaan een slap verder en verklaren, behalve de han-
delingen nà de faillietverklaring verricht. en de handelingen, vervreem-
dingen en betalingen nà de staldng der betaling gedaan , die nietig zijn, 
alle handelingen , vervreemdingen en betalingen , onverschillig wanneer 
zij geschied zijn, vemieligbaar, als zij gestrekt hebben lel' bedriegelijke 
verkorting van de rechten der schuldeischers; (welk oogmerk ondersteld 
wordt, indien de handelingen öf na 
de staking der betaling Of binnen 
tien dagen vóór de faillietverklaring 
hebben plaats gevonden). 

Het voorgedragen art. 47 gaat 
verder dan de aangehaalde bepa-
lingen, naardien het - zonder eeni-
gen term\in te bepalen en zonder 
bedriegelij ke verkorting van de rech -
ten der schuldeischers als voorwaar-
de te stellen - alle betalingen, die 
het gevolg geweest zijn van overleg 
tusschen den schuldenaar en den 
schuldeischer, ten doel hebbende 
laatstgenoemde door die betaling 
boven andere schuldeischers te be-
gunstigen, vatbaar verklaart om 
vernietigd te worden. 

Het komt den Raad voor, dat het 
beter ware hier een termijn te 
stellen, binnen welken de betalin-
gen moeten zijn gedaan, om te 
kunnen worden vernietigd. 

Iets dergelijks vindt men bepaald 
in § 26 der Konkursordnung, doch 
minder algemeen. 

Rapport aan de Koningin ·R.egentes. 
A rt. 47. Het stellen van een termijn, 

gelijk de Raad van State wensche-
Iijk acht, ware naar de meening 
van den ondergeteekende, in strijd 
met het wezen van deze bepaling. 
De in het advies daarvoor aange-
voerde grond , daarin bestaande dat 
het voorgedragen artikel verder zou 
gaan dan de in de Memorie van 
Toelichting in de noot ad artikel 
aangehaalde bepalingen van vreemde 
wetgevingen, schijnt bovendien min-
der juist , voor zoo verre het bewijs 
van het door het artikel gevorderd e 
oVel' leg om te begunstigen stellig 
moeilijker is te leveren dan het be-
W\js van bedriegelij ke 
van de rechten der schuldelschers, 
dit wil zeggen, van de wetenschap 
dat benadeeling van de medeschuld-
eischers het gevolg der handeling 
kan wezen, fe lijk door den Codice 
di Comm. tal. voldoende wordt · 
verklaard. 

onder bepaalde voorwaarden nietig of althans vernietigbaar verklaard door de K. Ord. 
23 1°. ; den Code de Comm. franç . (1838), a. 447; den Code'de Comm. beIge (1851), 

a. 446; den Cod. di Comm. ital. , a. 708, 709 1". en i. f. 



VOLDOEl'<ll'<G AAl'< EEl'< OPElSCHBARE scHULD. Art. 47. 451 

Verslag van de 1.'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 47. Dit artikel onderscheidt twee gevallen: 

i'. betalingen na de faillissementsaanvrage, 

2". betalingen in overleg gedaan, ten einde een schuldeischer boven 
andere te begunstigen. 

Ad 1um. Dit is eene uitzondering op het beginsel, dat, niettegenstaande 
den concursus creditorum , de gefailleerde bevoegd tot handelen blijft. 
Wil men echter de uitzondering, is het dan, vroeg men, voldoende te 
spreken van ))betalingen van opeischbare schulden" 'I Bedoeld zijn klaar-
blijkelijk geldbetalingen , maar wat geldt dan bij andere praestatiën 'I 

Ad 2um. Waarom, werd gevraagd, is hier geen termijn aangenomen 'I 
De bepaling scheen velen illusoir en zelfs zeer gevaarlijk, als kunnende 
aanleiding geven tot vele procedures. Het zal toch in verreweg de meeste 
gevallen bezwaarlijk zijn te bewijzen, dat èn overleg heeft plaats gehad, 
èn bedoeld overleg strekte, om een bepaald schuldenaar boven andere 
te be voordeelen. 

Omtrent de uitdrukking ))betaling" vergelijke .men het aangeteekende 
bij art. 28 [29, hiervoor bI. 388). 

Ad 1um. Eene uitzondering bestaat hier niet. Voorts is de bepaling 
niet beperkt tot geldbetalingen. Leveringen behoeven niet anders be-
handeld te worden, dan geldbetalingen. 

Ad 2um. Een termijn is niet aangegeven, omdat, waar de betaling 
het gevolg was van bedoeld overleg, de ratio der bepaling dezelfde 
is, onverschillig op welken tijd dit overleg plaats had. Hier wordt 
eigen lijk hetzelfde gevorderd, wat de jurisprudentie, waar het geldt 
eene Pauliana, gericht tegen betalinO' van een opeischbare schuld, 
voor het slagen in die actie verlangt. Verg. de Memorie , van Toelich-
ting bI. 42, noot 3, 1 zie op art. 42, hiervoor bi. 440, noot} Voor de vrees, 
hetzij. dat de bepa1ing illusoir zal zijn, hetzij, dat , ZIJ aanleiding zal 
geven tot talrijke processen, bestaat geene voldoende reden. 

De Commissie wees er op, dat, 
nu in art. 28 [29] het woord »be-
taling" door ))voldoening eener ver-
bintenis" is vervangen, zulks ook om 
de naar aanleiding van dat artikel 
aangevoerde redenen in de ar tt. 47 
en 48 zal moeten geschieden. De Mi-
nister verklaarile zich hiertoe bereid, 
te eer, omdat, in verband met de 
redactie van art. 42 142] toch eene 
nadere wijziging in bet artikel zal 
moeten worden gebracht, waardoor 
de aanhef alsnu zal luiden: ))De nie-
tigheid van de voldoening aan eene 
opeischbare schuld, door den schul-
denaar gedaan, kan alleen dan wor-
den ingeroepen, wanneer wordt aan-
getoond" enz. 

[Zie ook op art. 8 , hiervoor bI. 286J. 



Art. 48. ACTIO PAULlANA. 

M. B. 23 Maart 1893. Van art. 47 wordt de aanhef gelezen: »De nie-
tigheid van de voldoening, door den schuldenaar, aan eene opeischbare 
schuld kan" enz. 

G. O. art. 47 = art. 47 der wet. 

Artikel 48. 
Krachtens het vorige artikel kan geene terugvordering ge-

schieden van hem, die als houder van een papier aan order of 
toonder, uit hoofde zijner rechtsverhouding tot vroegere houders, 
tot aanneming der betaling verplicht was. 

In dit geval is hij, te wiens bate het papier is uitgegeven, 
verplicht de door den schuldenaar betaalde som aan den boedel 
terug te geven, wanneer wordt aangetoond, hetzij dat hij bij 
de uitgifte van het papier de in het vorige artikel genoemde 
wetenschap bezat, hetzij dat de uitgifte het gevolg was van een 
overleg als in dat artikel bedoeld. 

O. R. O. Art. 48 (48). Evenwel kunnen gedane betalingen nimmer 
teruggevorderd worden van hem, die als houder van een papier 
aan order of toonder, uit hoofde zijner rechtsverhouding tot vroe-
gere houders, tot aanneming der betaling verplicht was. 

In dit geval is hij, te wiens bate het papier is uitgegegeven, 
zoo bewezen wordt dat hij bij de uitgifte daarvan de in het. voor-
gaande artikel genoemde wetenschap bezat, verplicht de door den 
gefailleerde betaalde som aan den boedel terug te geven. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 48. De bepaling van het voorgaande artikel zou den houder van 

een wissel, promesse of assignatie in een zeer moeilijke positie brengen. 
Zijn regresrecht tegen zijne voormannen hangt af van een tijdig opge-
maakt protest van nonbetaling. Jegens hen is hij verplicht op den ver-
valdag de betaling af te vragen en vervolgens de weigering orri te betalen 
binnen den door de wet bepaalden termijn bij akte van protest te doen 
constateeren. Verzuimt hij het een of ander, hij verliest zijn verhaal; 
weigert hij de betaling aan te nemen waartoe de schuldenaar bereid is, 
er is van regres evenmin sprake. De houder van de genoemde stukken 
is dus verplicht op den betaling te vragen en aan te nemen, 
ook al is het hem bekend dat des schuldenaars faillietverklaring is aan-
gevraagd. Niettemin zou hij in dat geval, bij toepassing van artikel 47, 
de ontvangen betaling in den boedel terug moeten brengen, zonder 
nochtans deswege recht van regres tegen zijne voormannen te verkrijgen. 
Hetzelfde geldt voor het kassierspapier en ander papier aan toonder in 
de derde afdeeling van Jen achtsten titel van het Wetboek van Koop-
handel behandeld. De houder dezer papieren is verplicht ze binnen de 
in de artikelen 225 en 2'27 Wetboek van Koophandel bepaalde termijnen 
ter betaling aan te bieden , wil hij zijn verhaal op voorman niet 
verliezen. Het resultaat zou dus bij al deze papieren zijn dat de houder 
in elk geval zijn regresrecht verliest en bovendien de door hem olltvan-



PAPIER AAN ORDER OF TOONDER. Art. 48. 453 

gen betaling moet teruggeven , een resultaat, lij nrecht in strijd met recht 
en bill\ikheid '). Met het oog rlaarop is artikel 48 neergeschreven. Het is 
opzettelij k in algemeene termen vervat, om{\at de moge lij kheid bestaat 
dat de wetgever het geraden zal achten ook bij andere order- en toon-
derpapieren, dan de in den 7den en 8sten titel van het Wetboek van 
Koophandel genoemde, omtrent het regresrecht der houders eene gelijk-
soortige regeling in het leven te roepen als thans voor deze papieren 
bestaat. 

Door het tweede lid van het artikel wordt de mogelijkhéid afgesneden 
om van de bepaling van het eerste lid gebruik te maken ter ontduiking 
van het voorschrift van artikel 47 [47]. »)Hij, te wiens bate het papier 
is uitgegeven" , omvat zoowel den derde voor wiens rekening bijv. de 
wissel is getrokken, als den trekker die door middel van den wissel 
eene vordering op den betrokkene heeft geïnd. 

De dringende eisch van het handelsverkeer, waarin artikel 48 wenscht 
te voorzien, heeft tot analoge bepalingen in de meeste buitenlandsche 
wetten geleid '). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A1't. 48. Dit artikel is weder eene uitzondering op de exceptioneele 

bepaling van art. 47 [47] en in het belang van het handelsverkeer on-
misbaar. 

Ee1'ste lid. llBetalingen". Moet dit worden opgevat in den engeren zin 
van geldbetalingen 'I En is de beteekenis in art. 47 uitgebreider, moet 
zij dat dan ook niet hier zijn '? 

Tweede lid. )) Wetenschap". Is hiermede, vroeg men, uitsluitend be-
doeld de wetenschap van het in art. 47 genoemde eerste, of ook die van 
het tweede geval 'I 

De aanhef van het artikel, beginnende met ))Evenwel", scheen met 
een goeden wetstijl in strijd. 

Ee1'ste lid. Wissels en dergelijk papier zullen wel steeds tot eene 
geldbetaling leiden. Wordt iets anders in betaling gegeven, dan is 
daartoe eene afzonderlijke overeenkomst noodig. Andere wijziging, 
dan dat in den aanhef worde gelezen: ))Betalingen, in het vorige 
artikel bedoeld, kunnen niet worden teruggevorderd van hem" enz. 
behoeft het eerste lid dus niet. 

Tweede lid. Beide gevallen moeten bedoeld zijn. Is dit twijfelachtig, 
gelijk het Verslag doet onderstellen, dan worde gelezen: ))ln dit ge-
val is h\i, te wiel)s bate het papier is uitgegeven, verplicht. de door 
den gefailleerde betaalde som aan den boedel terug te geven, wanneer 
wordt aangetoond, hetzij, dat hij bij de uitgifte van het papier de in 
het vorige artikel genoemde wetenschap bezat, hetzij, dat de uitgifte 
het gevolg was van een overleg, als in dat artikel bedoeld. 

') Dezelfde moeilijkheden doen zich thans voor bIj alle betalingen van wissela enz. 
door den failliet gedaan tusschen den dag der a!tnvrage tot faillietverklaring en dien 
van het vonnis van faillietverklaring. Men v' rg, de feiten die aanleiding gaven tot het 
proces v, HAARLEM qq. ca. LUOHSINGER. hierboven op art. 22 [23] aangehaald. 

2) Code de Comm. beIge (1851). a. 449; Oode de Comm. fr. (1838). a 449; Cod. 
di Comm. itaL a. 711 en K. O. 27. Aan al deze artikels kleeft echter het gebrek 
dat zij geen algemeen begiIisel stellen. maar hetzij alleen den wissel noemen (K. O. 
en Cod. di Comm. ital.) , hetzij zich bepalen tot den wissel en het orderbiljet (Cod. 
Comm. fr. en Code de Comm. beIge). . 



4b4 Art. 49. DE ACTIO PAULlANA fNGESTELD DOOR DEN CURATOR. 

In verband met de wijziging, in 
het vorige artikel aan te brengen, 
werd door den Minister te kennen 
gegeven, dat ook de aanhef van dit 
artikel zal worden gewijzigd en lui-
!len: 

llKrachtens het vorige artikel kan 
geene terugvordering geschieden van 
hem" enz. 

[Zie voorts op art. 8, hiervoor bI. 286,. 

G O. art. 48 = art. 48 der. wet. 

Artikel 49. 
Rechtsvorderingen, gegrond op de bepalingen der artikelen 

42-48, worden ingesteld door den curator. 
Niettemin kunnen de schuldeischers op gronden, aan die be-

palingen ontleend, de toelating eener vordering bestr\jden. 

O. R. O. Art. 49 (49). De rechtsvordering tot nietigverklaring wordt 
ingesteld door den curator. 

Niettemin kunnen de schuldeischers op gronden, aan de be pa-
der art. 42-48 ontleend, de toelating eener vordering be-

strIjden. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 49. Onder de bestaande wet is veel strijd gevoerd over !le vraag. 

door wien de Pauliana moet wor!len ingesteld, door den cur'ltor of door de 
dan wel of beiden gelijkelijk bevoegd zijn. B\i arrest van 

11 December 1846 (vermeld bij OYENS, t. a. p., bI. 140) oordeelne de Hooge 
Raad, nat alleen de schuldeischers, met. uitsluiting van den curator , 
naartoe het recht hebben. Deze meening wornt gedeeld door mr. DE PTNTO, 
Hdl. W. v. K., Il bI. 47'1, en mr. W. BOONACKER, R. Bijbl. 1847, 
Ij l. 68. Sedert echter is de jurisprudentie gevestigd in dien zin. dat 
de curator de PauJiana kan instellen; dus H. R., b\i arrest van 25 Fe-
bruari 1853 (W. nO. 1415) en later herhaaldelijk. Dat hem rJe 
schuldeischers daartoe gelijkelijk hevoegd zijn, iB door het hoogste rechts-
college meermalen te kennen gegeven, verg. arrest van 27 Januari 1882 
(R. B. 1882, B., bI. 161). Daarmen.e vereenigen zich mr. KIST, t. a. p., 
bI. 95 vlg.; prof. DE GEER, noot 2 op HOLTlUS , bI. 181; DTEPHUJS, lIl, 
11. 245 vlg.; MOM VISCH, N. 1861 , 503-522. Daarentegen heeft mr. 
DE MAREZ OYENS, bI. 139 vlg. betoogd) dat alleen de cur'ltor de Pauliana 
hn doen gelden) met uitsluiting der schuld eischers. Het voorgestelde 
artikel deze quaestie uitdrukkelijk. De curator is rle aangewezen, 
maar ook rle eenige om namens de schuldeischers op te treden; 
hij is hun wettelijke vertegenwoorrliger tot uitoefening hunner rechten 
en tot behartiging der boedel belangen. De individueeIe schu ld eischers 
missen ne qualiteit om naast hem voor den boedel op te treden. Even-
min als z\i gelden kunnen innen, behooren zij bevoegd heid t.e bezitten 
om eene PUllliana in te stellen. Blijft de curator nalatig, het ontwerp 
geeft den schuldeischers middelen genoeg om hem door 



ACTIO PAULIANA VERVALT DOOR HOMOLOGATIE AKKOORD. Art. 50. 455 

van den Rechter-Commissaris tot ageeren te noodzaken (zie artikel 69 ra9] ). 
Het tweede lid heeft ten doel elke verkeerde gevolgtrekking, waartoe 

de bepaling van het eerste lid ten aanzien van verificatie-processen aan-
leiding mocht kunnen geven, te ondervangen I). 

Verslag van de Tweede Karne.r met Regeeringsantwoord. 
Art. 49. Volgens de Memorie van Toelichting op art. 42 L 42 , hiervoor 

bI. 438J is daar aangenomen, dat de in dat artikel nader omschreven 
handelIngen nietig, niet , zooals het in art. 777 Wetboek van Koophan-
del heet, dat zij vernietigbaar zijn . Men wees er op, hoe het eerste lid 
van dit artikel spreekt van het geval, dat toch vernietiging gevraagd 
wordt, terwijl het tweede lid het oog heeft juist op het beroep op nietig-
heid tegen eene ingestelde vordering. Komt, vroegen enkelen dit ver-
schil in het artikel genoegzaam uit 'I Doet de aanhef van het tweede lid 
»Nietlemin", niet te veel aan eene tegenstelling denken '{ 

Het artikel worde gelezen: »Rechtsvorderingen, gegrond op de be-
palingen der artikelen 42-48, worden ingesteld door den curator" . 
In verband daarmede is in het tweede lid: »aan de bepalingen der 
artt. 42-48 on tleend", vervangen door »aan die hepalingen ontleend". 

»Niettemin" wijst op de tegenstelling tusschen instelling door den 
curat01' en verdediging met. beroep op deze artikelen, ook door de 
schuldeischers. 

[Zie ook op art. 25.] 

G. O. art. 49 = art. 49 der wet. 

Artikel 50. 
Beëindiging van het faillissement door de homologatie van 

een akkoord doet de rechtsvorderingen in het vorige artikel be-
doeld vervallen, tenzij het akkoord boedelafstand inhoudt, in 
welk geval zij ten behoeve van de schuldeischers vervolgd of 
ingesteld kunnen worden door de vereffenaars. 

O. R. O. Art. 50 (50). Beëindiging van het faillissement door de ho-
mologatie van een akkoord doet de rechtsvorderingen tot nietig-
verk laring vervallen, tenzij het akkoord boedelafstand inhoudt, in 
welk geval zij ten behoeve van de schuldeischers vervolgd of in-
gesteld kunnen worden door de vereffenaars. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 50. Het akkoord heeft verval van alle rechtsvorderingen tot nie-

tigverklaring ten gevolge, daar voor deze geen plaats meer is na beëin-
diging van het faillissement Het ligt toch in den aard der Pauliana, 

I) K. O. 29: "das Anfechtungsrecht wird von dem Verwalter ausgeübt". 
') V gl. het gemotiveerde arrest Hof Arnhem 6 Febr. 1878 , W. nO. 4220, bevestigende 

een vonnis der rb. te Arnhem 28 Juni 1877, W. nO. 4132 .. Zie verder Rechtsgel. Bijbl, 
1877 , B. bL 74- 82. Behalve HOLTIUs, t. a. p. 171, zijn thans alle schrijvers het 
hierove r eens. Zie Mr. KIST. bI. 90 ; DIEPIWIS , t. a. p., bl. 240, noot 2 i V. RIE,,!SDlJK, 
t. a. p., b.l 88 en OYJll!'fS, bI, .136 vlg. 
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zooals die hierboven is gekenschetst, dat zij is een rechtsmiddel alleen 
den schuldeischer toekomende. Zonder de bepalincr van dit artikel zou 
dus het akkoord, dat boedelafstand inhoudt, denzelfden invloed hebben '). 
Dergelijk akkoord heeft echter feitelijk geen ander gevolg dan venan-
gin" der gerechtelijke vereffening door en namens de schuldeischers door 
een"e contractueele; de belangen der schuldeischers bij de vereffening on-
dergaan dan ook geene wijziging en de schuldenaar treedt niet weder 
in het beheer van zijn vermogen. Dit verklaart waarom de schuld-
eischers in dit geval nietegenstaande het akkoord hun belang behouden 
bij de nietigheid van te hunnen nadeeIe verrichte handelingen; het voor-
ge8telde artikel houdt daarmede rekening. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
In verband met de wijziging, in het 

eerste lid van art. 49 aangebracht, ver-
klaarde de Minister ook dit artikel te 
zullen wijzigen en wel door in plaats 
van »tot nietigverklaring" te lezen »in 
het vorige artikel bedoeld". 

G. O. art. 50 = art. 50 der wet. 

Artikel 51. 
Behoudens het bepaalde bij artikel 46 moet hetgeen door de 

nietige handeling uit het vermogen van den schuldenaar gegaan 
is, door hem, tegen wien de nietigheid wordt ingeroepen, te-
ruggegeven worden. 

Zoo deze daartoe niet in staat is, of zoo hij het ontvangene 
niet meer kan teruggeven in den toestand, waarin hij het ont-
ving, is hij jegens den faillieten boedel tot schadevergoeding 
verplicht. 

Rechten op het terug te geven goed, door derden te goeder 
trou w verKregen, worden geëerbiedigd. 

Het door den schuldenaar ontvangene, of de waarde daarvan, 
wordt door den curator teruggegeven, voor zoo verre de boedel 
er door is gebaat. Voor het te kort komende kan degene , tegen 
wien de nietigheid wordt ingeroepen, als concurrent schuldeischer 
opkomen. 

O. R. O. Art. 51 (51). Behoudens het bepaalde bij artikel 46 moet het-
geen rioor de vernietigde rechtshandeling uit het vermogen van 
den gefailleerde gegaan is, door hem, tegen wien de nietigh eid 
worclt ingeroepen, teruggegeven worden. 

Zoo deze daartoe niet in staat is, of zoo hij het ontvangene niet 
meer kan teruggeven in den toestand, wan rin het ontving, is 
hij jegens cl en faillieten boedel tot schadevergoeding verplicht. 

') In zin rb. te Rotterdam, Decemher 1877 , W. nO. 4191. 
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Rechten op het terug te geven goed, door derden te goeder 
trouw verkregen, worden geëerbiedigd. 

Het door den gefailleerde ontvangene, of de waarde daarvan, 
wordt door den curator teruggegeven, voor zooverre de boedel er 
door verrijkt is !l,'eworden. Voor het te kort komende kan de!;ene, 
tegen wien de nietigheid wordt ingeroepen, als concurrent schuId-
eischel' opkomen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 51. Het Wetboek van Koophandel zwijgt !l,'eheel over de gevolgen 

der nietig verklaring van handelingen des schuldenaars. Nochtans heeft 
de practijk de behoefte aan regeling van dit. punt voldingend aangetoond, 
immers toepassing van algemeene rechtsbe!l,'inselen heeft tot voor het 
verkeer allernoodlottigste beslissingen geleid . Ten bewijze daarvan strekt 
het. arrest van den Hoogen Raad van 28 Maart 1884 (W. nO. 5019), be-
vestIgende het arrest van het Hof te Leeuwarden van 20 December 1882 
(W. nO. 4862), waarbij geoordeeld werd dat toewijzing van de Pauliana 
ten gevolge heeft, dat het in fraudem creditorum verkochte onroerend 
goed vrij en onbezwaard tot den 'boedel terugkeert, zood at de daarop 
inhliddels door den kooper verleende hypotheken vervallen; en zulks on-
verschillig of de hypotheekhouder al of niet te goeder trouw is. De juist-
heid dier beslissing na het geldend recht kan de bedenkelijke gevolgen 
van dergelijken rechtstoestand niet wegnemen. De aangenomen vernieti-
ging ex tune (herstel in den toestand vóór de vefllietigde handeling) 
brengt feitelijk de schade ten laste van den derde, die niet alleen vol-
komen te goeder trouw handelde maar ook met. de omstandigheden, die 
tot de Pauliana aanleiding geven, niet bekend kon zijn. Niet alleen is 
dit ten eenenmale in strijd met den rechtsrej1;el, dat de schade van het 
misbruikte vertrouwen moel komen ten laste van hem die het vertrouwen 
schonk (in casu van de schuldeischers, die hun schuldenaar crediet ver-
leenden), maar bovendien wordt daardoor aan alle transacties met on-
roerend goed, speciaal aan het gronderediet , alle rechtszekerheid ont-
nomen. Hoe toch kan de kooper of geldschieter ooit afdoende gewaarborgd 
zijn, dat niet eene vroegere overdracht van het goed later tot eene Pauliaroa 
aan leiding zal geven 'I De zekerheid van den eigendom en van het hy-
potheekrecht is eene fictie, zoolang recht zal zijn, wat het bovenaange· 
haalde arrest besliste. Afdoende verbetering kan alleen verkre!!,en worden 
door in Qlaats van de ex tune (van rechtswe!i',Et herstel van 
den toestand zooals hij was vóór de nietij1;e handeling) te stellen vefllie-
tiging ex nunc (herstel van den vorigen toestand voor zooverre dit nog 
mogelijk is bij eerbiediging der rechten, inmiddels door derden te goeder 
trouw verkregen). Deze weg is in het Ontwerp gevolg'd In het derde lid 
van artikel 51 wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de rechten worden geëer-
biedigd door derden te goeder trouw verkregen op het goed dat uit het 
vermogen van den gefailleerde is gegaan, en dat hij die het van dezen 
ontving, verplicht is terug Ie gevèn. De boedel (d. w. z. de vereeniging 
van schuldeischers) ontleent derhalve aan de nietigheid der in fraudem 
creditorum verrichte handeling slechts een persoonlijk recht tot terug-
gave , casu quo tot schadevergoeding. Immers, is het terug te geven goed 
inmiddels te goeder trouw door een derde gekocht, het zal van dezen 
derden bezitter niet kunnen worden op!l,'eëischt. 

Tegenover de verplichting van hem, die in fraudem creditorum ontving, 
om het ontvangene te restitueeren , staat de gehoudenheid van den curator 
om uit den boedel de contrapraestatie terug te geven, voor zooverre daar-
door het actief ver!l,'root is. Is dit niet het geval, heeft de gefailleerde 
haar bijv. voor de faillietverklaring verteerd ! çlf.mkan degene, tegen 
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wien de nietigheid werd ingeroepen, niet anders dan als concurrent 
schuldeischer rechten doen gelden. Evenals de boedel tegen hem, ver-
krijgt ook hij tegen den boedel slechts een persoonlijk vorderingsrecht 
tot restitutie, als ieder andere persoonlijke vordering in 't faillissement 
te liquideeren , voor zooverre de boedel niet verrijkt is. Het verdient nog 
opgemerkt te worden, dat deze bepalingen, welke aan de goede trouw 
eene krachtige bescherming .zullen verleenen en de verkeerszekerheid 
bevestigen, in overeenstemming zijn met de 30, 31 en 33 tweede lid 
der Konk. Ord. 

Advies van den Raad van State. 
A?,t. 51, eerste lid. Hierbij had 

moeten gevoegd zijn: »behoudens 
het bepaalde b\i art. 46". 

»Geldend maken" is ongetwijfeld 
een germanisme. Het ware te ver-
mijden door te lezen: »tegen wien 
de nietigheid wordt ingeroepen". 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
ATt. 51, alin. 1. Aan de beide 

,Ioor den Raad van State geop-
perde bedenkingen is door wijzi-
ging van het artikel te gemoet 
gekomen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 51, Ee1'ste lid. Omtrent de hier voorkomende uitdrukking llfechts-

handeling" vergelijke men de opmerking bij art. 43 1.43, hiervoor bI. 144i. fol. 
In het laatste lid der Memorie van Toelichting op dit artikel wordt 

gesproken van het geval. dat de gefailleerde de contrapraestatie bij v. vóór 
de faillietverklaring heeft verteerd, Men vroeg, op welke wijze dit zal 
zijn uit te maken. 

»Rechtshandeling" is veranderd in »handeling". 
Dat de contrapraestatie verteerd is, zal, gelijk elke feitelijke vraag, 

uit de omstandigheden) die zich in elk concreet geval voordoen, zijn 
op te maken. Het kan bij v. daaruit blijken, dat zij in den boedel niet 
meer aanwezig is, noch eeoig daarvoor in de plaats gekomen aequi-
valent gevonden wordt. 

Door den Minister werd toegezegd, 
het woord »vernietigde" te vervangen 
door »nietige". Men vergelijke hier-
omtrent het aangeteekende b\i het 
vorige artikel. 

In plaats van »verrijkt is geworden" leze men in het vierde lid: »is 
gebaat'? 

[Zie voorts op art. 8, hiervoor bI. 286" 

G. O. art. 51 = art. 51 der wet. 

Artikel 52. 
Voldoening na de faillietverklaring doch voor de bekendma-

king daarvan, aan den gefailleerde gedaan, ter vervulling van 
verbirttenissen jegens dezen vó6r de faillietverklaring aangegaan, 
bevrijdt hem, dif,3 haar deed I . tegenover den boedel, zoolang 
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zijne bekendheid met de faillietverklaring niet bewezen wordt. 
Voldoening, als in het vorig lid bedoeld, na de bekendmaking 

der faillietverklaring aan den gefailleerde gedaan, bevrijdt tegen-
over den boedel alleen dan, wanneer hij, die haar deed, bewijst 
dat de fàillietverklaring te zijner woonplaatse langs den weg der 
wettelijke aankondiging nog niet bekend kon zijn, behoudens 
het recht van den curator om aan te toonen, dat zij hem toch 
bekend was. 

In elk geval bevrijdt voldoening aan den gefailleerde den 
schuldenaar tegenover den boedel, voor zooverre hetgeen door 
hem voldaan werd ten bate van den boedel is gekomen. 

O. R. O. Art. 52 (52) = art. 52 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 52. Met het algemeene beg-insel van burgerlijk recht dat eenig 

rechtsfeit aan dernen niet kan worden tegengeworpen, zoolang het hun 
ni el bekend gf>maakt of in 't algemeen gepubliceerd is, wordt in het 
Wetboek van Koophandel het faillissement g-een vold oende rekening 
gehouden. Dit leidt , bijv. bij betalingen op den dag der faillietverklaring, 
tot die weggenomen behooren te worden. Bekend te zijn 
met. de failliet.verklaring kan van een derde niet gevorderd worden, 
zoolang- de bekendmaking overeenkomstig de voorschriften van artikel 
14 [141 niet heeft plaats gehad. Vandaar dat in al. 1 de bewijslast op 
den curator is gelegd. 

AI. 2 ziet op het geval dat wegens verren afstand of buitengewone 
omstandigheden de faillietverklaring aan den derde, niettegenstaande de 
bekendmakin!): , toch niet bekend kan wezen. In overeenstemming met 
het voorschrift van artil,el 888 2de lid, Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering, doch in afwijking van 7 derde lid van de Konkursordnung, 
wordt den derde het bewijs opgelegd, dat de faillietverklaring te zijner 
woonplaatse niel bekend kon zijn, kan dus niet volstaan met zijne 
eigen onwetendheid aan te toonen. Dit steunt op ne overweging- dal in-
dividueel werkende oorzaken van onwetend heid niet in aanmerking mo-
gen komen. In het belang der rechtszekerheid moet wOflien vastgehouden 
aan de presumptie dat openbaarmaking bekendheid schept; aan hare 
werking mag het niemand vrijstaan zich te onttrekken, op grond dat. 

de courant niet heeft gelezen, op r eis is geweest en andere dergelijke 
renenen. De bepaling der Konkursordnung leidt tot de erkenning van 
soortgelijke excepties. All een echter aan ne wettelijke openbaarmaking 
of aankondiging, welke in art. 14 van het ontwerp wordt geregeld, kan 
voorschreven vermoeden worden vastgeknoopt. Den derde mag dus geens-
zins het. word en opgelegn , dat het feit der faillietverklaring op 
geenerlei wijze, bijv. niet door een telegram als anderszins, aan iemand 
te zijner woon plaatse bekend kon zijn, maar alleen dat het ald aar langs 
den we!): der wettelijke be llendmaking niet bekend kon dat m. a, w. 
de Staatscourant en de nieuwsbladen in art. 14 benoeld zijne woonplaats 
nog niet bereikt konnen hebben. Omtrent den aard van het noor nen 
curator te leveren tegenbewijs neemt het slot der bepaling eIken twij-
fel weg. 

Tegen het. nerrle lin van het artikel ZO II misschien kunnen wornen 
dat cle regel claarin neêrgeschreven nie\. vno I' betwisting 
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vatbaar is. Toch verdient het hem in de wet op te nemen, 
op gelijke gronden als b\i de toelichting van artikel 23 [24J zijn ontwikkeld. 
De bepaling van dit artikel 23 wordt door het derde hd van artikel 52 
als het ware gecompleteerd. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 52, al. 2. Ofschoon de Raad van State tegen deze bepaling geen 

overwegend bezwaar heeft, komt hem toch die van S 7, derde lid, der 
Konkursordnung juister voor. Volgens deze laatste moet in het hier be-
doelde degene die de voldoening heeft, bewijzen dat hem 
op dat tijdstip de faillietverklaring uiet bekend was. In het ontwerp 
wordt op het voorbeeld van art. 888, 2de lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Recht.svordering, van dengene die de voldoening heeft ge-
daan, het bewijs gevorderd, dat de ---

te zij!1er woon plaat- Rapport aan de Koningin.Regentes. 
se met bekend kon ziJn; welk geval 
alleen zoude kunnen voorkomen in A?"t. 52, alin.2. De bedenkingen 
plaatsen, waar geen telegraafkan- van den Raad van State kan de 
toor gevestigd is; feitelij k zal hij die ondergeteekende niet beamen. Met 
voldaan heeft dus bijna nooit het de gronden die daarvoor bij hem' 
voorgeschreven bewijs kunnen le- bestaan, is de Memorie van Toe-
veren; en ook zelfs dan zal hij niet lichting aangevuld. De voorgestelde 
bevrijd zijn, als hij bewijzen \;an wijziging van het artikel heeft alleen 
onwetend en te goeder trouw ge- ten doel verduidel\iking van de be-
handeld te hebben. doeling van het oorspronkelijk voor-

gestelde. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art 52. Eerste lid. )) Voldoening .... gedaan ter vervulling van ver-

bintenissen". Dit begrip is dus algemeen, en niet beperkt tot betaling. 
Men vergelijke de opmerking bij de . artt. 28 en 46 [29 en 461-

Tweede lid. Men zou hier gaarne een vasten termijn zien aangenomen 
of wel een termijn met dag bepalingen , in verband met de afstanden en 
reisgelegenheden. 

Derde lid. Het slot der Memorie van Toelichting zegt, dat de bepaling 
van art. 23 L 241 door het derde lid van art. 52 als het ware wordt ge-
completeerd. Men vroeg, waarom dan hier wordt gebruikt de uitdrukking 
llten bate van den boedel is gekomen", in art. 23 daarentegen: llten 
gevolge daarvan verrijkt is", terwijl in art. 46 wederom wordt gezegd 
))rijker is geworden". 

Tweede lid. Een vaste termijn zou de moeilijkheid eenvoudig door-
hakken. Hij zou nu eens te ruim, dan te eng blijken en verdient 
daarom geen aanbeveling. 

Een termijn met in verband met de afstanden en 
reisgelegenheden, zou telkens wetswijziging noodig maken, als eene 
reisgelegenheid verandert. Eene nadere regeling bij de wet schijnt 
niet noodig, waar het niet anders betreft , datl de beslissing van eene 
eenvoudige feitelijke vraag, door den rechter in elk concreet geval 
te geven. 

G. O. art. 52 = 52 der wet. 
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Artikel 53. 
Hij, die zoowel schuldenaar als schuldeischer van den gefail-

leerde is, kan zich op schuldvergelijking beroepen, indien zijne 
schuldvordering en zijne schuldplichtigheid beide zijn ontstaan 
vó6r de faillietverklaring of voortvloeien uit handelingen vóór 
de faillietverklaring met den gefailleerde verricht. 

De schuld vorderingen op den gefailleerde worden zoo noodig 
berekend naar de regels in de artikelen 130 en 131 gesteld. 

o. R. O. Art. 53 (5:3). Uij, die zoowel schuldenaar als schuldeischer 
van den gefailleerde is, kan zich op schuld vergelijking· beroepen, 
indien zijne schuld vord ering en zijne schuldplichtigheid beide voort-
vloeien uit rechtshandelingen vóór de faillietverklaring met den 
gefailleerde verrich t. 

De schuldvorderingen op den gefailleerde worden zoo noodig 
berekend naar de regels in de artikelen 130 en 131 gesteld. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 53. De vraag in hoeverre schuldvergelijking is toegelaten, behoort, 

ten gevolge van het stilzwijgen van het W etboek van Koophandel, tol 
de meest betwiste punten van materieel faillieten recht. De strijd loopt 
hoofdzakelijk over het in brengen V<ln door het faillissement 
opeischbaar geworden vorderingen. Eene uitdrukkelijke beslissing is dus 
dringend noodzakelijk om ook op dit punt rechtszekerheid te verschaffen ' ). 
Daarbij behoort voor alles in het oog gehouden te worden, dat, naar 
het in het Ontwerp (artikeI131l1311) om lrent de verificatie aangenomen 
stelsel , alle vorderingen met hjdsbepaling, of waarvan het tijdstip der 
opeischbaarheid onzeker is , of welke recht geven op periodieke uit.kee-
ringen, ge verilieerd worden en ter uitdeeling uit den boedel concurree-
ren voor hunne contante waarde op het oogenblik der faillietverklaring. 
Het faillissemen t brengt ze definiti ef terug tot , fixeert ze op die waarde, 
welke met behulp der waarschijnlijkheidsberekening zonder moeite is 
te vinden (verg. artikel 1% L 195] ). Feitelijk en rechtens wörd·en dus 
de houd ers van de hierbedoelde vord eringen behandeld als schuld eischers 
van eene opeischbare schuld , ten bedrage van de tegenwoordige waarde 
hunner vordering op het tijdstip der faillietverklrlring. Gaat men hiermede 
te rade, dan is het. niet meer dan rationeel hun ook het recht toe te 
kennen , die contante of opeischbare waarde hunner vordering in verge-

' ) Dat de schuldenaar van den failliet zijn schuld niet kan compenseeren met eene 
door het faillissement opeischbaar geworden schuldvordering op tijd, betoogt Mr. LA.· 
GEMA.NS in Themis ! 856, bI. 69') vlg. Evenzoo DIJlPHUlS, t. a. p., bI. :161; Rechtsgel. 
Adviezen, dl. V, bI. 207 ; OPZOOMER, het Burgerlijk Wetboek veJI·klaard, ad a. 1463 1 
B. W., bI. 188 vlg. ; LA.GERWJlY , Diss. Het akkoord van den gefailleerde met zijne schuld-
eischers, bI. 162 vlg. Anders Mr. F . A. T. WEVE in Themis , 1857, bI. 30 vlg. H. J. 
K. DIJKMEESTER , diss. I ets over compensatie bij falllissement; Mr. DENTZ v. SCHA.ïcK 
in Rechtsgeteer·d Magazijn, 1855, ol. 17 vlg. en Mr. OYENS, t. a. p., Hfdstk. 10 (de 
laatste op grond dat compensatie een [echter in de Ned. Wetgeving niet bekend) dek-
kingsrecht zoude zijn). V gl. ook R. DE J ONG POSTHUMUS , diss. De vergel·ijking van 
geldschulden inzonderheid bij faillissement, 1885. De juris,P,rudentie is eveneens verdeeld . 
Een overzicht der jurisprudentie geeft OYENS, t. a. p. l':ie verder Rechtsgel. Bijbi. 1877, 
B , bI. 71; 1879, B , bI. 92 vlg. ; H of 's Hertogenbosch 22 Maart 1887 , W. nO. 5473 
en Hooge Raad 28 Oct. 1887, W. nO. 5497. 
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lijking te brengen met hetgeen zij den boedel mochten zijn. 
Omgekeerd kan het recht zich op te beroepen niet onthon-
den worden aan den schuld eischer, die schu ldenaar is onder tijdsbepaling, 
al ware het alleen reeds omdat, volgens de uitdrukkelijke bepaling van 
artikel 1304 Burgerlij k Wetboek, de tijdsbepaling alleen de uitvoering 
der verbintenis. niet deze zelve opschort, en ook de schuldenaar steeds 
tot aflossing bevoegd is (artikel 1306 Burgerlijk Wetboek). Uit de erken-
ning van het recht tot schuldvergelijking in dezen omvang volgt, dat het 
feit, dat vordering en schuld beide ontstaan zijn vóór de faillietverkla-
ring, bet een voudige maar ook het eenige criterium is, dat in elk con-
'è'reef gevat over de toelaatbaarheid del' sch uldvergelijking moet beslissen. 
De in vergelijking te brengen niet opeischbare vorderingen op den boe-
del worden, zooals het tweede lid van artikel 53 te allen overvloede 
bepaalt, berekend naar de regels. in artikel 131 van het Ontwerp om-
trent de vp.rificatie gegeven. Immers, alleen voor zooverre de schuldenaar 
tevens faillissements-crediteur is, en in hoeverre hij dat is wordt juist 
in dat artikel aangewezen, kan hij zich op schuldvergelijking beroepen. 

De schulden aan den boedel worden daarentegen niet op dezelfde wijze 
behandeld. De reden voor dit versèhil ligt voor de hand. De niet-opeisch-
bare schuld vorderingen op den boedel worden volgens de uitdrukkelijke 
bepaling van het aangehaalde artikel in elk geval geconverteerd in op-
eischbare vorderingen, ter'wjjJ dit met de vorderingen van den boedel 
geenzins het geval is. Terwijl de boedel gedwongen wordt te betalen 
vóór d'en vervaldag, Îs de schuldenaar van den boedel daartoe nooit ver-
plicht (artikel 1305 Burgerlijk Wetboek), wel er toe bevoegd. Bovendien 
kan alleen de schuldenaar van den boedel, niet ook de 
curator van artikel 53 Ontwerp gebruik maken. Indien dus de schulde-
naar van den boedel op schuldvergelijking een beroep doet, dan geschiedt 
dit geheel vrijwillig; hij zal het alleen dan doen als het in z\jn eigen 
voordeel is; nog bovendien z\jne vordering tot de contante waarde te 
reduceere!1, zon een door niets gerechtvaardigde benadeeling van den 
boedel ten gevolge hebben. 

Daal' artikel 53 de compensatie alleen afhankelijk stelt van de voor-
waarde, dat de vordering en de schu ld beide voortvloeien uit rechts-
handelingen vóór de faillietverklaring met den gefailleerde verricht, zullen 
ook de schuldenaar van den gefailleerde, die tevens onder eene op-
schortende voorwaarde diens schuldeischel' is, en de schuldeischel' van 
den gefailleerde, die onder een opschortende voorwaarde schuldenaar is, 
zich op schuldvergelijking kunnen beroepen. Zoolang echter de voorwaarde 
nog niet is vervuld, zal hun recht op compensatie uit den aard der zaak 
ook anders dan voorwaardelijk kunnen wezen; zoo zal de schulde-
naar, levens schuldeischer onder opschortende voorwaarde, 'aan zijn 
recht op schuldvergelijking alleen eene dilatoirè exceptie ontleenen. Wordt 
de vordering met toepassing van art. 100 [1301 eerste lid 
van het Ontwerp \'001' hare geschatte waarde geverifiëerd, waardoor de 
schuldeischer eene opeischbare schuld vordering verkrijgt, dan zal (ge lij k 
ook in art. 53 tweede lid uitdrukkelijk wordt geconstateerd) (lit geverifi-
eerde en niet het eventueel te vorderen bedrag in vergelijking komen, 
en wel onvoorwaardelijk. 

De uitbreiding dus aan het compensatierecht gegeven, steunt op de 
overweging, dat de billijkheid medebrengt , dat ieder séhuldeischer van 
den boedel, dus ook de voorwaardelijke, zijn schu ld aan den boedel, 
ook al is Z\j voorwaardelijk, als een onderpand mag beschou wen voor 
de richtige betaling zijner vordering; de schuld vergelijking is het middel, 
dat hem wordt gegeven, om zijne vordering op dit onderpand te verhalen. 
Artikel 53, eerste lid, Ontwerp bepaalt dus hetzelfde als 47 eerste lid 
der K. O. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 53. Eerste lid. Omtrent het min wensehelijke der uitdrukking 

»rechtshandehng" werd reeds bij ar!.. 48 l481 gesproken. Opgemerkt 
werrl l ) , dat, volgens deze bepaling, scliiIld-vordering, uit delict of nego-
tiorum gestio voortsp'uitende, niet in compensatie kan gebracht worden. 

Tweede /-id. Aan deze bepaling werd door velen de voorkeur gegeven 
boven die der Staatscommissie, omdat de laatste alleen sprak van niet-
opeischbare schulden en niet ook van voorwaarrlelijke. 

No)!; werd· er de aandacht op hoe het tweede lid van art. 
130 [130] bepaalt , dat , bij verschil tusschen curator en schuldeischers , 
de vordering onder eene opschortend e voorwaarde voorwaardelijk wordt 
toegelaten. Dit kan hier echter niet. Is dus, vroeg men, alleen art. 130, 
eerste lid toepasselij k '/ Zoo ja, waarom wordt dat dan niet uitdrukkelijk 
gezegd'! En, is deze opvatting juist, wie besl ist, als beide partijen het 
niet eens worden '/ 

Ten slotte waren er leden, die zich moeielijk l{Onden vereenigen met 
de bepaling , dat voor de compensatie wel de schul dvorderingen op den 
boedel op de contante waarde worden teruggebracht , en niet op gelijke 
wijze wordt gehandeld ten opzichte der niet-opeischbare vorderingen van 
den boedel. Velen zou dit echter bedenkelijk voorkomen. 

Em'ste lid. In de aangewezen leemte wordt voorzien door aldus te 
lezen: die em . . .. . . beide zijn ontstaan vóór de faillietver-
klaring of voortvloeien uit handelingen, vóór de faillietverklaring met 
den gefailleerde verricht." 

Tweede lid . Tndien alléén het eerste lid van art. 130 toepassel\ik 
kan zij n, dan behoeft niet llid rukl<elijk te worden bepaald, dat het.· · 
tweede lid niet toepasselijk is. In de Memorie van Toelichting is echter 
uiteengezet , wat rechtens zal zijn, als art. 130, t.weede lid wordt toe-
gepast. Het recht op schuldvergelijking zal grond geven 
tot eene dilatoire exceptie. 

Waarom de niet-opeischbare vorderingen van den boedel anders 
worden behandeld , dan schuld vord eringen op den boedel , werd ook 
in de Memorie van Toelichting gemotiveerd . 

l Zie voorts op art. 8 , bI. 2861. 

M. B. 23 Maart 1893, l zie op art. 2 bI. 2581-

G. O. art. 53 = art. 53 der wet. 

Artikel 54. 
Niettemin kan noch de schuldenaar van den gefailleerde zijne 

schuld vergelijken met eene vordering, door hem tegen den 
gefailleerde verkregen, noch de ,sahuldeischer zij ne vordering 
met eene schuld aan den gefailleerde, door hem van een derde 

I) Mr. M. TH. GOUDSMIT, Themis 1891, qladz . 213; Mr. B. J. POLEN ........ a, t. a. p ., 
bladz. 90. 
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overgenomen, terwijl die schuldenaar of schuldeischer wist dat 
de faillietverklaring reeds was aangevraagd of aangevraagd zou 
worden. 

Na de faillietverklaring overgenomen vorderingen of schulden 
kunnen nimmer in vergelijking gebracht worden . 

O. R. O. Art. 54 (54) -=c: art. 54 del' wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 54. De bepalingen van dit artikel strekken om het opkoop en van 

vorderingen en de overneming van schulden in den vooravond van het 
faillissement, of gedurende den loop daarvan, met het doel om compensatie 
in het leven te doen treden tegen te gaan. 

§ 48 nU. 1 en \! van de IC O. zijn niet overgenomen, op grond dat 
het daarin bepaalde reeds vanzelf volgt uit het in artikel 53 L 53] vast-
gestelde beginsel. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 54. Dit al·tikel sluit de schuld vergelijking uit met schuldvorde-

ringen of schulden, die door den schuldenaar of den schuldeischel' van 
den gefai lleerde verkregen of van een derde overgenomen zijn, terwijl 
die schuldenaar of schuldenaar wist (a) Of dat de gefailleerde zijne 
betalingen gestaakt had; (b) Of dat de faillietverk laring reeds was uitge-
sproken. 

In het eerste dier beide gevallen worden dus aan de staking der be-
taling rechtsgevolgen verbonden, 
wordt aan het vonnis van failliet-
verklaring eene zekere terugwer-
kende krachl toegekend tot den dag, 
waarop de betalingen gestaakt wa-
ren of althans de schuldenaar of 
schuldeischer daarvan kennis ge-
kregen had. 

Naar het oordeel van den Raad 
van State had de noodzakelijkheid 
dezer van een van het 
wetsontwerp afwijkende bepaling in 
de Memorie van Toelichting' volledi-
ger moeten zijn toegelicht. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 54. De ondergeteekende is bij 

nadere overweging tot de overtui-
ging gekomen, dat de door den Raad 
van State aangewezen afwijking van 
een hoofdbeginsel van het wetsont-
werp niet gerechtvaardigd is. Het 
artikel is dienovereenkomstig gewij-
zigd. Daaraan is een tweede lid toe-
gevoegd, ten einde te vo()rzien in 
eene leemte die in het ontwel'p be-
stond. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
54. Tweede lid. Volgens veler oordeel was het niet billijk, dat 

men in art. 52 [521 eene betaling toelaat, zoo lang hij, die haar deed, 
met de faillietverklaring onbekend en deze nog niet bekend gemaakt 
was, en daarentegen dit artikel compensatie verbood van af de failliet-
verklaring. 

Dit lid spreekt over vorderingen of sch ulden, overgenomen nà de 
faillietverklal'ing en is ter voorkoming van misbruiken noodzakelijk. 
Voor de handelingen van art. 52 L 52] , die in den gewollen loop van zaken 
dagelijks voorkomen, Ilamelij k het voldoen aan een opeischbare vor-
dering, is, op gronden van billijkheid, eene uitzondering op het strenge 
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recht toegela!en. Voor.de in art. 54, tweede lid bedoelde zeer bijzon-
dere transactIe, namehJk het overnemen van eene vordering of eene 
schuld, bestaat daarvoor geen grond. Dergelijke handeling is inderdaad 
eene yan exceptioneelen aard, waaromtrent wel als vermoeden ma" 

dat zij eene verdachte handeling is. " 

G. O. art. 54 = .art. 54 der wet. 

Artikel 55. 
De scbuldenaar van den gefailleerde, die z\ine schuld wil ver-

gelijken met eene schuldvordering aan order of toonder, is ge-
bouden te bewijzen dat b ij reeds op bet oogenblik der failliet-
verklaring te goeder trouw eigenaar was van bet order- of 
toonderpapier. 

O. R. o. Art. 55. De schuldenaar van den gefailleerde, die zijne schuld wil 
vergelijken met eene schu ld vordering aan order of toonder, is ge-
houden aannemelijk te maken, dat hij reeds op het oogenblik der 
faillietverkl.aring te goeder trouw eigenaar was van het order- of 
toonderpapIer. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 55. Wie beroep doet op schuldvergelijking moet volgens alge-

meene beginselen bewiJzen, dat de daarvoor door de wet gestelde eischen 
aanwezig zijn. Hij zal dus moeten aantoonen, dat hij reeds op het oogen-
blik der faillietverklaring zoowel schuldenaar als schuldeischer van den 
r,efailleerde was of althans dat hij . toen reeds, een van beide z\inde, 
tevens tot den gefailleerde in de rechtsbetrekking stond, waaruit de schuld-
vordering of schuldplichtigheid is voortgesproten, die hem het beroep op 
schuldvergelijking maakt. De schuldenaar van den gefailleerde, 
die zijne schuld in vergelijking wil brengen met eene vordering uit een 
order- of toonderpapier ten laste van den gefailleerde, kan derhalve 
niet volstaan met dit papier over te leggen, maar heeft te bewijzen dat 
hij tijdens de faillietverklaring reeds eigenaar was van dit papier, m. a. w. 
dat hij het vóór de faillietverklaring heeft gekregen. Het artikel vordert 
bovendien bewijs van goede trouw. Wanneer eene obligatieleening door den 
gefailleerde is uitgegeven, bestaat er groot gevaar, dat zijne schuldenaren 
in den vooravond van het faillissement de obligatiën voor weinige per-
centen gaan opkoopen, teneinde ze voor 1000;. in vergelijking met hunne 
schuld te brengen . Dergelijke handelwijze, die neerkomt op eene be-
rooving van den boedel"-lën koste van alle sch uldeischers, is in strijd met 
de goede trouw. Ter voorkoming daarvan vordert het artikel dat de 
schuldenaar aannemelijk maakt eene verkrijging, waaruit de goede 
trouw blijkt. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 55. Het komt den Raad van State voor, contra j·ationem iuris te 

zijn, dat de eigenaar van het order- of toonderpapier zal moeten be-
wijzen , oat hij op het oogenblik der faillietverklaring die hoedanigheid 
te goeder trouw hezat, al ziet de Raad niet voorbij, dat de artt. 204 

30 
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[lees 205J en 209 van het Wetboek van Koophandel hetzelfde nu reeds 
ten aanzien van wisselbrieven en orderbrieJjes of promessen aan order 
bepalen. Goede' trouw moet steeds 
worden ondersteld. 

Naar het gevoelen van den Raad 
kon men volstaan met van dien 
eigenaar het bewijs te vorderen, 
dat hij op het oogenblik der failliet-
verklaring reeds eigenaar van het 
order- of toonderpapier was, ter-
wijl het bewijs van de kwade t.rouw 
aan den curator kan worden ge-
laten. 

Voor het overige kan de Raad 
ztch met dit artikel, dat in het ont-
werp der Staatscommissie niet voor-
komt, wel vereenigen. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 55. Van den eigenaar van het 

order- of toonderpapier, gelijk de 
Raad van State voorstelt, alleen het 
bewijs te vorderen dat hij op het 
oogenblik der faillietverklaring daar-
van reeds eigenaar was, zou de on-
dergeteekende, gel\jk thans in de 
Memorie van Toelichting nader is 
uiteengezet, eene bedenkelijke af-
wijking achten van hetgeen thans 
reeds, gelijk de Raad zelf opmerkt, 
in artt. 2U5 en 209 Wetboek van 
Koophandel is bepaald. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A1·t. 55. Naar sommigen opmerkten, is deze bepaling zeer zonderling 

en alleen ontstaan, doordat het ontwerp ten onrechte den curator niet 
als derde beschouwt. Wat beteekent de uitdrukking »aannemelijk maken" 'I 
Wil men dan de compensatie van eene subjectieve opvatting afhankelijk 
laten 'I En aan wien, aan den rechter-commissaris of aan een ander, zal 
het aannemelijk behooren te word en gemaakt? Art. 205 Wetboek van 
Koophandel, zoo werd hierbij nog opgemerkt, gebruikt de uitdrukking 
JJis gehouden te bewijzen". In het ontwerp der Staatscommissie kwam 
art. 55 niet voor; het eischte in art. 54, dat de schuldenaar of schuld-
eischer wist, of kon weten, dat de gefailleerde betalingen gestaakt 
had, of dat de faillietverklaring reeds was uitgesproken. Het verwees 
voorts in de toelichting naar art. 205 Wetboek van Koophandel en legde 
dus het bewijs op aan hem, die compenseeren wilde. Men vroeg, welk 
onderscheid de Regeering bedoelde tusschen »bewijzen" en »aanneme-
l\jk maken". Ook werd gevraagd, of er wel reden bestaat hier iemand 
te verplichten, zijne goede trouw aannemelijk te maken, terwijl de regel 
is, dat goede trouw steeds wordt verondersteld. Anderen meenden echter, 
dat in dit geval de zoo wenschelijke bepaling geheel illusoir zou gemaakt 
worden, indien op den curator de verplichting zou worden gelegd, de 
kwade trouw 1e bewijzen. 

Het had voorts de aandacht getrokken, dat, terwijl art. 54 het zeer 
onbestemde tijdstip aanneemt, waarop de schuldenaar of schuldeischer 
wist, dat de faillietverklaring reeds was aangevraagd of aangevraagd zou 
worden, art. 55 dit beperkt tot het oogenblik der faillietverklaring. 
Waarom, zoo werd gevraagd, dit verschil'! Ligt de oorzaak in de om-
standigheid, dat de bewijslast is gelegd in art. 54 op den curator, in art. 
55 op hem, die wenscht te compenseeren? 

Indien men hier den regel wil doorvoeren, dat goede trouw steeds 
wordt verondersteld, dan zal, gelijk te recht werd opgemerkt, de 
bepaling geheel illusoir worden gemaakt en een vrijbriertot berooving 
van den boedel worden uitgereikt. Ongetwijfeld ware het dan ver-
kieslijk, schuld vergelijking met eene vordering aan order of toonder 
geheel te verbieden. 

Aan wien het »aannemelijk" moet worden gemaakt 'I In de eerste 
plaats aan den curator en den rechter-commissaris en kunnen dezen 



ONTBINDING EENER GEMEENSCHAP TIJDENSFAILlISSEMENT. Art. 56. 467 

het met den schuldenaar-schuldeischer niet eens worden, aan den rech-
ter, die over dit, gelijk over ieder, Leroep op schu ldvergelijking zal 
hebben te beslissen , als partijen niet tot overeenstemming kunnen 
komen. Intusschen wordt gaarne toegegeven, dat »aannemelijk te ma-
ken" veel te onbepaald is. In plaats daarvan wordt weder gesteld 
»te bewijzen" . 

De reden van het verschil tusschen de artt. 54 en 55 is in het 
Verlag juist aangegeven. Zij ligt in de regeling van den bewijslast. 

G.O. art. 55 = art. 55 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Vele leden waren van gevoelen, 

dat hier te ver werd gegaan door 
van den schuldenaar het bewijs te 
vorderen, dat hij reeds op het oogen-
blik der faillietverklaring te goeder 
trouw eigenaar was. Het werd vol-
doende geacht, indien gevorderd 
werd, dat hij het den rechter aan-
nemelijk maakt. 

Antwoord der Regeering. 
.T uist om de onzekerheid op te 

heffen waartoe, blijkens het Versla!\, 
der Commissie van Voorbereiding, 
de uitdrukking »aannemelijl, ma-
ken" aanleiding zou kunnen geven, 
is deze vervangen door »bewljzen". 
Het is hier ook geen nieuw recht: 
in art. 205 van het Wetboek van 
Koophandel komt dezelfde uitdruk-
king voor. 

Artikel 56. 
Hij, die zich met den gefailleerde in eene gemeenschap bevindt, 

die ten gevolge van of tijdens het faillissement van den schul-
denaar wordt ontbonden, is bevoegd van het bij scheiding aan 
den gefailleerde komende aandeel in de baten diens aandeel in 
de ter zake van die gemeenschap aangegane schulden af te 
houden. 

0 . R. 0. Art. 56 (55). Hij, die zich met den gefailleerde in eene ge-
meenschap of vereeniging bevindt, die ten gevolge van of tijdens 
het faillissement van den schuldenaar wordt ontbonden, is bevoegd 
van het bij scheiding aan den gefailleerde komende aandeel in de 
baten, diens aandeel in de ter zake van die gemeenschap of ver-
eeniging aangegane schulden, ter voldoening dier schulden, af te 
houden. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 56. Volgens de bepalingen omtrent boedelscheiding , toepasselijk 

verklaard door artikel 628 Burgerlijk Wetboek op de verdeeling van elke 
zaak, welke aan meer dan één persoon toebehoort , alsmede dOOI' artikel 
1689 Burgerlijk Wetboek op de verdeeling tusschen vennooten na de ont-
binding der maatsc hap, worden zoo wel de baten als de schulden beide 

verdeeld onder de mede-eigenaren of de vennooten (leden der 
contractueele vereeniging). Dit kan tot groote hardheid en onbillijkheid lei-
den als een der mede-eigenaren of vennooten (leden der vereeniging) tijdens 
de scheiding en deeling in staat van faillissement verkeert. Stel bijv. een 
der mede-eigenaren of vennooten heeft ten gemeenen bate uitschotten 
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of betalingen gedaan, overeenkomsten aangegaan of schulden gemaakt, 
waarvoor hij , omdat hij alleen hand elde (1679-1681 Burgerlijk Wet-
boek) , ten volle kan worden aangesproken . Voor hetgeen hij dientenge-
volge boven zijn aandeel in de schulden betaalt , zal hij verhaal kunnen 
nemen op zijnen gefailleerden mede-eigenaar of vennoot; maar terwijl 
nu de boedel van dezen het volle profijt van de ten gerrieenen bate aan-
gewende kosten in het toegescheiden aandeel van het actief zal genieten, 
zal hij (de mede-eigenaar of -vennoot) daarentegen zijne regresvordering 
slechts als concurrent-schuldeischer kunnen doen gelden en zich dus 
slechts gedeeltelijk voldaan zien. Veel rechtvaardiger en juister is het de 
gemeene schulden in de eerste plaats uit de gemeene baten te voldoen 
en eerst daarna het saldo te deelen. Alleen bij deze wijze van verdeeling 
is het mogelijk de tusschen de mede-eigenaren en -vennooten 
te handhaven, en bij faillissement van een hunner verrijking van den 
gefailleerden boedel op kosten der medegerechtigden te voorkomen. Het 
is dit stelsel hetwelk gehuldigd wordt in de voorgestelde bepaling , dat 
de mede-eigenaar of vennoot van het aandeel des gefailleerden in de 
baten diens aandeel in de schulden mag afhouden. Eigenlijk wordt hier-
door slechts uitvoering gegeven aan den overal erkenden rechtsregel: bona 
non intelligentur nisi deducto aere alieno 1). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 56. Geldt dit artikel ook, werd gevraagd, ten opzichte eener on-

verdeelde nalatenschap'? Daarop werd door sommigen geantwoord, dat 
de uitdrukking »ter zake van de gemeemchap" deze opvatting uitsloot. 
Anderen evenwel meenden die vraag bevestigend te moeten beantwoor-
den. Maar het moeten dan ook schulden zijn , ter zake van die onver-
deelde nalatenschap aangegaan . AI luidt dus het antwoord bevestigend, 
dan is daardoor nog niet uitgemaakt, dat compensatie moet plaats heb-
ben tusschen hetgeen de gefailleerde aan eene nalatenschap schuldig is, 
en diens erfenis. Het ware echter wenschelijk , dat het ontwerp dien-
aangaande eene beslissing nam. Men wees er hierbij op , dat art. 1335 
Burgerlijk W etboek de verbintenis deelbaar verklaart tURschen de erf-
genamen. Kan de gefaill eerde, die tijdens zijn faillissement voor 1/5 erf-
genaam wordt en eene schuld aan den erflater had van (5000, nu beweren , 
dat voor 1/., dus (1000, compensatie plaats heeft en mede-erfgenamen 
voor (4000 in het faillissement moeten opkomen? Wat zal gelden, als 
reeds een akkoord van 20% is gehomolo{!'eerd ? Eindelijk hoe is het 
bij den inbreng? ' ). 

Nog vroeg men , waarom dit artikel alleen spreekt van het geval , dal 
de vereeniging of cremeenschap ontbonden wordt tengevolge van of tijdens 
het faillissement. Eischt de billijkheid niet, dat deze bepaling ook geldt, 
als tijdens de scheiding en deeling iemand failleert'? De Memorie van 
Toelichting zou het doen veror.derstellen, waar zij spreekt van de hard-
heid en onbillijkheid , die kan ontstaan, »als een der mede-eigenaren of 
vennooten tijd ens de scheiding en deeling in staat van faillissement ver-
keert", daar hij alsdan zijne regresvordering slechts als concurrent-
schuldeischer zal kunnen doen gelden en zich dus slechts gedeeltelijk 
voldaan zien. Maar dit geldt immers juist, als vóór het faillissement de 
uitschotten gedaan zijn? Voor schuld en , na de faillietverklaring ontstaan, 

I) Vergelijk ë 44 K. O. en de Motive op deze ë. 
') Mr. N. R. F. LAND. I nbreng of ve:rre1rening van schulden via een medeërfgenaam 

van den e:rflater. Themis 1891 , l)ladz. 25 e. v . en de daar aangehaalde literatuur ; Mr. 
J. J . GOOKI NGA, Themis 1892, bladz. 175. 
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is men concurrent crediteur. Wordt het artikel in dezen zin gewij-
zigd: dan vervalt natuurlijk die compensatie, als het deel van die ge-
meenschap reeds met den boedel des gefailleerden vermengd is. 

Het artikel geldt ook ten opzichte van eene onverdeelde nalaten-
schap, die immers ook eene gemeenschap uitmaakt, maar , gelij k te 
recht wordt opgemerkt, het moeten dan ook schulden zijn, »ter zake 
van die onverdeelde nalatenschap aangegaan". Van compensatie tus-
schen hetgeen de gefailleerde aan eene nalatenschap schuldig is en 
diens erfdeel kan geen sprake zijn. 

Wat de casuspositie, in het Verslag gegeven, betreft, het door den ge-
failleerde geërfde 1/. deel zijner schuld aan den erflater zal zonder 
eenigen twijfel niet meer door compensatie, maar door confusie te 
niet gaan; de hoedanigheid van schuld enaar en schuldeischer zal door 
de werking van art. 1335 Burgerlijk Wetboek in denzelfden persoon ver-
eenigd worden. Als reeds een akkoord van 20 pct; is gehomologeerd, 
zal het faillissement geëindigd zijn; zie art. 161 ontwerp L 161]. 

Wat eindelijk de vraag betreft: of schuld al dan niet aan inbreng 
onderworpen is, deze behoort niet in de faillieten wet , maar bij de 
herziening van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek te wor-
den opgelost, daar zij niet alleen van belang is, als een der erfge-
namen in staat van faillissement verkeert. 

De bepaling geldt ook, indien tijdens de scheiding en deeling iemand 
failleert. Immers de gemeenschap is eerst ontbonden, als de scheiding 
en deeling voltooid is, zoodat van eene gemeenschap, als onder het 
opmaken der scheiding en deeling een der mede-eigenaren failliet 
gaat, geldt , wat in het artikel wordt bepaald, dat zij tijdens het 
faillissement van den schuldenaar wordt ontbonden. 

Bij nadere overweging der redactie is het juister geacht., de woor-
den »of vereeniging" te doen vervallen en aan het slot te lezen: »aan-
deel in de ter zake van die gemeenschap aangegane schulden af te 
houden." . 

G. O. art. 56 art. 56 der wet. 

Artikel 57. 
De hypothekaire schuldeischer, die het beding, vermeld in 

artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, heeft gemaakt, en de 
pandhouder kunnen hunne rechten uitoefenen, alsof er geen 
faillissement ware. 

Is hunne vordering eene zoodanige als vermeld in de artikelen 
130 en 131, dan kunnen zij dit alleen doen na verificatie en 
niet anders dan tot verhaal van het bedrag, waarvoor de vor-
dering is erkend. 

O. R. O. Art. 57 (56) = art. 57 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 57. Dit artikel schept, voor zooveel de eerste alinea betreft, geen 

nieuw recht. Het vat bloot de voorschriften van de artikelen 854 al. 1 
en 858 Wetboek van Koophandel in ééne bepaling samen. Evenwel heeft 
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het een punt van ernstige overweging uitgemaakt, of niet aan alle hypo-
thecaire schuldeischers de hier bedoelde bevoegdheid behoort te worden 
toegekend, waardoor zij buiten het faillissement zouden kunnen 
Het resultaat dezer overweging was de overtuiging dat eene dergelijke 
afzondering, elders, met name in de K. O. 39), aangenomen, in ver-
band met de hepalingen van het burgerlijk en procesrecht niet is ge-
rechtvaardigd. Zoolang den hypothecairen schuldeischer, die het beding van 
artikel 1223 Burgerlij k Wetboek niet heeft gemaakt, geen bijzonder exe-
cutierechtwordt toegekend , hij dus buiten faillissement dezelfde formali-
teiten heeft te vervullen als ieder ander schuldeischel' voorzien van een 
executorialen titel , ware het inconsequent hem bij faillissement, ter ge-
legenheid dus van het algemeene beslag, niet ook op denzelfden voet als 
de -overige schuldeischers te behandelen. Eerst wanneer de bevoegdheid, 
welke thans het beding van artikel 1223 den hypotheekhouder geeft, tot 
een procesrechtelijk gevolg van het zakelijk recht van hypotheek wordt 
verheven, zal er reden bestaan om den hypothecairen schuldeischel' ook 
in het -faillissement eene bevoorrechte positie te verzekeren. De vraag of 
hypotheek dit gevolg' moet hebben, behoort echter niet hier, maar 
eventueele herziening van het hypotheekrecht beantwoord te worden. 

Van llbeleening" wordt in dit en de volgende artikelen niet afzonder-
lijk gesproken, gelijk in de artikelen 854-856 Wetboek van Koophandel 
geschiedt, omdat de llbeleening" slechts eene andere uitdrukking is voor 
«in pand geving" of verpanding. 

Voor de toelichting van alinea 2 worde verwezen naar het aangetee-
kende op artikel 131 [131l 

De plaatsing, aan dit en de volgende artikels in het Ontwerp gegeven, 
maakt een einde aan den met het oog op de plaatsing van de artikelen 854 
vlg. in het Wetboek van Koophandel door sommigen geopperden twijfel 
of de pand- en hypotheekhouder naar geldend recht wel vóór de insol-
vent-verklaring tot executie mag overgaan. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 57 De redactie van het eerste 

lid is niet volkomen juist. -
Ingevolge art. 1201 , alinea -\ , van 

het Burgerlijk Wetboek hebben de 
pandgever en de pandhouder het 
recht overeen . te komen, dat de 
laatste het pand niet zal mogen ver-
koopen. Daaraan schijnt bij het op-
stellen van deze alinea niet te zij n 
gedacht. Achter pandhouder zal 
moeten worden ingelascht: bijaldien 
tusschen hem en den pandgever 
niet bedongen is dat het pand niet 
zal mogen worden va kocht. Aldus 
wordt evenzeer rekening gehouden 
met hetgeen in art. 1201, alinea 1, 
als met wat in art. 1223, alinea 2, 
van het Burgerlijk Wetboek aan par-
tijen wordt toegelaten te bedingen. 

Het heeft verder de aandacht ge-
trokken, dat hier niets bepaald wordt 
ten aanzien van krediet-hypotheken, 
van hypotheken door voogden of 
curators ingevolge -wettelijk voor-

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 57. De opmerking door den 

Raad van State aan art. 1201, alin. 
1, Burgerlij k Wetboek ontleend, ach t 
de ondergeteekende alleszins juist. 
De door den Raad voorgestelde inlas-
sching acht hij intusschen minder 
aanbevelenswaard, omdat daarbij 
geen rekening is €tehouden met de 
bevoegdheid bij gemelde bepaling 
toegekend niet alleen om het recht 
des pandhouders tot verkoop uit te 
sluiten maar ook om dat recht aan 
bepaalde voorwaarden te verbinden. 
De thans in het ontwerp voorge-
stelde redactie sluit zich aan bij die 
van de artt. 854, alin. 1, en 858 
Wetboek van Koophandel. 

Dat er eenige behoefte zou be-
staan aan speciale bepalingen voor 
crediethypotheken en hypotheken 
door voogden of curat.ors gesteld, 
voor de hypothecaire rechten der 
vrouw, of voor zakelijke borgtoch-
ten bij het aanvaarden van ambten 
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schrift tot zekerheid van hun beheer 
gegeven , en van de hypothecaire 
rechten der vrouw (art. 881 van het 
Wetboek van Koophandel). Ook 
wordt niet geregeld , hoe het zal 
moeten gaan met zakelijke borg-
tochten bij het aanvaarden van amb-
ten of betrekkingen gesteld. Ook in 
de Memorie van Toelichting wordt. 
daaromtrent niets gezegd. 

De woorden na verificatie (met 
de daarop volgende: en niet anders 
dan) , in bet tweede lid voorkomen-
de, behooren naar het oordeel van 
den Raad te vervallen. Het voor-

der verificatie, in art. 29 (lees 
59 [59]), vervat , luidt algemeen, en 
ook dan als zijne vordenng niet ge-
bonden is aan eene opschortende 
voorwaarde (art. i SO [130] ) of aan 
eenetijdsbepaling (art. 13'1 [131]), 
zal de pandhouder of de hypotheek-
gerechtigde haar moeten laten verifi-
eeren , ten einde als concurrent 
schuldeischel' van den boedel te kun-
nen optreden voor dat gedeelte zijner 
inschuld, dat niet op het verpande 
of verhypothekeerde goed kan wor-
den verhaald. De aangehaalde woor-
den zouden kunnen leiden tot de 

dat alleen dàn als de vor-
dering eene zoodanige is als die 
welke in artt. '130 en 131 vermeld 
zijn, verificatie noodig ware. 

of betrekkingen gesteld, is den on-
dergeteekende niet bekend. In het 
advies van den Raad van State wordt 
daarvoor dan ook geen enkele grond 
aangevoerd. 

Alin. 2. Dat de woorden: »na 
verificatie en niet anders dan", zou-
delt behooren te vervallen, kan de 
ondergeteekende niet inzien. Te-
recht merkt de Raad van State op , 
dat de hypotheek- en pandhouder, 
ook buiten de gevallen bedoeld bij 
de artt. 130 en 131, hunne vorde-
ringen moeten laten verifieeren , ten 
einde als concurrent schuldeischel' 
bn den boedel te kunnen optreden 
voor dat gedeelte van de inschuld, 
dat niet op het verpande of verhy-
pothekeerde goed kan worden ver-
haald. Maar van dit laatste is juist 
in het onderhavige artikel geen 
sprake. Tot uitoefening van het daar 
bedoelde recht wordt, behalve in 
de gevallen bedoeld bij de artt. 130 
en 131, geelle voorafgaande verifica-
tie vereischt. Voor de dOOl' den Raad 
bedoelde misvatting behoeft, met het 
oog op het uitdrukkelijk voorschrift 
van het tweede lid van art. 59 [59] 
geen vrees te bestaan. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 57. Eerste lid. De Commissie van Voorbereiding nam kennis van 

de gedachten wisseling tusschen den Raad van State en de Regeering 
omtrent de opmerking , dat hier niets bepaald is ten aanzien van krediet-
hypotheken, hypotheken van voogden en curatoren, zakelijke borgtochten 
enz. In haar midden werd niet alge meen gedeeld de meening der Regee-
ring, dat hier geene aanleiding zoude bestaan tot het maken van speciale 
bepalingen daaromtrent. Men vroeg integendeel, hoe de belangen der min-
derjarigen zouden blij ven g'ewaarborgd, wanneer de hypotheek, ten be-
hoeve van hun beheer gegeven, eenvoudig werd geroiJeerd, of , indien 
{l.'een roijement plaats had , hoe dan ooit het goed van den gefaill eerde, 
dal met die hypotheek bezwaard bleef, verkocht zoude kunnen wurden. 
Nog meer klemde dit met opzicht tot zakelijke waarborgen, bij het 
aanvaarden van ambten en bedieningen gegeven, die ook nog dienden 
tot zekerheid ged urende een aantal jaren nadat de ambtenaren reeds 
hunne betrekkingen hadden verlaten. 

Tweede lid. De bedoeling van deze bepaling werd door sommigen niet 
ingezien. Zij scheen hetzelfde te bevatten, als reeds in de artt. 130 en 
131 r130 en 1'311 voorkomt. Anderen konden dit gevoelen niet deelen. 
De van Toelichting verwijst naar het aangeteekende op de artt. 
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130 en 131. Ware, zeiden zij, dit lid hier niet opgenomen, dan zou de 
vraag kunnen rijzen, in hoever bij hypothecaire schulden onder tijdsbe-
paling of opschortende voorwaarde art. 57, eerste lid, toepasselijk is. 
Erkend moet echter worden, dat de artikelen 130 en 131 bij hypothe-
caire vorderingen althans zeer zelden zullen voorkomen. 

Voor krediethypotheken zijn geene afzonderlijke bepalingen noodig. 
De kredietgever zal executeeren of als schuldeischel' opkomen voor 
het saldo zijner rekening. Wat. voogdijhypotheken en zakelijke waar-
borgen voor ambten en bedieningen betreft, moet worden toegegeven, 
dat de regeling niet zonder bezwaar is. Maar de zaak is inderdaad 

netelig. Kan iemand wenschen, dat de bereddering van den boe-
del worde opgeschort tot het einde der voogdij of zoo lang de betrek-
king bek leed wordt 'lOf wel, dat het goed verkocht wordt met het 
blijvend bezwaar van hypotheek; een last, die door niemand in re-
delijkheid kan worden geschat 'I Het schijnt ondenkbaar, dat een of 
ander raadzaam kan geacht worden. 

Maar wat blijft er dan anders over, dan aan te nemen, dat, indien 
de personen of lichamen , te wier behoeve de hypotheek of zakelijke 
waarborg is gesteld, niets te vorderen hebben en dus niet als schul-
eischers zich kunnen laten verifieeren, de hypotheek wordt geroijeerd 
en het goed en de zakelijke waarborg' ten behoeve van den boedel 
te gelde gemaakt'! Onbillijkheid is hierin toch niet gelegen. De be· 
langen van minderjarigen of openbare besturen zullen dan wel niet 
langer gewaarborgd blijven door hypotheek of zakelijken waarborg, 
maar zij kunnen en moeten, des noodig, dan op andere wijze voor 
benadeeling worden behoed, zooals in het Burgerlijk Wetboek reeds 
is geschied voor wat minderjarigen betreft door art. 437, 5°, juncto 
lID7 vlg. Openbare besturen behooren bij de aanstelling van reken-
plichtige ambtenaren de bepaling te maken, dat faillissement de be-
trekking doet verliezen of eene reden oplevert voor ontzetting, zooals 
reeds in de wet op de Rechterlijke Organisatie voor de niet eens 
rekenplichtige rechterlijke ambtenaren is bE paald in art. 11 , 2°. Indien 
men zich de bevoegdheid daartoe niet voorbehoudt en later bij fail-
lissement den waarborg verliest, doch niettemin den ambtenaar be-
houdt ,mag dan het »habet quod si bi imputet" niet gelden'! Op deze 
wijze zijn ook voor voogdij- en 'ambtenaars-hypot.heken b,jzondere 
bepalingen onnoodig. In de zevende afdeeling zal eene algemeene 
bepaling omtrent het roijement van hypotheken ten laste van den 
faillieten kedel worden opgenomen. 

Tweede lid. Dit is niet overbodig, daar het buiten twijfel stelt, 
dat art. 57, eerste lid toepasselijk is ook bij hypothecaire vorderingen 
onder tijdsbepaling of opschortende voorwaarde, en tevens àeze af-
wijking vaststelt, dat de verificatie moet worden afgewacht. 

G. O. art. 57 = art. 57 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Hetgeen op bI. 71 van het Ver-

slag der Commissie van Voorbe-
reiding Jzie hiervoor I staat aan-
geteeken , schijnt méde te bren-
gen, dat naar het oordeel del' 
Regeering de hypotheek door een en 
voogd of ambtenaar gesteld , zal 

Antwoord der Regeering. 
De gronden voor het. in art. 188 

opgenomen voorschrift, omtrent de 
doorhaling van hypothel,aire in-
schrijvingen, zijn uitvoerig uiteen-
gezet in het Verslag der Commis-
sie van Voorbereiding, blz. 71 
en 123 [zie hienoor, en op art, 
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moeten Ireroijeerd indien 
de failli et-voogd of de failli et-amb-
tenaar als zoodanig niets schuldig is. 

llKan iemand wenschen" , zoo 
wordt ter hierboven aangehaalde 
plaatse gezegd, »dat de heredde-
ring van den boedel worde opge-
schort tot het einde der voogdij of 
zoolang de betrekking bekleed 
wordt? of wel , dat het goed ver-
kocht wordt met het blijvend be-
zwaar van hypoth eek; een last, die 
door niemand in redelijkheid kan 
worden geschat'! Het schijnt on-
denkbaar, dat een of ander raad-
zaam kan geacht worden." Het is 
evenwel niet de vraag, wat in het 
belang der beslagleggend e schuld-
eischers wenschelijk of raadzaam 
is) doch wat tegenover den hypo-
thecairen schu ld eischer rechtens is. 
En nu rees de vraag , met welk 
recht men den hypothecairen cre-
diteur zek erheid ontneemt, 
zoolang de schuld niet is gedelgd . 
Want dat is Z\i niet, al is ook 
tijdens het faillissement geen ach-
terstand. Het geheele beheer vormt 
het debitum en daarvoor is de hy-
potheek bedongen. 

188]. De belangen van den hypo-
thecairen schuldeischel' worden 
daardoor in de bedoelde gevallen 
niet geschaad. Als in het Voorloo-
pig Verslag te dezer plaatse wordt 
opgemerkt, dat het niet de vraag 
is, wat in het belang der beslag-
leggende schuldeischers 
of raadzaam is, dan !,an dit wor-
den toegegeven. Maar die vraag is 
hier ook niet beslissend; wel deze: 
wat om de afwikkeling en veref-
fening van den hoedel mogelijk 
te maken, noodzakelijk is. Of kan 
men meenen, dat om den wille 
van een hypothecairen schuldei-
seher de vereffening maar voor een 
onbepaald getal jaren , in sommige 
gevall en zelfs achterwege 
zou moeten blij ven ? 

Voor het overige wordt verwezen 
naar hetgeen reeds hierboven in 
§ 1 werd uiteengezet rzie hiervoor 
bI. 35 vlg.l 

De laatste alinea van het Voor-
loopig Verslag te dezer plaatse is 
yoor den ondergeteekende niet te 
beantwoord en , wegens de volslagen 
onzekerbeid , hoe ten deze sprake 
zou kunnen zijn van eene verbeurd-
verklaring door de crediteuren, die 
volgens art. 22 zich verhalen op 
het traIdement van den iailliet , te 
hunn en behoeve van het fond s, 
hetwelk het verleenen van dat 
traktement mogelijk maakt. 

Het daar ter plaatse door de 
Regeering aangevoerde trok nog in 
een ander opzicht de aand acht. 
Steeds heeft oe Regeering het doen 
voorkomen bij de indiening en bij 
de gedachten wisseling over het ont-
werp, dat het faillissement louter 
is een beslag, den persoon niet raakt en niets compromitants voor 
hem heeft. Werd tegenover deze bewering op het feit. gewezen, dat .de 
failliet dan toch de voogdij verliest, dan was het an twoord , dat de 1D-
voerings wet het burgerlijk recht met de zuivere faillissementsbegrippen 
in overeenstemming zou hebben te brengen. .. 

Hier echter, bij de behand eling der quaestie van de v( of amb-
tenaarshypotheek , doet de Rpgeering niet anders dan art. 437 , 50• Bur-
gerlijk Wetboek als noodzal,elijk permanent recht voorstellen en gaat , 
waarop reeds bij de algemeene beschouwingen gewezen IS zelfs zoover , 
dat volgens haar in verband met hare faillissementswet , be-
sturen bij de aanstelling der rekenplichtige ambtenaren de be-
hooren te maken , dat faillissement oe betrekking doet verhezen of een 
reden oplevert voor ontzetting. 

De crediteuren , die volgens art. 22 zich verhalen op het traktement 
van den failliet, zullen zood oen de tevens het fond s, hetwelk het verlee-
nen van . dat traktement mogelijk maakt , te hunner. behoeve verbeurd 
verklaren. 
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Beraadslaging in de Eerste Kamer. 

(27 September 1893). 

De heer VLIELANDER HEIN: . . . . Een woord over art. 57, en wel om 
hetgeen daarbij tegen eene stelling der Regeering is opgemerkt, voor zooverre ik 
deel had aan die opmerking terug te nemen. De vraag was, of, bij faillissement, 
hypotheken door voogden, curators en rekenplichtige ambtenaren gesteld, al dan 
niet kunnen worden geroyeerd indien blijkt, dat bij den aanvang van het faillis-
sement door hen niets schuldig is. De Regeering heeft dat royement verdedigd 
met het argument, dat hier beslissend zoude zijn de vraag, wat tel' afwikkeling 
en vereffening van den boedel wenschelijk is. Dat argument acht ik intusschen 
zeer weinig klemmend, want de vraag moet zijn wat recht is . 

Ik zou echter meenen dat uit het gemeene recht de juistheid der stelling van 
de Regeering volgt. Immers de hypotheken in quaestie zijn van natuur analoog 
aan die krediet hypotheek. Men moet dus vragen: hoeveel is de hypothecaire de-
biteur schuldig op het oogenblik dat het faillissement intreedt? Voor dit bedrag 
heeft die hypothecaire crediteur een op het verbonden goed verkregen en bij pri-
vilege verhaalbaar recht, doch de meerdere bate die boven die schuld in het goed 
zit is eene gemeenschappelijke bate van alle crediteuren, omdat schulden gedu-
rende het faillissemeut gemaakt of geboren niet kunnen komen mededeelen in de 
opbrengst van het in beslag genomen goed. Wanneer dus een voogd op het oogen-
blik van het intreden van het faillissement het kapitaal zijns pupils niet kan 
opleveren, dan zal dat kapitaal, zoowel als alles wat htj op dit oogen blik nit 
hoofde van zijn beheer schuldig is, kunnen worden verhaald op de gestelde hy-
potheek. Maar, blijft hij gedurende het faillissement voogd, dan zal de meerdere 
schuld die hij na zijne faillietverklaring, uithoofde van malversatiën of uit welken 
anderen hoofde ook, jegens den pupil contracteert, niet op de hypotheek kunnen 
worden verhaald, omdat gedurende het faillissement geen nieuwe schuld ten laste 
van den boedel kan worden aangegaan. 

Ik maak deze opmerking ook daarom, omdat, is zij juist, daaruit volgt, dat 
het ongerief hetwelk uit de roya dier hypotheken voor de betrokken voogden of 
rekenplichtige ambtenaren kan ontstaan niet te wijten is aan het faillissement als 
iets bijzonders, en dus ook niet aan deze voordracht, doch voortvloeit uit het 
gemeen recht en zich ook voordoet bij elk gewoon particulier beslag. In ons recht 
toch geldt, volgen" het arrest van den Hoogen Raad van '7 December 1883 , aan-
gehaald in het Verslag dezer Kamer [zie op art. 123], de leer, dat waar een 
beslag is gelegd, slechts die andere schulden mede aanspraak op de opbrengst 
kunnen doen gelden, die anterieur zijn aan het gelegd beslag. 

De heer SMIDT, Min'iste,' van Justitie: .. . Inderdaad is eene regeling van 
de hypotheken van voogden, curators en rekenplichtige ambtenaren een lastig 
geval geweest. Ikzelf heb meer dan eens er bij stilgestaan, of eene andere regeling 
omtrent dit punt mogelijk was. Maar de oplossing in dit ontwerp is mij ten slotte 
nog voorgekomen de meest juiste en eigenlijk de eenig mogelijke te zijn en het 
verheugt mij zeer, dat een jurist als de heel' Vlielander Hein zich daarbij ook 
kan neerleggen. 

Bij eene regeling van het faillissement moeten noodzakelijk in het algemeen 
belang zulke bepalingen gemaakt worden, dat op billijke wijze een einde komt 
aan tegenwoordige gegronde klachten betreffende de vereffeuing van failliete boe-
dels. Eene snelle vereffening moet worden bevorderd. Hoe te handelen met goed 
waarop eeue vQogdijhypotheek kleeft? Het verkoopen? Maar niemand zou een bod 
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doen, als het goed bezwaard bleef met een last die eerst later ontstaan kan en 
waarvan de omvang onzeker is ; het goed ware eenvoudig onverkoopbaar. 

Nu is het, gelijk de geachte afgevaardigde uit Zuidholland ook herinnerde, 
een vaste regel: alle schulden worden bij faillissement beschouwd gelijk zij waren 
op het oogenblik van den aanvang van het faillissement. Voor dat oogenblik 
moet worden gevraagd of er toen schulden waren ten gevolge waarvan de hypo· 
theek kan worden aangetast. I s zoodanige schuld aanwezig dan kan zij worden 
verhaald op het goed; zoo niet, dan is er alle grond om te zeggen, dat een hy-
potheek , die bij den aanvang van het faillissement niet tot waarborg strekt van 
eene bestaande schuld , moet worden geroyeerd. Dit is de gedachte die ten grond-
slag ligt aan de voorgestelde regeling, waarmede de geachte afgevaardigde uit 
Zuid holland zich ook heeft vereenigd. Wat betreft den invloed dien het faillisse-
ment moet hebben op de voortzetting van voogdij en curateele, de regeling daarvan 
behoort te hnis in het Burgerlijk Wetboek. Omtrent rekenplichtige ambtenaren 
behoort het gezag dat hen aanstelt, zoo noodig bepalingen te maken. Een reken-
plichtig ambtenaar , die failleert , zal in den regel uit zijn ambt verwijdert moeten 
worden, omdat hij in het publiek belang geen voldoenden waarborg zal aanbieden 
voor een richtig beheer. Dit geldt intusschen uitsluitend rekeuplichtige ambtenareu. 
Voor audere zal dit wel niet onbepaald noodig zijn. 

Artikel 58. 
De hypothekaire schuldeischer en de pandhouder, in het 

vorige artikel bedoeld , zijn verplicht hunne rechten uit te oefe-
nen vóór het verstrijken van ééne maand, nadat de insolventie 
is begonnen, behoudens de bevoegdheid van den rechter-com-
missaris om dien termijn te verlengen. Na verloop van dien tijd 
zal de curator de verpande voorwerpen opeischen, en deze, 
evenals de verhypothekeerde goederen, behoudens het recht van 
den pandhouder of hypothekairen schuldeischer op de opbrengst 
daarvan, zelf doen verkoopen op de wijze bij artikel 174 om-
schreven. 

De curator kan te allen tijde het verpande voorwerp lossen, 
tegeri voldoening van het daarop verschuldigde met de interes-
ten en kosten. 

O. R. O. Art. 58 (57 en 59). Zij zijn verplicht hunne rechten uit te 
oefenen vóór het verstrijken van één maand , nadat oe insolventie 
is begonnen. Na verloop van dien tijd zal de curator de verpande 
voorwerpen opeischen, en deze, evenals de verhypothekeeroe \\,oe-
deren , behouoens het recht van den pandhouder of hypothekalren 
schuldeischer op de opbrengst daarvan, zelf doen verkoopen op 
de wijze bij artikel 174 omschreven. 

De curator kan te allen tijde het verpande voorwerp lossen, 
tegen voldoening van het daarop verschuldigde met de interesten 
en kosten. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 58. De artikelen 854 al. 2 en 860 Wetboek van Koophandel geven 
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den curator het reeht, als de pand- of hypotheekhouder nalatig blijft in 
de uitoefening zijner rechten, door den rechter een fatalen termijn te 
doen bepalen, waarna h,j zeIr tot den verkoop kan overgaan. Dit heeft 
tengevolge dat een formeel proces met al den nasleep van vertraging en 
kosten gevoerd kan worden, alleen om tot eene termijnsbepaling te 
k0l!len. Bestemd om eene spoedige liquidatie te bevorderen wordt het 
arhkel zoodoende de oorzaak van het tegendeel. Vandaar dat wordt voor-
gesteld in de wét zelf een fatalen termijn vast te stellen. »Vóór het ver-
strijken van ééne maand nadat de insolventie is begonnen", laat den 
schuldeischer tijd genoeg, om hem de vervolging zijner rechten binnen 
dien termijn tot plicht te kunnen stellen. 

Het tweede lid geeft de bepaling van art. 856 Wetboek van Koophán-
del terug, behoudens weglating van de aldaar gevorderde machtiging 
van den rechter-commissaris, waartoe geen noodzal,elijkheid schijnt te 
bestaan. I Zie ook op art. 59, Rapport enz:1 ' 

Advies van den Raad van State. 
Art. 58. Den Raad van State komt het voor, dat hier geen onder-

handsch verkoop van onroel'end goed moet worden toegelaten, zoo als 
uit de verwijzing naar art. 174 zoude volgen. 

Wil men de bepaling behouden dan zoude althans voor den onder-
handschen verkoop de toestemming 
van den hypotheekhouder moeten 
worden gevorderd. Het woord bin-
nen, in den eersten volzin, dient 
te worden weggelaten. Letterlijk 
wordt thans bepaald, dat niet vóór 
het begin der insolventie de hypo-
thecaire schuldeischers en pandhou-
ders hunne rechten kunnen uitoe-
fenen, wat geheel in strijd is met 
de bedoeling. Er zal dus moeten 
gelezen worden: uiterlijk ééne 
maand, of: niet later dan ééne 
maand. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 58. Waarom hier geen on-

derhandsche verkoop van onroerend 
goed zou mogen worden toegelaten, 
wordt in het advies van den Raad 
van State niet uiteengezet en is den 
ondergeteekende ook niet bekend. 

Aan de bedenking van den Raad 
van State tegen het woord binnen 
is door wijziging der redactie te 
ge moet gekomen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 58. Eerste lid. »Uit te oefenen" de hier aangenomen termijn is 

onvoldoende, tenzij men leze: »tot uitoefening hunner rechten over te 
gaan". 

De tweede zinsnede verwijst naar art. 174. Mag echter de curator in 
dit geval onderhandsch verkoopen'? Dit zouden sommigen niet. wensche-
lijk achten, zelfs al stonden de rechter-commissaris (art. 174 [174]) en 
de commissie uit de schuldeischers (art. 178 L 178]) zulks toe. 

Tweede lid. Waarom wordt hierin alleen gesproken van het verpand 
voorwerp, en niet van het verhypothekeerde goed '? 

De in art. 856 Wetboek van Koophandel gevorderde machtiging van 
den rechter-commissaris is hier ter plaatse vervallen, omdat daartoe, 
volgens de Memorie van Toelichting, geene noodzakelijkheid scheen te 
bestaan. Behoort echter, vroeg men, deze bepaling wellicht reeds onder 
vereffening van den boedel, zoodat, naar luid van art. 78 [78], de cu-
rator verpl!cht is ip het geval het advies der commissie uit 
de schuldelschers In te willuen? 
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EersJe lid: Dat de termijn on.voldoeJ?de zou zijn schijnt te berusten 
op d.e meenIng , dat, voor de Ultoefemn g v.an het recht , op de insol-
ventIe moet word en gewacht. De schuldelscher kan echter dad elijk 
nà de faillietverklaring tot die uitoefening overgaan. . 

curator mag ver110open ; eene wenschelijke bevoegd-
held, zonder welke hiJ biJv. In pand gegeven effecten niet ter beurze 
door makelaars zou kunnen laten verkoopen , wat de pandhouder zelf 

kan laten doen (art.. 1201, al. 2 W etboek). Boven-
dien, als de rechter-commissarIs en de commissie uit de schuldeischers 
het toestaan, zal dit wel zijn, omdat men daardoor vooruitzicht heeft 
de hoogste koopsom te bedingen, en daarmede is ook het belang 
den pandhouder of den hypothekai ren crediteur gebaat. 

De Minister verklaarde te bedoelen 
en er op gesteld te zijn, dat de 
schuldeischer niet alleen gedurende 
den gestelden termijn zou overgaan 
tot uitoefening van zijne rechten, 
maar dat ook daarin die uitoefening 
ten volle zou worden volbracht. Hij 
zegde echter toe, wijl daardoor voor 
hypothekaire schuldeischers en pand-
houders in enkele gevallen moeil\ik-
heden zich zouden kunnen voordoen, 
aan de eerste zinsnede van dit lid 
toe te voegen de woorden: »behou-
dens de bevoegdheid van den rech-
ter-commissaris om dien termijn te 
verlengen". Van deze beschikking 
moet echter geen hooger beroep 
toegelaten worden, hetgeen zal moe-
ten opgenomen worden bij het tweede 
lid van art. 67 [67J. 

Tweede lid. Alleen van het verpande goed wordt gesproken, omdat 
de waarde van roerende zaken aan snelle fluctuatiën is bloot-
gesteld. Het inwinnen van het advies der commissie uit. de schuld-
eischers schijnt raadza2.m. Art. 78 [781 is dienovereenkomstig aan-
gevuld. 

De aanvang van het artikel wordt gewijzigd, door in plaats van 
))zij" te lezen: »De hypothekaire schuldeischel' en de pandhouder , 
in het vorige artikel bedoeld" . 

[Zie ook op art. 681. 

G. O. art. 58 = art. 58 der wet. 

Artikel 59. 
De hypothekaire schuldeischer of pandhouder, die van zijne 

rechten gebruik heeft gemaakt, is verplicht de opbrengst van 
het verbonden goed aan den curator te verantwoorden, met uit-
keering van hetgeen die opbrengst het verschuldigde met de in-
teresten en kosten te boven gaat. 
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Indien die opbrengst niet toereikende is om den hypothekairen 
schuldeischel' of den pandhouder te voldoen , treedt deze, zoo 
hij zijne vordering heeft doen verifieerell, voor het ontbrekende 
als concurrent schuldeischer lil den boedel op. 

o. R. O. Art. 59 (58) = art . 59 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 59. Dit artikel geeft de bepaling weer van artikel 885 jto. arti-

kelen 859 en 861 W etboek van Koophandel. In de tweede alinea van 
artikel 52 dient de invoeging van de woorden : »zoo hij zijne vordering 
heeft doen verifieeren", om uit te maken , dat de pandhouder en de hy-
potheekh ouder , met het becling van artikel 1223 Burgerlijk Wetboek , 
hunne rechten kunnen uitoefenen , ook zonder voorafgaande verificatie ; 
dat deze daar entegen noodzakelijk is) indien zij na uitwinni ng der ver-
bonden goederen , als concurrente schuldeischers rechten willen doen 
gelden 1). 

Advies van den Raad van State. 
A ·rt. 59. In de toelichting van dit artikel wordt gezegd: »Art. 856 

W etboek van Koophandel is , als geheel overtollig, niet overgenomen." De 
Raad kan niet inzien , dat da t artikel zoo geheel overto llig zoude zijn. 
Immers al mocht het in den aard der zaak liggen - wat de Staatscom-
missie , die het in art. 59 van haar ontwerp uitdr ukk elijk bepaalt, niet 
schijnt te meenen - dat de curator verpande of b')leende voorwerpen kan 
lossen - het spreekt toch geenszins vanzelf , dat hij daaartoe de machtiging 
van den rechter- commissaris behoeft , gelijk in art. 856 van het W etboek 
van Koophand el bepaald wordt. 

Naar het oord eel van den Raad, 
behoort art. 856 van het 'Wetboek 
van Koophand el - of, als het beter 
geacht wordt de machtiging van 
den rechter-commissaris niet te ver-
eischen , art. 59 van het ontwerp 
der Staatscommissie - in het wets-
ontwerp te word en opgenom en. 

G. O. art. 59 = art . 59 der wet. 

Rapport aan de 
Art. 59. Ter voldoening aan het 

voorstel van den Raad van State is 
aan art. 58 [581 een tweede lid toe-
gevoegd , overeenstemmende met 
art. 59 van het ontwerp der Staats-
commissie. 

1) H OLTlUS is van oordeel dat de pandhouder eerst kan verkoopen nà verificatie, 
bI. 445, de hypotheekhouder met onherroepelijke volmacht daarentegen ook zonder 
geverifiëerd te zijn, bI. 450. E venzoo KIST, bI. 182 eu 185. Dat de pandhouder zijne 
rechten eerst kan uitoefenen na verificatie besliste het Hof te 's Gravenhage, 11 Juni 
1888, P . v. J., 1888, n°. 78 , vernietigd bij arrest van den Hoogen Raad van 18 Jan. 
1889 , W . nO. b666 , volgens hetwelk voorafgaande verificatie niet noodig is. Dat de 
hypotheekhouder met onherroepelij ke volmacht vooraf moet geverifiëerd zijn, oor-
deelde de rb. te Haarlem 10 Dec. 1867, W. nO. 2978. Anders Hof Nd.-Holland 30 Juni 
1869 , W . nU. 3270, vernietigende dit vonnis, H. R. 11 Mrt. 1870, W . nO. 3202, de 
cassatie verwerpeude tegen dit arrest. VerJer Hof Zuid-Holl. 16 J uni 1873, Mag. v. H r., 
1873 , bI. 179. Verg. voorts: Mr. v. NOOTEN in Rechtsgel. Bijbl. 1877. B. bI. 67; 
J. H. VAN GOOR. diss . De ve:rijicatie van schuldvorderingen bij fGJillissement , bI. 62- 68 
TROMP, diss. P and en hypotheek in faillissement , bI. 24 vlg. 
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Artikel 60. 
De schuldeischer, die gerechtigd is goederen, aan den schul-

denaar toebehoorende , terug te houden, totdat zijne schuldvor-
dering is gekweten, verliest door de faillietverklaring van den 
schuldenaar dit recht van terughouding niet. 

o. R. 0 Art. 60 (60) = art. 60 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 60. Ofschoon het vanzelf schijnt te spreken, dat het fai llissement 

van den schuldenaar voor de schuldeischers geen verlies van eenmaal 
wettig verhegen rechten tengewlge kan hebben, is het noodig dit voor 
het recht van terughouding uitdrukkelijk uit te spreken, met het oog op 
het bestaande verschil van meening omtrent het voortbestaan van dit recht '). 
Volgens sommigen is het niet anders dan een dwangmiddel ter verkrij -
ging van (integrale) betaling; door de failliet.verklaring verliest. de ge-
failleerde de bevoegdheid om te betalen, de curator mag den schuld-
eischel', die geen voorrang heeft , evenmin integraal voldoen; derhalve 
het dwangmiddel, dat zou strekken tot verkrijging van iets wat niet 
meer verkregen mag worden, moet vervallen. Door een andere beslissing 
te geven, zou men den schuldeischel' een recht van preferentie toe-
kennen, dat hij niet bezit. Volgens anderen heeft het recht van terug-
houding het karakter van een beslag; de uitoefening van dit recht moet 
dus dezelfde gevolgen hebben als een beslag en evenals dit moet het 
eindigen, wanneer de faillietverklaring, d. i. het algemeen beslag ten 
bate van allen, is uitgesproken. 

Eindelijk beschouwen velen het retentierecht als een eigenaardig recht, 
door de wet den schuldeischel' toegekend, om afgifte van het door hem 
verschuldigde te weigeren, zoolang hem, hetgeen hij als contra-praestatie 
kan vorderen, niet wordt voldaan. Het kan, volgens hen, door het fail-
lissement van een schuldenaar niet te niet. gaan, omdat het faillissement 
den schuldeischer, die wettig in eene betere positie verkeert dan zijne 
mede-schuldeischers, niet daaruit kan stooten, en vooral omdat de schuld-
eischers, te wier behoeve het faillissementsbeslag in het leven is geroe-
pen, nooit meer rechten kunnen doen gelden dan aan hun schu ldenaar toe-
komen; deze heeft alleen recht op aangifte van hetgeen teruggehouden 
wordt, indien hij zijnerzijds voldoet; namens de schuldeischers kan de cura-
tor dus evenmin de afgifte vorderen zoolang die voorwaarde niet wordt 
vervuld. Deze laatste meening verdient de voorkeur. Het faillissement 
mag niet strekken om een schuldeischer ten bate van zijn mede-schuld-
eischers van diens rechten te berooven. De zoogenaamde paritas credi-
torum vordert dit allerminst; immers dat wil alleen zeggen dat schuld-
eischers , die gelijke rechten hebben, gelijk behandeld moeten worden, 
niet ook zij die verschillende rechten kunnen doen gelden. Door deze 
beslissing wordt het retentierecht noch tot een zakelijk recht gemaakt, 
noch tot een recht van voorrang. Niet tot een zakelijk recht, omdat het 

1) Bij faillissement van den schuldenaar blijft het retentierecht bestaan volgens Mr. 
S. J. HINGST, Magazijn v. Handelsr., 1860, Il, bI. 42 vlg.; evenzoo E. N. RAHUSEN, 
Specimen de jure retentionis, 1854, bI. 53 vlg. ; DIEPHUIS , t. a. p., bI. vlg.; KIST, 
t. a. p., bI. 180; Amsterdam, 23 Jan . 1807, W. nO. 290.7. Anders: Mr. F. FRETS, 
Bijdr. tot Rechtsg . en Wetg., dl. X, bI. 390 vlg ; Mr. J. H. DE SITTER, N. Jaarb . v. 
Rechtsg. en Wetg., dl. VI, bI. 580 vlg.; v. D. in Mag. v. Handelsr. 1860, Il, bI. 71 
vlg. en Mr. OYENS, t. a. p. bI. 153 vlg. 
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niet gehandhaafd wordt tegen iederen derde, maar alleen tegenover 
hen, die als beslagnemers van het vermogen des gefaill eerden diens 
plaats innemen, in diens schoenen komen te staan; niet tot een recht 
van voorrang, omdat aan het recht val! terughouding geene nieuwe en 
andere rechtsgevolgen verbonden worden, maar alleen beslis!. wordt dat 
het blijft voortbestaan zoo en in dier als het vóór het faillissement 
bestond. Welke de rechtsgevolgen van ' het recht van terughouding zij r., 
moet uit de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wor-
den afgeleid. Gesteld, deze brengen mede integrale voldoening der sc huld, 
dan zal deze ook in geval van faillissement gegeven moeten worden, 
echter niet omdat el' een recht van preferentie is maar omdat 
die integrale voldoening behoort tot het wezen van het recht van terug-
houding. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Al't. 60. Omtrent het hier vermelde recht van terughoud ing raadplege 

men de aanteekening bij art. 153 1153J. Voor de toepassing van laatst-
genoemde bepaling is het bovendien noodig, dat de rechter de waarde 
der zaak , waarop recht van terughouding wordt uitgeoefend , kenne. Hoe 
komen , vroeg men , curator en rechtbank tot die wetenschap, daar toch 
de eerste niet, overeenkomstig art. 94 L 94] , de zaak kan doen in venta-
riseeren 'I De vraag scheen dan ook gewettigd , of het niet wenschetijk 
zou wezen in de artt. 110 en 113 L 110 en 1131 den schuldeischel' de 
verplichting op te leggen , bij de indIening der schuldvordering ook mel-
ding te maken van een beweerd recht van terughouding en dat in de 
daal' genoemde lij sten op te nemen. Ook bij het tweede lid van art. 180 
L 180] behoort daarop gelet te worden. 

Men vergelijke het antwoord bij de aangehaalde artikelen. 

G. O. art. 60 = art. 60 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Naar aanl eidi ng van dit artikel 

werd door so mmige leden het vol-
gende opgemerkt. 

Te recht. is hier bepaald , dat de 
schuldeischel' zijn rec ht van retentie 
door het faillissement niet verliest. 
Intusschen aan art. 153 schij nt de 
meenirig ten grondslag te liggen , 
dat de zaak waarop dat recht kan 
worden uitgeoefend tot de baten 
des boedels behoort, en het de 
bedoeling is, dat, wordt een ak-
koord aangenomen , de retentor de 
zaak slechts tot voldoening der ac-
coord-procenten mag onder zich 
houden. Dit werd met den aard 
van het recht van retentie in strijd 
geacht. Al is het recht van retentie 
niet met dat van praeferentie getij k 
te stellen (Verslag der Commissie 
van Voorbereiding bladz. 117 L Zie 
op art. 153]), dan volgt daaruit 

Antwoord {lel' Regeering. 
Is het de bedoel i ng van hen , die 

hier een afkeurend oordeel uitspre-
l,en, om te bestrijden ons Burger-
lijk Wetboek , in zooverre het niet 
een voorrecht toeken t aan den 
schuldeischel' die retentierecht heeft, 
dan kan dit punt bij deze gelegen-
heid blijven rust.en. Zoolang hel 
Burgerl\ik Wetboek ten deze niet 
is gewijzigd, moet de I'aillieten-
wet zich bij het best.aand e recht aan-
sluiten en mag het ontwerp niet 
anders handelen dan daarin is voor-
gesteld. Trouwens erkennen de be-
strijders zelve: 1°. dat »het recht 
van retentie niet met dat van pre-
ferentie gelijk te stellen" is; 2°. de 
juistheid daarvan lldat op hetgeen 
betaald moet worden hel akkoord 
zijn invloed uitoefent". Maar het 
logisch gevolg hiervan is dan ook 
geen ander, dan dat het ontwerp 
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nog geenszins, dat tegenover het 
akkoord de retentie hebbende 
schuldeischel' in minder sterke of 
voordeelige positie staat of behoort 
te slaan dan de bevoorrechte. Voert 
men aan, dat op hetgeen betaald 
moet worden het akkoord zijn in-
vloed uitoefent, dan is dit juist, 
doch niet minder wat betreft eene 
hevoorrechte schuld dan wat be-
treft eene door retentierecht be-
schermde. Waarom wordt niettemin 
de bevoorrechte schuldeischer tegen 
het akkoord behoed 'I Omdat zijne 
vordering hem op de opbrengst 
van een bepaald object een verkre-
gen recht van voorrang geeft. Maar 
ook de retentie-schuldeischer heeft 
een verkregen recht: het recht om 
een bepaald object zoolang onder 
zich te houden tot hij ten volle is 
betaald. 

Het retentierecht is, al geeft het 
geen recht van executie, wat pri-
vilege, pand en hypotheek ook I 
niet doen, uit zijn aard in som-
mig opzicht zelfs krachtiger dan 

met betrekking tot den werkhing 
van het retentierecht in geval van 
faillissement eene onberispelijke 
regeling bevat. 

Welke bijzondere consideratiën 
den retentor en ook ieder a ncler 
crediteur kunnen leiden, om in een 
bepaalden zin over een akkoord te 
stemmen, is in 't algemeen niet uit 
te maken. Retentierecht brengt 
geen voorrang mede en het zou 
daarom bezwaarlijk te verdedigen 
z\in, den retentor van hel stem-
recht uit te sluiten. 

Wat de ten slotte gedane vraag 
betreft: de retentor zal zich doen 
verifieeren en te zijner tijd, even 
als de andere concurrente schuld-
eischers, de door den curator uit 
te deelen percenten beuren. De 
curator laat dan de zaak terug-
houden, tenûj hij in het belang 
van den boedel acht ten volle te 
betalen en de zaak in den boedel 
terug te brengen, waartoe art. 175 
hem de mogelijkheid opent. 

privilege, want terwijl het laatste verdwijnt, wanneer de schuldenaar , wat 
de schuldeischer hem in den regel niet kan beletten, de zaak vefYreemdt, 
is de retentie-schuldeischer cloor zijn bezit der zaak tegen vervreemding 
veilig en deelt dus in zoo verre eenigszins in de positie van den pandhouder. 

In elk geval heeft hij een verkregen recht om de zaak te houden tot 
h\i ten volle is betaald en het ware te meer te betreuren, zoo de voor 
hem nadeelige opvatting der Regeering, als in het ontwerp uitgedrukt 
werd geacht, omdat retentie-recht is die soort van zekerheid, waarmede 
de wet vooral hem te gemoet komt, die voor zijnen arbeid of aangewende 
kosten, naar de maatschappelijke verhoudingen in den regel geen pand 
of hypotheek kan bedingen (art. 1652 Burgerlijk Wetboek). 

Deze meening werd door andere leden niet gedeeld. Zij waren van 
oordeel, dat in het recht van terughouding op zich zelf geen recht van 
voorrang gelegen was. Wilde men dat recht aan den reten tor geven, 
dan moest dit uitdrukkelijk geschieden. In geen geval was het hiervoren 
uitgesproken gevoelen met art. 153, 1°. van het ontwerp vereenigbaar. 

Enkele leden waren zelfs van een geheel tegenovergesteld gevoelen. 
Zij meenden, dat, ook indien de boedel in staat van insolventie verkeert, 
hetzelfde beginsel moet gelden, dat nu bij akkoord is aangenomen. 

Ook kwam nog de vraag ter sprake, hoe het stemrecht van den cre-
diteur-retentor over een voorgesteld akkoord moest geregeld worden. Er 
waren er, die meenden, dat naar het door de Regeering 
stelsel, geene stem over het akkoord behoort te hebben, daar hij uit 
den aard der zaak tegen elk akkoord is, omdat dit zijne vordering ver-
mindert, terwijl hij bij insolventie kans heeft volkomen \'oldaan te worden. 

Ten slotte werd de vraag gedaan hoe, in het geval het akkoord niet 
wordt aangenomen, de retentor aan z\in geld zal komen. B\i art. 175 
is dit punt niet geregeld. Daar wordt slechts gesproken van het .geval , 
dat de curator het in het belang achi van den boedel, de zaak lil den 
boedel terug te brengen. 
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Art. 60. RECHT VAN TERUGHOHDING. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(27 September 1893). 

De heer VAN ROYEN: Ik wensch niet in de algemeene beraadslaging terug 
te treden, doch slechts een enkel onderwerp te bespreken. Ik knoop mijne op-
merking vast aan de artt. 20 en 60, beide voorkomende in deze afdeeling. Ik 
zal mij echter veroorloven een enkel uitstapje te maken naar volgende afdeelingen; 
ik hoop dat mij dit zal vergund ztjn. 

Art. 20 begint met te zeggen, dat het faillissement het geheele vermogen van 
den schuldenaar omvat, waarop echter in art. 60 eene uitzondering wordt gemaakt 
ten aanzien van den crediteur, die een recht van retentie kan doen gelden. De 
zaak, waarop hij dit recht kan doen gelden wordt voor hem gereserveerd. Intus-
schen is dit op zich zelf zeer juiste beginsel in de volgende artikelen niet in het 
oog gehouden, en wanneer men de bepalingen betreffende het akkoord gadeslaat, 
blijkt het, dat deze in strijd zijn met dat beginsel, terwijl dit ook niet tot de 
uiterste consequentie is doorgevoerd. 

Art. 157 [lees 153] van het ontwerp legt aan den rechter. de verplichting op, 
wanneer een akkoord aan zijn oordeel wordt onderworpen , om te onderzoeken of 
de aangeboden procenten wel in evenredigheid staan tot het actief van den boedel, 
en wordt de zaak waarop een recht van retentie kan worden uitgeoefend in re-
kening gebracht. Nu zegt een del' volgende artikelen rart. 157], dat het akkoord 
verbindend is voor alle schuldeischers, die geen voorrang kunnen doen gelden. 
En vermits een schuldeischel' met het recht van retentie geen voorrang kan doen 
gelden, is het akkoord ook voor hem verbindbaal'. Derhalve moet hij zich tevreden 
stellen met de aangeboden procenten van het akkoord , dat door de rechtbank is 
gehomologeerd, hoewel het ontwerp van het beginsel uitgaat, dat het faillissement 
zijne rechten niet prejudicieert. 

Nu had mijn inziens het ontwerp een onderscheid moeten maken tusschen de 
crediteuren, die voor en tegen gestemd hebben. Heeft de door mij bedoelde crcl-
diteur vóór gestemd, dan kan hij zich niet beklagen, wanneer hij zich met een 
tantième moet tevreden stellen. Doch wanneer hij niet vóór gestemd heeft, is het 
ontwerp te zijnen aanzien onbillijk en in strijd met zijne eigene bepalingen. 

Gaan wij nu verder de phasen van het faillissement na, dan komt bij verwer-
ping of niet-aanneming of niet-homologatie van het akkoord de boedel in staat 
van insolventie, dan zal de curator tot vereffening van den boedel overgaan. 

Wat moet hij nu doen ten aanzien van den crediteur die een recht van retentie 
heeft? Hij moet overwegen wat voordeeliger is voor den boedel. I s de zaak, 
waarop het recht rust meer waard dan de pI'etentie van den schuldeischel' , dan 
zal de curator die pretentie uitbetalen en de zaak in den boedel terugbrengen, 
Doch is die zaak minder waard dan de prcltentie , dan geeft het ontwerp voor 
dat geval geen antwoord, geen licht, Maar uit het Verslag van de Commissie 
van Voorbereiding blijkt, dat de Minister wil, dat de cnrator in dit geval den 
creditenr zijn aandeel zal geven in de procenten en dat deze de zaak waarop het 
recht van retentie rust, behoudt. Nu meen ik, dat daaruit volgt, dat het ontwerp 
eene lacune bevat , omdat bij de definitieve liq nidatie van den boedel de zaak 
door mij bedoeld buiten liquidatie blijft en als het ware in de lucht blijft hangen, 
Niemand zal er iets aan hebben, speciaal niet de crediteur, die de zaak in handen 
heeft, Nu komt het mij voor dat in dit opzicht het ontwerp eene lacune bevat 
als gevolg van het juiste beginsel dat men ten aanzien van het recht van retentie 
heeft aangenomen, Men had in het leven moeten roepen eene bepaling zij het ook 
contra rationem juris , t en gevol$e waarvan de boedel en alles wat daartoe be-
hoort, definitief en finaal kan wOl'den geliquideerd, 
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Mijn bezwaar zal mij niet leiden tot afstemming van het wetsontwerp. Ik be-
schouw zelfs de aanneming van het wetsontwerp wenschelijk , omdat het eene 
groote verbetering in faillissementzaken zal geven. Gaarne breng ik, in navolging 
van andere sprekers. hulde aan hen die aan dezen arbeid hebben medegewerkt 
en in het bijzonder aan den Minister vau Justitie. met den wensch dat hij niet 
alleen het ontwerp in het Staatsblad zal mogen zien. maar ook zal mogeu zien 
ingevoerd in foro. 

De heer SMIDl', Ministet· van Justitie: De geachte afgevaardigde uit Groningen 
heeft een onderwerp aangeroerd, waarvan ik niet ontkennen kan, dat de regeling 
bijzondere moeilijkheden heeft opgeleverd, maar waaraan, om die rede u dan ook, 
groote zorg is besteed. Het betreft namelijk de quaestie, hoe te haudelen met 
creditemen, die onder zich hebben eenig goed, waarop zij een recht van retentie 
hebben. Alle bepalingen nu betrekkelijk het recht vau retentie hebben een onder-
werp van bijzonder onderzoek uitgemaakt; men heeft alle verschillende gevallen 
naast elkander geplaatst om te zien of de regeling daarvan onderling overeenstemde 
en in het kader dezer wet paste. 

Zoo van eenig onderwerp, dan geloof ik, dat juist ten aanzien van het recht 
van retentie gezegd kan worden, dat de zaak zoo goed geregeld is, als met mo-
gelijkheid gewenscht kan worden. 

De geachte afgevaardigde heeft het bezwaar geopperd dat het akkoord ook 
verbindend zou zijn voor den retentor. Dit is, meen ik, ook juist, omdat deze 
geen voorrang op het goed heeft . Wat is het recht van reteutie? Niet anders dan 
het recht om een voorwerp van een derde onder zich te houden , tot aan de vol-
doening van zekere schuld. Een kleermaker bij voorbeeld wien een jas ter her-
stelling is gegeven, mag die onder zich houden totdat hem de reparatiekosten zijn 
voldaan. Is de eigenaar van de jas ( 20 schnldig, dan kan hij de jas niet terug-
vorderen voor hij die ( 20 betaald heeft. 

Nu komt echter het faillissement, waarin op wettige wijze een akkoord aan· 
genomen en gehomologeerd wordt. Wat is nu het gevolg van het akkoord , stelle 
dat er btiv. voor 50% is geakkordeerd? Dat de schuld van (20 gereduceerd wordt 
tot (10 en dat derhalve de kleermaker, die wel het recht van retentie, doch niet 
dat van executie of preferentie heeft , door de betaling van (10 gekweten wordt 
en dan ook zijn recht van terughouding verliest. Ik zou zeggeu: juridisch is 
daartegen niets in te brengen. 

De geachte afgevaardigde zou wenschen, dat het behoud of het verlies van het 
recht van terughouding afhankeltik werd gesteld van de vraag, of de reten tor 
vóór of tegen het akkoord gestemd heeft; maar op welk beginsel zou deze regeling 
berusten? Waarom dit alleen voor te schrijveu voor dit geval eu niet voor andere 
gevallen? Het geheele gerechtelijke akkoord zou ziju aard, zijn doel missen, 
wanneer het afhankelijk werd gesteld van het voor- of tegenstemmen van een 
creditem om het al dan niet voor zich en dus niet voor allen verbindend te maken . 

. Maar dan in geval van insolventie , dan iou er volgeus den geachten spreker 
eene leemte zijn in de wet. Het is mogelijk; ik zal niet ontkennen dat het ont-
werp misschien niet voorziet in alle mogelijke gevallen. Toch zou ik op dit punt 
nog wel eenige inlichting verlangen, want ik kan de leemte nog niet ontdekken. 
Die leemte zou daarin bestaan, dat niet geregeld is, wat met het goed, waarop 
het recht van retentie rust, moet geschieden. Mijns inziens iutusschen is de zaak 
zeer eenvoudig. In geval van insolventie toch blijft de schuldvordering ten volle 
bestaan. Worden er percenten uitgekeerd, dan blijft de crediteur zijne vordering, 
in zoo verre deze onvoldaan is gebleven, behouden. eveuals zijn recht vau reteutie. 
Hij behoudt dus het goed. Nu kan echter de curator, als hij dit in het belang 
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van den boedel acht, den schuldeischer geheel betalen , en daardoor het goed weder 
terugbrengen in den boedel. Hij zal dit behooren te doen en dus ook doen, wan· 
neer hij daardoor den boedel kan bevool·deelen. Zou daal'entegen, door aldus te 
handelen, de boedel niet bevoordeeld worden, dan zal de curator eenvoudig de 
percenten uitbetalen, terwijl de retentor zijn recht behoudt. In dit geval geschiedt 
met het goed hetzelfde als bij uitoefening van het l'etentierecht buiten faillisse-
ment. Betaalt de schuldenaar de vordering niet ten volle, de schuldeischer kan 
en zal evenzeer het goed terughouden , zoodat van een in de lucht blijven hangen 
geen sprake kan zijn. 

Ret komt mij derhalve voor, dat de leemte, die de geachte spreker heeft mee-
nen op te merken in het ontwerp inderdaad niet bestaat , maar dat hetgeen hij 
eene leemte acht te zijn, eenvoudig is een gevolg van de bijzondere rechtsbetrek-
king, die uit het recht van retentie voortvloeit. 

Artikel 61. 
In geval van faillissement van den man, neemt de vrouw alle 

roerende en onroerende goederen, welke haar toebehooren en 
niet in de gemeenschap vallen, terug. 

De aanbrengst der goederen, bij het aangaan des huwelijks 
buiten de gemeenschap gehouden, wordt bewezen zooals bij ar-
tikel 205 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven. 

Van de roerende goederen staande huwelijk bij erfenis, legaat 
of schenking aan de vrouw opgekomen en buiten de gemeen-
schap vallende , moet, in geval van geschil, blijken op eene 
der wijzen in artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek aangegeven. 

De goederen, voortgesproten uit de belegging of wederbeleg-
ging van gelden aan de vrouw buiten de gemeenschap toebe-
hoorende , worden insgelijks door haar teruggenomen, mits die 
belegging of wederbelegging , in geval van geschil, door vol-
doende bescheiden, ten genoegen van den rechter, zij bewezen. 

Indien de goederen, haar toehehoorende, door haren man 
zijn vervreemd, doch de koopprijs nog niet is betaald, of wel 
de kooppenningen nog onvermengd met den faillieten boedel 
aanwezig zijn, kan zij haar recht van terugneming op dien 
koopprij s of op de voorhanden kooppenningen uitoefenen. 

Voor hare persoonlijke schuldvorderingen treedt de vrouw als 
schuldeischeres op. 

Artikel 62. 
De vrouw heeft geen aanspraak op den boedel ter zake van 

voordeelen bij huwelijksche voorwaarden besproken. Wederkeerig 
kunnen de schuldeischers geen genot hebben van de voordeelen, 
die de vrouw aan den man bij huwelijksche voorwaarden heeft 
toegezegd. 
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O. R. O. Art. 61 (61). In geval van faillissement van den boedel des 
mans, neemt de vrouw in natura terug alle roerende en onroe-
rende goederen , welke haar toebehooren en niet in de gemeen-
schap vallen. 

J?e aanbrengst der goederen, bij het aangaan des huwelijks 
bUIten de gemeenschap gehouden, wordt bewezen zooals bij artikel 
205 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven. 

Van roerende goederen staande huwelijk bij erfenis, legaat 
of schenkmg aan .?e opgekomen en buiten de gemeenschap 
vallende, moet bllJken UIt eene daarvan opgemaakte beschrijving. 
of uit andere bescheiden ten genoegen van den rechter. . 

De goederen, voortgesproten uit de belegging of wederbelegging 
van gelden aan de vrouw buiten gemeenschap toebehoorende , 
worden insgelijks door haar teruggenomen, mits die belegging of 
wederbelegging door voldoende bescheiden, ten genoege van den 
rechter, zij bewezen. 

Indien de goederen, haar toebehoorende , door haren man zijn 
vervreemd, doch de koopprijs nOl{ niet is betaald, of wel de 
kooppenningen nog onvermengd met den faillieten boedel aanwe-
zig zijn, kan zij haar recht van terugneming op dien koopprijs 
of op de voorhanden kooppenningen uitoefenen. 

Voor hare persoonlijke schuldvorderingen treedt de vrouw als 
schuldeischeres op. 

Art. 62 (62). De vrouw heeft geen aanspraak op den boedel ter 
zake van voordeel en bij huwelijksche voorwaarden besproken. 
Wederkeerig kunnen de schuldeischers geen genot hebben van 
de voordeel en , die de vrouw aan den man bij huwelijksche voor-
waarden heeft toegezegd. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 61 en 62. Weinige artikels van den titel van faillissement heb-

ben in de zich deugdelijker bewezen dan de artikelen 880-883 
Wetboek van Koophandel. De onrlervinding heeft geleerd, dat de rech-
ten der vrouw daarin op alleszins voldoende wijze zijn geregeld; er 
bestaat dus geen reden om in die regeling verandering te brengen '). 
Het voorlaatste (nieuwe) lid van artikel 61 Ontwerp bevat dan ook niets 
anders dan eene aanvulling dier regeling, geheel in het systeem daarvan 
passende. Het geeft der vrouw het recht om het llpretium succedit in 
loco rei" te haren faveure in te roepen. 

De eerste zinsnede van artikel 881 alsmede artikel 882 Wetboek van 
Koophandel zijn alleen daarom niet overgenomen, omdat zij geheel over-
tollig genoemd mogen worden. Niemand zal er aan kunnen twijfelen dat 
h"t daarin bepaalde blijft gelden. 

De vraag kan gedaan worden, of niet aan deze artikelen gelijke be-
palingen ten behoeve van den man bij faillissement van de vrouw moeten 
worden toegevoegd'? Daarvoor bestaat ech.ter geene reden, omdat, 
de echtgenooten in gemeenschap gehuwdzlJn, de gemeenschap ook faIl-
liet zal zijn, terwijl , als de man eigen vermogen heeft buiten de 
meenschap , hij zijne goederen niet behoeft terug te nemen, omdat ZlJ 
niet onder het . beheer zijn van de vrouw. De bepaling van art. 61 toch 
zou eveneens onnoodig zijn, ware niet de man wettelijk beheerder ook 
over het eigen vermogen der vrouw. 

1) SLOET VAN HAGENSDORP , Diss. De regten der bij faillissement van den man, 
1868. .. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 61. Eerste lid . . Men vroeg waarom hier gesproken wordt van fail-

lissement van den boedel des mans, terwijl art. 880 Wetboek van Koop-
handel alleen spreekt van faillissement van den man. De redactie zou 
doen denken aan een overleden gefailleerde. 

»Vrouw in natura". Deze uitdrukking is uit de bestaande wetgeving 
overgenomen. De laatste twee woorden kunnen niettemin, als overbodig, 
vervallen. 

Derde lid. »Ten genoegen". In het lid en in art. 880 Wetboek 
van Koophandel leest men )ten genoege' . 

»Van den rechter". Bedoeld is waarschijnlijk: »van den rechter-com-
missaris." Het scheen echter wenschelijk , dat in het ontwerp duidelijk 
te doen uitkomen. Deze opmerking geldt ook voor het volil."end lid. 

Ten slotte werd door onderscheidene leden opgemerkt, dat z\i, boven 
deze bepaling , de voorkeur zouden geven aan het denkbeeld, door den 
schrijver der hierboven reeds aangehaalde brochure aangegeven '). 

Em'ste lid. Tegen weglating van de woorden »van den boedel" en 
»in natura" is geen bezwaar. 

Derde lid. »Ten genoege" in het vierde lid, in sommige afdrukken 
voorkomende, is eene drukfout, te herstellen in »Ten genoegen". 

» Van den rechter": bedoeld is de rechter, die de zaak zal hebben 
te beslissen, als partijen (de vrouw, de curator en de rechter-com-
missaris) het niet eens kunnen worden, en dientengevolge de vrouw 
tegen den curator een vordering tot afgifte instelt. Zie ook art. 880 
Wetboek van Koophandel. Dat de redactie echter verduidelijking noo-
dig heeft, wordt toegegeven. Zoowel in het derde als in het vierde 
lid word daarom, achter »moet" en »werlerlegging", ingelascht: »in-
geval van geschil". 

Dat het voorstel van Mr. POLENAAR niet de voorkeur verdient boven 
het artikel van het ontwerp, werd door Mr. J. A. LEVY te recht aan-
getoond in Weekblad van het Recht nO. 6007. 

Door de Commissie werd de wen-
betoogd, dat hier verwe-

zen zou worden naar de bewijsmid-
delen, in het Burgerl\jk Wetboek 
opgenomen. De Minister had hiertegen 
geen bezwaar en zal deze bepaling 
wijzigen, door het slot te doen luiden : 
»moet, ingeval van geschil, 
op eene der w,jzen, in artikel 221 
van het Burgerlijk Wetboek aange-
geven". 

Vierde lid. Door den Minister werd 
verklaard, dat duidelijkheidshalve de 
uitdrukking »buiten gemeenschap" 
zal worden vervangen' door )buiten 
de gemeenschap". 

Art. 62 Bij dit artikel werd de aandacht gevestigd op art. 201 Bur, 

') Mr. B. J. POI,ENAAR, t, a, p. bladz 62. 
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gerlijk Wetboek en herinnerd aan de verschillende rechtspraak naar aan-
leiding dezer wetsbepalinll;. vereenigden zich met het gevoelen, dat 
de man onbeperkte beschlklung had over de vruchten en inkomsten, die 
alsdan volgens het systeem van het wetsontwerp tot zijn faillissement 
zouden moeten behooren '). 

Het verschiL van meening , waartoe art. 201 Burgerlijk Wetboek 
aanleiding geeft, kan alleen worden weggenomen door dit ar tikel te 
wijzigen of te verduidel\iken. De faillieten wet is stellig niet de plaats 
aangewezen om dergel\ike controversen van burgerlijk recht op te 
lossen. Door het voorgesteld artikel wordt ten deze niets veranderd 
(zie art. 883 Wetboek van Koophandel). Voor het overige wordt 
de meening gedeeld, dat , wat ter beschikking staat van den man, in 
het faillissement valt. 

G. O. artt. 61 en 62 = artt. 61 en 62 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Art. 61. Eenige leden hadden ge-

wenscht, dat bij deze gelegenheid de 
rechten der vrouw beter waren ge-
waarborgd. Ook voortaan zal de 
vrouw, die in algeheele gemeenschap 
gehuwd is, zich in verreweg de mees-
te gevallen er niet tegen kunnen 
verzetten, dat all es wat haar na het 
faillissement mocht toekomen, ten 
bate der crediteuren van haren echt-
genoot komt. Ook bl\ift de toestand, 
dat de vrouw , die niet in algeheele 
gemeenschap , maar wel in gemeen-
schap van vruchten en inkomsten of 
van winst en verlies isgehu wd,al hare 
inkomsten zal moeten afstaan aan de 
crediteuren van haren man. Wel 
schijnt dit anders als men alin. 1 van 
art. 61 leest, maar art. 20 zegt uit-
drukkelijk, dat alles wat de gefail-
leerde gedurende het faillissement 
verwerft in het faillissement wordt 
begrepen; de vrouw behoudt dus 
niets anders dan de naakte eigendom. 
(Vergelijk een ingezonden stuk in 
Weekblad van het Recht nO. 6281). 
Het eenige om daaraan te ontkomen 
zou zijn, dat de vrouw haar kapitaal 
te gelde maakt en niet belegt, maar 
eenvoudig verteert. Die toestand 
scheen minder gewenscht. 

Evenzeer werd regeling van den 
toestand, waartoe de bepaling van 
art. 201 Burgerlijk Wetboek aan-
leiding geeft, noodig geacht. Te 

Antwoord der Regeering. 
Art. 61. De ondergeteekende kan 

de wenschen van eenige leden voor 
eene betere regeling der rechten van 
de gehuwde vrouw volkomen eerbie-
digen. Maar bij gelegenheid van eene 
wet op het faillissement , waaarbij 
reeds genoeg te doen is met hetgeen 
tot het onderwerp van zoodanige wet 
behoort, gaat het niet aan, princi-
piëele en ingrijpende wijzigingen te 
brengen in de hoofd instituten van 
het Burgerlijk Wetboek. Volgens 
dit Wetboek is thans de algeheele 
gemeenschap niet alleen eene van 
de baten, maar ook van de schuld en; 
is de gemeenschap van winst en 
verlies eene niet alleen van de winst, 
máal' ook van het verlies waaron-
der de sch ulden. de echtgenooten 
te zamen betreffende en staande 
huwelijk gemaakt, behooren (art. 
218 Burgerlijk Wetboek); en zijn, 
in gemeenschap van vruchten en 
inkomsten, deze gemeen. In ver-
band daarmede zijn de bepalingen 
van het ontwerp opgemaakt en moe-
ten zij toch ook wel blij ven, omdat 
het onraadzaam, ondoenlijk en on-
gerechtvaardigd zou zijn, bij faillisse-
ment eenvoudig de gemeenschap 
op zijde te schuiven en daarmede 
of tevens het geheele huwelijks-
goederenrecht te wijzigen. Hierbij 
trouwens mag ook niet worden 
voorbijgezien, dat niemand ver-

I) Mr. J. H. MULLER, Rechts.ge/ma 1892, bli><h. 16 e, V., en Weekblad 
van het Recht nO. 6160. . 
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meer was voorziening wenschelijk , 
nu het faillissement door zijne uit-
breiding tot gewone burgers zoo-
veel verder om zich heen gaat grij-
pen. Dat z\i in de faillietenwet niet 
op hare plaats zou zijn, gelijk de 
Regeering zegt. kon niet worden 
toegegeven. Veel meer, althans zeer 
zeker niet minder, dan de civiel-
rechtelijke bepaling omtrent de bor-
gen in art. 160 , vond in de fail-
lietenwet de bepaling hare eigen-
aardige plaats, waarbij werd aan-
I(ewezen in hoeverre Ile bij art. 201 
Burgerlijk Wetboek bedoelde in-
komsten onder het bij deze wet 
geregelde beslag zouden vallen. 

Er waren verscheidene leden, die 
het wenschelijk achtten, dat aan 
de vrouw het recht zou worden 
toegekend om seheiding van goe-
deren te vragen wegens faillisse-
ment van den echtgenoot, en die 
derhalve art. 241 Burgerlijk Wet-
boek in dien geest aangevuld 
wenschten te zien. 

plicht is in eenige gemeenschap te 
huwen en dat ook art. 201 Bur-
gerlijk Wetboek alleen dan van toe-
passing is als niet anders is bedongen, 
terwijl eindelijk een erflater, want 
bij latere verkrijging is wel voor-
namel\ik aan erfenissen en legaten 
te denken, bepalen kan dat de goe-
deren niet in de gemeenschap zul-
len vallen. 

Voor het overige zij hier nog de 
opmerking veroorloofd dat, reke-
ning houdende met de bestaande 
burgerrechtelijke bepalingen, ge-
durende meer dan vijftig jaren in 
de praktijk de rleugdelijkheirl van 
de in dit ontwerp overgenomen 
voorschriften van het Wetboek van 
Koophandel omtrent de rechten der 
vrouw wel is gebleken. In het ont-
werp is echter nog een stap verder 
gegaan dan in art. 880 van I(emeld 
wetboek, door opneming, in art. 
61, van het lid . 

Artikel 63. 
Het faillissement van den in gemeenschap van goederen ge-

huwden echtgenoot wordt als faillissement van die gemeenschap 
behandeld. Het omvat, behoudens de uitzonderingen van artikel 
21, alle goederen, die in de gemeenschap vallen, en strekt ten 
behoeve van alle schuldeischers , die op de goederen der ge-
meenschap verhaal hebben. Indien de echtgenoot, die failliet 
verklaard is, goederen bezit, die niet in de gemeenschap vallen, 
worden ook dezen onder het faillissement begrepen, maar zijn 
alleen aansprakelijk voor de schulden, waardoor de gefailleerde 
persoonlijk verbonden is. 

De bepalingen in deze wet vervat omtrent h:j,ndelingen door 
den schuldenaar verricht, zijn, bij faillissement van ·een in ge-
meenschap gehuwden echtgenoot, toepasselijk op de handelingen 
waardoor de gemeenschap wettig verbonden is, onverschillig 
wie der echtgenooten deze verrichtte. 

O. R. O. Ar!. 63 (63). Het faillissement van een in gemeenschap van 
goederen gehuwden echtgenoot wordt als faillissement der gemeen-
schap behandeld. Het omvat, behoudens de uitzonderingen van 
artikel 21, alle goederen, die ' in de gemeenschap vallen, en strekt 
ten behoeve van alle schuldeischers, die op rle goederen der ge-
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meenschap verhaal hebben. Indien de echtgenoot, die failliet ver-
klaard is , goederen bezit, die niet in de gemeenschap vallen , worden 
ook deze onder het faillissement begrepen, maar zijn alleen aan-
sprakelijk voor de schulden , waardoor de gefailleerde persoonlijk 
verbonden is. 

De bepalingen in deze wet vervat omtrent rechtshandelingen 
door den gefailleerde verricht , zijn, bij faillissement van een in 
gemeenschap gehuwden echtgenoot, toepasselijk op de handelingen 
waardoor de gemeenschap wettig verbonden is , onverschillio- wie 
der echtgenooten deze verrichtte. " 

Memorie van Toelichting. 
Art. 63 Dit artikel tracht eenige regels op te stellen omtrent het fail-

lissement van een in gemeenschap gehuwden echtgenoot , een onderwerp, 
thans geheel aan de practijk en de jurisprudentie overgelaten, zonder dat 
het echter tot nog toe tot belangrijke controversen aanleiding heeft ge-
geven. Toch mag eeni!l"e regeling gewenscht heeten. Zonder in vele details 
te treden streeft het Ontwerp er naar een algemeen richtsnoer te geven, 
hetwelk kan strekken om in de toekomst eene gelijkvormige toepassing 
der wet te waarborgen. 

De bepalingen in artikel 63 vervat sluiten zich aan de bestaande practijk 
aan ; reeds thans wordt het faillissement van een in gemeenschap ge-
huwden echtgenoot als faillissement der gemeenschap behandeld , en 
volkomen terecht, want de geheele gemeenschap vormt het aansprake-
lijke vermogen , het onderpand der sChuldeischers , en moet dus te hun-
nen behoeve in beslag. genomen en geëxecuteerd worden '). 

Daar het kan voorkomen, dat beide echtgenooten bevoegd zijn over 
de gemeenschap te beschikken , bijv. als de vrouw openbare koopvrouw 
is, werken ook de gevolgen der faillietverklaring , tegen wien der echt-
genooten deze ook uitgesproken moge zijn , noodwendig in zoowel op de 
handelingen door den een als op die door den ander der echtgenooten 
binnen den kring van zijne bevoegdheid verricht. Houdt men toch daar-
aan vast , dat het faillissement van den gehuwden echtgenoot eigenlijk 
is een faillissement van de gemeenschap , dan springt het vanzelf in het 
oog , dat het zijn in vloed doet geld en op alle hand elingen waardoor 
de gemeenschap verbonden werd, hetzij act.ief, hetz\i passief (d. w. z. 
rechten verkreeg of verplicht werd). De artil,elen 37-40 [37-401 Ont-
werp zullen dus van toepasssing zijn op elke overeenkomst , waarbij, om 
het zoo eens uit te drukken , de !l"emeenschap wettig partij was, onver-
schillig wie der echtgenooten de overeenkomst aanging; de Pauliana zal 
zich ri chten zoowel tegen de hanneling van den man als tegen die van 
de vrouw, - om bj,i deze enkele voorbeeld en te blijven. De toepassing 
op elk concreet geval kan veilig aan den rechter worden toevertrouwd. 

Verslag van de Tweede I{amer met Regeeringsantwoord. 
A,'t. 63. Men voorzag van deze bepaling eene meniq-te procedures. Is 

zij , vroeg men , wel noodig , nu de Memorie van Toelichting zelve er-
kent , dat het onderwerp thans geheel aan de praktijk en de jurisprudentie 
overgelaten, tot heden niet tot belangrijke controversen heeft aanleiding 

' ) Verg. rb. Amsterdam, 12 Maart 1879, R. B. 1879, Afd. B. bI. 189; Dordrecht, 
15 J uni 1882, Nw. Mag. v. Hr. , I bI. 360; Hof Amsterdam, 30 Dec. 1881 , W. nO. 
4851 ; R. B. 1882, Afd . B , bI. 246 vlg. ; rb. te Rotterdam, 9 Mei 1887, W. nO. 5530. 
Eenigszins anders SLOET v. H AGENSDORP , t. a. p., bI. 67 vlg. 
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gegeven'? Ook werd zij niet algemeen begrepen. Welke schulden toch 
heeft de gefailleerde , anders dan )l waardoor hij persoonlijk verbonden is" '? 

Op deze laatste vraag werd geantwoord, dat aan een der echtgenooten 
goederen kunnen zijn vermaakt, waarbij de erflater uitdrukkelijk heeft 
bepaald, dat zij niet in de gemeenschap vallen. Daaraan kunnen tevens 
lasten verbonden zijn, waardoor de gefailleerde persoonlijk voor schul-
den aansprakelijk is. 

Em'ste lid. De uitdrukking ll faillissernent der gemeenschap" achtte men 
niet gelukkig en geen duidelijk juridisch begrip vertegenwoordigend. 

Tweede lid. Hier worden ll rechtshandelingen" naast l'handelingen" ge-
noemd. Men vroeg, of daaronder hetzelfde te verstaan is. 

Waarom zou van deze bepaling eene menigte procedures te ver-
wachten zijn'? Aan )lde praktijk en de jurisprudentie" overlaten schijnt 
bezwaarlijk vereenigbaar met het maken eeiler nieuwe regeling. Zon-
der deze bepaling zal op menige vraag (zie bijv. b\i art. 41, 42 volg. 
r 42, 43 volg. D uit de wet geen antwoord zijn te geven. Naar de be-
iloeling van het ontwerp zijn schulden llwaardoor de gefailleerde 
persoonlijk verbonden is", behalve de in het Verslag genoemde, de 
schulden, die de gefailleerde vóór het huwelijk heeft aangegaan, in 
één woord alle schulden, waarvoor hij aansprakelijk zou zijn, ook 
indien hij niet in gemeenschap van goederen ware gehuwd, in tegen-
stelling dus van die schulden , waarvoor hij kan worden aangesproken 
alleen omdat de gemeenschap daarvoor aansprakelijk is. 

Eerste lid. )lFaillissement der gemeenschap" is een juist gekozen 
woord. Ieder faillissement is, juist uitgedrukt, het faillissement van 
een vermogen of een hoedel , niet van een persoon , immers de inbe-
slagneming en generale executie van het vermogen, aan den schul-
denaar toebehoorende. )lFaillissement der gemeenschap" geeft dan ook 
volkomen de bedoeling weer. 

Door den Minister werd het voor-
nemen te kennen gegeven, om in de 
eerste zinsnede van dit lid de uit-
drukking )leen in gemeenschap" te 
vervangen door llden in eenige ge-
meenschap" en in plaats van ))der 
gemeenschap" te lezen )lVan die ge-
meensehap", om duidelijk te doen 
uitkomen, dat hier niet uitsluitend 
sprake is van algeheele gemeenschap. 

Tweede lid. llRechtshandelingen" is vervangen door »handelingen". 

[Zie voorts op art. 8 , bI. 286]. 

G. O. art. 63 = art. 63 der wet. 
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In het Prospectus, waarbij mededeeling werd gedaan, dat de 
ondergeteekende zich bezig hield met de bewerking van de Ge-
schiedenis der werd vermeld o. a., dat aan het 
slot van het werk zou worden toegevoegd hetgeen zou zijn voor-
gevallen over de toen nog niet ten einde gebrachte behandeling 
van de wet tot invoering der Faillissementswet. 

Dat de Geschiedenis der Invoeringswet reeds wordt opgenomen 
achter in het eerste in plaats van in het tweede deel, vereischt 
een enkel woord van opheldering, hetwelk thans moge volgen. 

De behoefte om zoowel de Invoeringswet zelve als wat er omtrent 
hare verschillende bepalingen bijzonders is voorgevallen te raad-
plegen, zal zeker het meest worden gevoeld op het tijdstip van het 
inwerkingtreden der Faillissementswet. De wensch om zooveel moge-
lijk aan die behoefte tegemoet te komen niet alleen, maar ook om de 
gelegenheid te verschaffen reeds eenigen tijd vóór de invoering der 
wet zich omtrent deze op de hoogte te stellen, heeft de Uitgevers 
en den ondergeteekende doen besluiten om reeds in dit deel de 
Invoeringswet op te nemen. 

Dit enkele woord van opheldering ' zal wel tevens ook een woord 
van rechtvaardiging onzer handelwijze zijn. 

G. W. V. D. F. 



De wijze van bewerking der "Invoeringswet" is geheel gelijk 
aan die van de "Faillissementswet" zelve, met de volgende 
door de omstandigheden noodzakelijk geworden uitzondering. 

Men zal n.l. herhaaldelijk melding zien gemaakt van O. R. O. I. 
en O. R. O. TI; dit is een gevolg hiervan. Terwijl de heer Smidt 
nog Minister van Justitie was werd bij Koninklijke Boodschap van 
31 October 1893 het Regeeringsontwerp van de Invoeringswet bij 
de Tweede Kamer ingediend. Dit ontwerp evenwel werd in het 
voorjaar van 1894, nadat de heer Smidt als Minister was opgevolgd 
door den heer van der Kaay, door dezen ingetrokken en later 
vervangen door een ander bij Koninklijke Boodschap van 20 Juni 
1894 ingediend ontwerp. Dit tweede ontwerp was voor het grootste 
deel volkomen gelijk aan het eerste, en in zóóver werd dan ook 
de Memorie van Toelichting, behoorende bij dat eerste ontwerp, 
bij . het tweede overgenomen. Enkele wijzigingen echter werden 
aangebracht in het tweede ontwerp , hetwelk vergezeld ging van 
eene Memorie, bevattende eene toelichting dier wijzigingen, voor-
zoo ver deze iets meer waren dan redactie-wijzigingen alleen. 

Ten einde nu die ontwerpen goed te onderscheiden heb ik ze 
aangeduid als: 

O. R. O. I, dat, hetwelk werd ingediend bij Kon. Boodschap 
van 31 October 1893, en 

O. R. O. II, dat, hetwelk werd ingediend bij Kon. Boodschap 
van 20 Juni 1894. 

Die onderscheiding heb ik intusschen niet aangeduid, voor zoover 
beide ontwerpen met elkander overeenstemmen. 

G. W. v. D. F. 



IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA, 
BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU" ENZ. 
ENZ. ENZ. 

Wij EMMA., Koningin- Weduwe, Regentes van het 
K on-inkrijk ;' 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens arti-
kel 240 van de wet van 30 September 1893 (Staatsblad nO. 140) 
op het faillissement en de surséance van betaling, gewijzigd bij 
de wet van 6 September 18\:i5 (Staatsblad nO. 255), het tijdstip 
van het in werking treden dier wet bij de wet moet worden 
bepaald, terwijl het tevens noodzakelijk is overeenstemming te 
brengen tusschen de bestaande wetten en de nieuwe wet, en 
den overgang van de oude tot de nieuwe wetgeving betreffende 
het faillissement en de surséance van betaling te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Memorie van Toelichting. 
Ten einde de bestaande wetgeving met de nieuwe regeling van het 

faillissement en de surséance van betaling in overeenstemming te bren-
gen, is het noodig" onderscheidene wettelijke voorschriften af te schaffen 
of daarin verandering te brengen. De thans ontbonden Staatscommissie 
tot herziening van het Wetboek van Koophandel dool' des ondergetee-
kenden ambtsvoorganger uitgenoodigd, hem in kennis te stellen met de 
wijzigingen die naar haar oordeel daartoe alstoen zouden worden vereischt, 
heeft indertijd aan dat verzoek met bereidwilligheid voldaan. Van hare 
voorstellen is voor het hierbij behoorend ontwerp nog, voor zooveel 
mogelijk, een dankbaar gebruik gemaakt. 

Tevens bevat deze wetsvoordracht bepalingen regelende rien overgang 
van de oude wetgeving betreffende dit onderwerp tot de nieuwe, terwijl 
daarin bovendien is opgenomen eene bepaling waarin ter voldoening aan 
het. voorschrift van artikel 240 der wet van 30 September 1893 (Staats-
blad nO. 140) het tijdstip van de inwerkingtreding dier wet wordt vast-
gesteld. 
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Bij het ontwerpen van de in de eerste plaats bedoelde bepalingen is 
uitgegaan van het beginsel dat in de bestaande wetboeken en wetten 
geene andere wijzigingen behooren te worden gebracht , dan met de 
invoering van de wet op het faillissement en de surséance van betaling 
in onmiddellijk verband staan. Vele bepalingen zijn tot bereiking van dat 
doel niet noodig. Onveranderd kunnen in de eerste plaats ver-
schillende artikelen in de bestaande wetgeving voorkomende, welke alleen 
over faillissement spreken , doch blijkens hun inhoud ook alleen ten aan-
zien van kooplieden of daden van koophandel toepassinl{ kunnen vinden 
of wel ook nu reeds bij analogie toegepast worden in geval van kenlijk 
onvermogen. Daartoe behooren de artikelen 11, 72 , 75, 84, 109, 1'10 , 
2de lid, 118, 119 , 4de lid, 155,178,226,230 tot 243, 488, 684 en 
685 van het WetlJoek van Koophandel , artikel 289 van de Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad nO. 38) en artikel 55g van het 
Tarief van Justitiekosten in burgerlijke zaken (artikel 3g der wet van 
28 Augustus 1843 (Staatsblad n°. 39). 

Verder wordt er eene reeks van ar tikelen ge vondel\" waarin naast 
faillissement uitdrukkelijk sprake is van kennelijk onver mogen. Dit is 
onder andere het geval met artikel 11, 2". der wet. op. de rechterlijke 
organisatie en het beleid der justitie, de artikelen 437, 5"., 51CJ , 2de lid , 
1307,1454 , 1683 ,4°.,1809,30.,1850, 4de lin, 1869 ,4°. van het Bur-
gerlijk Wetboek; artikel 318 van het Wetboek van Koophandel; artikel 
4, 5°., van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; artikel 7, 
1ste lid en 9,1°. van de wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad nO. 22) , op 
de invordering van de rijks directe belastingen; artikel 51, 2de lid, van 
de wet van 9 Juli 1842 (Staat$blad n°. 20) op het notarisambt, zooals 
dit gewijzil{d is bij artikel 7 der wet van 6 Mei 1878 (Staatsblad nO. 29) 
en bij artikel 10 , 60. der wet van 15 April '1886 (Staatsblad nO. (4); 
artikel 4b, eerste lid, der consulaire wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad 
nO. 91). Ook deze artikelen behoeven geen wijziging. Door de invoering 
van de wet op het faillissement en de surséance van betaling verliezeu 
de woorden die op den staat van ken lijk onvermogen betrekking hebben 
van zelf hunne beteekenis. Uitdrukkelijke afschaffing dezer woorden is 
dUti overbodig en bovendien wellicht minder gewenscht in zoo verre zij 
nog in sommige ge rallen toepassing kunll en vinden in betrekking tot 
verklaringen in staat van lienlijk onvermogen, gevorderd of uitgesproken 
vóór het in werking treden der nieuwe wet. 

II. Op bladzijde 1 der Memorie van Toelichting [die het ontwerp bij 
de eerste aanbiedillg vergezeldel wordt art. 84 Wetboek van Koophandel 
minder juist genoemd onder de artikelen die, ofschoon zij alleen over 
faillissement spreken, onveranderd kunnen blijven. In art. 4 van het 
ontwerp toch is eene wijziging in dit artikel voorgesteld. 

Advies van den Raad van State. 
Ingevolge machtiging van Uwe Majesteit heeft de Minister van Justi-

tie, met een schrij ven van 21 Juni 1893, 1ste afdeeling, n°. 98, bij den 
Raad van State de overweging aanhangig gemaakt van het ontwerp eener 
wet houdende bepalingen omtrent het in werking treden van de wet 
op het faillissement en de $ursé- ' 
ance van betaling , de wijziging 
van de bestaande wetten in ver-
band daarmede en den overgang 
van de oude wetgeving betreffende 
dit onderwerp tot de nieuwe. 

De Raad van State kan zich in 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Het door den Raad van State aan 

nevensvermelde wetsvoordracht ge-
wijd zorgvuldig onderzoek en het 
daarover uitgebracht zaakrijk advies 
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het algemeen met de strekking 
dezer wetsvoordracht wel vereeni-
gen. Intusschen is bij hem de vraag 
gerezen, of op dit oogenblik, nu 
het ontwerp van wet op het fail-
lissement en de surséance van be-
taling door de Eerste Kamer nog 
niet is aangenomen, de tijd reeds 
daar is om de maatregelen te be-
ramen, welke noodig zullen zijn 
om die wet in werking te doen 
treden. In het vertrouwen, dat het 
thans voorgedragen ontwerp niet 
bij de Tweede Kamer zal worden 
ingediend, voor dat de wet, tot 
welker invoering zij strekt, zal zijn 

(hetgeen trouwens, 
hl\jkens de aanhaling dezer wet 
met het nummer, waarmede zij in 
het Staatsblad zal voorkomen, in 
de considerans en de Memorie van 
Toelichting, ook de bedoeling schijnt 
te zijn) heeft de Raad geen bezwaar 
gel'onden zieh in een onderzoek 
der voordracht te begeven. 

Het zijn de uitkomsten van rlat 
onderzoek, die hij eerbiedig aan 
het oordeel van Uwe Majesteit on-
derwerpt. 

zeer waardeerende , heeft de on-
dergeteekenrle met voldoening ont-
waard dat de Raad zich in het 
algemeen met de strekking van die 
wetsvoordracht wel kanvereenigen. 

Te recht heeft de Raad zoowel 
uit de considerans van het wets-
ontwerp als uit de Memorie van 
Toelichting afgeleid, dat het in de 
hedoeling lag Uwe Majesteit in 
overweging te geven eerst dan deze 
wetsvoordracht bij de Tweede Ka-
mer in te dienen wanneer de wet) 
tot welker uitvoering zij strekt, zou 
zijn afgekondigd. De voorafgaande 
aanhangigmaking van de 
gin!!, van gemeld ontwerp bij den 
Raad van State had ten doel de 
spoedige afdoening dezer gewichtige 
aangelegen heid zoo veel mogelijk te 
bevorderen. De ondergeteekende 
stelt het dan ook op bijzonderen 
prijs dat de Raad zijn belangrijk 
advies aan Uwe Majesteit heeft 
uitgebracht. 

De daarin neergelegde uitkom-
sten van 's Raads onderzoek geven 
aanleiding de volgende beschou-
wingen aan Uwer Majesteits oordeel 
te onderwerpen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Algemeene beschouwingen. 

Enkele leden verklaarden tegen dit wetsontwerp hunne stem te zullen 
uitbrengen, nu de wet op het faillissement en de surséance van betaling 
de niet-kooplieden met de kooplieden gelijkstelt, tegen welke gelijkstel-
ling zij zulke overwegende bezwaren koesterdell , dat zij niet wenschten 
tot de invoering der wet mede te werken . 

Hoewel in die bezwaren deelende , waren enkele leden van oordeel 
dat thans niet meer tegen de genomen beslissing behoorde te worden 
gereageerd. 

Een derde, zeer talrijke groep van leden sprak, naar aanleiding- van 
deze betuigingen, de overtuiging- uit, dat de gelijkstelling van niet-koop-
lieden met kooplieden in de faillissementswet volkomen juist is te achten. 

Het was der Regeering aangenaam. te vernemen, dat bij 
talrijke groep van leden de o\'ertuigmg bestaat, nat de gehJkstellmg 
van niet-kooplieden met kooplieden in de faillissementswet volkomen 
juist is te achten ·, en dat van de leden die dit g-evoelen niet deelen, 
enkele andere van oordeel z\jn dat thans die gel!jkstelling moet wor-
den aangenomen als een besliste zaak , waarop ,??et behoort te worrle.n 
teruggekomen. Nog aangenamer zal het. haar. zIJn , ook die 
bezwaren, die enkele leden nog tegen die bhJVen koes.-: 
teren voor hen niet zó6 overweg'enrl zullen bhJken te zIJn, dat ZIJ 
daaro:U hunne stem zouden uitbrengen tegen dit wetsontwerp, dat 

32 
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geen ander doel heeft dan de inwerkingtreding van eene reeds be-
hoorlijk afgekondigde wet mogelijk te maken. 

Men verklaarde in te stemmen met het beginsel, waarvan de Regee-
ring is uitgegaan, om in de bestaande wetboeken en wetten geen andere 
wijzigingen te brengen, dan met de invoering van de wet op het faillis-
sement en de surséance van betaling in onmiddellijk verband staan. Voorts 
konden zeer velen, schoon niet allen, zich vereenigen met hetgeen op 
bladz. 1 en 2 (bovenaan) der Memorie van Toelichting, behoorende bij 
de eerste indiening van het wetsontwerp (Zitting 1893-1894, nO. 102), 
voorkomt omtrent de mogelijkheid om de aldaar genoemde artikelen 
ongewijzigd te laten; in het bijzonder ook met het stelsel door de Re-
geering gevolgd ten aanzien van de artikelen, waarin naast faillissement 
uitdrukkelijk sprake is van kennelijk onvermogen. AI moge hiervan in 
de toekomst eene inelegantia juris het gevolg zijn, zoo wilde men over 
dit bezwaar heenstappen, daar anders de w\iziging van een zeer groot 
aantal artikelen en het scheppen van ingewikkelde overgangsbepalingen 
onvermijdelijk zouden zijn. . 

Ook de overweging van de vraag, of ten aanzien van rechtsinstituten 
en wetsartikelen, niet in dit wetsontwerp aangevoerd, door de invoering 
der nieuwe wet wijzigingen noodzakelijk zijn, leidde in het algemeen tot 
een negatief resultaat. Zoo was men, na nauwgezet onderzoek. van oor-
deel. dat de bepalingen, waarbij aan het faillissement gevolgen zijn ver-
bonden ten opzichte van de voogdij, de curateele, de bewindvoering, 
de maatschap en de lastgéving, in haren tegenwoordigen vorm behouden 
kunnen blijven. 

Slechts rees eenige twijfel ten aanzien van art. 1053 van het Burgerlijk 
Wetboek. Krachtens dit artikel mogen geene uitvoerders van uiterste-
wilsbeschikkingen zijn o. a.: ))alle degenen die onbevot'gd Z\in om ver-
bintenissen aan te gaan". eene uitlegging, die voorstanders vindt ; 
zijn door deze bepaling uitgesloten zij, die in staat van faillissement of 
van kenlijk onvermogen verklaard zijn. In het nieuwe recht is echt.er 
de gefailleerde ongetwijfeld bevoegd om verbintenissen aan te gaan,'zoo-
dat bij onveranderd behoud van art. 1053 de strekking van de uitsluiting 
veel beperkter wordt dan zij, in de hedoelde uitlegging van het artikel, 
thans is. Is het echter wel wenschelijk , dat gefailleerden als uitvoerders 
van uiterste-wilsbeschikkingen kunnen optreden '/ Juridisch zal daartegen 
zeker geen bezwaar bestaan. Maar betwijfeld mag worden, of in den regel 
de erflater iemand tot executeur-testamentair zou benoemd hebben, wan-
neer hij geweten had dat deze op het oogenblik, waarop hij zijne func-
tiën zou moeten aanvaarden, in staat van faillissement zou zijn verklaard. 
Aangezien nu in veel gevallen de gelegenheid, om met het oog op die 
omstandigheid het testament te wijzigen, niet aanwezig zal zijn, pleiten 
er goede gronden voor, de uitsluiting van het geldenu recht te hand-
haven. fliertoe ware echter wijziging van art. 1053 noorlig. 

Van de instemming met het heginsel dat in de bestaande wetboeken 
en wetten geen andere wijzigingen worden gebracht dan met de in-
voering van de wet op het faillissement en de surséance van betaling 
in onmiddellijk verband staan, werd met genoegen kennis genomen, 

van de verklaring, dat de bepalingen waarbij aan het faillis-
sement gevolgen zijn verbondel). ten opzichte van voogdij, curateele, 
bewind voering, maatschap en lastgeving, in haren tegenwoordigen 
vorm behouden kunnen 

Wat den twijfel betreft, die in dit opzicht ten aanzien van art. 
1053 van hel Burgerlijk Wetboek blijkt gerezen te zijn, zij bet vol-
gende opgemerkt. 
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De uitlegging , die voorstanders vindt, volgens welke door de in art. 
1053 Burgerlijk W etboek voorkomende woorden: »alle deo-enen die 
onbevoegd:. aan te gaan", zouden ';orden' uit-
gesloten ZIJ ' .. dIe . In. staat .. van fallhssement of van kenlijk onvermogen 
verk laard zIJn, IS In strIjd met de gangbare opvatting van dit artik el. 
Noch door DIEPHUIS, Nederland sch Burgerlijk Regt, deel 9 bladz. 
328 v. ; noch door OPZOOMER, Burgerlijk Wetboek verklaard,' deel 4 , 
bladz. 345; noch door LA ND, Verklaring van het Burgerl\ik Wetboek, 
deel 2 , stuk 2, bladz. 150 n°. 1 ; noch door L. EIKENDAL , Uit.voerders 
van uiterste-wilsbeschikkingen, Prft. 1891, bladz. 9 v., worden de 
bedoelde woorden op de in het Verslag aangegeven wijze uitgelegd. 
Maar ingevolge art. 106!:! Burgerlijk Wetboek j". ar t. 437 van dat Wet-
boek , kunnen zij die in staat van faillissement of van ken lijk onver-
mogen zijn verklaard , als uitvoerd ers van uiterste wilsbeschikkin-
gen worden afgezet, en zelfs brengt die bevoegd heid tot afzetting , 
naar het oordeel van gezaghebbende rechtsgeleerden , mede , dat die 
personen als zoodanig zijn uitgesloten; vgl. DIEPHUIS , t. z. p., bladzz. 
332 en 333; ÜPZOOMER, t. z. p. , bladz. 348; en LAND, t. z. p. , bladz. 
150 ad art. 1069. 

Daar deze artikelen onveranderd blijven , bestaat dus ook met het 
oog hierop voor wijziging van art. 1053 Burgerlijk W etboek geen 
aanleid ing. 

Voorts werd gewezen op de wenschelijkheid, nader te overwegen, in 
hoeverre bepalingen betreffende het ontslag van ambtenaren , die voor 
hel leven zijn aangesteld, of die alleen op gronden in de wet verm eld 
mogen worden ontslagen, nadere aan vullin g behoeven , om te voorkomen , 
dat dezen, hoewel in staat van faillissement verklaard , niettemin in hunne 
funcli ën zouden moeten worden gehandhaafd. Zoo lel·ert het faillissement 
van officieren bij de land - en zeemacht , of dat van rechtsgeleerde leden 
van het Hoog Militair Gerechtshof, geen grond voor ontslag op, terwijl 
krachtens art. 11 der wet op de Rechterlijke Organisatie, leden der rechter-
lijke macht , in staat van faillissement verk laard , door den Hoogen Raad 
uit hunne betrekking ku nnen word en ontzet. 

In ééne afdeeling- werd betoogd, dat nader moet worden geregeld de 
verhoudin g- van den curator tegenover den fiscus, bijv. bij het voort-
zetten van een suikerfabriek in staa t van faillissement, alsmede de q uaestie 
of polderbesturen , die in staat van faillissement zijn verklaard, het recht 
van parate executie behoud en. 

De wenschelijkheid werd bepleit. art. 1195, 4°. van het Burgerlijk 
W etboek zoodanig te wijzigen, dat he t daar gege ven voorrecht ondubbel-
zinnig zou toekomen aan alle werklieden en handels- en l<antoorbediend en. 

Daarteg-en werd opge merkt , dat deze punten , als geen verband hou-
dend e met de in voering van het nieuwe recht , buiten het kader van 
dit wetsontwerp vallen. 

Aanvulling der bepalingen omtrent het ontslag van ambtenaren 
mag niet eene noodzakelijl(e consequ entie van de invoering der wet 
op het faillissement en de surséance van betaling worden genoemd, 
en valt dus , zooals ter echt werd opgemerkt , buiten het kader van 
dit wetsontwerp. Immers, men vergete niet, dat ambtenaren reeds 
thans in staat van kenn elijk on vermogen kunnen worden verklaard, 
en dat ook hunn e faillietverklaring niet is uitgesloten. Indien hier 
eene leemte in de wetgeving mocht zijn, bestaat zij dus reeds thans en 
zal zij door de invoering der nieuwe wetgeving niet worden in het 
lev('n geroepen. Mocht wijziging wenschelijk blijken, dan zal In het 
onderwerp afzonderlijk kunnen worden voorzien. 
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Wat de drie overige punten betreft, wordt hetgeen daartegen werd 
opgemerkt, alleszins juist geacht. 

De vraag werd gedaan, of er bezwaar tegen overlegging van het ad-
vies van den Raad van State betreffende dit wetsontwerp, mede met het 
oog op de wenschelijl,heid, dat de geheele gedacht.enwisseling aangaande 
het meuwe faillieten recht zou kunnen worden gepubliceerd. Ook bij het 
wetsontwerp tot invoering' van het Wetboek van Strafrecht werd inder-
tijd dat advies overgelegd. 

De adviezen van den Raarl van State hebben uit den aard der zaak 
een vertrouwelijk karakter. Daar het in 's lands belang is, dat zij dit 
karakter blijven behouden, behoort de overlegging van die adviezen 
eene zeldzame uitzondering te zijn. De omstandigheden dat het advies 
betreffende dit wetsontwerp uitsluitend een wetenschappelijk ),arakter 
draagt; dat het advies van den Raad van State over het wetsontwerp 
op het faillissement en de surséance van betaling ook openbaar is ge-
maakt , en dat niet-overlegging van eerstgemeld advies ten gevolgEj 
zon hebben rlat niet de geheele gedachten wisseling aangaande het nieuwe 
faillietenrecht zou kunllfm worden gepubliceerd, schijnen eene der-
gelijke zeldzame uitzonrlel'ing te rechtvaardigen, weshalve bedoeld 
advies en het rloor den laatstelijk afgetreden Minister van Justitie aan 
de Koningin-Weduwe, Regentes, daarover uitgebracht rapport hier-
nevens worden overgelegd. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(16 October 1895). 

De heer DE SA VORNIN LOHMAN: Ik heb behoord tot degenen die steeds 
betreurd hebben, niet dat de kooplieden met de burgers , maar wel dat de burgers 
met de kooplieden worden gelijkgesteld. Maar mij dunkt ) dat dit thans eeue ,'es 
judicata is) waaraan niets meer t.e doen valt; daal'om meen ik, ondanks de steeds 
door mij gevoerde oppositie) vóór dit wetsontwerp te kunnen stemmen. 

Het is waar) dat dit wetsontwerp strekt tot invoering van een wet, waarmede 
ik mij niet kan vereenigen. Wanneer het dus bijv. betrof het voteeren van eene 
som gelds ter uitvoering van de wet) dan zou ik mij verplicht achten ook thans 
nog mij tegen de invoering te verzetten. Het komt. mij echter voor dat dit ont-
werp niet anders is dan eene regularisatiewet. Ware bij de aanneming der eerste 
wet terstond de dag van invoering bepaald ) bijv. op 1 Januari 1897, en ware 
deze wet ons dan inmiddels voorgelegd ten einde den bestaanden toestand in 
overeenstemming te brengen met den nieuwen, die tengevolge van de invoering 
der nieuwe wet op het faillissement ontstaan moet) dan zou) geloof ik, ieder 
redelijk menseh . hebben gestemd voor die regularisatie. Niemand kan toch verlan-
gen) dat de wet op het faillissement wordt ingevoerd) en dat te gelijkertijd allerlei 
wettelijke tegenstrijdigheden zouden blijven bestaan. 

Formeel zou ik dus kunnen stemmen tegen de wet, maar ik geloof dat het 
rationeel is mij thans neer te leggen bij hetgeen door de bevoegde macht is beslist. 

De heer VAN DER KAA Y, Ministel' van Justitie: Ik wensch alleen te ver-
klaren) dat het mij veel genoegen doet) dat de stem van den geachten spl'€ker de 
invoering der faillissementswet door de aanneming van dit wetsontwerp zal steu-
nen. Ik geloof inderdaad) dat die geachte spreker het juiste standpunt heeft ge· 
kozen en het karakter van eene invoeringswet met juistheid heeft weergegeven. 
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Verslag der Eerste Kamer. 
Bij het afdeelingsQnderzoek van 

dit wetsontwerp verklaarden de 
meeste leden, die zich vroeger op 
grond van de gelijkstelling van koop-
lieden en niet-kooplieden niet met 
de faillissementswet hadden kunnen 
vereenigen , thans, nu omtrent dat 
beginsel beslist was, zich daarbij 
neer te leggen en geen bezwaar te 
maken tegen deze wetsvoordracht. 

Enkele leden evenwel meenden 
hiertoe niet gehouden te zijn en 
wezen er op, dat ook uit dit wets-
on! werp bleek, dat het onderscheid 
tusschen koopman en niet-koopman 
toch zoude blijven bestaan . 

Andere leden, die met de fail-
lissementswet waren ingenomen, 
gaven als hunne meening te ken-
nen, dat het minder juist gezien 
was zich tegen de invoeringswet 
te verzetten, daar deze wet de 
strekking heeft overeenstemming 
te brengen tusschen de genoemde 
wet en de overige wetgeving. 

De vraag rees of, na al de wij-
zigingen , die in de wetten gebracht 
worden , niet eene nieuwe officieele 
uitgave der wetboeken noodig is. 
Voor het publiek zoude dit zeker 
zeer gewenscht zijn. 

Antwoord der Regeering. 
Met voldoening heeft de onder-

geteekende uit het Voorloopig Ver-
slag ontwaard, dat de meeste leden, 
die .. zich .Yfoeger op grond van de 
gehJkstellmg van kooplieden en 
niet-kooplieden niet met de faillis-
sementswet hadden kunnen veree-
nigen , thans, nu omtrent dat be-
ginsel beslist is, verklaarden geen 
bezwaar te maken tegen deze wets-
voordracht. Met de meening van 
andere leden, dat het minder juist 
gezien ware zich op genoemden 
grond tegen de invoeringswet te 
verzetten, daar deze wet de strek-
king heeft overeenstemming te 
brengen tusschen de eerstgenoem-
de wet en de overige wetgeving, 
kan de ondergeteekende zich geheel 
vereenigen. Die vond ook 
instemming bij de openbare beraad-
slaging in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal over deze wets-
voordracht. 

De vraag, of de wijzigingen die 
door deze wet in de wetten zullen 
worden gebracht, eene nieuwe uf-
ficieele uitgave der wetboeken noo-
dig maken, wordt ontkennend be-
antwoord. Het publiek schijnt vol-
doende gebaat door de hoogst. 
dienstelijke door bijzondere personen 
bezorgde en telkens in nieuwe bij-
gewerkte drukken verschijnende 
uitgaven van den tekst onzer wet-
boeken . 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(18 Januari 18%). 

De heer MEL VIL VAN L YNDEN: Het moet een vreemden indruk maken, 
dat, waar bti de beraadslaging indertijd gehouden over de Faillissementswet, waarbij 
tusschen kooplieden en niet-kooplieden geen onderscheid werd gemaakt, de aan-
neming er van ons voornamelijk werd aanbevolen met het argument, dat het in 
den tegenwoordigen tijd niet meer aanging een onderscheid te maken tusschen 
hem die koopman is en hem die het niet is, omdat het onmogelijk zou zijn de 
grens te bepalen, waar de hoedanigheid van koopman ophoudt. En nu wij worden 
geroepen om eene wet te voteeren, waarbij aan die vorige wet toepassing wordt 
verzekerd , daar moet het ons treffen, dat zelfs in daarbij voorgestelde nieuwe 
bepalingen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het onderscheid tus-
schen den koopman en den niet·koopman weer voor den dag is gekomen. Men zou 
haast zeggen, wel een doorslaand bewij s, dat de moeilijkheid, die men meende te 

door de Faillissementswet, nog steeds is blijven bestaan, en dat dua 
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het grootste argument voor die wet nu weer blijkt te zijn een argument van niet 
zoo heel veel beteekenis. Nu hebben vele leden, die vroeger ook op grond van 
dat argument tegen de Faillissementswet waren, gemeend zich thans op een ander 
standpunt te moeten plaatseu en die zaak als afgedaa;n te moeten beschouwen. Zij 
hebben aan de wet die nu in behandeling is, nitsluitend het karakter van eene 
formaliteit toegekend , waaraan moest worden voldaan. 

Ik blijf van meening, dat tegen die beschouwing bezwaren zijn aan te voeren, 
en dat men de in voering niet behoeft te voteeren van eene wet, waartegen men 
bedenking heeft. 

De heer VAN DER KAAY, Ministet· van Justitie: De geachte afgevaardigde 
uit Utrecht heeft de opmerking gemaakt. dat ook na de invoering der Faillisse-
mentswet het onderscheid tusschen koopman en niet-koopman zal blij ven bestaan 
b.v. in het Wetboek v,an Strafrecht, maar ook in het Burgerlijk Wetboek en in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men denke b.v. aan het verschil 
ten aanzien van het bewijs, den lijfsdwang en den termijn van dagvaarding. Een 
en ander kan zelfs van zeer belangrijken invloed zijn. Maar opheffing van het 
onderscheid tusschen koopman en niet-koopman ten aanzien van ons recht en onze 
rechtsbedeeling in het algemeen was ook geenszins de bedoeling en kon de bedoe· 
ling niet zijn van onze nieuwe Faillissementswet. Daarin is dat onderscheid alleen 
opgeheven voor zoover de maatregelen ten aanzien van den boedel, van het ver-
mogen van den schuldenaar betreft, in geval van ophouden van betaling. 

In verband met deze opmerking heeft de geachte afgevaardigde zich voorts de 
vraag gesteld: als ik mij met die gelij kstelling van koopman en niet-koopman in 
geval van faillissement niet kan vereenigen , kan ik dan wel, zonder inconseq uent 
te zijn , stemmen voor de invoering der Faillissementswet? 

Ik hoop dat ue geachte spreker in dit opzicht de zienswijze zal kunnen deelen 
van het lid der Tweede Kamer den heer de Savornin Lohman, die zich dezelfde 
vraag stelde en haar in dezen zin beantwoordde, dat, nu eenmaal de wet is 
aangenomen en in het Staatsblad geplaatst, en er dus alleen eene wet noodig is 
om, ten einde deze wet te kunnen in voeren, éeuige andere wetten met haar in 
overeenstemming te brengen, men over die invoeringswet geen afkeurend votum 
mag uitbrengen op grond van een bezwaar tegen de reeds aangenomen en afge-
kondigde wet, waaromtrent eene beslissing is gevallen. Ik hoop dat ook de geachte 
spreker zich met deze beschonwing zal kunnen vereenigen. 

Artikel 1. 
De wet van 30 September 1893 (Staatsblad nO. 140) op het 

faillissement en de surséance van betaling, gewijzigd bij de wet 
van 6 September 1895 (Staatsblad nO. 155), treedt in werking 
op den 1ateu September 1896. 

o R. O. I. Art. 1 De wet van 30 September 1893 (Staatsblad nO. 140) 
op het faillissement en de surséance van betaling treedt in werking 
op den lsten Mei '1894 [0. R. O. II : 1sten Mei 18951. 

Memorie van Toelichting. 
I. Art. 1. Om de nieuwe wet in werking te doen treden wordt alleen 

vereischt het vaststellen van den bij art, 19 dier wet bedoelden algemeC;). 
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nen maatregel van besluur en het vervaardigen der aldaar bedoelde re-
gisters. Een lang tijdsverloop wordt hiervoor niet vereischt. 

11. Bij koninklijke boodschap van 31 October 1893 werd aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ter overweging aangeboden een ontwerp van 
wet houdende bepalingen omtrent het in werking treden van de wet op 
het faillissement en de surséance van betaling, de wijziging van bestaande 
wetten in verband daarmede en de overgang van de oude' wetgeving tot 
de nieuwe. Dit ontwerp, dat in de vorige Zitting onafgedaan bleef, wordt 
nu opnieuw aangeboden. Slechts enkele wijzigingen zijn daarin aange-
bracht. In hoofdzaak z\in dit redactie-wijzigingen, die ter verduidelijking 
van de bedoeling strekken en als zoodanig geen nadere toelichting schijnen 
te behoeven. 'Ter toelichting van de overige moge het volgende strekken. 

Als tijdstip voor het in werking treden van de wet op het faillisse-
ment en de surséance van betaling wordt thans in art. 1 voorgesteld 1 
Mei 1895, Het is niet waarschijnlijk dat vóór dal tijdstip deze wetsvoor-
dracht tot wet zal kunnen zijn verheven en de maatregelen tot inwer-
lángtreding van de wet van 30 September 1893 (Stacttsblad nO. 140) ver-
eischt, zullen kunnen zijn genomen. De in art. 14 vool'ge-
,steld is hiervan een uitvloeisel. 

Advies van den Raad van State. 

Art. 1 Met het denkbeeld om de 
wet op het faillissement en de sur-
séance van betaling reeds op 1 Janu-
ari 1894 in werking te doen treden, 
kan de Raad van State zich niet 
vereenigen. In de eerste plaats komt 
het hem twijfelachtig voor, of de 
Staten-Generaal in het eerste ge-
deelte van het volgende zittingjaar -
dat groolendeels zal worden ingeno-
men door de behandeling der begroo-
tingen en waarin andere wetsont-
werpen, die reeds lang op afdoening 
wachten, aan de orde zullen komen 
- gelegenheid zullen vinden deze 
wetsvoordracht te behandelen,zoodat 
zij tijdig genoeg door Uwe Majesteit 
bekrachtigd kan worden om met 1 
Januari a , s. in werking te treden. 
Voorts acht hij het wenschelijk, dat 
den leden der rechterlijke macht en 
der balie eenige tijd worde gelaten 
om de faillissementswet en de thans 
voorgedragen invoeringswet te be-
studeeren, vóór dat zij geroepen 
worden haar toe te passen. Eene 
bijzondere reden zooals voor be-
lastingwetten kan bestaan, om deze 
wetten juist met den aanvang van 
het burgerlij k jaar in te voeren, is 
er naar het oordeel van den Raad 
van State niet. Geen onzer vijf wet-
boeken is dan ook op 1 Januari in 
werking getreden Den Raad zoude 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 

Art. 1 De inwerkingtreding van 
de wet op het faillissement en de 
surséance van betaling en tevens 
van de invoeringswet eerst op 1 
September 1894 te stellen, is, al-
thans voor alsnog, niet wenschelijk. 
Waar het eene regeling betreft die 
g-ewich tig-e verbeteringen in het fail-
lietenrecht zal aanbrengen, is elke 
niet absoluut noodige vertraging der 
invoering niet aanbevelenswaard. 
Wel moet aan de leden der rech-

macht en der 
hJdworden gelaten om ZIch III de 
nieuwe wetgeving betreffende deze 
materie in te werken, maar hiervoor 
was reeds en is ook nu ruimschoots 
gelegenheid en deze zal verd:r niet 

, ontbreken , ook wanneer de Illwer-
kingtreding op een vroeger tijdstip 
wordt bepaald. 

Intusschen: de Regeering had, 
toen dit wetsontwerp op 21 Juni 11. 
bij den Raad van State met Hr. 
Ms. machtiging werd aanha.ngig ge-
maakt, alsnoi?: de verwachtJni?:, dat 
de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal in het vorige zittingjaar de 
faillissementswet zou hebben kun-
nen afdoen, in welk geval er ruimte 
van vóór 1 Januari e. k. zou 
geweest zijn. Nu dit niet het geval 
mocht zijn ,zal inderdaad een an-
der t\idstip moeten worden aan\)e-
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het wenschelijk voorkomen, indien 
de inwerkingtreding van de wet op 
het faillissement en de surséance 
van betaling - en tevens van de 
invoeringswet - gesteld wierd op 
1 September 1894. Die datum komt 
mede hierom den Raad van State 

voor, omdat alsdan bij de 
rechterlijke colleges de vacantie een 
einde genomen heeft en in de sa-
menstelling der kamer of der ka-
mers, die, bij voorkeur of uitslui-
tend met de behandeling van aan-
vragen tot faillietverklaring belast 
zal of zullen zijn, dan vooreerst 
geene verandering te wachten is. 

wezen, waarvoor 1 Mei e. k. een 
alleszins ruime tijd zal zijn. Mocht 
dan bij de behandeling van deze 
wetsvoordracht in de Tweede Kamer 
onverhoopt nog blijken, dat tus-
schen het tijdstip waarop zij vermoe-
delijk tot wet zal kunnen zijn ver-
heven en 1 Mei 1894 een te kort 
tijdsbestek ligt, dan zal die termijn 
ook alsdan nog later gesteld kunnen 
worden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A1't. 1. Algemeen gaf men er de voorkeur aan, de invoering van de 

wet van 30 September 1893 (Staatsblad nO. 140), en dus ook die van 
deze wet, te stellen op 1 September 1895. 1 September, de dag waarop 
een nieuw rechtsjaar de rechterlijke colleges aanvangt, scbijnt het ge-
schiktste tijdstip voor de invoerinç: eener zoo ingrijpende wet. Ook het 
Wetboek van Strafrecht werd op 1 September ingevoerd. 

De invoering is gesteld op 1 September 1895. 

G. O. art. 1. De wet van 30 September 1893 (Staatsblad nO. 140) op het 
faillissement en de surséance van betaling treedt in werking op den 1sten 
September 1895. 

M. B. 15 Oct. 1895. Iu artikel 1 van het gewijzigd ontwerp van wet 
wordt in plaats van »1895" gelezen 1896. 

Artikel 2. 
Op het in artikel 1 vermelde tijdstip zijn afgeschaft: de ar-

tikelen 1515, 1820, 1880, 2°. van het Burgerlijk Wetboek; de 
artikelen 198, 205 en 285 benevens het derde boek van het 
Wetboek van Koophandel ; het tweede lid van artikel 705, en 
de artikelen 707, 709 tot en met 720 benevens de zevende titel 
van het derde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering; artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht en ar-
tikel 17 van de wet van 17 November 1876 (Staatsblad nO. 227) 
tot regeling der coöperatieve vereenigingen. 

o. R. O. I . Art. 2 (244). Op het in artikel 1 vermelde tijdstip zijn afge-
schaft : de artikelen 1515, 1809, 3°. [1809,3°. ontbreekt in O. R. o. lIl, 
1820 en 1880 , 2°. van het Burgerlijk Wetboek; de artikelen 198 
en 205 benevens het derde boek van het Wetboek van Koophandel; 
het dertiende lid vau artil{el 126, het tweede lid van artikel 705, 
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en de artikelen 707, 709 tot en met 720 benevens de zevende titel 
van. het de:de boek van het Wetboek van Burgerlij ke Rechtsvor-
denng; arlikel 441 van het Wetboek van Strafrecht en artikel t 7 
van de wet van 17 November 1876 (Staatsblad nO. 227) tot rege-
ling der coöperatieve vereenigingen. 

Memorie van T()elichting. 
I . Art. 2. Artikel 1515 Burgerlijk Wetboek kan nevens artikel 37 van 

de wet up het faillissement en de surséance van betaling niet worden 
gehandhaafd. Dit artikel 37 geeft een algemeenen regel omtrent de rech-
ten van hen, die met den gefailleerde eene wederkeerige overeenkomst 
hebben gesloten welke ten tijde van de faillietverklaring zoo wel door den 
schu ldenaar (gefailleerde) als door zijne wederpartij in het geheel niet 
of slechts gedeeltelijk is nagekomen. Het is dus toepasselij k ook in het 
geval, in art. 1515 Burgerlijk Wetboek bedoeld, dat eene koopovereen-
komst is gesloten en de kooper failleert, terwijl door den verkooper nog 
niet is geleverd en evenmin de koopprijs is hetaald. De regeling van art. 
1515 Burgerlijk Wetboek is in hoofdzaak dezelfde als van artikel 37 der 
nieuwe wet; voor zooverre gene van deze afwijkt is hestendiging dier 
afwijking niet gerechtvaardigd. 

Artikel 1809 30. Burgerlijk Wetboek behoort evenals artikel 1820 
van dat Wetboek te vervallen, omdat de daar behandelde onderwerpen 
opnieuw z\in geregeld bij artikel 131 jO. artikel 195 der nieuwe wet. 
Eene altijdd urende rente, evenzeer als eene lijfrente, is »eene vordering 
welke recht geeft op periodieke uitkeeringen" en valt dus onder artikel 
131 eerste lid. 

Artikel 1880 20• Burgerlijk Wetboek behoort te vervallen, omdat de 
rechten van den borg in g-eval van faillissement van den schuldenaar in 
art. 135 der nieuwe wet zijn omschreven. 

De artikelen 136 en 55 der nieuwe wet geven heide voor de daarin 
behandelde onderwerpen algemeene regelen, die de bijzondere ge-
vallen, behandeld in de artikelen "198 en 205 Wetboek van Koophandel, 
mede omvatten, waardoor de intrekking dezer laatste artikelen wordt 
gerechtvaardigd. 

De beteekp-nis van artikel 126, dertiende lid , van het Wetboek van 
BL1l'gerlijke Rechtsvordering is onzeker en betwist. Men vergelijke FAURE, 
het Nederlandsche Burgel'lijk Procesrecht, deel 1, 3de druk, bladz. 438 
en 439 en W. VAN ROSSEM, de Nederlandsche Rechtspraak, gebracht op 
de artikelen van het Wetboek van Rechtsvordering, op ar-
tikel 126 nOS. 10 en 17. De intrekking der bepaling wordt voorgest.e ld, 
omdat bevoegdverklaring van de rechtbank, waarbij het faillissement 
aanhangig is, wat de bedoeling van artikel 126 , dertiende lid , schijnt 
te zijn, alleen wenschelijk is voor zai<en, het beheer of de vereffeninl! 
van den faillieten boedel betreffende en voor verificatiegeschillen , en die 
bevoegdheid van dez/ln rechter voldoende volgt uit art. 65 der nieuwe 
wet, wat bedoelde zaken betreft, en uit artikel 122, wat verificatiege-
schillen aangaat. De rechtbank die den rechtercommissaris hoort en de 
rechtbank, naar welker terechtzitting de rechtercommissaris een geschil 
verwijst, kan geen andere wezen dan de rechtbank, waarvan telkens in 
de nieuwe wet sprake is, namelijk de rechtbank die ingevolge de be-
palingen dier wet, de faillietverklaring heeft uitgesproken, WaarbIj het 
faillissement aanhan!l:ig is. Voor andere zaken, zakelijke. of 
andere. rechtsvorderingen I door of tegen den .curator III zIJne hoedamg-
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heid in te stellen, bestaat niet de de minste aanleiding tot afwijking 
van de algemeene regelen omtrent de betrekkelijke bevoegdheid in artikel 
126 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvo.rdering gegeven. Voor berech-

van eene reïvindicatie blijft bijv. de rechter onder wiens rechtsge-
bied het goed waarover het geschil loopt gelegen is (artikel 126, achtste 
lid) de meest geschikte, ook al is eischer of gedaagde curator in het 
faillissement. 

De artikelen 707 en 709-720 Wetboek van Burgerl\ike Rechtsvorde-
ring handelen over den »gerechtel\iken boedelafstand", eene instelling 
wier doel vervallen is. Historisch is de boedelafstand een middel tot be-
houd van de persoonlijke vr\iheid, zooals artikel 707 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering het nog uitdrukt, in de middeleeuwen 
in het bijzonder ten dienste staande van hen, op wie het faillissement 
niet toepasselijk was. Onder de nieuwe wet.geving is voor den gerechte-
l\iken boedelafstand geene plaats meer, omdat het faillissement toepas-
sel\ik zal zijn op een ieder, en wat afdoende is volgens artikel 33 der 
nieuwe wet, ontslag uit de ten gevolge zal hebben. Men houde 
voorts in het oog da t, naar geldend recht, zie artikel 720 Rechtsvorde-
ring, de boedelafstand ,reeds als een faillissement wordt behandeld, en 
dat gevallen van dien afstand zeel' zeldzaam zijn geweest, waaruit blijkt, 
dat aan de instelling ook geene behoefte bestaat. 

Daarmede staat in onmiddellijk verband de intrekking van het tweede 
lid van art. 705 van gemeld wetboek, dat na het vervallen van den ge-
rechtelijken boedelafstand geen reden van bestaan meer heeft. 

Artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht moet vervallen omdat de 
verplichting tot aangifte van het faillissement binnen drie dagen na het 
ophouden met betalen in de nieuwe wetgeving niet is overgenomen. Ver\1i. 
artikel 765 Wetboek Koophandel met de artikelen 1 en 4 der nieuwe wet. 

Artikel 17 van de wet op de coöperatieve vereenigingen heeft onder 
de nieuwe wetgeving zijne reden van bestaan verloren. 

II. Waar bij het ontwerpen van deze wetsvoordracht is uitgegaan van 
het beginsel om de wijzigingen in het geldend recht tot het strikt nood-
zakelijke te beperken, bestaat er geen voldoende "rond om art. 1809 , 30., 

Burgerl\ik Wetboek af te schaffen, en in art. 1307 van dat wetboek de 
woorden: »h\j in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen ver-
klaard is, of ' te doen vervallen. Strijd tusschen deze bepaling en de 
nieuwe wet toch bestaat niet. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 2. In dit artikel worden de 

bepalingen genoemd, welke op het 
tijdstip der invoering van de fail-
lissementswet zullen zijn afgeschaft, 
in onderscheiding van het volgende 
artikel, dat de bepalingen vermeldt, 
welke gewijzigd worden. Het komt 
den Raad voor, dat tegen deze on-
derscheiding op zich zelve \1ieenerlei 
bezwaar bestaat, maar dat de w\jze 
waarop' Z\i, ten aanzien van enkele 
wetsbepalingen, wordt toegepast, 
wel aan eenige bedenking onder-

Rapport aan de Koningin-Règentes. 
Art. 2. Dat niet in art. 2 maar 

in art. 3 zou moeten bepaald wor-
den dat art. 18093°. en art. 1820 
2°. Burgerlij k Wetboek worden af-
geschaft, kan niet worden erkend. 
Wel zullen ten gevolge van die 
afschaffing, de artikelen, waarin 
die bepalingen voorkomen, wijzi-
ging ondergaan, maar dit neeh1t 
niet weg dat die zelve 
afgeschaft worden, en juist art. 2 
is, gelijk ook in 's Raads 
wordt opgemerkt I bestemd om die 



Artikel 2. 507 

hevig is. Waar slechts een g-edeelte 
van een artikel vervalt, geldt het 
eene wijziging van een wetsartikel, 
en is het art. 3 [3J -- en niet art. 
2 - dat daaromtrent eene bepaling 
moet inhouden. Zoo behoort niet 
in art. 2 te worden bepaald, dat 
art. 1809, 3°., en art. 1880, 2°. van 
het Welboek worden 
afgeschaft, maar moet art. 3 bepa-
len, welke wijzigingen de artt. 1809 
en 1880 van het Burgerlijk Wet-
boek zullen ondergaan, liefst met 
vermelding hoe die gewijzigde ar-
tikelen in hun geheel zullen luiden. 

Dit laatste is niet alleen wen-
schel ijk uit een oogpunt van vorm, 
'maar ook noodzakelijk, omdat an-
ders door het wegvallen van 2°. 
eene gaping ontstaat in de num-
mering der vijf in art. 1880 opge-
somde gevallen, zoodat 3°. onmid-
dellijk op 1°. volgt. Een zoodanige 
gaping zoude alleen door den wet-
gever zelven , niet door de Regee-
ring kunnen worden hersteld, ver-
mits daartoe in het artikel eene 

zoude noodig 
Wat voorts betreft de afschaffing 

der artt. 707 en 709-720 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering - de Raad van State 
erkent, dat onder de nieuwe wet-
geving op het faillissement voor 
den gerechtelijken boedelafstand 
geene plaats meer is, maar tevens 
komt het hem voor, dat de vraag 
zou kunnen rijzen, of dan ook niet 
de bepalingen omtrent den vrijwil-
ligen boedelafstand zouden kunnen 
gemist worden. Immers over den 
laatsten wordt in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering alleen 
gehandeld in tegenstelling met den 
eersten. De bepalingen, daarop be-
trekking hebbende, zijn niet anders 
dan toepassingen van het gemeene 
recht. Bovendien verdient het op-
merking, dat het in de practijk 
zoo dikwijls voorkomende liquida-
tie-akkoord faillissement, dat 
met den vrijwilligen boedelafstand 
veel overeenkomst heeft, in de wet 
zelfs niet genoemd wordt. 

Ook uit een oogpunt van vorm 
zou het wellicht wenschelijk zijn, 
-als de géheele derde titel van boek 

bepalingen te vermelden. Het is 
voorts evenmin noodig als wensche-
lijk in art. 3 13] te vermelden hoe 
de ar tt. 1809 en 1880, ' na de voor-
gestelde afschaffing van een gedeelte 
daarvan, zullen luiden. Twijfel 
daaromtrent is niet mogelijk, en 
door die vermelding zouden, zonder 
eenige noodzakelijkheid, die artike-
len in hun geheel, behoudens de 
af te schaffen gedeelten, aan het 
oordeel der Vertegenwoordiging 
worden onderworpen. Trouwens de 
wijze van wetswijziging thans voor-
gesteld, is reeds meermalen li(evolgd, 
zoo bijv. in de wetten van 26 April 
1884 (Staatsbladen n°. 92-95) en 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 
64)., Nog verder ginli( in dit opzicht 
- maar dit is inderdaad een on-
gewenschte vorm - art. 1 der wet 
van 1S April 1874 (Staatsblad no. 
68), waarin niet textueel de 

zijn opgenomen, die 
door die bepaling in tal van arti -
kelen onder andere van het Bur-
Ilerlijk Wetboek werden gebracht. 
In de nummering der vijf in art. 
1880 opgesomde gevallen zal nu wèl 
is waar eene gaping ontstaan, maar 
ook dit heeft niets be-
denkelijks en voorkomt 
grootere bezwaren. bedènke-
lijks, omdat daardoor niet de minste 
onduidelijkheid in de wet zal ont-
staan; gapingen worden 
dan ook reeds meermalen in onze 
wetgeving aangetroffen, bijv. in art. 
116 Wetboek, ten ge-
volge van art. 1 der wet van 26 
April 1884 (Staatsblad n°. 93) en 
in art. 4 der wetten van 14 Novem-
ber 1879 (Staatsbladen nO'. 191 en 
193) ten gevolge van art. 9 der 
gemelde wet van 15 April 1886, 
en andere, zonder dat dit ooit, voor 
zoo verre den ondergeteekende be-
kend is, tot practische moeilijkhe-
den aanleiding heeft j;!"egeven. Ter-
wij l eene vernummering der on-
derdeelen van een reens lang bestaan 
hebbend artikel de groote 
heid oplevert, dat er verwarring 
komt in all e aanhalingen van en 
verwijzingen naar de nummers die 
vernummerd worden. 

Het komt den Raad van State 
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111 van het Wetboek van Burger- voor, dat nu de afschaffing van de 
lijke Rechtsvordering verviel. Bij artt. 707 en 709-720 Wetboek van 
de behandeling van art. 5 [5] der Burgerlijke Rechtsvordering wordt 
wetsvoordracht zal dit nader wor- voorgesteld, de vraag zou kunnen 
den aangetoond. rijzen, of dan ook niet de bepalin-

Ten slotte wenscht de Raad· nog gen omtrent den vrfjwilligen boe-
te wijzen op eene niet onbelang- delafstand zouden kunnen gemist 
rijke leemte, die door de voorge- word.en. Blijkbaar wordt de ' vraag 
stelde afschaffing van art. 711 van eenigszins weifelend gedaan; éene 
het Wetboek v. Burgerlijke Rechts- bevestigende beantwoording daar-
vordering zal ontstaan, indien niet van zou den ondergeteekende ook 
tevens in art. 585, 1°. dat thans niet boven bedenking schijnen. Wel 
naar de in art. 711 vervatte defi- meent de Raad van State, dat de 
nitie van STELLIONAAT verwijst - de betrekkelijke bepalingen niet anders 
definitie der met dat woord aan- bevatten dan eene toepassing van 
geduide onrechtmatige handeling het gemeene recht, en wordt bij 
wordt opgenomen. de behandeling van art. 5 meer 

bepaald verwezen naar art. 708 van 
gemeld Wetboek, welk artikel niet anders zou bevatten dan de vanzelf 
sprekende van elders door de artL 667 vlg. Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde beginselen, maar twijfel aan de juistheid dier zienswijze 
schijnt geoorloofd. Art. 708 bevat, in verband met het slot van art. 706, 
een voorschrift van dwingend recht (eenigszins identiek met bijv. art. 
1200 Burgerlijk Wetboek). Naar de meening van den ondergeteekende 
valt er nu veel te zeggen van de bewering dat, bestonden die bepalingen 
niet, de artt. 667 Burgerlijk Wetboek vgl. niet zouden beletten een be-
ding, waarbij de schuldenaar al zijne goederen aan zijne schuldeischers 
in eigendom overdraagt, een beding dat krachtens de meergenoemde 
artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering thans niet 
mag worden gemaakt 

Intusschen: ware hierover ook anders te oordeelen, in dit wetsontwerp 
zou de intrekking van de bepalingen omtrent den vrijwiIligen boedel-
afstand ten eenenmale misplaatst zijn, omdat daarbij, hlijkens de Memorie 
van Toelichting, van het beginsel is uitgegaan, waaraan, naar de over-
tuiging des ondergeteekenden, ook moet worden vastgehouden , dat 
in de bestaande wetboeken en wetten geene andere wijzigingen be-
hooren te worden gebracht, dan met de invoering van de wet op het 
faillissement en de surséance van betaling in onmiddellfjk vm-band 
staan. 

De Raad wijst er op, dat het liquidatie-akkoord bij faillissement zelfs 
niet genoemd wordt in de wet. Wordt hiermede de thans geldende wet 
bedoeld, dan is de opmerking juist, maar zou zij, naar den ondergetee-
kende voorkomt, er alleen toe behooren te leiden om, bij eene eventueele 
herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, wanneer 
alsdan de algeheele overhodigheid van de bepalingen omtrent vrijwiIligen 
boedelafstand bleek, de intrekking daarvan voor te stellen, niet om daartoe 
over te gaan bij I!'elegenheid van eene wetsvoordracht, die geheel ander.e 
onderwerpen regelt. Was daarentegen bij de opmerking de nieuwe wet 
op het faillissement en de surséance van betaling bedoeld, dan schijnt 
uit het oog verloren, dat tijdens de behandeling dier wet het liquidatie-
akkoord toch geenszins is voorbijgezien (Verslag der Commissie van 
Voorbereiding bladz. 110 en 111 Lzie bij Afd. 6 der faillissementswetl), 
en dat ook in de wet zeI ve het akkoord, boedelafstand inhoudende, 
niet alleen stilzwijgend wordt erkend (art. 162, 2de lid) maar zelfs uit-
drukkelijk genoemd (art. 50). 

De redenen van vormelijken aard, door den Raad voor de afschaffing 
van den geheelen derden titel van boek III van het Wetboek van Bur-
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gerlijke Rechlsvordering, bij de behandeling yan art. 5 der wetsvoordracht 
aangevoerd, zullen daar ter plaatse besproken worden. 

Zeer terecht is door den Raad op eene leemte, die door de 
voorgestelde afschaffing van art. 711 van laatstgemeld Wetboek zou ont-
staan. Door aanvulling van art. 5 [51 dezer wetsvoordracht moet daarin 
worden voorzien. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
I Algemeene Beschowwingen.1 De aandacht werd ook gevestigd op art. 

285 van het Wetboek van KoophandeL en de vraag rees, of onveran-
derd behoud daarvan naast art. :37 der nieuwe wet mogelijk is. 

Het onveranderd behoud van art. 285 van het Wetboek van Koop-
handel naast art. 37 der nieuwe wet is wel mogelij k, maar bij nadere 
overweging schijnt het desniettemin rationeel, met de artt. 1515 en 
1820 van het. Burgerlijk Wetboek en art. 198 van het Wetboek van 
Koophandel, ook gemeld ar\. 285 af te schaffen. 

Art. 2. Art. 1515 BUj'gej'lijk Wetboek. Uit het Verslag der Commissie 
van Voorbereiding betreffende het ontwerp van wet op het faillissement 
en de surséance van betaling (ad art. 37 [zie aldaar, bI. 411 volg.l) 

dat er verschil van gevoelen bestond omtrent de bestaanbaar-
heid van art. 1515 Burgerlijk Wetboek naast art. 37 van het ontwerp. 
De toemalige Minister sloot zich aan bij de leden, die meenden, dat art. 
1515 behouden kan blijven. In de Memorie van Toelichting, bij de eerste 
indiening van het wetsontwerp, las men, dat voor zoover art. 1515 van 
art. 37 afwijkt »bestendiging dier afwijking niet gerechtvaardigd is". De 
gronden voor deze verandering van werden niet aangegeven. 

Bij de voorbereiding van het ontwerp van wet op het faillissement 
en de surséance van betaling heeft de laatstelijk afgetreden Minister 
van Justitie alleen de meening geuit, dat door art. 37 van het ont-
werp de toepasselijkheid van art. 1515 Burgerlijk Wetboek niet zou 
worden uitgesloten. Daarbij ste ld e hij zich blijkbaar op het standpunt, 
dat het laatste artikel nog bestond. Maar over de vraag, of handha-
ving daarvan naast art. 37 gerechtvaardigd is , beeft hij zicb toen niet 
uitgelaten. Te recht, omdat de beslissing daarvan eerst bij deze wets-
voordracht te huis behoort. 

De ontkennende beantwoording berust op de overweging, dat door 
art. 37 de verkooper in het geval bedoeld bij art. 1515 alles erlangt, 
waarop naar billijkheid aanspraak kan maken. De eerste bepaling 
stelt hem geen fatalen termijn, waarbinnen hij aldaar bedoelde som-
matie moet doen, en wordt dus levering van hem gevorderd, dan 
kan hij door alsnog die sommatie te doen, zich voor alle schade vrij-
waren. 

Art. 1514 Burgerlijk Wetboek. Bij enkele leden reeds twijfel omtrent 
de vraag, of art. 1514 Burgerlijk Wetboek in geval van faillissementllan 
worden toegepast naast art. 37 der nieuwe wet. Zij waren geneigd deze 
vraag ontkennend te beantwoorden op grond van de overweging, dat 
art. 37 eene bijzondere bepaling is voor het geval van faillissement, die 
als zoodanig derogeert aan den algemeenen regel van art. '1514. 

Andere leden bestreden deze interpretatie. Art. 37 beoogt geenszins 
aan het gemeene recht van art. 1514 te derogeeren, en de woorden van 
het artikel geven voor die opvatting ook geen grond. Het stelt den ver-
kooper in de gelegenheid zich zoo spoedig mogelijk zekerheid te ver-
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schaffen, of de overeenkomst zal worden nageleefd, en geeft hem daarom 
het recht den curator tot het nemen van eene beslissing te dwingen ; 
wordt van dat recht geen gehruik gemaakt, dan blijft de overeenkol!lst 
onaangetast en kan de curator op een door hem te kiezen oogenhlik nog 
steeds tegen aanbod van den vollen koopprijs de zaak doen leveren. Ware 
het anders, de verkooper zou door art. 37 in veel ongunstiger toestand 
geraakt zijn dan vroeger. Want verzuim van sommatie zou voor hem de 
verplichting tot levering tegen percenten van den kool?prijs ten gevolge 
heboen. Trouwens de juistheid van de hier verdedigde mterpretatie blijkt 
ook uit hetgeen de vorige Minister naar aanleiding van art. 37 opmerkte'). 
Deze zeide: ))De bete eken is van het. artikel is, dat aan de wederpartij het 
recht wordt gegeven . den curator te dwingen tot het nemen van eene 
beslissing, die het voor haar van veel belang kan zijn, spoedig te ken-
nen. Als zij van deze bevoegdheid geen gebruik maakt, de over-
eenkomst bestaan, totdat deze ontbonden wordt op grond van wanpraesta-
tie , indien deze er is. Indien de curator zijnerzijds hierin voordeel ziet, 
kan daaraan ook volledig uitvoering worden gegeven." 

De in de tweede plaats vermelde meening is de juiste. Art. 1514 
Burgerlijk Wetboek kan en behoort naast art. 37 der nieuwe wet ten 
volle toepassing te vinden. Het gevolg zal zijn dat, ook wanneer de 
verkooper van de bevoegdheid, hem bij artikel 37 toegekend, geen 
gebruik heeft gemaakt, de curator den verkooper niet anders dan 
tegen betaling van den vollen koopprijs tot levering kan noodzaken. 

Art. 1554 Burgerlijk Wetboek. ))De speciale bepaling van art. 1554 
blijft, zoolang zij niet wordt afgeschaft, voor de daarin genoemde koop-
overeenkomsten van kracht", veridaarde de vorige Minister blijkens het 
Verslag der Commissie van Voorbereiding '). Art. 37 geeft in het alge-
meen den curator een termijn van acht dagen na de sommatie voor het 
nemen eener heslissing. Gesteld echter dat binnen dien termijn de tijd, 
tot afhaling van het verkochte hepaald, is verstreken, dan zal na dien 
tijd de curator niet meer kunnen kiezen, of hij alsnog de overeenkomst 
gestand wil doen. Is dit niet tot op zekere hoogte eene antinomie? -
Voorts rijst naar aanleiding der heide bepalingen de vraag, of, indien 
door den verkooper gesommeerd is na het verstrijken van den in art. 
1554 bedoelden tijd, deze zich niettemin op dat artikel zal mogen be-
roepen, wanneer de curator de overeenkomst gestand wil doim, m. a. W.: 
ligt in de sommatie afstand van het èenzijdige recht des verkoopers om 
een beroep te doen op het te niet gaan der overeenkomst? - Ten slotte 
werd er op gewezen, dat art. 1554 meer in het bijzonder op het oog 
heeft spoedig aan bederf onderhevige waren, en dat de slechte vertaling 
van lldenrées" in art. 1657 van den Code Civil door ))waren" , in art .. 
1554 nog bedenkelijker wordt, thans in art. 38 der nieuwe faillis-
sementswet ))waren" in een geheel anderen, veelruimeren zin gebruikt 
wordt. Bestaat er geen gevaar dat men zich ook bij koop en verkoop, 
bijv. van effecten, op art. 1554 zal gaan beroepen? 

Wellicht zou het aanbeveling verdienen, ter vermijding van deze moei-
lijkheden, art. '1554 te schrappen. Naar sommigen meenden, heeft het 
verkeer weinig behoefte aan een dergelijk voorschrift. 

Van antinomie kan geen sprake zijn. De artt. 1554 Burgerlijk Wet-
boek en 37 der nieuwe wet zijn niet met elkander in strijd. Het 

') Verslag der Commissie van Voorbereiding voor het ontwerp van wet op het 
faillissement en de surséance van betaling, bladz. 58 [hiervoor bL 412]. 

2) t. a. r 
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eerste artikel zal alleen ten gevolge hebben dat, in het geval waar-
van het Verslag gewaagt, het laatRte artikel eene bijzondere toe-
passing zal erlangen. Dikwijls zal dit geval zich niet voordoen. Vol-
gens art. 1554 is na het verstrijken van den aldaar bedoelden termijn, 
de overeenkomst niet ten . opzichte van beide partijen ontbonden, 
maar l,an de verkooper den verkoop als verbroken aanmerken, dus 
verbreken ,) Is hij voornemens ,'a n dat recht gebruik te maken, dan 
zal hij niet, nog binnen acht dagen vóór het. verstrijken van dien ter-

zich de moeite en kosten getroosten om de bij art. 37 bedoelde 
sommatie uit te brengen) omdat hij ook zonder deze spoedig de ge-
wenschte zekerheid van zelf zal verkrijgen. Maar doet hij par impos-
sible het toch, dan zal dit het gevolg zijn. Verklaart de curator) na 
het verstrijken van den lijd tot afhaling van het verkochte bepaald ) 
doch binnen den bij art. 37 gestelden termijn, zich tot gestanddoening 
der overeenkomst bereid, dan zal de verkooper ex art. 1554 haar 
alsnog als verbroken kunnen beschouwen. Laat de curator ook laatst-
bedoelden termijn verstrijken, zonder zich te verklaren, dan zal in 
ieder de overeenl!Omst volgens art. 37 der nieuwe wet ontbon-
den zIjn, ook indien de verkooper geen gebruik heeft gemaakt van 
zijn recht om hachtens art. '1554 te zijnen behoeve den koop als ver-
broken te beschouwen. 

Wànneer echter de verkooper, overeenkomstig art 37 der nieuwe wet , 
den curator na het verstrijken van den in art. 1554 Burgerlijk Wet-
boek bedoelden tijd, sommeert zich te verklaren of hij de overeen-
komst gestand wil doen , dan behandelt hij zijnerzijds ongetwijfeld de 
overeenkomst als nog bestaande, heeft dus de keuze . hem door art. 
1554 gelaten) uitgebracht en wel in den zin van inRtandhouding del' 
overeenkomst en zal derhalve de vernietiging daarvan met een beroep 
op bedoeld artikel niet meer kunnen beweren. 

Moge in de rechtspraak en bij de schrijvers geene eenstemmigheid 
bestaan omtrent de beteekenis van het woon! llwaJ'en" in art. 1554 
Burgerlijk Wetboek , zeker is het., dat waar het geldt de vaststelling 
van de beteekenis van een in het Burgerlijk Wetboek voorkomend 
woord, met vrucht geen beroep kan worden gedaan op de beteekenis 
van datzelfde woord in eene wet, ruim !'iO jaren later tot Rtand ge-
komen. Hier schijnt alleszins toepasselijk de opmerking, hierond er in 
hel Verslag op art. 3 [aj gemaakt, naar aanleiding van de -daar ge-
stelde vraag, welke beteekenis aan het in het nieuwe art. 1377 voor-
komende woord »onverplicht" moet worden toegekend , als daar be-
twijfeld wordt »of de toelichting van eenige artikelen eener speciale 
wet invloed kan hebben op de verklaring van eene algemeene wet 
als het Burgerlijk ' Wetboek." 

Schrapping van art. 1554 omdat, gelijk sommige leden meenden ', 
het verkeer weinig behoefte heeft aan een dergelijk voorschirift, kan 
in geen geval in dit wetontwerp om die reden geschieden, gesteld al 
dat zij atdoende ware. 

Art, 1809 Burgej·lijir. Wetboek. Enkele leden betreurden de Minister, 
b,j de wederindiening van het wet.sontwep; art. 1809, 3'., Burgerlijk 
Wetboek, uit art. 2 van het ontwerp heeft geschrapt. 

Andere leden beaamden deze klacht niet. Ofschoon zij toegaven, dat 
art. 1809, 3°,) niets anders bepaalt dan art. 131, der nieuwe faillissemts-
wet, achtten zij toch schrapping van eerstgenoemde bepaling niet strikt 
noodig, waar men de wijZigingen in het geldend recht tot het onver-

1) ÛPZOOMEll, Burgerlijk Wetboek verklaard, dl. 8, bI. 153, uoot 1); DIEPHUIS , Ne, 
derlandsch Burgerlijk Regt , dl. 11, blz. 331. 
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mijdelijke wil beperken. Behoud van art. 1809, 3°., kan riiet tot mueilijk-
heden aan leiding geven, aangezien het tegen het nieuwe recht niet in-
druischt, terwijl omgekeerd, bij schrapping, de opsomming van de ge-
vallen waarin de schuldenaar eener altijddurende rente tot aflossing 
genoodzaakt kan worden, in het Burgerlijk Wetboek onvolledig wordt. 
Juist die gevallen bij elkander te zien opgenoemd, kan een groot ge-
mak zijn. 

Intusschen, deze leden begrepen niet waarom de Minister, de schrap-
ping van art. 1809, 3°., van het Burgerlijk uit het ontwerp 
lichtende, die van art. 1880, 2°., van het. Burgerlijk Wetboek daarin 
behoudt. 

Met hetgeen door »andere leden" hier werd in het midden ge-
bracht, wordt voor zooveel betreft het behoud van art. 1809 , 30. , in-
gestemd. Voor sch!'apping van art 18802°. Burgerlijk Wetboek daaren-
tegen schijnen goede gronden te bestaan. Immers bij de nieuwe wet 
is beslist, dat schuldeischer en borg nret tegelijkertijd in het faillisse-
ment van den schuldenaar mogen opkomen. In art. 135, aliu. 2 der 
nieuwe wet is te dien einde uitdrukkelijk bepaald, dat de borg, vóór-
dat hij heeft betaald, alleen dan in het faillissement van den schul-
denaar kan opkomen. »zoolang de sch uldeischer zelf niet opkomt." 
Art. '1880 Burgerlijk Wetboek kent die beperking niet, spreekt haar 
althans niet uit, en heeft daardoor aanleiding gegeven tot de opvat-
ting, dat de borg nevens den schuldeischer in het faillissement van 
den sch uldenaar behoort teword<:'n toegelaten. Door het voortbestaan 
van art. 1880 2-, Burgerlijk Wetboek naast art. 135 der nieuwe wet 
zou derhal ve, naar die opvatting, eene antinomie in het leven wor-
den geroepen. 

Art. 1820 Burgerlijk Wetboek. Art. 131 brengt eene ingrijpende wij-
ziging in het bestaande recht. Terwijl toch krachtens art. 1820 de lijfrente 
evenredig moest worden ingekort, maar eene lijfrente bleef, zal in het 
nieuwe recht eene som in eens worden uitgekeerd tot het bedrag del' 
percenten over de getaxeerde kapitaalswaarde. Intusschen, na de aanne-
ming van art. 131 had men daartegen geen bezwaar. 

Door de aanneming van art. 131 wordt behoud van art. 1820 on-
mogel\jk. Overigens zij er op gewezen, dat de rentheffer voor het 
hem uitgekeerde bedrag der percenten over de getaxeerde 
waarde (welk bedrag hij volgens de nieuwe wet ontvangt) eene el'en-
redig ingekorte lijfrente zál kunnen koopen ,. in welk geval hij in 
denzelfden toestand komt, hem door art. 1820 Burgerlijk Wetboek 
verzekerd, zonder dat, zooals door het voorschrift van dat artikel , 
de vereffening des boedels wordt opgehouden. Wel krijgt hij het be-
drag der percenten over de getaxeerde kapitaalswaarde in handen, 
en kan hij daarover dus vrijel\ik beschikken, zonder daarvoor eene 
nieuwe lijfrente te behoeven te koopen, maar dit is een . noodzakelijk 
gevolg van het in art. 131 gehuldigd voorschrift. Ten opzichte van 
den rentheffer brengt art. 131 dus een niet ingrijpende, hem trou-
wens niet benadeelende wijziging in het bestaande recht, terwijl de 
bepaling met betrekking tot den boedel van den rentplichtige daarin 
eene zeer wenschelijke wijziging brengt. 

Art. 75 Wetboek van Koophandel. De vraag werd gedaan, of behoud van 
dit artikel, na de invoering der nieuwe wet, nog reden van bestaan heeft. 

De gestelde vraag wordt bevestigend beantwoord. 
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Art. 198 W. etboek van Koophandel. De opmerking werd gemaakt, dat 
door schrappmg van art. 198, 2de hd, een voorschrift zou vervallen 
hetwelk niet geheel .. door art. 136 der ni:uwe wet wordt vervangen: 
Immers art. '198 schnJft ook voor, dat de met gefailleerde medeverbon-
denen slechts ?ntlast .zullen zijn voor het bedrag der uitdeeling, terwijl 
art. 136 van met gefailleerde medeverhondenen niet gewaagt. Bij schrap-
ping, zonder meer, zou dus, naar sommigen meenden, eene leemte 
ontstaan. 

Dat niet-gefailleerde mede-verbondenen in elk geval kunnen wor-
den aangesproken voor alles wat nà de uitdeeling nog verschuldigd 
is, a.an niet den minst.en twijfel onderhevig zijn. Het volgt onmid-
dellij k UIt art. 186, 1ste lId, Wetboek van Koophandel, in verband 
met de bepalingen van het BUI gerlijk Wetboek omtrent hoofdelijke 
verbintenissen. 

De door sommigen gevreesde leemte zal dus door de yoorgestelde 
van art. 198 Wetboek van Koophandel niet ontstaan. 

Art. 126 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Door velen werd 
bet wijfeld, of, zooals de Minister het voorstelt, de artt. 65 en 122 der 
rJÏeuwe wet voldoende de compf'tentie regelen. Wat de bevoegdheid ten 
aanzien van de verificatiegeschillen betreft, is zeker art. 122 voldoende, 
maar art. 65 geeft tot ernstigen twijfel aanleiding. Naar men meende, 
uedoelt dit slechts, dat, wanneer de rechtbank competent is, zij verplicht 
is den rechter-commissaris te hooren. Op dien grond zou men art. 126, 
13de lid, niet willen schrappen, maar slechts in overeenstemming met 
art. 2 der faillissementswet willen wijzigen. Wat, indien de woonplaats 
van den curator eens niet ligt binnen het rechtsgebied van de rechtbank, 
die het faillissement heeft uitgesproken'! Kan alsdan geen twijfel bestaan, 
wE:lke rechtbank bevoegd is, die welke het faillissement heeft uitgespro-
ken of die welke bevoegd zou zijn met het oog op de woonplaats des 
curators'! Art. 65 der nieuwe wet helpt dan niet. 

Verder wordt er terecht in de eerste Memorie van Toelichting aan 
herinnerd, dat de beteekenis van art. 126 , 13de lid, betwist is. Niettemin 
kiest de Minister voor eene speciale interpretatie partij, door op te mer-
ken, dat voor zaken het beheer of de vereffening van den boedel niet 
betreffende , tevens geen verificaLiegeschillen zijnde, geen reden bestaat 
tot afwijking van de algemeene regelen omtrent de betrekkelijke be-
voegdheid. Ofschoon men tegen die opvatting geen hezwaar had, vreesden 
sommige leden toch, dat nu ook voor andere hepalingen van art. '126 
de beperkte uitlegging van de woorden: ))in zaken van" zou kunnen 
worden aangenomen. 

Naar aanleiding hiervan werd er door vele anderen met nadruk op 
gewezen, dat de Minister de quaestie der interpretatie van art. 126 in 
haar geheel laat, maar slechts ter gelegenheid van de invoering der nieuwe 
faillieten wet , één lid uit hef artikel wil wegnemen. Hieruit zal men nooit 
eenige conc!usie kunnen trekken voor de uitlegging der oyerige bepalingen 
van art. '126. 

Naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen en in verband met 
het beginsel aan deze wetsvoordracht ten grondslag liggende, krach-
tens hetwelk in de bestaande wetgeving geene andere wijzigingen be-
hooren te worden gebracht . dan die met de invoering 'der nieuwe 
faillissementswet in onmiddellijk verband staan, verdieHt het aanbe-
veling het dertiende lid van art. 126 niet onder de af te schaffen 
bepalingen op te nemen, maar die bepaling in te 
brengen met de faillissementswet (zie art. 5 L 5]). 

33 
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Art. 705 e. v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het behoud 
van den vrijwilligen boedelafstand achtte men eene meer of min onver-
schillige zaak . Alleen bij medewerking van alle crediteuren kan de 
denaar van dit rechtsinRtiluut gebruik maken, maar hij kan, wanneer 
hij die medewerking vindt, tot hetzelfde resultaat kómen door het sluiten 
van overeenkomsten· met elk hunner of met hen gezamenlijk. Schrapping 
van den geheelen titel zou dan ook niet veel bezwaar opleveren. Wel is 
waar is de hepaling van art. 596 nO.3, Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering, voor den schuldenaar van beteekenis; maar is het denkbaar, 
el at deze in de gijzeling zou blijven, nadat hij met al zijne ' crediteuren 
tot eene schikking zou zijn gekomen 'I 

Van meer gewicht is de afschaffing van den gerechtelijken boedelafstand. 
Tot dusver kon van dit middel gebruik !l:emaakt worden om ontslag van 
lijfsdwang te verkrijgen. Nu is het wel juist, dat krachtens art. 33 der 
nieuwe wet het faillissement ontslag uit de gijzeling ten gevolge zal heb-
ben, maar met het oog op de interpretatie door sommigen aan art. 1 
dier wet gegeven '), is het onzeker of de schuldenaar er steeds in slagen 
zal zijn faillissement te doen uitspreken, ook al is hij buiten staat zijne 
schuldeischers te voldoen , Bevindt hij zich bij een dergelijk geval in de 
g\izeling, dan zal hij, wanneer de gerechtelijke boedelafstand is afge-
schaft, geen wettelijk middel hebben om zijne vrijheid te herkrijgen, 
Om die reden waren er leden, die het rechtsinstituut in quaestie wensch-
ten te behouden, zoolang art. 1 der nieuwe wet geene wijziging vall 
redactie ondergaat. 

Andere leden konden zich met deze beschouwing niet vereenigen. 
Zonder hier in de twistvraag omtrent -de uitlegging van art. 1 te willen 
treden, wezen, zij er op, dat de practijk tot dusver aan den gerechtelij-
ken boedelafstand zeer weinig behoefte bleek te hebben, terwijl door 
art. 33 der nieuwe wet het practisch nut van het rechtsinstituut nog zal 
verminderen, ook al mocht de mogelijkheid bestaan, dat de rechter som-
tijds zou kunnen weigeren het faillissement van iemand, die opgehouden 
heeft te betalen, uit te spreken. Om die reden zagen deze leden er geen 
bezwaar in, den gerechtelijken boedelafstand uit het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering te schrappen. In de eerste Memorie van Toe-
lichting worden inderdaad zwaarwichtige gronden daarvoor gevonden. 

Al kan worelen toegegeven, dat schrapping van den e-eheelen derden 
titel van het 3de hoek van het Wetboek va,n BurgerlIjke Rechtsvor-
dering niet veel bezwaar zou opleveren, men vergete niet dat vrij-
willige boedelafstand nà de invoering van de nieuwe wet op het 
faillissement niet meer of minder reden van bestaan zal hebben dan 
vóór ele invoering dier wet. Het bij dit wetsontwerp gevolgd systeem 
brengt dus mede het bedoeld instituut te laten voor hetgeen het is, 
en, daar het niet met den inhoud der nieuwe wet in verband staat, 
ook niet in eene beooreleeling daarvan te treden. 

Hetzelfde geldt niet voor den ,gerechtelijken boedelafstand, Deze is 
feitelijk een speciaal soort van waarvan het behoud niet 
strookt met de beoogde eenheid van wetgeving omtrent de algeheele 
vermogensexecutie. Wat het aangevoerd bezwaar, ontleend aan eene 
als mogelijk aangeduide interpretatie van art. 1 der nieuwe wet, be-
treft, is ' het, ook bij onverhoopte huldiging dier interpretatie niet wel 
denkbaar, dat de schuldenaar, die zich in een toestand bevindt die 
hem naar geldend recht tot aanvrage om tot gerechtelijken boedel-

') Men vergelijke het gesprokene in de vergaderingen der Eerste Kamer op 25 en 
l!6 September 1893. 
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afstand te worden toegelaten zou nopen, indien hij onder de werkinO" 
d.er wet aangifte tot .faillietverklaring deed, .. die aangifte 
Zien af:-V1Jzen op' dat In gemeenschappehJk belang zijner 
schuldelschers ziJne faillIetverklarmg door den rechter niet wensche-
lijk wordt geoordeeld. Die wenschelijllheid, hoe streng ook opO"evat 
zal in het gest.eld geval wel altijd flanwezig zijn. Er bestaat 
geen voldoende grond, om te besluiten tot handhaving van eene in-

. stelling die in het stelsel der nieuwe wet niet past. 

G. O. art. 2 = art. 2 der wet. 

Artikel 3. 
De artikelen 1377 en 1881, eerste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek worden gelezen: 

"Artikel 1377. Niettemin kan door ieder schuldeischer de nie-
tigheid worden ingeroepen van alle door den schuldenaar on-
verpligt verrigte handelingen, hoe ook genaamd, waardoor de 
schuldeischers zijn benadeeld, mits bewezen worde, dat bij het 
verrigten der handeling zoo wel de schuldenaar als degene met 
wien of te wiens beho.eve hij handelde, de wetenschap bezat, 
dat daarvan benadeeling van de schuldeischers het gevolg zoude 
zijn. 

Regten , door derden te goeder trouw verkregen op de goe-
deren, die het· voorwerp waren van de nietige handeling, wor-
den geëerbiedigd. 

Om de nietigheid van door den schuldenaar gedane hande-
lingen om niet in te roepen, kan de schuldeischel' volstaan met 
aan te toonen, dat de schuldenaar op het oogenblik der hande-
ling wist, dat hij daardoor zijne schuldeischers benadeelde, 
onverschillig of de begiftigde die wetenschap al dan niet deelde". 

"Artikel l88l, eerste lid. Indien verscheidene personen zich 
tot borgen hebben gesteld van denzelfden schuldenaar en ter 
zake van dezelfde schuld, heeft de borg die de schuld heeft 
voldaan, in het geval bij nO. Ivan het vorige artikel voorzien, 
als ook wanneer de flchuldenaar is verklaard in staat van fail-
lissement, zijn verhaal op de overige borgen, ieder voor zijn 
aandeel." 

In het eerste HO. van artikel 1490 van gemeld Wetboek ver-
vallen de woorden: n( daaronder begrepen die waarvan bij artikel 
1377 wordt gehandeld)". 

In het tweede lid van gemeld artikel wordt achter de woor-
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den: "ontbinding des huwelijks;" ingevoegd eene nieuwe alinea 
luidende : 

"Ingeval van nietigheid, waarvan in artikel 1377 wordt ge-
handeld, van den dag der ontdekking, dat de voor de nietigheid 
vereischte wetenschap bestond." 

O. R. O. I . Art. 3. In artikel 1307 van het Burgerlijk Wetboek ver-
vallen de woorden: »hij in staat van faillissement of van kenne-
lijk onvermogen verklaard is, of". [ontbreekt in O. R. O. IIJ. 

De artikelen 1377 en 1881, eerste lid, van gemeld Wetboek 
worden gelezen: 

Artikel 1377. Niettemin kan door ieder schuldeischer de nietig-
heid worden ingeroepen van alle door den schuldenaar onverpligt 
verrigte handelingen, hoe ook genaamd, waardoor de sch u ldei-
schers zijn benadeeld, mits bewezen worde, dat bij het verriglen 
der handeling zoo wel de sc,huldenaar als degene met wien of te 
wiens behoeve hij handelde de wetenschap bezat, dat daarvan 
benadeeling van de schuldeischers het gevolg zoude zijn. 

Hetgeen door de nietige ' handeling uit het vermogen van den 
schuldenaar is gegaan, moet door hem, tegen wien de nietigheid 
wordt ingeroepen, teruggegeven worden. Zoo deze daartoe niet in 
staat is, of zoo hij het ontvangene niet meer kan teruggeven in 
den toestand, waarin hij het ontving, is hij tot schadevergoeding 
verplicht. 

Regten op het terug te geven goed, door derden te goeder trouw 
verkregen, worden geëerbiedigd. 

Om de nietigheid van door den schuldenaar gedane schenkingen 
in te roepen, kan de schuldeischer volstaan met aan te toonen, 
dat de schuldenaar op het. oogenblik der schenking wist, dat hij 
daardoor zijne schuldeischers benadeelde, onverschillig . of de be-
giftigde die wetenschap al dan niet deelde. 

De begiftigde, van wien niet blijkt, dat met den vermogens-
toestand van den schenker bekend was, is niet verplicht het door 
hem ontvangene terug te geven, voor zooverre hij aantoont, dat 
hij, ten tijde, dat op de nietigheid een beroep werd gedaan, 
[0. R. O. II: ten tijde, dat de nietigheid wordt ingeroepen,] ten 
gevolge der schenking niet was gebaat. 

Artikel 1881, eerste lid. Indien verscheidene personen zich tot 
borgen hebben gesteld van denzelfden schuldenaar en ter zake 
van dezelfde schuld, heeft de borg die de schuld heeft voldaan, 
in het geval bij n°. 1 van het vorige artikel voorzien, als ook wan-
neer de schuldenaar is verklaard in staat van faillissement, zijn 
verhaal op de overige borgen, ieder voor zijn aandeel. 

Memorie van 
I. Artt. 3-5. Bij het samenstellen van deze wetsvoordracht is, gelijk 

reeds hierboven werd vermeld, uitgegaan van het beginsel dat in de be-
staande wetboeken en wetten, bij gelegenheid van de invoering van de 
nieuwe wet op het faillissement en de surséance van betaling, geene 
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andere wijzigingen behooren te worden gebracht, dan door die invoering 
bepaald noodzakelijk worden gemaakt. 

Alvorens tot toelichting van d.ie over te gaan , wordt op 
twee punten de aandacht (!:eveshgd, die in het Verslag der 
van Voorbereiding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de 
wet op het faillissement en surséance van betaling zijn behandeld. 

Op bladz. 4 onq.er IV van dat Verslag wordt gelezen L men zie art. 
122 der wet]: »ZOO behoort te worden uitgemaakt .. , of de verwijzing 
(seil. bij het renvooiproces) competentie vestigt.". Daarop is geantwoord: 
»Voorts blijkt uit art. 122 voldoende , dat de verwijzing competentie ves-
tigt, daar het anders geen zin zou hebben de partijen te verwijzen naar 
eene terechtzitting van de rechtbank, waartoe de rechter-commissaris be-
hoort". Dit onderwerp is bij de openbare beraadslagingen niet nader aan-
geroerd . Ook na hernieuwd e aandachtige overweging is het den onder-
geteekend e voorgekomen, dat eene nadere regeling ten deze niet wordt 
vereischt. emmers in het bestaande recht wordt in dit opzicht niets ge-
wijzigd. Gelijk vooni<ohrift als gemeld art. 122 bevat art. 825 Wetboek 
van Koophandel omtrent de verwijzing. En dat die verwijzing competentie, 
zoo wel relatieve alsook absolute, vestigt, wordt reeds voor het geldend 
recht aangenomen. Men zie behalve de schrijvers in het Verslag (t. a. p. 
noot 2) vermeld, DIEPHUIS, »Handelsr.'.' 2de dr., IlI, .bl. 299 , n°. 2; DE 
WAL, »Handelsr." lIl, bI. 75, nO. 104; DE GEER, HOLTIUS , »Failiieten-
regt" bI. 348. noot 1; FAURE. »Ned. Burg. Procesret:ht" 3de druk , II, bI. 3. 

Voorts werd er in gemeld Verslag, ad. art. 38 bI. 61, door de Commissie 
van Voorbereiding op gewezen »dat dit artikel in strijd is met art. 232 
W etboek van Koophandel. 'waarbij het recht van terugvordering is ge-
regeld." De ondergetElekende antwoordrle hierop »dat hierin en in andere 
soortgelijke gevallen, voor zoo'leel noouig, zal moeten worden voorzien 
bij de invoeringswet, waarvan in het Verslag ad art. [men zie bij ar t. 240] 
van het ontwerp sprake is". Naar aanleiding daarvan is nader nverwogen 
of eene wijziging van art. 232 Wetboek van Koophanrlel behoorde te 
worden voorgedragen dit wetsontwerp. Daarvoor is geen reden ge-
vonden, daar strijd tusschen dit ar tikel en artikel 38 der nieuwe wet niet 
schij nt te bestaan. Immers art. 232 veronderstelt een koop en verkoop 
van dadelijk te leveren en dan ook tijdens de faillietverklaring reeds 
verzonden of geleverde koopmanschappen , terwijl art. 38 der nieuwe wet 
uitsluitend van toepassing is op koop en verkoop van (!:oederen, eerst te 
leveren tegen een tijdstip of binnen een termijn, in vallende of verstrij-
kende nà de faillietverklaring, van goederen derhalve die nog niet ge-
le,verd werden en waarbij van eene reclame dus nooit sprake kan zijn. 

Art. 3. De invloed van het faillissement op eene vordering met tijds-
bepaling is opnieuw geregeld in art. 131 , tweede lid , der nieuwe wet. 
Hetgeen art. 1307 Burgerlijk W etboek daaromtrent bepaalt, kan dus 
vervallen. 

De omschrij ving die art. 1377 Burgerlijk Wetboek geeft van de 
Pauliana buiten faillissement, kan niet blijven beslaan nevens de om-
schrij ving van de Pauliana faillissement, in art. 42 der nieuwe wet 
voorkomende. De nu voorgestelde redactie sluit zich woordelijk aan de 
artikelen 42, 44, 46 en 51 der nieuwe wet aan. De bestaand e onzeker-
heid omtrent de werking der Pauliana maakt het noodig ook de eerste 
drie leden van art. 51 over te nemen, ten einde te voorkomen dat de 
jurisprudentie aan de Pauliana buiten faillissement andere rechtsgevol-
gen toekent dan aan hetzelfde rechtsmiddel in faillissement. .. 

De wijziging van artikel 1881 eerste lid van . het BurgerhJ k Wetboek 
staat in verband met de intrekking van 'lt, van dÇlt W etboek, 
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IT. In het laatste gedeelte der Memorie van Toelichting l bij ontw. I] ad 
artt. 3-5 komt, ter verdediging van de zienswijze dat wijziging van art. 
232 Wetboek van Koophandel niet noodig is, eene uitdrukkino- voor, die 
aanleiding . kan geven tot misverstand. Aldaar wordt gezegd dat laatst-
gemeld artIkel »vet'onderstelt een koop en verkoop van .... tijdens de 
faillietverklaring reeds verzonden of geleverde koopmanschappen". De 
woorden «verzonden of' hadden niet moeten worden opgenomen. Immers 
waar de koopmanschappen wel verzonden, maar nog niet geleverd zijn, 
is art. 232 niet van toepassing. 

Advies van den Raad van State. 
Artt. 3-5. De Raad van State kan zich geheel vereenio-en met het-

geen in de Memorie van Toelichting gezegd wordt omtrent twee punten 
die in het Verslag der Commissie van Voorbereiding van de . Tweede 
Kamer der Staten-Generaal over de wet op het faillissement en de sur-
séance van betaling zijn behandeld: de vraag, of de verwijzing, bij het 
renvooi proces , competentie vestigt, en de vraag, of wijziging van art. 
232 Wetboek van Koophandel noodig is. 

Art. 3. Blijft de Regeering van oordeel dat nO. 3 van art. 1809 en n°. 2 
van art. 1880 van het Burgerlijk Wetboek moeten vervallen, dan geeft 
de Raad, op grond van hetgeen in dit advies bij art. 2 [hiervoor bI. 507] 
is aangevoerd, in overweging, in dit derde artikel des ontwerps te 
palen, hoe de artt. 1809 en 1880 van het Burgerlijk Wetboek, na de 
noodige wijziging, in hun geheel 
zullen worden gelezen. 

De Raad is voorts van oordeel, 
dat op denzelfden grond, die tot het 
voorstellen eener wijziging van de 
in artt. 1809 en 1880 van het Bur-
gerlijk Wetboek aanleiding geeft, 
ook art. 1307 van het Burgerlijk 
Wetboek zal moeten worden ge-
wijzigd. 

Naar aanleiding van het bepaalde 
in art. 131, 2de lid , van het ont-
werp op het faillissement en de 
surséance van betaling zullen in art. 
1307 van het Burgerlijk Wetboek 
de woorden: »hij in staat van fail-
lissement of van kenlijk overmogen 
verklaard is of" moeten wegvallen. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 3. Dat en waarom het niet 

noodig en zelfs niet wenschf'lijk 
schijnt in clit artikel te bepalen , 
hoe de artikelen 1809 en 1880 van 
het Bu rgerlij k Wetboek, na de 
noodige wijziging, in hun geheel 
zullen worden gelezen, had de on-
dergeteekende de eer reeds hier-
boven bij art. 2 [zie hiervoor bI. 506 
vlg.] uiteen te zetten. 

De door den Raad bedoelde wij-
ziging van art. 1307 van het Bur-
gerlijk Wetboek is thans in art. 3 
opgenomen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 1807 Burgm'lij k Wetboek. De wijziging bij de wederindiening van 

het wetsontwerp in art. 3 gebracht, waardoor in art. 1307 van het Bur-
gerlijk Wetboek de woorden: »hij in staat van faillissement of van ken-
lijk onvermogen verklaard is, of" zullen behouden blijven, werd door 
enkele leden betreurd. 

Er bestaat geenerlei noodzakelijkheid om de bedoelde woorden uit 
art. 1307 Wetboek te doen vervallen. Het gehul-
digde beginsel blijft gehandhaafd. Voor het behoud van dIe woorden 
pleit bovendien nog de overweging, dat het daarin neergelegde be-
ginsel, ook buiten het geval van aanbieding der schuldvordering op 
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tijd ter verificatie, zijne toepassing kan vinden. Het brengt bij v. mede 
dat ook op verkoopen op t\id, nà faillietverklaring van den kooper 
art. 1514 Burgerlijk W etboek toepasselijk zal zijn. ' 

Art. 1377 Btwgerlijk W etboek. De bezwaren kwamen ter sprake door 
den hoogleeraar mr. C. ASSER in het Weekbiad van het 24 
September 1894, nO. 6544, tegen het nieuw voorgestelde artikel ont-
wikkeld. Bovendien werden enkele vragen gedaan. 

De bezwaren door den hoogleeraar mr. C. ASSER, t. a. p. , ontwik-
keld, en in het Verslag nader ter sprake gebracht, met den 
meesten ernst overwogen. De hi ervolgende beschouwingen mogen ten 
bewijze strekken van de aandacht daaraan geschonken, en tevens tot 
de gewenschte overeenstemming leiden. 

1ste lid. Sommige leden wenschten den aanhef «niettemin" te schrap-
pen , met mr. ASSER van oordeel, dat het woord in art. 1377 misplaatst is. 

Andere leden zagen geene reden die wijziging, welke trouwens niet samen-
hangt met de invoering van het nieuwe recht, in het artikel te brengen. Streng 
logisch valt op het gebruik van het woord hier ter plaatse wel wat af 
te dingen , maar ter verduidelijking van den gedachtengang is de aanhef 
))fliettemin" toch niet verkeerd . Nadat in art. 1376 is gezegd, dat over-
eenkomsten alleen van kracht. z\in tusschen de handelende partijen, 
noemt art. 1377 een geval waarin derden ten gevolge van eene over-
eenkomst eene actie verkrijgen, eB hierin ligt eenigszins eene tegenstel-
ling. Het scheen ook mind er juist met mr. ASSER te betoog'en, dat h'et 
woord »ni ettemin" als het ware bij vergissing uit een ander, niet over-
genomen , artikel van den Code Civil in art. 1377 zou z\in gebracht. Art. 
1165 van den Code Civil komt overeen met ons art. 1376. Dan volgt het 
niet overgenomen art. 1166 met den aanhef »néanmoins", en daarna 
art. 1167 - ons art. 1377 - met »)aussi" . Tusschen de artt. 1165 en 
1167 -is in het Fransche recht dezelfde tegenstelling gelegd , die bij 
ons tusschen de artt. 1376 en 1377 bestaat. 

Voor zooverre bekend, heeft het Idoor sommige leden gewraakte 
woord ))fliettemin" bij de uitlegging en toepassing van art. 1377 nim-
mer tot eenige moeilijkheid of onzekerheid aanleiding gegeven. 

Het bezwaar door mr. ASSER ontwikkeld, als zou het woord <miet-
temin", afkomstig van het door ons niet overgenomen art. 1166 van 
den Code Civil, ten onrechte naar het artikel der Pauliana zijn over-
geplaatst, schijnt, gelijk reeds hierboven door ))andere leden" is op-
gemerkt, minder juist. :Wel 1167 , waarvan o.ns art.. 1377 
afkomt, het woord ))NeanmOins met, maar het VerWIjst door het 
woord ))aussi" naar het in gemeld art. 1166 voorkomende ))Néanmoins". 
Van eene overplaatsing ten om'echte naar het artikel der Pauliana 
kan dus geen sprake zijn. Waar bovendien, gelijk evenzeer door de 
laatstbedoélde leden is opgemerkt , de bedoeld e wijziging in geen 
enkel opzicht samenhangt met de invoering van het nieuwe recht , 
schijnt het aanbrengen daarvan thans niet noodig en niet gewenscht. 

»Onverpligt" . De vraag werd gedaan , wat dit woord hier beteekent. 
Sommio-en lieten het slaan' op het ontbreken van de schuldoorzaak , an-
deren de niet-opeischbaarheid. Werden zij verwezen naar de Memorie 
van Toelichting op de wet op het faillissement en de surséance van be-
taling en naar de verklaring aldaar van he! woord «onverpl.i.gt" en van 
art. 42 der nieuwe wet gegeven, dan werd door hen of de 
toelichting van eepige artikelen eener speciale wet invloed hebben 
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op de verklaring van eene algemeene wet als het Burgerlijk Wetboek. 

»Door den schuldenaar onverpligt verrig-te handelingen" zijn »han-
delingen door den schuldenaar verricht, tot het verrichten waarvan 
geene in rechte bindende verplichting op hem rustte", of m. a. w. 
))tot het verrichten waarvan hij rechtens niet verplicht was". Dit 
denkbeeld wordt door het woord ))onverpligt" duidelijk en ondubbel-
zinnig weergegeven. 

Er behoeft dan ook geen. vrees te bestaan, dat de beteekenis van 
bedoeld woord bij de toepassing van het artikel tot moeilijkheid aan-
leiding zou kunnen. geven. Niet om de toelichting van art. 42 der 
wet op het faillissement, maar omdat het woord op zichzelf duidelijk 

. is, zal de beteekenis daarvan in den aangegeven zin vaststaan. Daarom 
ook is het zoo wel in art . 42 der aangehaalde wet als in het tegen-
woordige wetsontwerp gekozen, ter uitdrukking in beide gevallen van 
dezelfde gedachte. 

))Z#n benadeeld". Verscheidene leden achtten met mr. ASSER het bewijs 
der Pauliana buiten faillissement te zeer verzwaard. Niet alleen zal , 
evenals in het geldend recht", de bedoeling om te benadeelen ten aanzien 
van de beirle partijen, tusschen wie de overeenkomst werd gesloten, 
moeten worden bewezen - een bewijs, dat bijna altijd reeds verre van 
gemakkelijk is - maar bovendien zal het feit der benadeeling moeten 
worden aangetoond. Is er eenmaal faillissement, dan is dit mogp.lijk; de 
toestand I'an den boedel is rlan bekend. Maar buitellfaillissement zal de 
eischende partij in de Pauliana machteloos staan tegenover de ontkenning 
der benadeel ing. Hoe zal de eischer de benadeeling moelen bewijzen, 
terwijl hij geen middel heeft om de boeken en papieren te produceeren 
waaruit de financieele toestand van den debiteur zou kunnen blijken 'I 
Slechts één weg staat hem daartoe open, te weten die der executie na 
vonnis. Maar indien men dat wenschelijk acht, dan zou het ongetwijfeld 
de voorkeur verdienen het voorbeeld van de Duitsche wet van 21 Juli 
1879, betreffende de vernietiging van rechtshandelingen van een schul-
denaar, te volgen en de Pauliana alleen toe te faten na uitwinning. 

Dit betoog ontmoette tegenspraak van de zijde van andere leden, die 
de wenschelijkheid voorop stelden om de actie in en buiten faillissement 
gelijkelijk te regelen. Zij konden niet inzien, dat de benadeeling zooveel 
moeilijker zou te bewijzen dan de bedoeling van benadeeling; ook 
ten aanzien van het feit der benadeeling staat het bewijs door vermoe-
dens open, en dan zal toch het materieele feit wel gemal\kelijker zijn 
aan tetoonen dan de immaterieele gedachte. Bovendien gesteld, de 
eischer behoerde alleen de bedoeling van benadeeling te bewijzen, dan 
ware toewijzing der Pauliana mogelijk in een geval waarin geene bena-
deeling plaats had. Het is zelfs denkbaar, dat de debiteur zich en dus 
ook zijn schuldeischers bevoordeelde door eene handeling, rlie als hena-
deeling der crediteuren bedoeld was. Men denke aan verkoop beneden 
beursprijs van effecten, die later nog daalden beneden den verkoops prijs, 
of aan schenking van niet volgestorte aandeelen, waarop na de schenking-
ten gevolge van toenmaals onvoorziene gebeurtenissen moest 
worden. Zou men dergelijke handelingen nietig willen doen verklaren 
met de Pauliana '? Wat nu betrof het denkbeeld, om op het voetspoor 
der Duitsche wet de actie alleen toe te laten na uitwinning, zoo bestond 
daartegen volgens deze leden het overwegende bezwaar, dat alsdan art. 
1377 alléen voor schuldeischers, die een opeischbare vordering hebben, 
de gelegenheid zou openstellen om tegeneene handeling van hun debi-
teur op te komen, terwijl dit toch ook van vMl helang kan zijn voor 
den crediteur , wiens vordering nog niet opeischbaar is. 
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Ontkend moet worden dat door de woorden llwaardoor de schuld-
eischers zijn benadeeld", zooals verscheidene leden in overeenstem-
ming met mr. ASSER stelden, het bewijs d.er Pauliana buiten faillis-
sement zeer zou worden verzwaard , terwijl de vervanging van den in 
art. 1377 gestelden eisch dat de handeling hebbe plaats gehad »ter 
bedriegelijke verkorting van de regten der schuldeischers" dpor dien 
dat zij zij »met de dat daarvan benadeeling van 
de schuldelschers het gevolg zoude Zijn , aan de bepalincr eene prac-
tische toepassing waarborgt '). " 

De woorden llwaardoor de schuldeischers zijn benadeeld" zijn dan 
ook geheel in overeenstemming met het geldend recht, zoo als dit 
wordt opgevat in theorie en praktijk. 

In theorie: immers de meeste schrijvers oyer art. 1377 nemen aan, 
dat voor de der Pauliana buiten faillissement moet vast-
staan, dat de schuldeischers zijn benadeeld, of wel, wat geheel het-
zelfde is, in hunne rechten zijn verkort '). Wel denkt DIEPHUIS, het 
Nederlandsch burgerlijk .regt, dl. 10, bI. 456, anders over dit punt, 
maar in zijne vroegere werken, zie Nede'l'l. Burgerlijk Regt, dl. 6, 
n°. 567, had hij zich bij de algemeen heerschende meening aange-
sloten. 

In de p)'aktijk. Telkens wanneer de vraag, of er benadeeling of 
verkorting had plaats gehad, partijen verdeeld hield, werd door den 
rechter na'!.r het bestaan daarvan een onderzoek ingesteld, en daarin 
een vereischte gezien voor de toewijzing dAr vordering '). 

In de woorden llwaardoor de schuldeischers zijn benadeeld" is dan 
ook niet anders dan het geldend recht neergelegd, het rechi zooals 
het onder de heerschappij van art. 1377 Burgerlijk Wetboek wordt 
toegepast. Van verzwaring van het bewijs kan derhalve geen sprake zijn. 

De in het Verslag geuite vrees, dat »buiten faillissement de eischende 
partij in de Pauliana machteloos zou staan tegenover de ontkenning 
der benadeeling", wordt niet gedeeld. 

Al dadelijk mag worden opgemerkt, dat. de ondervinding die vrees 
allerminst wettigt. 

De jurisprudentie leert dat ontkenning der benadeeling betrekkelijk 
zelden voorkomt, gelijk dan ook in het opstel van mr. ASSER wordt 
erkend, en dat in de gevallen, waarin het bestaan van benadeeling 
een punt van betwisting uitmaakte, het bewijs geenerlei moeilijkheid 
opleverde. Men vergelijke de bovenaan gehaalde beslissingen. Dat de 
strijd zoo zelden loopt over het feit der benadeeling mag juist daaraan 
word en toegeschreven , dat dit feit, vooral in vergelijking met het 
zoogenaamde bedrog, betrekkelijk zoo gemakkelijk te is; de 
handelingen waartegen wordt opgekomen, gewoonlijk van dien 
aard, dat het de schuldeischers benadeelend karakter meestal volko-
men en niet betwistbaar is. En dat dit onder de 

I) Memorie van Toelichting tot het ontwerp van wet op het faillissement en de 
surséance van betaling. bI. 42 en 43 [men zie op art. 42, bI. 439). 

') OPZOOMER, het B. W. verklaard, dl. '6, blz. 158; LAND. Verklaring vanhetB. W., 
3de deel, l ste stnk blz. 214; mr. J.P. A.N. CAROLI, de actio Pauliana in het Fran-
sche en Nederlandsehe recht, Reehtsgel. Bijdr. en Bijbl. 1886/87, Afd. D, blz. 18 vlg. 

3) Arresten H. R. van 28 Maart 1884, W. nO. 5019; Rechtsgel. Bijdr. en Bijbi., 1885, 
Afd. D, blz. 88; Hof Leeuwarden van 11 Mei 1881, W. nO. 4688, en 20 Dec. 1883, 
W. nO. 4862 ; Rechtsgel. Bijbi. 1882, Afd B, blz. 272; vonuis Rechtbank Groningen 
van 2 . Juli 1880, W. nO. 4626. 

Vgl. ook arr. Hof Amsterdam van 12 Nov. 1886, W. nO. 5420; Hof 'sGravenhage 
van 7 Maart 1887, W. nO_ 5389 en 5481, bevestigende een vonnis Rechtbank Rotter-
dam van 19 April 1886, W. nO, 5336; Rechtbank Assen van 16 Febr. en 
6 Sept. 1880, W. nO, 460:l, 



!)22 INVOERINGSWET. 

van het voorgestelde artikel anders zou worden, is niet aannemelijk. 
De vrees voor de moeilijkheid van het bewijs, ook door mr. ASSER 
op den voorgrond gesteld, ,is, naar het voorkomt, het gevolg van eene 
misvatting, of liever van eene opvatting omtrent het door het artikel 
gevorderde bewijs, die voor het geldend recht zoo wel door de schrij-
vp,rs als door de jurisprudentie is verworpen, en waartoe ook de voor-
gestelde nieuwe redactie geen aanleiding schijnt te geven. Wel wordt 
die opvatting gehuldigd door OPZOOMER, t. a. p., alwaar hij betoogt, 
dat de Pauliana een zoogenaamd bloot subsidiair karakter heeft en 
eerst kan worden ingesteld na een vruchtelooze uitwinning van den 
schuldenaar, maar deze meening wordt bestreden door de meeste, 
zoo niet alle andere schrijvers, bijv. DlEPHUIS, t. a. p bladz. 455; 
LAND, t. a. p. bladz. 214 ; CAROLI, t. a. p. bladz. 21. Ook de juris-
prudentie heeft de stelling van OPZOOMER niet gehuldigd. In geen der 
boven aangehaalde beslissingen, die alle het bestaan van benadeeling 
vorderen, is van eene voorafgaande uitwinning of van het bewijs van 
onvermogen '>prake. Noch het een noch het ander werd voor het be-
staan van benadeeling noodig geacht, gel\ik blijkt uit de arresten van 
het hof te Amsterdam van 12 November 1886 en van het Hof te 's Graven-
hage van 7 Maart 1887 en het vonnis van de rechtbank te Assen van 
16 FebruaI'i 1880, alle welke rechterlijke uitspraken hierboven 
aangehaald '). 

De nieuwe redactie zal in dezen gevestigden rechtstoestand niet de 
minste verandering brengen; zij sluit zich geheel aan aan de bestaande 
jurisprudentie. Van voorafgaande uitwinning van den schuldenÇl.ar, 
van diens onvermogen, is in het voorgestelde artikel even weinig 
sprake als in het bestaande art. 1377. 

Aan een volledig overzicht van actief en passief, door mr. C. ASSER 
gevorderd, heeft de rechter ter beoordeeling van de aanwezigheid van 
rechts verkorting nimmer behoefte gevoeld. 

Er is geen reden waarom dit onder de nieuwe redactie anders zou 
worden; deze geeft daartoe niet de minste aanleiding, en vordert 
met name een volledig overzicht van actief en passief nergens. 

De vrees dat een niet te leveren bewijs wordt gevorderd, vindt, 
zooals werd aangetoond, in de bestaande jurisprudentie geen grond. 
Daarmede vervallen ook de bezwaren aangevoerd tegen de woorden 
))waardoor de schuldeischers zijn benadeeld". Voor het gebruik dier 
woorden pleit veeleer, dat zij geheel weergeven de tot nu toe door 
schr\ivers en jurisprudentie omtrent art. 1377 Burgerlijk Wetboek ge-
huldigde opvatting, en tevens de redactie van dit artikel doen over-
eenstemmen met art. 42 van de wel op het faillissement. Daarbij zij 
nog het volgende opgemerkt. Wel wordt tot toelichting van dit ar-
tikel in de Memorie van Toelichting de faillissementswet (bladz. 42, 
sub 3°. [men zie op artikel 42, bI. 4391), gezegd : » ... de benadeeling 
moet werkelijk hebben plaats gehad. Dit zal het gel'al zijn als ten ge-
volge der handeling het actief van het faillissement kleiner is dan 
het anders geweest zou zijn. Heeft daarentegen de handeling op het 
bedrag van het actief geen invloed uitgeoefend, dan zijn de schuld-
eischers niet benadeeld en vervalt elke reden om te hunnen behoeve 
de handeling nietig te verklaren"; maar deze toelichting mag niet 
worden uitgebreid tot het geval dat. er geen faillissement is. De rede-
neering toch houdt rekening met het feit, dat bij faillissement het 
geheele actief zich bevindt in handen van den curator, met een 
feit dus dat, als er geen faillissement is, niet aanwezig is. De vraag 

I) V gL voorts Rechtbank Amsterdam van 15 Dec. 1852, W. nO. l401; Rechtbank 
Maastricht van 29 hui 1860 , W. nO. 2260 ; HOQge Eaf\d vau 2 Jan. 1880 , W.no. H5\3 
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wat in den zin van art. 1377 Burgerlijk Wetboek (oud ' en nieuw) 
handelingen zijn, waardoor de schuldeischers benadeeld, kan 
niet beter worden geïllustreerd dan door de hierboven aano-ehaalde 
rechterlijke beslissingen, waarbij nog kunnen worden de 
vonnissen van de rechtbank te Maastricht van 29 Maart 1883 W. nO. 
5148 en van de rechtbank te Winschoten van 27 Juli 1887 W. nO. 5610. 

In overweging werd voorts nog gegeven, om in plaats van »waardoor 
de schuldeischers zijn benadeeld" te lezen: »tot nadeel van de schuld-
eischers strekkende" , waardoor meer zou worden aangegeven, dat de 
kiem van benadeeling aanwezig moet zijn. 

Waar gevorderd wordt aanwezigheid van rechtsverkorting , sch\int 
die eisch niet juister omschreven door de in overweging gegeven lezing 
dan door die in het ontwerp voorgesteld. Bovendien ware hel niet 
boven bedenking verheven in dit artikel hetzelfde begrip op andere 
wijze aan te duiden dan in art. 42 der faillissementswet. 

2de en 3de lid. Op grond der bezwaren , door mr. ASSER ontwikkeld 
tegen .de woorden: llteruggegeven worden", zouden sommigen het 2de 
en 3de lid willen scbrappen. 

Naar het gevoelen van anderen bestaat daarvoor geen grond. De uit-
drukking llteruggegeven worden" moge niet voor alle gevallen geheel 
zuiver zijn, zij IS duidelijk genoeg om analogisch te worden toegepast, 
waar geen eigenlijke teruggave maar herstel in den vorigen toestand te 
pas komt. Trouwens ook de faillissement.swet heeft deze uitdrukking. In 
het besproken artikel van het Weekblad van het Recht wordt evenwel 
vooral betoogd, dat de rechtsgevolgen bij toewijzing der Pauliana buiten 
faillissement andere zouden moeten zijn dan indien er een faillissement 
was. In het eerste geval zouden de aangevallen handelingen slechts in 
zooverre nietig moeten geacht worden, lldat de derde de uitwinning der 
zaak of de uitoefening van zeker recht jegens hem dulde, of zich bijv. 
getrooste, dat eene hem verleende hypotheek als niet worde 
aangemerkt". Intusschen, geheel in het midden latende of eene derge-

regeling aanbeveling verdient of niet, meenden deze leden toch, 
dat. indien men haar wenschte, met schrapping van het 2de lid niet zou 
kunnen worden volstaan, aangezien zonder wetswijziging aan het op eene 
Pauliana gewezen vonnis niet die strekking zou kunnen worden gegeven. 

Bij nadere overweging schijnt het beter, het tweede lid te doen 
vervallen. Het kan worden toegegeven, dat tegen eenvo!-,dige over-
neming van art. 51, 1ste en 2de lid, der faillissementswet in art 1377 
Burgerlijk Wetboek bezwaar bestaat. Buiten faillissement toch is er 
niet waara1l:11 Wilde meI!: in het 
BurgerllJ k Wetboek het stelsel, dat In de faIllIssementswet IS neer-
gelegd, voor alle gevallen volledig uitwerken, dan zou een reeks be-
palingen vereischt worden, omvangrijker en omslachtiger dan met de 
beperkte strekking dezer wetsvoordracht is overeen te brengen. De 
oplossing van de vragen, die te dezen opzichte kunnen rijzen, kan 
aan de jurisprudentie worden overgelaten. 

Een noodzakelijk gevolg van dezen gedachtengang is, dat ook het 
laatste lid van het voorgestelde art. 1377 moet vervallen. 

Boven eIken twijfel behoort echter vast te staan, dat het beginsel 
van het 3de lid van art. 51 der faillissementswet ook buiten faillisse-
ment zal gelden. Deze alinea mag daarom ook in het Burgerlijk 
Wetboek niet ontbreken. Daar echter in art. 51 de woorden »het 
terug te betreldüng hebben op het niet in het Burgerlijk 
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Wetboek over te nemen 1ste lid van dat artikel, komt wijziging der 
redactie noodzakelijk voor. Het voorschrift wordt thans geredigeerd: 
»Regtendoor derden te goeder trouw verkregen op de goederen, die 
het voorwerp waren van de nietige handeling, worden geëerbiedigd". 

Gevraagd we re! , waarom hier geene bepaling werd opgenomen waarbij 
- evenals in de nieuwe wet b\i art. 51 4de lid - geregeld wordt, in 
hoeverre de derde het recht heeft om zijne contrapraestatie voor de ver-
nietigde handeling terug . te krijgen Of wordt door de arl!. 1488 en 1489 
Burgerl\ik Wetboek voldoende in deze voorzien 'I En mocht dit het geval 
zijn, zijn dan op dienzelfden grond het 2de en 3de lid niet overbodig'? 

Waar in het artikel de gevolgen van (Ie Pauliana, voor zooveel be-
treft de uit de tQew\;zing daarvan voor derigene, tegen wien zij is 
ingesteld, voortvloeiende verplichtingen, niet z.ullen worden geregeld, 
zou reeds daarom eene regeling van de gevolgen van zoodanige toe-
wijztng, voor zooveel zijne daaruit voortvloeiende rechten betreft, 
daarin misplaatst zijn. 

4de en 5de lid, De woorden ))schenking" en ))begiftigde" werden on-
juist genoemd; llhandeling om niet", de uitdrukking der geldende wet, 
moest in plaats van ))schenking" behouden bl\iven. 

Hoewel toegevende, dat de gewraakte uitdrukkingen minder. gelukkig 
gekozen zijn, wenschten andere leden daarin geene wijziging te brengen, 
nu de faillissementswet aldus luidt. Men zou b\i verschil van red:1ctie 
wellicht de analogische toepassing van de bepaling, welke aan het be-
zwaar der te beperkte uitdrukkingen kan te gemoet komen, bemoeilijken. 

Er is geen bezwaar in het vierde lid te lezen voor llschenkingen": 
»handelingen om niet", en voor llschenking": llhandeling". Het ware 
ook misschien niet wel verdedigbaar, om, waar thans de geldende 
bepaling eene juiste uitdrukking bezigt, deze te vervangen door eene 
uitdrukking, die den indruk zou kunnen teweegbrengen, dat in de 
nieuwe redactie eene andere bedoeling is neergelegd dan in het thans 
geldend art. 1377. 

Vele leden verklaarden, dat indien gelijke regeling der Pauliana in en 
buiten faillissement niet mogelijk mocht wezen, zij de voorkeur zouden 
geven aan onveranderd · behoud van art. 1377. Niet alleen pleit daarvoor, 
dat omtrent dit artikel in zijn tegenwoordigen vorm eene jurisprudentie 
bestaat, maar wanneer het motief der aansluiting aan de redactie der 
nieuwe faillissementswet vervalt, houdt de w\iziging van art. 1377 tevens 
op in het kader van dit wetsontwerp te passen. 

De voorgestelde wijziging strekt en moet strekken niet om eene 
gelijke regeling der Pauliana in en buiten faillissement te verkrijgen, 
eene gelijkheid d.ie niet mogelijk ware en naar de thans geldende 
wet ook niet bestaat, maar om het verband dat thans tusschen beide 
acties bestaat, na de w\iziging in de Pauliana in faillissement bij de 
nieuwe wet gebracht, zoo veel mogelijk te handhaven. Waar de strek-
king dezer wetsvoordracht is de bestaan de wetgeving met de nieuwe 
regeling van het faillissement en de surséance van betaling zooveel 
mogelijk in overeenstemming te brengen, zou, door on veranderd be-
houd van art. 1377, ten opzichte van die bepaling, die strekking 
miskend worden. 

Eindelijk werd nog door sommige leden lil Qverweging gegeven, 
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te pen, om i n de "Y.et uit te maken, wanneer de 
term\ln van vIJf Jaar van art. 1490 BurgerhJ k Wetboek begint te loopen. -
Hiertegen werd aangevoerd, dat afgezien van de moeilijkheid eener zoo-
danige règeling, deze wijziging met de invoering van het nieuwe faillie-
tenrecht geen verband houdt. 

Dat de bedoelde wijziging met de invoering van het nieuwe faillie-
tenrecht geen verband houdt, kan niet geheel worden toegeven. 
Immers, de oplossing der bedoelde moeilijkheid wordt door sommigen 
gezocht in eene analogie met de vijfde alinea van het tweede lid van 
art. 1490, waar van ))berlrog", zij het in strengeren zin, sprake is. 
Nu echter de woorden »bedriegelijke" en »bedrog" in art. 1377 zullen 
vervallen..' wordt de toepassing .yan art.. 1490. nog veel bedenkelijker. 
Het SChIjnt derhalve wenschehJk en met bUlten de grenzen van dit 
wetsontwerp te vallen. in het tweede lid van art. 1490 achter de 
woorden: )ontbinding des huwelijks" in te voegen eene nieuwe alinea, 
luidende: llIn geval van nietigheid, waarvan in artikel 1377 wordt 
gehandeld , van den dag der' ontdekking, dat de voor de nietigheid 
vereischte wetenschap bestond". 

Ten gevolge van deze bijvoeging kan de in het eerste lid van art. 
1490 opgenomen verwijzing naar art. 1377 vervallen. 

Art. 1881 BUl'gerlijk Wetboek. Ingeval art. 1880 ong'e wij zigd behouden 
bleef, zou ook art. 1881 geene wijziging behoeven te ondergaan. (Zie ad 
art. 1809). 

Zie hieromtrent hetgeen hierboven ad art. 1809 opgemerkt is. 

G. O. art. 3 = art. 3 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Men meende, dat de uitdruk-

king ))regten eerbiedigen" voorko-
mend e In het tweede Jirl van artikel 
1377 (nieuw) Burgerlijk Wetboek 
in eene wet minder op haar plaats is. 

De opmerking werd gemaakt, 
dat het beter geweest ware aan het 
slot van artikel 1377 (nie uw') Bur-
geriijkWetboek te -lezen ))bevoor-
deelde" in plaats van llbegiftigde". 
Nu door de wijziging, welke de 
oorspronkelijke redactie heeft on-
dergaan, het woord llschenking" 
vervangen wordt door llhandelingen 
om niet", had ook het woord llbe-
giftigde" behooren vervangen te 
worden. 

Antwoord der Regeering. 
Wel is de uitdrukking llregten 

eerbiedigen" in onze wetgeving 
vooralsnog niet gebruikelijk, maar 
het kan niet worden ingezien , dat 
zij in eene wet minder op hare 
plaats zou zijn. Zij komt dan ook 
voor in art. 51, derde lid, der fail-
lissementswet, en is daarin opge-
nomen, zonder dal daartegen in de 
vertegenwoordiging eenige beden-
king is geopperd. 

Erl,end wordt dat ))bevoordeelde" 
de voorkeur had verdiend boven 
))'begiftigde". Dit laatste woord kan 
evenwel in het verband waarin het 
wordt gebezigd, niet tot misver-
stand aanleiding geven, en daarom 
zonder bezwaar behouden blijven. 

Ártikel 4. 
In het Wetboek van Koophandel wordt in het eerste lid van 

artikel 84 in . plaats van ,,854, 855 en 856 van het Wetboek 
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van Koophandel", gelezen: ,,57, 58 en 59 van de wet op het 
faillissement en de surséance van betaling"; 

en in het eerste lid van artikel 199 de aanvang daarvan: 
" Wanneer echter de houder, hetzij" vervangen door: "W anneer 
de houder van eenen g'eprotesteerden wisselbrief, hetzij". 

O. R. O. I. Art. 4. In het Wetboek van Koophandel wor.dt in het eer-
ste lid van artikel 84 in plaats van »854, 855 en 856 van het 
Wetboek van Koophandel, ten aanzien van den pandhouder" l de 
laatste vijf woorden ontbreken in O. R. O. III gelezen: »57, 58 
en 59 van de wet op het faillissement en de surséance van beta-
ling, ten aanzien van den pandhouder" rde laatste vijf woorden 
ontbreken in O. R. O. IIJ ; . 

en in het eerste lid van artikel 199 de aanhef daarvan: »Wan-
neer echter de houder, hetzij" vervangen door: »Wanneer de 
houder van eenen geprotesteerden wisselbrief, hetzij". 

Memorie van Toelichting. 
I . De wijziging in artikel 84 Wetboek van Koophandel is een nood-

zakelijk gevolg van de vervanging der artikelen 854-856 van dat Wet· 
boek door andere bepalingen, en die van artikel 199 Wetboek van 
Koophandel van de intrekking van het aan dit artikel voorafgaande artikel 
198; zij betreffen uitsluitend de redactie. 

[Zie ook op art. 3, hiervoor bi. 516 vlg.l 

Advies van den . Raad van State. 
Het komt den Raad wenschelijk 

voor, dat ook hier worde aange-
geven, hoe het eerste lid van art. 
84 van het Wetboek van Koophan-
del in zijn geheel zal luiden. De-
zelfde opmerking geldt het eerste 
lid van art. 1\)9. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Omtrent de redenen die het, naar 

de meening van den ondel'getee-
kende, niet raadzaam maken aan 
's Raads opmerkingen betreffende 
dat artikel gevolg te geven, ver-
oorlooft hij zich te verwijzen naar 
het hierboven bij art. 2 l2 bI. 506 
vlg.] aangeteekende. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 199 Wetboek van Koophandel. Hier werd er aan herinnerd, dat 

de wijziging een onmiddellijk gevolg is van het vervallen van art. 198, 
waartegen hierboven bezwaren ontwikkeld zijn. 

t 
Zie hieromtrent )letgeen hierboven [bI. 513] ad art. 198 opgemerkt is. 

I 
Art. 232 Wetboek van Koophandel. Ofschoon men zich kon vereenigen 

met de slotsom, waartoe de Minister op bladz. 4 (bovenaan) van de eerste 
Memorie van Toelichting L zie hiervoot bI. 517] kwam, nl. dat er geen 
strijd is tusschen art. 38 derniellwe wet en art. 232 Wetboek van Koop-
handel, achtte men het daar ter plaatse aangeteekende toch niet in allen 
deele juist, ook niet na hetgeen dienaangaande is opgemerkt in de nieuwe 
Memorie van Toelichting. Immers art. 232 onderstelt niet altijd een koup 



Artikel 4. 527 

en verkoop van lldadelijk te leveren" goederen; integendeel, de aanhef 
van het artikel luidt : llKoopmanschappen, hetzij op tijd, zonder 
tijdsbepaling, verkocht". De bedoeling van het betoog schijnt te 'zijn, dat 
in art. 232 niet het oog op den zoogenaamden termijnhandel is geves-
tigd, waarvoor art. 38 der nieuwe wet is geschreven. 

De woorden van den aanhef van art. 232 Wetboek van Koophan-
del llKoopmanschappen, hetzij op tijd, hetzij zonder tijdsbepaling, 
verkocht" hebben eene andere beteekenis dan daaraan in het Verslag 
schijnt te worden toegekend. Zij bete eken en niet: »Koopmanschappen 
verkocht hetzij om dadelijk, hetzij om op tijd te leveren", maar: 
llKoopmanschappen hetzij à contant, hetzij op crediet verkocht". Men 
zie VOORDUJN, Gesch. en Beginselen dm' Nede .. l. Wetb., dl. 9, blz. 47 v., 
art. 232, IV en V. 

G. O. art. 4 = art. 4 der wet. 

Artikel 5. 
Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ondergaat de 

volgende wijzigingen: 

In artikel 126 wordt het dertiende lid gelezen als volgt: 

.In zaken van faillissement of van kennelijk onvermogen, 
voor de regtbank die den schuldenaar in staat van faillissement 
of van kennelijk onvermogen heeft verklaard, en wier uitspraak 
tevens regtsgevolgen heeft; indien de faillietverklaring door eenen 
hoogeren regter is uitgesproken, voor de regtbank uit wier leden 
de regter-commissaris is benoemd". 

Van artikel 505 wordt het vijfde lid gelezen: 

"De door artikel 671 van het Burgerlijk Wetboek gevorderde 
overschrijving van vroeger opgemaakte akten of de inschrijving 
van vroeger verleende hypotheken, na den: dag der overschrij-
ving van het procesverbaal der inbeslagneming, kan aan de 
regten van den inbeslagnemer geen nadeel toebrengen". 

Van artikel 566 wordt het laatste lid gelezen: 

"Vroeger afgegeven pand- of verband-brieven kunnen na den 
dag dier overschrijving niet meer worden ingeschreven". 

Van artikel 585 wordt het eerste lid, 10• gelezen: 

,,1°. Wegens stellionaat, hetwelk bestaat: 

wanneer men een onroerend goed, van hetwelk men weet de 
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eigenaar niet te zijn, verkoopt of door onderzetting verbindt; 

wanneer men met onderzetting bezwaarde goederen als vrij 
aanbiedt, of mindere onderzettingen opgeeft dan die met welke 
die goederen bezwaard zijn." 

In artikel 596, 3°., vervallen de woorden: "den vrijwilligen 
of geregtelijken"; in het opschrift van den derden titel van het 
derde boek de woorden: "en de vormen van dien"; en in arti-
kel 708, eepte lid, de woorden: "hetzij vrijwillig, hetzij gereg-
telijk". 

In artikel 706 wordt de aanvang daarvan: "De vrijwillige 
boedelafstand is die, welke de schuldeischers vrijwillig aannemen 
en die geen ander gevolg heeft" vervangoen door: "Boedelafstand 
behoeft de vrijwillige aanneming van de schuldeischers. Hij heeft 
geen ander gevolg". 

O. R. O. Art. 5. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering onder-
gaat de volgende wijzigingen: 

Van artikel 505 wordt het vijfde lid gelezen: 

J) Vroeger wettig verleende hypotheken kunnen na den dag dier 
overschrijving, ten nadeele van den inbeslagnemer, niet meer 
worden ingeschreven in de registers". 

Van artikel 566 wordt het laatste lid gelezen: 

»Vroeger pand- of verband-brieven kunnen na den dag 
dier overschriJving, niet meer worden ingeschreven". 

Van artikel 585 wordt het eerste lid, 1°. gelezen: 

»1°. Wegens stellionaat, hetwelk bestaat: 
wanneer men een onroerend goed, van hetwelk men weet de 

eigenaar niet te zijn, verkoopt of door onderzetting verbindt; 

wanneer men met onderzetting bezwaarde goederen als vrij 
aanbiedt, of mindere onderzettingen opgeeft dan die met welke 
die goederen bezwaard zijn". 

In artikel 596 nO. 3 vervallen de woorden: »den vrijwilligen of 
geregtelijken"; in het opschrift van den derden titel van het derde 
boek de woorden: »en de vormen van dien"; en in artikel 708 
eerste lid de woorden: »hetzij vrijwillig, hetzij geregtelijk". 

In artikel 700 wordt de aanhef daarvan: »De vrijwIllige boedel-
afstand is die, welke de schuldeischers vrijwillig aannemen en 
die geen ander gevolg heeft" vervangen door: »Boedelafstand be-
hoeft de vrijwillige aanneming van de schuldeischers. Hij heeft 
geen ander gevolg". 
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Memorie van Toelichting. 
A1·t. 5. De wijziging van de artt. 505, 5e lid en 566, 3e lid van het 

Wetboek ' van Burgerlijke Rechtsvordering staat in onmiddellijk verband 
met art. 35 der nieuwe wet. Dezelfde redenen die er bestaan om na de 
faillietverklaring, dit is na de algemeene executoriale inbeslagneming van 
de goederen des schuldenaars, de inschrijving te verbieden van bevorens 
verleende hypotheken en van de akten vermeld in art. 315 Wetboek van 
Koo phandel, verzetten zich tegen eene i nschrij ving daarvan, nadat op 
de verbonden goederen het bijzonder bij de gemelde artikelen bedoeld 
besla\!, is gelegd. Terwijl bij faillissement het verbod reeds aanvangt met 
de faillietverklaring, kan bij de bedoelde inbeslagnemingen de inschrijving 
nog geldig geschieden tot op den dag der overschrijving van het proces-
verbaal der inbeslagneming Dit berust daarop dat de inbeslagneming eerst 
door die overschrijving tegen derden werkt. 

De verder in dit artikel voorgestelde wijzigingen worden noodig door 
de intrekking der artikelen 707 en 709-7':lU van het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering. Door de intrekking van art.. 711 toch vervalt 
de aldaar gegeven definitie van stellionaat, waarnaar art. 585, 1'. van 
gemeld wetboek verwijst. Daardoor wordt het noodig deze definitie in 
laatstgemeld artikel op te nemen. 

Bij het vervallen van den gerechtelijken boedelafstand blijft geen andere 
boedelafstand over, dan een die uiteraard vrij willig is, en waaraan deze 
eigenschap dus niet meer uitdrukkelijk behoeft te worden toegekend. 
Daarop berusten de wijzigingen van art. 596 nO. 3 van gemeld Wetboek 
en I'an het opschrift en sommige bepalingen van den derden titel van 
boek III van dat Wetboek. 

l Zie ook op art. 3, hiervoor bI. 516 vlg.l 

Advies van den Raad van State. 
Art. 5. Indien de gerechteliJke boedelafstand wordt afgeschaft, zal iJl 

art. 596, nO. 3, niet meer van vrijwilligen boedelafstand behoeven ge-
sproken te worden en zal het voldoende zijn daar te lezen: door den 
boedelafstand. Het woord vrijwillig toch komt alleen te pas in tegenstelling 
met gerechtelijk. Vervalt de gerechtelijke boedelafstand, dan blijft er 
geen andere boedelafstand over, dan een die uitteraard vrijwillig is én 
waaraan deze eigenschap dus niet uitdrukkelijk behoeft te worden toegekend. 

Zooals de Raad reeds bij art. 2 heeft te kennen gegeven, zou het wel-
licht, mede uit een oogpunt van vorm, wenschelijk kunnen geacht wor-
den, dat de geheele derde titel des derden boek§, van het Wetboek van 
Burgerlijl,e Recht.vordering kwam te vervallen. Wat er van dien titel 
zal overblijven, maakt een eenigszins zonderlingen indruk, ook na de 
wijzigingen, die volgens àrt. 5 des wetsontwerps in art. 705 en 708 zullen 
gebracht worden. Van artikel 705 zal het tweede lir! aldus luiden: »De 
boedelafstand is vrijwillig." Dit laatste nu spreekt wel vanzelf, waar het 
teg'endeel niet gezegd wordt. De bepaling is thans, nu de onderstelling 
tusschen gerechtelijken en vrij willigen boedelafstand wegvalt geheel over-
bodig. Voor den vrijwilligen boedelafstand toch wordt gevorderd aan-
neming door de schuldeischers (art. 706 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering). Het geldt hier dus eene uit haren aard geoorloofde over-
eenkomst, en ook wegens de verwijzing naar art. 70R Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering is het uitdrukkelijk vermelden dier overeen-
komst in de wet niet noodig, want art. 708 bevat niets anders dan de 
vanzelf sprekende toepassing van elders door de wet vastgestelde beginse-
len (667 vI. Burgerlijk Wetboek). 

34 
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Wil men den vrijwilligen afstand uitdrukkelijk noemen, dan kan toch 
alt. 706 niet on veranderd blijven, want nu de wet niet meer van ge-
rechtelijken boedelafstand spreekt, maken de woorden: »De vrijwillige 
boedelafstand is die, welken" enz. eene iet wat zonderlingen indruk. 

Naar het den Raad voorkomt, ware, indien tegen de afschaffing van 
den geheelen derden titel bezwaar 
bestaat, het raadzaam, met wegla-
ting van art. 705, alin. 2, alsmede 
van de woorden in het opschrift »en 
de vormen van rlien" het eerste lid 
van art. 705 met het volgende ar-
tikel te doen samensmelten, zoodat 
de bepaling aldus zou luiden: »Boe-
delafstand geschiedt, wanneer een 
schuldenaar, die zich buiten staat 
bevindt zij ne schulden te betalen, 
al zijne goederen aan zijne schu ld-
eischers overlaat en dezen dien af-
stand vrijwillig aannemen. Boedel-
afstand heeft geen ander gevolg dan 
hetgeen voortspruit uit de bepalin-
gen van de overeenkomst zelve tus-
schen hen en den schuldenaar 
aangegaan, behoudens de bepalin-
gen van art. 708 hieronder." 

Tegen de voorgedragen wijziging 
van art. 708, eerste lid, heeft de 
Raad (indien men niet den ge-
heelen derden titel van hel Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvor-
nering wil afschaffen) geen bezwaar. 

Intusschen komt het hem voor, 
dat het ook hier, evenals ten aan-
zien van de andere wijzigingen in 
het W etboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering te brengen, wen-
schelijk is, dat de bepalingen zoo-
als zij luiden zullen , in haar geheel 
worden opgenomen. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
ATt. 5. Naar aanleiding van 's 

Raads opmerking wordt thans voor-
gesteld in art. 596, 3° , te doen weg-
vallen de woord en: »den vr\iwilligen 
of geregtel\i ken" . 

Waar het behoud van de bepa-
lingen omtrent den vr\iwilligen boe-
delafstand , gelijk hierboven bij art. 
2 L 2 , hiervoor bI. 508] is aange-
toond , "an zakelijk belang kan ge-
acht word en , zou de intrekking 
daarvan, alleen uit een oogpunt van 
vorm, niet wel' verdedigbaar zijn. 

Intusschen hebben de bedenkin-
gen van den Raad , wat den vorm 
betreft, tegen het opschrift van den 
derden titel van boek IV van het 
W etboek van Burgerlijke Rechts-
vordering en telIen de artikelen 705 
en 706 van dat Wetboek, er toe 
geleid in art. 2 der wetsvoordracht 
de intrekking van het tweede lid 
van art. 705 op te nemen en art. 5 
van het ontwerp te wijzigen en aan 
te vullen. 

De alsnog in de wetsvoordracht 
voorgestelde w\izigingen van de art.! . 
505 en 566 Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvord ering steunen op 
de grond en daarvoor in de. Memorie 
van Toelichling thans aangevoerd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 5 ATt. 505 W etboek van BUTgerlijke Rechtsvordering. Gevraagd 

werd of de bedoeling van de woorden: »ten nadeele van den illbeslag-
nemer" is , dat de hypotheek wel kan worden ingesc hreven. maar slechts 
geen kracht heeft ten nadeele van den inbeslagnemer. Verduidelijking 
der redactie werd wenschel\ik creacht. 

De vraag werd gedaan, of dit artikel niet in overeenstemming moet 
worden gebracht met de wijzi!!ing van het artikel in het wetsvoorstel 
van mr. HARTOGH houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

De woorden »ten nadeele van den inbeslagnemer" zullen in het 
gewijzigde vijfde lid van art. 505 geen andere beteekenis hebben , 
dan zij reeds thans in het vierde lid bezitten. Zij zijn gekozen juist 
omdat ze in het vierde lid reeds voorkomen . en ten eind e Lekle le-
den in terminologie te doen overeenstemmen. 
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Overigens mag worden gecollstateerd, dat in het Verslag de bedoe-
ling der aangehaalde woorden juist schijnt te worden weergegeven. 

Met een ontwerp, dat nog geen wet IS geworden, kan bezwaarlijk 
rekening worden gehouden Bovendien schijnt het behoud van de 
w'oorden: »ten nadeele van den inbeslagnemer" te dezer plaatse tot 
geene practische moeilijkheden aan leiding te kunnen geven. 

Artt. 505 en 566 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde·ring. Deze 
wijzigingen zijn voorgesteld, om eenheid van recht. te verkrijgen in ver-
band met art. 35 der meu we wet, en als zoodamg erkenden sommige 
leden, die overigens met dat beginsel niet waren ingenomen , er de 
noodzakelijkheid van Intusschen vroeg men, waarom de woorden ))ten 
nadeele van den inbeslagnemer" wel iu art. 505 en niet in art. 566 wor-
den opgenomen. De gevallen staan, meende men, gelijk. 

De reden, waarom de woorden )) ten nadeele van den inbeslagne-
mer" wel in art. 505, 5de lid (nieuw) en niet in art. 566, laats te lid 
(nieuw) zijn opgenomen, is deze, dat bedoelde woorden ook reeds 
vOOl'komen in art. 505 , 4de lid, maar daarentegen niet in art. 5ö6, 
2de lid. 

Art. 566 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordm'ing. De komma achter 
»overschrijving" zal moeten vervallen, of men moet er ook een plaatsen 
achter ))kunnen" 

De komma achter ))overschrijving" is vervallen. 

G. O. art. 5 = art. 5 der wet." met de volgende uitzondering evenwel: 

Van artikel 505 wordt het vijfde lid gelezen: 

»Vroeger wettig verleende hypotheken kunnen na den dag dier over-
schrij ving, ten nadeele van den inbeslagnemer, niet meer worden inge-
schreven in de registers". 

M. B. 15 Oct. 1895. De in artikel 5 van het gewijzigde ontwerp van 
wet voorgest.elde lezing van het vijfde lid van artikel 505 van het Wet-
boek van Burgerl\ike Hechtsvordering wordt vervangen door de volgende: 

De door artikel 671 van het Burgerlijk Wetboek gevorderde overschrij-
ving van vroeger opgemaakte akten of de inschr\iving van vroeger ver-
leende hypotheken, na den dag der overschrijving van het proces-verbaal 
der inbeslagneming, kan aan de regten van den inbeslagnemer geen 
nadeel toebrengen. 

Toelichting. 
Eene opmerking in het Voorloopig Verslag der Commissie van Hap-

Vol'teurs van de Eerste Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel 
vau den heer HARTOGH, houdende wijzigingen in het Wetboek van Bur-
gerlijke Hechtsvordering , heeft de wenschelijkheid doen inzien van eene 
wijziging der in artikel 5 voorgestelde wijziging van het vijfde lid van 
artikel 505 van genoemd Wetboek. 

Mocht al in het bestaande vijfde lid gezwegen kunnen worden van de 
rechtstitels van eigendomsovergang , in het nieuw voorgestelde lid zou 
dit tot misverstand aanleiding kunnen geven. 

In overleg met de Commissie van Voorbereiding hee{l de ondergetee-
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kende daarom de eer de hierbij gevoegde wijziging van het regeerings-
voorstel in te dienen. 

Verslag der Eerste Kamer. 
De wijziging der in art. 5 aan-

vankelijk voorgestelde wijziging van 
het vijfde lid van art. 505 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering, naar aanleiding' van eene 
opmerking in het Voorloopig Ver-
slag der Commissie van Rapporteurs 
over het wetsvoorstel van den heer 
HARTOGR, werd algemeen goedge-
keurd. Dat vijfde lid van art. 505 
is nu beter in overeenstemming 
gebracht met art. :.15 der taillisse-
mentswet. Intusschen werd, de be-
denking geopperd, dat die over-
eenstemming nog niet volkomen is, 
daar art. 35 de overschrijvingen en 
inschrijvingen »niet geldig" ver-
klaart, terwijl zij naar art. 505 
slechts betrekkelij k nietig zullen 
zijn, voor zoover zij namelijk ge-
zegd worden aan de rechten van 
den inbeslagnemer geen nadeel te 
kunnen toebrengen. Daarop werd 
evenwel geantwoord, dat dit geheel 
in overeenstemming moet geacht 
worden met het in dit wetsontwerp 
gevolgd beginsel. In het vierde lid 
van art. 505 wordt het stelsel van 
betrekkelijke nietigheid gehuldigd 
en men moest daaraan blijven vast-
houden, dewijl een verandering 
daarin door art.. 35 niet gebiedend 
gevorderd werd, In verband hier-
mede werd de vraag gedaan of niet 
artikel 35 faillissementswet te ver 
ging dool' de volstrekte nietigheid 
uit te spreken en het daarom niet 
de voorkeur zou verdienen dit ar-
tikel met het nieuw art. 505 In 
overeenstemming te brengen. 

Antwoord der Regeering. 
De in het Voorloopig Verslag 

uitgedrukte zienswijze dat, waar in 
het vierde lid van art. 505 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering het stelsel van betrek-
kelijke nietigheid wordt gehuldigd, 
aan dat stelsel, met het oog op het 
in dit wetsontwerp gevolgde begin-
sel, in het vijfde lid van 
dat artikel moest worden vastge-
houden, deelt de ondergeteekende 
geheel. Daarentegen kan niet wor-
den ingezien, dat artikel 35 der 
faillissementswet te ver zou gaan 
door de volstrekte nietigheid uit te 
spreken. Indien de over- en in-
schrij ving alleen ongeldig was te-
genover den curator (den boedel), 
niet ook tegenover den failliet, zou 
dit bij de aanneming van een akkoord 
tot groote moeilijkheden aanleiding 
geven. Of bijv. bij de beoordeeling 
van de aannemelijkheid van het 
akkoord het verlwchte goed zou 
moeten worden beschouwd als nog 
te behooren tot den boedel dan wel 
als het eigendom van den kooper, 
zou eene niet gemakkelij k te be-
antwoorden vraag zijn, Door art. 35 
is beslist, dat de kooper-schuldei-
scher zich nà de faillietverklaring 
niet meer tot eigenaar, de concur-
rente schllldeischer zich alsdan niet 
meer tot hypothecait'en schuldei-
schel' kan makelI. De handeling 
van beiden als concurrente schuld-
eischers behoort rlefinitieve te 
wezen, 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(18 Januari 1896,) 

De heer MEL VIL VAN L YNDEN: In het Voorloopig Verslag is gevraagd, 
of het niet noodig zou zijn, art, 35 del' Faillissementswet te wijzigen, waarin 
bepaald is, dat akten vóór de faillietverklaring opgemaakt, waarbij onroerende 
goederen worden overgedragen of waarop hijpotheek gegeven wordt, na de fail-
lietverklaring niet meer geldig kunnen worden ingeschreven, en dus met abso-
lute nietigheid bedreigd zijn. Daarentegen heeft men bij het zooeven aangenomen 
wetsontwerp een ander stelsel ingevoerd ten aanzien van het effect van executoriaal 
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beslag op dergelijke akten: daar is slechts relatieve nietigheid bedreigd; en nu 
wordt voorgesteld, om artikel 505 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering in overeenstemmig met dit laatste begiusel te wijzigen. 

Nu zou men IDeenen dat dit is gedaan omdat men oordeelde, daaraan genoeg te 
hebben; inderdaad is in mijn oog zulks ook het geval, en moet de gehandhaafde be-
paling van artikel 35 der faillissementswet eenvoudig ten gevolge hebben, dat in 
sommige gevallen noodeloos nieuwe kosten en omslag moeten worden gemaakt. 
Het eenig daartegen aangevoerd argument in de Memorie van Antwoord is het 
volgende: 

"Indien de over- en inschrijving alleen ongeldig was tegenover den curator (den 
boedel), niet ook tegenover den failliet zou dit bij aanneming van een akkoord 
tot groote moeilijkheden aanleiding geven. Of bijv. bij de beoordeeling van de 
aannemelijkheid van het akkoord het verkochte goed zou moeten worden be-
schouwd als nog te behooren tot den boedel dan wel als het eigendom van den 
kooper, zou eene niet gemakkelijk te beantwoorden vraag zijn" . 

Ik vind dat antwoord weinig afdoende, en het komt mij voor, dat die vraag 
niet zoo moeilijk te beantwoorden is. Wanneer art. 35 van de Faillissementswet 
op dit punt in overeenstemming .was gebracht met art. 505 Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering, zooals het nu luiden zal, dan sprak het vanzelf dat, 
bij aanneming van het akkoord, de hypothecaire crediteur de volle hypotheek en 
de koop er het gekochte onroerend goed zou behouden , doch dat bij verwerping 
van het akkoord de hypotheek geene kracht zoude hebben en het verkochte on-
roerend goed in den boedel zoude blijven. Ik meen dus dat omtrent dit punt nu 
eene niet zeer fraaie inconsequentie in wetgeving zal te vinden ztin. 

De heer VAN DER KAA Y , Minister van Justitie: ... Voorts meent de geachte 
spreker dat het goed zoude zijn, art. 35 van de Faillissementswet in overeen-
stemming te brengen met de voorgestelile redactie van art. 505 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

De bedoeling dezer wet is echter geenszins in de Faillissementswet eenige wij-
ziging te brengen; zij beoogt slechts in andere wett.en die wijzigingen te brengen, 
welke de invoering der Faillissementswet noodzakelijk maakt. In de Faillissemente-
wet zelve kan door deze wet geen verandering worden gebracht. 

Wanneer nu de geachte spreker meent, en dit heb ik met voldoening van hem 
gehoord, dat de voorgestelde redactie van art. 505 van het Wetboek van Bnr-
gerlijke Rechtsvordering juist is en die zoo wenscht te behonden, dan zal dit 
zeker voor hem geen aanleiding knnnen zijn om eene afkeurende stem over dit 
wetsontwerp uit te brengen, al moge hij het betreuren, dat art. 35 der Faillis-
sementswet niet anders luidt dan het nn eenmaal is vastgesteld. 

Artikel 6. 
Het Wetboek van Strafrecht ondergaat de volgende wijzigingen: 

In artikel 194 worden de woorden: "of als bestuurder of com-
missaris eener in staat van faillissement verklaarde naamlooze 
vennootschap of coöperatieve vereeniging ," vervangen door: "of 
als echtgenoot van een gefailleerde, met wien hij in gemeen-
schap van goederen is gehuwd, of als bestuurder of commissaris 
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een er in staat van faillissement verklaarde vennootschap, maat-
schappij. vereeniging of stichting ,". 

In gemeld artikel vervallen de woorden: "of ze overeenkom-
stig de wet te beëedigen ,". 

In artikel 344, 10 en 2° vervallen de woorden "van een 
koopma.n" . 

In gemeld artikel worden de woorden: "eenig goed aan den 
boedel onttrekt, in het laatste geval indien het faillissement of 
de boedelafstand is gevolgd;" vervangen door: "indien het fa.il-
lissement of de boedelafstand is gevolgd, eenig goed aan den 
boedel onttrekt, of betaling aanneemt hetzij van eene niet op-
eischbare schuld hetzij van eene opeischbare schuld, in het 
laatste geval wetende dat het faillissement van den schuldenaar 
reeds was aangevraagd of ten gevolge van overleg met den 
schuldenaar ;". 

In artikel 345 wordt het slot van het tweede lid gelezen: 
"gefailleerde vennootschap, maatschappij, vereeniging of stich-
ting, die zoodanige overeenkomst sluit.". 

In artikel 346 wordt achter : "koopman te zijn", ingelascht: 
"in staat van faillissement is verklaard, of". 

In gemeld artikel wordt achter : " vervreemd, hetzij" inge-
lascht: "ter gelegenheid van zijn kenlijk onvermogen, boedel-
afstand of faillissement, of op een tijdstip waarop h\j wist dat 
het een of het ander niet kon worden voorkomen ,". 

In artikel 442 wordt de aanvang van 20
• gelezen: 

"2°. de bestuurder of commissaris eener vennootschap, maat· 
schappij, vereeniging of stichting welke" enz. 

o. R. O. Art. 6. Het Wetboek van Strafrecht ondergaat de volgende 
wijzigingen: 

Van artikel 194 wordt de aanvang gelezen: 

»Hij die in staat van faillissement verklaard of als echtgenoot 
van een gefailleerde, met wien hij in gemeenschap van goecleren 
is gehuwcl, of als bestuurder of commissaris eener in staat van 
faillissement verklaarde vennootschap, maatschappij, vereeniging 
of stichting, wettelijk opgeroepen" enz. 

In gemeld artikel vervallen cle woorden : »of ze overeenkomstig 
cle wette beëedigen,". 
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In de artikelen 340 en 341 vervallen de woorden: )Jof tot ge-
rechtelijken boedelafstand is toegelaten ,". 

Artikel 344, 1°. wordt gelezen: 

»1°. in geval van faillissement, of in het vooruitzicht daarvan 
eenig goed aan den boedel onUrekt, in het laatste geval 
het faillissement is gevolgd;". 

Van gemeld artikel wordt de aanvang van 2°. gelezen: 

»2°. bij verificatiel der schuldvorderingen in geval van faillisse-
ment, eene" enz. 

In artikel 345 wordt het slot van het tweede lid gelezen: »ge-
failleerde vennootschap, maatschappij, vereeniging of stichting, die 
zoodanige overeenkomst sluit". 

Van artikel 346 wordt de aanvang gelezen: 

))Hij die, zonder koopman te zijn, in staat van faillissement is 
verklaard, wordt gestraft" enz. 

In artikel 442 wordt de aanvang van 2°. gelezen: 

))2°. de bestuurder of commissaris eener vennootschap, maat-
schappij, vereeniging of stichting welke" enz. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 6. Ook bij de voorgestelde wijzigingen van het Wetboek van Straf-

recht is van het hierboven aangegeven beginsel uitgegaan, dat van de 
noodzakelijkheid om in eene wet. of een wetboek verandering te maken, 
naar aanleiding van de wijzil'ing die de wetgeving op ander gebied onder-
gaat, niet incidenteel gebruik behoort te worden gemaakt om ook daaraan 
vreemde veranderingen of ingl'ijpende partieele verbeteringen aan te 
brengen. Dienovereenkomstig is, na aandachtige ol'erweging, de vraajl 
of in dit wetsontwerp eene wijziging van de artikelen 341, 343 en 34tl 
behoort te worden voorgesteld, in verband met de in de faillissements-
wet voorkomende bepalingen omtrent de nietigheid van vóór de failliet· 
verklaring door den schuldenaar verrichte handelingen, ontkennend be-
antwoord. Wel wijken de bepalingen van de failliRsementswet op dit punt 
af van hetgeen daaromtrent thans naar het Wetboek van Koophandel 
geldt, maar ook thans bestaat geene geheele overeenstemming, en be-
hoeft deze ook niet te bestaan, tussCflen de voorschriften omtrent de 
actio Pauliana en bepalingen van het Strafwetboek, omdat de burger-
lijke wet en het strafrecht door geheel verschillende motieven beheerscht 
worden. Ook om artikel 47 der faillissementswet is. wijziging dier bepa-
lingen niet noodig. Wel zal de gefailleerde schuldenaar strafrechtelijk 
vervolgbaar zijn in gevallen waarin van de toepassing van gemeld artikel 
47 geen sprake kan zijn, maar deze bepaling treft dan ook den schuld-
eischer, en vordert derhalve voor hare toepasselijkheid dat de schuld-
eischer gehandeld hebbe in str\id met de goede trouw door hem jegens 
zijne mede-schuldeischers in acht te nemen, terwijl de art. 341 vlg. 
alleen den schuldenaar treffen, en dus onafhankelijk zijn van de goede 
of de kwade trouw van den schuldeischer en ook behooren te zijn. 



536 INVUERINGSWET. 

In drieërlei opzicht is artikel 194 gewijzigd. Het artikel wordt ook van 
verklaard op den echtgenoot van een gefailleerde, met wien 

hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, omdat de nakoming der 
verplichting ifien echtgenoot hij artikel 105 tweede lid , der wet op het 
faillissem ent en de surséance van betaling opgelegd, evenzeer door de 
strafbepali ng behoort te worden verzekerd. Waal' artikel 106 in verband 
met artikel 105, eerste lid, van gemelde wet niet alleen aan de be-
stuurders im commissarissen van naamlooze vennootschappen en coöpe-
ratieve vereenigingen , maar ook aan de en commissarissen 
van de andere in artikel 2 der faillisse mentswet ge noemde I1chamen, de 
verplichting oplegt tot het verschaffen van inlichting-en, moet de 
sanctie die ten opzichte van den ee rstgenoemden bestaat, met noodza-
kelijkheid ook op de laatstbedoelden toepasselijk worden gemaakt. 

Strafbaarstelling van de weigering des geFailleerden om de vereischte 
inlichtingen te beëedigen behoort te vervallen, omdat de wet op het 
faillissement en de surséance van betaling geene verplichting tot zoo-
danige beëed iging meer oplegt (vergelijk artikel 798 , lid 3, W etboek 
van Koophandel met artikel 105 der gemelde wet) . 

Omtrent de wijziging van de artikelen 340, 341 en 346 vergelijke men 
de toelichting hierboven ad artikel 5 151-

De wijziging, die in artikel 344 wordt voorgesteld, is een gevolg van 
de afschaffing van den gerechtelijken boedelafstand. De omstandigheid, 
dat ingevolge artikel 1 der Faillisse mentswet voortaan ook niet.-kooplieden 
failliet zull en verklaard worden, zal intusschen nog deze ten ge-
volge hebben , dat de bepaling niet beperkt zal tot het geval van Faillisse-
ment van kooplieden. Dit is trouwens ook noodig. De stra fbaarstell ing 
der in het artikel opgenomen feiten moet evenzeer gelden wann eer de 
failliet koopman als wanneer h\i gee n koopman was. 

De strafbare persoon is hier niet de schuldenaar, maar de schuldeischer 
of hij die als zoodanig zich voordoet, voor wiens strafbaarh eid het geen 
onderscheid mag maken of hij bedrieglijke handelingen pleegt ten ;lan-
zien van den boedel van een gefailleerden koopman of van een gefailleer-
den particulier. Waar het feiten geldt die zuiver misdr\iven tegen den 
concursus zijn, die het berooven of benadeel en van een insolventen boe-
del , door ee n derde, ten doel hebben , kan geen verschil van de quali-
teit des gefailleerden in aanmerking komen. 

Van artikel 345 is het eerste lid toepassel\ik zoowel in geval van ken-
lijk onvermogen als van faillissemen t. Voor onderscheirl bestond geen 
reden. En dit zal nog minder het g'eval z\in, wanneer de meerd erheid 
die tot aanneming van een akkoord vereischt wordt, steeds dezelfd e zal 
z\in, terwijl naar de bestaande wetg'e ving die meerderheid grooter moet 
z\in in geval van kenlijk onvermogen dan in geval van faillisse men t. 
Maar hieruit volgt dan ook dat het tweede lid van het artikel moet uit-
gebreid worden tot de bestuurders en commissarissen van alle in artikel 
2 der failli ssementswet genoemde lichamen. 

De w\iziging van artikel 442, 2'. is noodig, doordien alle in artikel 2 
der faillissementswet genoemde lichamen surséance van betaling zu llen 
kunnen verkrijgen. 

Advies van den Raad van State. 
A rt. 6. Met de strekking van de 

voorgedrage n wijzigingen in het 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
A?·t. 6 De opmerking van rien 

Raad van State ten opzichte van 
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Wetboek van Strafrecht kan de Raaà 
van State zich vereenigen. Ook met 
hetgeen tot toelichting daarvan 
wordt aangevoerd. Het komt hem 
echter voor, dat de Memorie van 
Toelichting, waar sprake is van art. 
344, ten onrechte beweert, dat de 
strafbare persoon hier niet de schu l-
denaar is maar de ot 
h\i die als zoodanig zich voordoet. 
Dit is alleen juist voor het tweede 
geval, waarvan dat artikel melding 
maakt ; in het eerste der beide daar 
v;enoemde gevallen kan ook de 
schuldenaar de strafbare persoon 
zijn. 

In plaats van: vennootschap, 
maatschappij, ver'eeniging of stich-
ting, zoude de Raad van State in 
de artt. 194, 345 en 442 liever, in 
overeenstemming met art. 106 (en 
ook met art. der ontworpen wet 
op het faillissement en surséance 
van betaling, gelezen hebben: naam-
looze vennootschap, wederkeerige 
verzekerings- of waal'borgmaat-
schappij , coöperatieve of andere, 
rechtspersoonlij kheid bezittende, 
vereeniging of stichting. De Memo-
rie van Toelichting, die de lIooà-
zakelijkheid betoogt dat de poenale 
sanctie welke ten opzichte van de 
bestuurders en commissarissen van 
naamlooze vennootschappen en co-
öperatieve vereenigingen bestaat, ook 
worde toepasselijk gemaakt ))oP de 
bestuurders van de andere in art. 
2 der faillissementswet genoemde 
lichamen", geeft de reden niet op, 
waarom hier van de terminologie 
van gemeld art. 2 wordt afgeweken. 

Het is duidelijk, dat alleen ver-
eenigingen of stichtingen die 

z\in, hier in aan-
merlnng kunnen komen. 

Eindel\jk meent de Raaà er ook 
hier op te moeten w\izen, dat het 
aanbeveling verdient, de artikelen 
in deze wet op te nemen, zooals zij 
na de wijziging in hun geheel zul-
len luiden. Vooral waar het bepa-
lingen geldt, wier inhoud, uit kracht 
van art. 211 Wetboek van Strafvor-
dering, in de strafvonnissen moeten 
opgenomen worden, komt het den 
Raad niet wenschelijk voor, rial de 
wet - met behulp van het woorrl,ie 

de Memorie van Toelichting , daarin 
bestaande dat in het eerste geval 
van art. 344 van het Wetboek van 
Strafrecht niet alleen de schuld-
eiseher of hij die als zoodanig zich 
voordoet, maar ook de schu ld enaar 
de .. strafbare persoon kan z\in, 
SChijnt op een misverstand te be-
rusten. De Memorie van Toelichting 
van het ontwerp van het Wetboek 
van Strafrecht toch omschrijft den 
inhoud van art. 371 ( = art. 344 
Wetboek van Strafrecht) in het 
daarboven gesteld opschrift als : 
))misdrijven b\i faillissement of in 
het vooru itzigt "an faillissement of 
geregtelijken boedelafstand door der-
den gepleegct" terwijl ook de in-
houd dier toelichting dnidelijk aan-
toont dat men daarbij alleen der-
den, niet den schuldenaar op het 
oog had. 

Overneming van de woorden van 
art. 2 der wet op het faillissement 
en de surséance van betaling, in 
plaats van vennootschap , maat-
schapp#, vereenigi.ng of stichting, 
gel\ik de Raad van State voorstelt, 
is niet wenschelijk. Wel is waar 
laat art. 2 van de wet op het fail-
lissement en de surséance van be-
taling de faillietverklaring van ver-
eenigingen alleen toe als zij rechts-
persoonlijkheid bezitten, maar of 
eene vereeniging dit karakter bezit 
en of zij mitsdien failliet verklaard 
kan worden, moet worden beoor-
deeld en beslist door den burger-
lijken rechter, die de faillietver-
klaring heeft uit te spreken. Met 
zijne beslissing moet dit punt vast-
staan, ook voor den strafrechter. 
Kiest men de redactie. die den Raad 
voorstelt, dan zal de strafrechter 
dit reeds door den burgerlijken 
rechter beslist punt nog eens zelf-
standig hebben te onderzoeken, 
waardoor de mogel\ikheid van te-

beslissingen, met de 
daaruit voortvloeiende nadeelige ge-
volgen, wordt geboren. Door toch 
de redactie van art. 2 der failhel.en-
wet in het Strafwetboek over te 
nemen, zou men de rechtsperRoon-
lijkheid tot een der elementen van 
het maken. Volgens de re-
dactie van het outwerp der invoe, 
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enz. - alleen vermeIrIt , hoe ))de 
aanvang" van een artikel moet wor-
den gelezen, of alleen aangeeft, 
welke woorden zullen vervallen: 

Alvorens de in de art. 7 en vol-
gende voorkOlnende overgangsbe-
palingen te behandelen, veroorlooft 
de Raad van State zich de op-
merking. dat het wellicht nuttig 
zou zijn in eene algemeene bepaling 
het beginsel uit te drukken, dat 
voor overeenkomsten vóór de in-
voering der nieuwe faillissements-
wet gesloten, de invloed der fail-
lietverklaring van eene der partijen 
op de wederzijdsche rechten en 
verplichtingen door de oude en niet 
door de nieuwe wet zal worden be-
heerscht in overeenstemming met 
het beginsel, gehuldigd in de wet 
van 16 Mei 1829 (Staatsblad n°. 29), 
houdende bepalingen op den over-
gang van de vroegere tot de nieuwe 
wetgeving. De Raad heeft hier be-

het oog op de artt. 37-41 
der nieuwe wet, alsmede op art. 135 
dier wet, in verband met de voor-
gestelde afschaffing van art. 1880 
2°. Burgerlijk Wetboek omtrent de 
rechten van den borg in geval van 
faillissement van den schuldenaar. 

ringswet zal de strafrechter alleen 
hebben na te gaan of er eene fail-
lietverklaarde vereeniging is, het-
geen het juiste standpunt schijnt 
te zijn. Ook buitendien is het raad-
zaam, aan den inhoud der artikelen 
van het Wetboek van Strafrecht 
niet meer te raken dan onvermij-
delijk is. 

Dat en waarom het geen aanbe-
veling zou verdienen de artikelen 
in deze wet op te nemen, zooals 
zij na de wijziging in hun geheel 
zullen luiden, is reeds bij de be-
handeling van het art. 2 [2] be-
handeld. Het beroep op art: 211 
Wetboek van Strafvordering schijnt 
niet afdoende. Wel bêpaalde art. 
211 van dat Wetboek, zooals het 
in 1838 is ingevoerd, dat de straf-
vonnissen, in geval van veroordee-
ling, moeten inhouden den tekst 
der wet welke wordt toegepast, 
maar dit artikel is, voor zooveel 
het hier behandeld onderwerp be-
treft, vervangen door art. 221 van 
het gewijzigde Wetboek van Straf-
vordering, waarbij alleen wordt voor-
geschreven vermelding van de ar-
tikelen der wet, welke worden toe-
gepast, niet van hunnen inhoud. 

Ten slotte van zijne opmerkingen 
bij dit artikel, wenschte de Raad van State eene algemeene bepaling 
uitdrukkende dat ))voor overeenkomsten vóór de invoering der nieuwe 
faillissementswet gesloten, de invloed der faillietverklaring van een der 
partijen op de wederzijdsche rechten en verplichtingen door de oude en 
niet door de nieuwe wet zal worden beheerscht". Aan dien wensch ge-
volg te geven, komt den ondergeteekende vrij berlenkelijk voor. Of be-
doelde rechten en verplichtingen door de oude of door de nieuwe wet 
worden beheerscht, behoort, naar het hem wil voorkomen, uitsluitend 
rlaarvan af te hangen of op het faillissement de ourle dan wel de nieuwe 
wetgeving van toepassing is. Beheersching dier rechten en verplichtingen 
steeds door de oude wel, als de overeenkomst is gesloten vóór de invoe-
ring der nieuwe, ook al is het faillissement uitgesproken na de invoering 
daarvan, zou tot schromelijke verwarring, ook tot onbillijkheid leiden, 
met name bij de verificatie. Deze zou dan, naar gelang van het 
van het sluiten der overeenkomst, voor overigens identieke vorrleringen 
verschillend worden. Wil men niet allerlei ingewikkelde quaestiën in het. 
leven roepen, dan moet men het stelsel aanvaarden, volgens hetwelk het 
faillissement in zijn geheel, dus ook de invloed daarvan op bestaande 
rechten en verplichtingen, wordt beheerscht, Of door de oude Of door de 
nieuwe wet volgens de eenvoudige onderscheidingen in art. 7 en vol-
genrIe van het ontwerp nedergelegd. 

Meer in het bijzonder rechtvaardigen de artikelen, die de Raad be-
paald op het oog had, de wenschelijk geachte bepaling niet. De artikelen 
37 en 38 zijn in de eerste plaats geschreven in het belang van hem met 
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wien de schuldenaar heeft gehanrleld. Art. 37 kent bem een recht toe, 
waarvan hij geen gebruik behoeft te maken, en dat hij naar de bestaande 
wet niet heeft. En tegenover een getailleerde is daarin niets onbillijks 
gelegen. Immers acht de curator nakoming van de overeenkomst niet in 
het belang van den boedel, hij zal zich daartoe niet bereid verklaren, 
en de wederpartij kan voor schadevergoeding als concurrent schuld eischer 
opkomen, evenals ook zonder deze bepaling, bij niet-nakomIng der over-
eenkomst. het geval zou zijn. Art. 38, dat nieuw recht schept, beoogt 
zoowel het belanO' van den boedel als van hem met wien de gefailleerde 
heeft gehandeld. De wijze waarop het aldaar behandelde onderwerp is !!e-
regeld, bevat voor- heide partijen eene zoo billijk mogelijke regeling. En 
datzelfde geldt van de artt. 39 en 40. Wat de in verband met art. 135 van 
het ontwerp voorgestelde afschaffing van art. 1880, 2'. Burgerlij)l: Wet-
boek betreft, ook daardoor wordt de borg niet van slechter conditie. Hij 
kan ingevolge laatstgemelde bepalingen vorderen Of ontheffing van zij ne 
verbintenis óf schadevergoeding. Wordt het eerste niet verleend, dan 
kan hij ook zonder betaald te hebben, in den boedel opkomen voor 
het bedrag waarvoor hij zich borg heeft gesteld . Maar hij kan dit, naar 
de meening van de meeste schr,jvers, en naar den ondergeteekende voor-
komt, ook naar goede rechtsbeginselen, alleen voor zoo verre de schuld-
eischer zelf zijne vordenng niet laat verifieeren , en het recht hiertoe kent 
ook art. 135 hem V·e. Er kan daarom, naar des ondergeteekenden be-
scheiden meening, geen wezenlijk bezwaar bestaan deze bepalingen ook 
toe te passen op overeenkomsten vóór de invoering der nieuwe faillisse-
mentswet gesloten. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 194 Wetboek van Strafrecht. Men achtte het duidelijker indien 

de wijzigingen van art. 194 in één lid van art. 6 van het ontwerp wer-
den te zamen gevoegd. 

Dat de opneming van de wijzigingen van art. 194 in twee leden 
tot eenige onduidelijkheid aanleiding zou kunnen geven, kan niet 
worden ingezien. 

In de eerste Memorie van Toelichting (bladz. 1 en 2 [zie hiervoor 
bI. 494]) werd uiteengezet, waarom het wenschelijk is naast faillissement 
de woorden »of van kenlijk onvermogen" te behouden, waar die thans 
in de wet voorkomen. Niettemin komen die woorden in de gewijzigde 
redactie niet voor. Men vroeg de reden hiervan. Mocht de Minister 
licht bezwaar hebben hier, waar eene nieuwe redactie van den aanhef 
van art. 194 in de wet wordt gebracht, het afgeschaft rechtsinstituut 
opnieuw op te nemen, zoo ware dit te ondervangen door de wijzig'ing 
alrlus te lezen : »In art. 194 worden achter »verklaard" de woorden: »of 
als bestuurder of commissaris eener in staat van faillissement verklaarde 
naamlooze vennootschap of coöperatieve vereeniging", vervangen door de 
woorden: )of als echtgenoot van een gefai lleerde, met wien hij in ge-
meenschap van goederen is gehuwd, of als bestuurder of commissaris 
eener in staat van faillissement verklaarde vennootschap, maatschappij, 
vereeniging of stichting". Men zou op die wijze het ken lijk onvermogen, 
evenals in de overige artikelen, slechts behouden, waar het reeds voor-
komt, zonder het in het ontwerp te noemen. 

Overneming van de in het Verslag voorgeste lde redactie op de 
daardoor aangevoerde gronden schijnt raadzaam. 
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De vraag werd gedaan , of, waar het ontwerp spreekt van ))gemee n-
schap van goederen", aan algeheele ge mee nschap moet worden gedacht , 
of ook aan die van winst en ve rlies. De eerste oplossing scheen de 
juiste. Niet alleen laten Titel VII en Titel VIII van het Boe k van 
het Burgerlijk Wetboek (in het bijzonder art. '199) moeilijk ee ne andere 
uitlegging toe, maar ook de ni eu we faillissementswet geeft tot die op-
vatting" aanleiding. Art. 194 W etboek van Strafrecht is de sanctie van 
art. 105 der nieuwe wet, waarin evenzeer van ))een in ge meenschap van 
goederen gehuwden echtgenoot" ge waagd wordt , terwijl daarentegen de 
aanhef van art. 63 dier wet luidt : )) Het faillissement van den in eenige 
gemeenschap van goederen gehuwden echtgenoot". Er wordt dus onde r-
scheid gemaakt tusschen ))ge meenschap van goederen" en ))eenige r,e meen-
schap van goederen", Zou de Minister er geen bezwaar in zien, indien 
inderdaad art. 105 der nieuwe wet tot algeheele ge mee nschap van goe-
deren moest beperkt geacht worden, zoodat dan ook de strafbepaling 
van art. 194 W etboek van Strafrec ht niet uitge breid zou kunnen worden 
tot den in gemeenschap van winst of verlies, of in ge mee nschap van 
vruchten en inkomsten gehuwden echtgenoot , die weigert de noodige 
inlichtingen te geven '! 

Het ware beter geweest , indien bij de behandeling' van de wet op 
het faillissement, naar aanleiding van de w\iziging duidelijkheidshal ve 
in de redactie van art. 63 dier wet aangebracht ') , ook eene daar-
mede overeenstemmend e in art. 105 der wet ware gemaakt. 
Thans bestaat tusschen beide artikelen een formeel verschil, immers 
een verschi l in redactie, terwijl een materieel verschil niet is bedoeld. 

Het terecht aangewezen verband, dat tusschen art. "194 van het 
W etboek "an Strafrecht en art. 105 der faillissementswet bestaat, laat. 
echter niet toe in het eerste artikel eene andere redactie te kiezen 
dan in het laatste artikel is aangenomen. Afgewacht zal moeten wor-
den , welke uitlegging aan art '105 de r faillissementswet, en in verband 
daarm ede aa n de voorgestelde bepaling van art. 194 W etboek van 
Strafrecht zal worden gegeven. B1\jkt dan een leemte te bestaan , dan 
zal daarin te zijner kunnen worden voorzien. 

De schrapping der woorden: ))of ze o\'ereenkomstig de wet te beëedi-
gen" hondt onmiddellijk verband met het gewijzigde recht. Tevens ver-
valt hierdoor evenwel de sanctie voor de verplichting tot het afleggen 
van den eed , bedoeld in art. 79g laatste lid van het W etboek van Koop-
handel , ook in die !{evallen, waarin dat artikel nog toepassing zal kunnen 
vinden krachtens de overgangsbepalingen' van art. 7 L 71 van ditontwerp. 
Bezwaar zag men hieri n eve nwel niet. W aar de wetgever voor de toe-
komst den eed van art. 798 Wetboek van Koophandel niet wenscht te 
handhaven, laat het zich verdedigen, ook het weigeren om dien eed af 
te leggen niet langer strafbaar te stellen in de gevallen, waarin hij nog 
kan worden gevorderd. 

De meening rlal de schrapping der aangehaalde woorden geen be-
waar oplevert , w(lrdt gedeeld. 

Artt. 340- 346 Wetboek van Strafj'echt. Waarom, aldus werd gevraagd, 
wordt het gehandhaafd, dat in deze artikelen wordt gemaakt 
tusschen kooplieden en niet-kooplieden '! Nu de faillissement swet de beid e 
categoriën op ééne lijn stelt, zagen vele leden daarvoor geen grond . Art. 

.1) Verslag der Commissie van Voorbereiding voor het ontwerp van wet op het 
faillissement en de surséance van betaling, ad art, 63 , i. f, 
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340 is uitsluitend op gefailleerde Iwoplieden tuepasselijk , terwijl het 
moeilijk is te verdedigen, dat deze, indien zij bijv. buitensporige verte-
ringen gemaakt hebben, in het algemeen strafbaarder zouden zijn dan 
een particulier, die vóór zijn hetzelfde deed. Bovendien, 
mocht de rechter in een concreet geval den delinquent schuldiger oor-
deelen, omdat deze koupman was, dan zou binnen de grenzen van 
het maximum een zwaardere straf kunnen oplel'lien . 001, zullen volliens 
het ontwerp tusschen de artikelen 341 en 346 verschilpunten blijven 
bestaan, ofschoon alle grond daarvoor is verdwenen. Te meer bevreem-
dend kwam het dezen leden voor, dat bij de invoering der nieuwe fail-
lissementswet dit verschil in het strafrecht wordt bestendigd, aangezien 
een der hoofdargumenten voor het niet onderscheiden in de nieuwe wet 
tusschen kooplieden en niet-kooplieden gelegen was in de moeilijkheid, 
om in de hedendaagsche maatschapP\i de grens, die het Wetboek van 
Koophandel tusschen de beide categoriën treIlt, aan te wijzen, en in de 
bezwaren, die zich naar aanleiding daarvan in de practijk hadden voor-
gedaan. De strafrechter zal bij behoud van de artt. 340, 341 en 346 tel-
kens moeten onderzoel,en, ot de gefailleerde al dan niet in den zin der 
wet koopman was. De strafrechter, meende men, moet niet voor deze 
moeilijkheid worden geplaatst '). 

Dit gevoelen ontmoette tegenspraak van de zijde van andere leden, die 
betoogden, dat de gelijkstelling van kooplieden en nietkooplieden ten 
opzichte van het faillissement geen invloed behoefde te oefenen op de 
evengenoemde artikelen van het Strafwetboek, aangezien deze met de 
regeling van het faillissement geen verband houden. De gronden, die er 
indertijd toe leidden , om het strafrecht in dit opzicht verschillend te 
maken voor handeldrijvenden en particulieren , z\in door de nieuwe wet 
niet aanl'etast. Waarom zal, om bij het aangehaalde voorbeeld te blijven, 
een particulier, die buitenspofJge verteringen maakte, strafbaar moeten 
word en, omdat de rechterlijke inbeslagneming en liquidatie van z\in boe-
del niet meer onder den naam van kenlijk onvermogen, maar onder dien 
van faillissem ent, en volgens eenigszins gewijzigde bepalingen, zal ge-
schieden'! Dat de faillieten wet geen onderscheid maakt tusschen koop-
lieden en niet-kooplieden, kan dus niet de grond zijn voor de hier aan-
bevolen verandering in het strafrecht, en derhalve zou deze - gesteld 
zij ware op zich zelve wenschelijk - vallen buiten het I,ader van het 
wetsontwerp. Doch ook die wenschelijkheid zelve werd door sommige 
leden in twijfel getrokken. De handel heeft meer behuefte aan krediet 
dan het verkeer buiten den handel, en er pleit dus veel voor, tegen 
misbruik van krediet scherpere strafbepalingen te maken ten aanzien van 
kooplieden, dan van niet-kooplieden. Eene verandering in het strafrecht 
te brengen, omdat enkele niet-kooplieden met kooplieden zijn gelijk te 
stellen, achtten deze leden niet raadzaam. Men vergete ook niet, dat het 
onderscheid in quaestie overigens in onze wetgeving blijft g'ehandhaafd , 
b\iv. in art. 6 van het Wetboek van Koophandel en in art. 586 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

De gevoerde tegenspraak van de zijde van andere leden wordt al-
leszins juist geacht. Daaraan moge het volgende worden toegevoegd. 
De bewering dat het moeilijk ware te verdedigen , dat gefailleerde 
kooplieden, indien zij bijv. buitensporige yerteringen gemaakt .hebben, 
in het algemeen strafbaarder zouden zIJn dan een partICulier, die 
vóór zijn faillissement hetzelfde deed, behoort thans en te dezer plaatse 
buiten beschouwing te blijven. Immers naar het bestaande recht is 

1) Men vergelijke o. a. het gesprokene in de Zitting van 18 April 1893 [Zie hier· 
voor bI. 55 en vlg.]. 
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in het gestelde geval de koopman wel, de particulier in het geheel 
niet strafbaar. En welke de reden voor die onderscheiding, bij de 
invoering van het Wetboek van Strafrecht te recht of te onrecht 
gemaakt, moge zijn, zeer zeker heeft zij niets te maken met het 
door de wet op het faillissement op te heffen verschil in den naam 
waaronder en de wijze waarop de gerechtelijke inbeslagneming en 
liquidatie · van den boedel van een koopman en van dien van een 
particulier voortaan zullen plaats hebben. De hier aanbevolen veran-
dering, ook al ware zij wenschelijk , zoude derhalve vallen buiten 
het kader van het wetsontwerp, daarin dus misplaatst zijn. 

Minder juist is de bewerIng, dat een der hoofdargumenten voor 
het niet onderscheiden in de nieuwe wet tusschen kooplieden en niet-
kooplieden zou gelegen zijn in de , om in de hedendaag-
sche maatscha ppij de grens, die het Wetboek van Koophandel tusschen 
de beide categoriën trekt, aan te wijzen. 

Immers, wel werd die moeilijkheid in het algemeen niet ontkend, 
maar blijkens de geschiedenis der wet ') is het hoofdargument : lldat 
er geen voldoende grond bestaat waarom de wet bij het onvermogen 
van kooplieden andere voorzieningen zoude voorschrijven dan bij dat 
van niet-kooplieden." 

De moeilijkheid voor den strafrechter om, bij behoud van de artt. 
340, 341 en 346, telkens te moeten onderzoeken, of de gefailleerde 
al dan niet in den zin der wet koopman is, wordt dan ook door de 
nieuwe wetgeving op het faillissement niet geschapen. Opheffing daar-
van, ware zij wenschelijk , zou dus de grenzen dezer wetsvoordracht 
overschrijden. 

Niet alleen in de hierboven genoemde artikelen, maar ook in de 
artt. 168 en 1919 van het Burgerlijk Wetboek en 10 van het Wet-
boek van Koophandel e. a. blijft overigens het onderscheid in quaestie 
gehandhaafd. 

In het bijzonder werd hierbij nog van gedachten gewisseld over de 
mogelijkheid, om art. 340, 30., toepasselijk te verklaren ook op niet-
kooplieden. Terwijl men eenerzijds van oordeel was, dat men lIiet kan 
straffen dengeen , die de boeken, welke hij gehouden heeft, niet in . on-
geschonden staat te voorschijn brengt, wanneer die persoon in de wijze 
van boekhouding geheel vrij en zelfs tot het houden van eenig boek niet 
verplicht was, werd dit gevoelen anderzijds met nadruk bestreden. Art. 
340, 3°. , legt slechts de verplichting op, om, indien boeken gehouden 
zijn, deze in ongeschonden staat te voorschij n te brengen, en nu zagen 
deze leden niet in, waarom men den particulier, die in staat van fail-
lissement is verklaard, zou veroorloven de boeken, die hij gehouden 
heeft, achter te houden of te schenden. Strafbaar zal hij zijn, wanneer 
hij weigert of nalatig blijft de noodige inlichtingen te geven (art. 194 
Wetboek van Strafrecht), waarom moet hem dan de vrijheid gelaten 
worden om straffeloos de ovedegging van boeken - wellicht de 
beste, meest afdoende inlichtingen - te weig'eren 'I Wel is waar zal de 
particulier somtijds in de gelegenheid zijn zich, ook al werd art. 340, 

op hem toelJasselijk, voor straf te vrijwaren door te' verklaren, dat 
hij geen boeken gehouden heeft; maar, al zou het bewijs niet altijd te 
leveren zijn, de strafbaarheid van het achterhouden of schenden der 
boeken blijft daarom dezelfde. 

In de. gedachten wisseling over de mogelijkheid en de wenschelijk-

1) Memorie van Toelichting van het ontwerp van wet op het faillissement en de 
snrséance van betaling, blz. 3 [Zie hiervoor bI. 27]. 
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heid om art. 340, 30 " toepasselijk te verklaren op niet-kooplieden, 
behoeft te dezer plaatse niet getreden te worden, omdat, wat daar-
van zij, de daartoe vereischte wetsaanvulling niet in het minste ver-
band zou staan met de wijzigingen, die door de nieu we wet op het 
fai llissement worden vebracht in de wijze van inbeslagneming en 
liquidatie van den boedel van den insolventen niet-koopman, en der-
halve in deze wetsvoordracht ten eenen male misplaatst zou zijn. 

Verscheidene leden betoogden, dat art. 341, 30., Wetboek van Straf-
recht niet ongewijzigd gehandhaafd kan blijven, naast de art!. 42 en 47 
der nieuwe wet '). Immers volgens laatstgenoemde bepaling kan een ,be-
roep op de nietigheid van de voldoening door den schuldenaar aan eene 
opeischbare schuld alleen worden gedaan, wanneer wordt aangetoond, 
hetzij dat hij die de betaling ontving, wist dat het faillissement van den 
schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het g'evolg 
was van overleg tusschen den schuldenaar en den schuldeischel' , ten 
doel hebbende laatstgenoemde dool' die betaling boven andere schuld-
eischers te begunstigen. In het algemeen dus is de voldoening aan eene 
opeischbare schuld onaantastbaar, 'ook al geschiedt deze op een oogen-
blik, waarop zoowel de debiteur als de crediteur wisten, dat de debi-
teur niet meer in staat was zijne schuldeischers allen ten vo lle te be-
talen. In strijd daarmede is evenwel het strafrecht. Artt. 341, 30., en 
346 bedreigen in een zoodanig g;eval , ook volgens de jurisprudentie van 
den Roogen Raad, straf tegen den gefailleerde - respecti evelijk den 
in staat van kenlijk on vermogen verklaarde - ter zake van ongeoorloofde 
bevoordeeling van een der crediteuren. Moet men bovendien de inter-
pretatie van den Roogen Raad bij arrest van 26 October 1891 (Week-
blad van het Recht n°. 6099) aan art. 344 W etboek van Strafrecht ge-
geven, aanvaarden, zoo is in het onderstelde geval ook de crediteur, die 
de betaling van de opeischbare schuld aannam, strafbaar ter zake van 
het in het vooruitzicht van een faillissenlent onttrekken van eenig goed 
aan den boedel. Een dergelijken strijd tsuschen civiel- en strafrecht wensch-
ten deze leden niet. Er moet geen straf bedreigd worden tegen hande-
lingen, waarvan de rechtsg'eldigheid onbetwistbaar vaststaat. Art. 341, 
3°. gaat van een anderen gedachtengang uit dan de bedoelde artikelen 
der nieuwe wet. Ret strafrecht kan strenger Z\in dan het burgerlijke 
recht. Nietigheid eener handeling' zonder strafbepaling komt vuor, maar 
bestraffing eener volkomen rechtsgeldige handelin :,( scheen onjuridisch. 

Deze beschouwing lokte tegenspraak uit van de zijde van andere leden, 
die zich aansloten bij hetgeen omtrent deze quaestie in de eerste Memorie 
van Toelichting is aangeteekend. In het bijzonder woog bij hen het ar-
gument, dat eene strafbepaling voor den debiteur , die zijne overige cre-
diteuren benadeelde door aan één crediteur diens opeischbare vordering te 
voldoen op een oogenblik, waarop het faillissement onafwendbaar was , 
gehandhaafd kan blijven, naast de geldigverklaring van de voldoening 
aan die schuld, en wel dit laatste in het belang van den cred iteur, 
wiens kwade trouw niet is bewezen. Het doen der betaling blijft on-
rechtmatig, maar het aannemen daarvan kan rechtmatig zijn, en dan redt 
dit laatste vermogensrechtelijk de geheele handeling, onverminderd de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van den debiteur. Iets analoogs. vindt 
men in den opzettelijk in strijd met de waarheid afgelegd en beshssen-
den eed in een ei viel proces. Ook deze eed, waartegen straf IS bedreigd, 
is civielrechtelijk geldig. 

I) Men vergelijke de literatuur in het Weekblad van het Recht vau 13 December 
1893 nO. 6422. 
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De tegenspraak van de zijde van »andere leden" gevoerd tegen de 
bewering dat art. 341, 30., Wetb. van Strafr. niet ongewijzigd be-
houden zou kunnen blijven naast de artt. 42 en 47 der nieuwe wet 
op het faillissement, wordt juist geacht. Het kan inderdaad niet 
worden ingezien waarom iemand niet strafrechtelijk vervolgd zou 
kunnen worden, ofschoon de daad ten aanzien van een ander, die te 
goeder trouw heeft gehandeld , hare burgerrechtelijke gevolgen behoudt. 

In het bedoelde geval betaalt de schuldenaar eene opeiachbare schuld 
op een tijdgtip waarop hij wist dat zijn faillissement niet kon word en 
voorkomen en hij doet dit ter bedTiegelijke veTkorting van de rech-
ten zijner (overige) schuldeischers. 

Zoodanige handeling kan en moet strafbaar zijn. Maar de persoon 
die de betaling dezer opeischbare schuld aannam, wist ni.et dat het 
faillissement van zijn schuldenaar reeds was aangevraagd en evenmin 
bestond er tusschen hem en zijn eenig overleg om hem 
boven andere schuldeischers te begunstigen. Hij bedreef dus geenerlei 
strafwaardige daad en handelde te goeder trouw. Daarom is hij vol-
gens de nieuwe wet ook niet verplicht het in betaling ontvangene 
terug te geven. 

Om die reden zagen deze leden geen aan leiding om art. 341 , 3'., en 
art. 346 nader in overeenstemming te brengen met art. 47 der nieuwe 
wet. Ten aanzien van art. 344 , 1"., maakten zij intusschen eene reserve. 
Mocht inderdaad, gelijk door de eerste groep van leden werd beweerd , 
art. 344, 1°., toepasselijk zijn op den schuldeischel' die de betaling van 
eene opeischbare schuld aanneemt , wanneer hij weet dat zijn debiteur 
niet meer in staat is de overige crediteuren ten volle te voldoen, dan 
zouden er termen zijn om dit artikel te wijzigen, daar dan werkelijk 
zou bestaan de beweerde strijd tusschen strafrecht en civiel recht. Immers 
dan zouden strafbaar kunnen zijn beide de personen, tusschen wie eene 
vermogensrechtelijk volkomen onaantastbare handeling plaats greep. Deze 
leden bleven evenwel de juistheid dezer interpretatie van art. 344, 1°. , 
in twijfel trekken. Het oogmerk om te handelen ter bedriegelijke ver-
korting van de rechten der crediteuren, behoeft geenszins aangenomen 
te worden bij den crediteur, die de betaling van eene opeischbare vor-
dering aanneemt, op een oogenblik waarop hij kennis draagt van de 
benarde omstandigheden van zijn debiteur. In het aangehaalde arrest van 
den Hoogen Raad was dat oogmerk als feitelijk' bewezen aangenomen. 

Ter voorkoming van den strijd tussc hen strafrecht en civielrecht , 
die zou kunnen voortvloeien uit de bedoelde interpretatie van art. 344, 
wordt voorgesteld in n'. 1 van dit artikel de woorden: »eenig goed 
aan den boedel onttrekt, in het laatste geval in(lien het failissement 
of de boedelafs tand is gevolgd;" te vervangen door: »indien het fail-
lissement of de boedelafst.and is gevolgd, eenig goed aan den boedel 
onttrekt, of betaling aanneemt hetzij van eene niet opeischbare schuld 
hetzij van eene opeischbare schuld, in het laatste geval wetende dat 
het faillissement van den schuldenaar reeds was aa ngevraagd of ten-
gevolge van overleg met den schuldenaar ;" . 

A l' tt. 340 en 341 W etboek van Strafrecht. In het stelsel der Regeering 
scheen s<.: hrapping der woorden »of tot gerechtelijken boedelafstand is 
toegelaten" misplaatst. Dezelfde gronden, die op bladz. ,'1 en 2 der eerste 
Memorie van Toelichting voor het behoud van de woorden »kennelij k 
onvermogen" worden aangevoerd, gelden evenzeer voor de handhaving 
van de woorden, waarvan de schrapping hier wordt voorgesteld . 
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De bedoelde woorden zijn gehandhaafd. 

Artt. 342 en 343 Wetboek van Strafrecht. Gevraagd werd, of de aan-
hef van deze artikelen niet gewijzigd moet worden in den geest van de 
nieuwe lezing van art. 442 , 2". volgens het ontwerp. Waarom moeten 
deze strafbepalingen niet uitgebreid worden tot de bes tuurders of com-
missaris8en van alle in art. 2 der nieuwe genoemde 
lichamen 'I 

De bedoelde uitbreiding zou de grenzen die aan deze wet behooren 
gesteld t,e worden, overschrijden en zou ook geen verband houden 
nJet de nieuwe lezing van art. 442, 20. volgens het ontwerp. 

Naar geldend recht kunnen de in art. 2 der nieuwe faillissements-
wet genoemde lichamen, die /liet behooren tot de lichamen bedoeld 
in de artt. 342 en 343 van het W etboek van Strafrecht, evenzeer als 
de individueele niet-koopman, in staat van kenlijk onvermogen wor-
den verklaard en tot gerechtelijken boedelafstand worden toegelaten. 
Toch heeft de wetgever bij de vaststelling van het Wetboek van Straf-
recht het niet wenschelijk geoordeeld ten opzichte van bedoelde 
lichamen eene strafbepaling op te nemen als ten opzichte van den in-
dividueelen niet-koopman in art. 34ü van dat wetboek voorkomt, eene 
bepaling die overeenstemt met art. 343, 1°.-30., en art. 341,1°.-30., 
en ten opzichte van den individueelen niet-koopman zelfs geen be-
paling opgenomen die correspondeert met de artt. 342 en 340. En nu 
ware het in strijd met het kader dezer invoeringswet, strafbepalin-
gen in het leven te roepen die, indien zij al noodig mochten zijn, 
dit niet zijn tengevolge van de invoering der nieuwe wetgeving op 
het faillissement. 

Vergelijking met art. 442, 2" , gaat ten deze niet op. 
Naar geldend recht kan, niettegenstaande art. 442, 1°., het niet 

uitdrukkelijk zegt, die bepaling alleen van toepassing zijn op den 
individueelen koopman, om de eenvoudige reden dat naar dat recht 
alleen hij, niet de ni tt-koopman , de rechtsweldaad eener surséance 
van betaling kan erlangen. Zal naar de bedoeling des strafwetge-
vers die beperking moeten blijven bestaan, ook dan wanneer inge-
volge de nieuwe faillissementswet ook de niet-koopman surséance 
van betaling zal kunnen erlangen 'I Dit de geschiedenis der bepa-
ling valt het niet af te leiden. De Memorie van Toelichting tot 
art. 442 rechtvaardigt zelfs eene ontkennende beantwoording, Daarom 
ook behoeft art. 442, 10., geen wijziging, Maar dan ook behoort art. 
442, 2'., na de invoering der nieuwe faillissementswet , van toepas-
sing te zijn niet alleen op de daar bedoelde lichamen, maar op alle, 
ook niet commercieele, lichamen, die ingevolge die wet surséance 
van betaling kunnen erlangen, omdat voor onderscheiding in dit 
opzicht tusschen den natuurlijken persoon en den rechtspersoon 
geen grond bestaat. De daartoe strekkende wijziging van art. 442, 
2°. , staat derhalve in onmiddellijk verband met de nieuwe wet; van 
de bedoelde uitbreiding van de artt.342 en 343 zou dit niet gezegd 
kunnen worden. 

Art. 344 Wetboek van .Stra(1·echt. De opmerking werd gemaakt, dat 
dit artikel eene aanzienl\ik ruimere strekking verkrijgt, daa;r het in het 
vervolg niet langer straf bedreigt tegen de bedrieglijke verkorting van 
de rechten der schuldeischers van kooplieden, maar tegen die van de 
rechten der schuldeischers van alle gefailleerden, ook van particulieren. 
Waar de Minister in dezen geheelen titel het bestaand onderscheid ten 

3ó 
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aanzien van kooplieden en niet-kooplieden wil handhaven, achtten som-
migen het niet II-'eheel consequent ten aanzien van de schuJdeischers van 
beide categorieën nat onderscheid op te heffen. Is dit bovendien wel 
overeen te brengen met de meening, in de eerste Memorie vau Toe-
lichting uitgesproken, dat niet incidenteel van deze invoeringswet be-
hoort te worden gebruik gemaakt »om ook aan het faillietenrecht vreemde 
veranderingen of ingrijpende partieele verbeteringen aan te brengen 'I" 
(bladz. 5 del' eerste Memorie van Toelichting , [zie hiervoor bI. 5351). 

Ook bij dit artil,el zag men de noodzakelijkheid niet in om de woor-
den, die betrekking hebben op den gerechtelijken boedelafstand, te 
schrappen. 

De redactie werd niet gelukkig II-'eacht. Het scheen twijfelachtig of de 
lezing: Dart. 344, 1·., wordt gelezen" wel juist is, nu aan 1·. een aan-
hef voorafgaat, die ongewijzigd hlijft. Aangezien toch ook een andere 
wijziging in het artikel wordt gebracht, werd als het eenvoudigst aan-
bevolen het geheele nieuwe art. 344 in het ontwerp op te nemen. 

Wel zal dit artikel eene ruimere strekking maar daarin 
schijnt geene overwegende reden gelegen de daartoe betrekkelijke 
wijziging in het artikel niet aan te brengen. . 

Het artikel maakt inderdaad , ingevolge zijne bewoordingen, een 
onderscheid ten aanzien van de schuldeischers van kooplieden en de 
schuldeischers van niet-kooplieden, maar dat de strafwetgever dat 
onderscheid zou gewild hebben , daarvan blijkt uit de geschiedenis 
van het artikel niet. Integendeel, uit hetgeen in de Memorie van Toe-
lichting ad art. 346 aan het slot voorkomt, mag veeleer afgeleid wor-
den, dat zoodanig onderscheid met. de bedoeling des strafwetgevers 
niet strookt. 

De woorden, die betrekking hebben op den gerechtelijken boedel-
afstand, blijven behouden. 

De redactie is met het bovenstaande in overeenstemming gebracht. 
Art. 344, zooals het na de daarin gebrachte wijzigingen zal luiden , in 
zijn geheel in het ontwerp op te nemen, wordt niet noodig en der-
halve niet wenschelijk geacht. 

Art 346 Wetboek van Strafrecht. Zooals hierhoven is aangeteekend , 
wenschten vele leden art. 346 naast art.:34 t niet te behouden. Intusschen 
ook al hleef art. 346 hestaan , zoo moet in ierler geval, meende men, 
het slot in overeenstemming gehracht worden met art. 341, 3°. 

Verder was I1)en van oordeel, dat het kenlijk onvermogen in het artikel 
behoort behouden te hlijven, op de gronden daavoor in de eerste Me-
morie van Toelichting aangevoerd. 

Orr,trent den wensch om art. 346 niet te behouden, wordt ver-
wezen naar het hierboven aangeteekende. 

Het slot van art. :i46 is in overeenstemming gebracht met art. 341, 3°. 
Waar gemeld art. 346 toch reeds wijziging behoeft, bestaater geen 

bezwaar om, ook al valt dit strikt genomen niet binnen de grenzen 
van dit wetsontwerp, hel niet wel te rechtvaard igen onderscheid , 
waarvoor in de geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht geen 
enkele grond is aan te treffen, en rlie dus op eene onwillekeurige 
vergissing Fchijnt te berusten, op te heffen. 

Het kenlijk onvermogen is in het artikel behouden. 

G. O. art. 6 = art. 6 der wet. 
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Verslag der Eerste Kamer. Àntwoord Regeering. 
In de Memorie van Toelichting tot 

het oorspronkelijk wetsontwerp [vgl. 
hIervoor bI. 494] weid voor het daarin 
aangenomeu beginse l om geene arti-
kelen te wijzigen, alléén op grond dat 
daarin van »gerechtelijken boedel-
afstand" of van »kennelijk onver-
mog'en" gesproken wordt, de in het 
Voorloopig Verslag vermelde reden 
aanl<evoerd, dat die woorden van-
zelf hunne beteekenis verliezen bij 
invoering del' faillissementswet. 
Maar dit was blijkens die Memorie 
van Toelichting niet de een ige re-
den voor het ongewijzigd behoud 
der bedoelde artikelen. Aldaar wordt 

Bij deze wet is in beginsel aan-
genomen geene artikelen alléén op 
grond dat< daarin van »gerechtelij-
ken boedelafstand" ofvan »kennelijk 
onvermogen" gesproken wordt , te 
wijzigen, daar die woorden van zelf 
hunne beteekenis verliezen b\i in-
voerinl< der faillissementswet. Waar 
nu echter sommige artikelen, waarin 
die uitdrukkingen voorkomen, om 
andere redenen worden gewijzigd , 
zooals artt. 344 en 346 van het 
W etboek van Strafrecht, hadden, 
meende men, die uitdrukkingen 
tevens moeten vervallen en in geen 
geval opnieuw moeten worden op-
genomen . I er tevens op gewezen, dat uitdruk-

kelijke afschaffing der aangehaalde 
woorden minder gewenscht ware, )Jin zooverre zij nog in sommige ge-
vallen toepassing kunn e vinden in betrekkir'g tot verklaringen in staat 
van on vermogen, gevorderd of uitgesproken vóór het in wer-
king treden der nieuwe wet". Dit laatste geldt met betrekkinl< tot de 
artikelen 344 en 346 van het Wetboek van Strafrecht. Toepassir.1< van 
die artikelen kan nog na de invoering der faillissementswet wenschelijk 
zijn, niet alleen indien een gerechtel\ike boedelafstand of een kenlijk 
onvermogen bij de inwerkingtred ing dier wet nog aanhangig is, maal' 
zelfs indien vóór het in werking treden dier wet de gerechtelijk e boedel-. 
afstand of het kenlijk onvermogen reeds geheel is afgewikkeld. Met het 
oog hierop behoorde n de meergemelde woorden in alle uan!('ehaalde ar-
tikelen te worden behoud en en, voor zooverre wijzlginF dier artikelen 
dit noodig' maakt, opnieuw Ie worden opgenomen. 

Artikel 7. 
Op aangiften, verzoeken of requisitoren tot faillietverklaring 

ten tijde van het in werking treden der nieuwe wetgeving aan-
hangig, en op de faillissementen, waarin op dat tijdstip door 
de curators nog niet overeenkomstig artikel 849 of artikel 885 
van het Wetboek van Koophandel rekening en verantwoording 
is afgelegd, is b\j uitsluiting de oude wetgeving van toepassing, 
met uitzondering van de artikelen 850, 887 en 892-898 van 
het Wetboek van Koophandel. 

Het faillissement eindigt zoodra het vonnis, waarbij de ho-
mologatie van een akkoord is verleend, in kracht van gewijsde 
is gegaan of de curators overeenkomstig artikel 885 van het 
Wetboek van Koophandel zijn ontslagen . 

In het laatste geval herkrijgen de schuldeischers voor hunne 
vorderingen, in zoo verre deze onvoldaan zijn gebleven, hunne 
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rechten van executie op de goederen van den schuldenaar. 
Nadat het faillissement is geëindigd, kan de schuldenaar, 

overeenkomstig de artikelen 206-212 van de wet op het fail-
lissement en de surséance van betaling verzoek tot rehabilitatie 
doen. Van het vonnis, waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, 
geschiedt geene aanteekening in het in artikel 19 dier wet be-
doelde register. Te dien aanzien blijft artikel 899 van het Wet-
boek van Koophandel van toepassing. 

O. R. O. I. Art. 7 (245). Op aangiflen , verzoeken of requisitoiren tot 
faillietverklaring op den dag \'an het in werking treden der nieuwe 
wetgeving aanhangig, en op de faillissementen, waarin op dat 
tijdstip door de curators nog niet overeenkomstig artikel 849 of 
artikel 885 van het W etboek van Koophandel rekening en ver-
antwoording is afgelegd , is bij uitsluiting de oude wetgeving var. 
toepassing , met uitzondering van cl e artikelen 850, 887 en 892- 899 
van het Wetboek van Koophandel. 

Het faillissement eindigt zood ra het vonnis, waarbij de homo-
logatie van een akkoord is verleend, in kracht van gewijsde is 
gegaan of de curators overeenkomstig artikel 885 van het Wetboek 
van Koophandel zijn untslagen. 

In het laatste geval herkrijgen de schuldeischers voor hunne 
vorderingen, in zooverre deze onvoldaan zijn gebleven, hunne 
rechten van executie op de goederen van den schuld enaar. 

Nadat het faillissement is geëindigd , kan de schuldenaar, over-
eenkomstig de artikelen 206-212 van de wet op het faillissement 
en de surséance van betaling verzoek tot rehabi litatie doen . Van 
het vonnis , waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, geschiedt 
geene aanteekening in het in artikel 19 dier wet bedoelde register. 

O. R. O. 11. Art. 7 =: art. 7 del' wet. 

Memorie van Toelichting. 
I . Artt. 7-13. Het faillissement, waartoe vóór het inwerking treden 

van de nieuwe wetgeving aangifte, verzoek of requisitoir is gedaan , be-
hoort overeenkomstig de bepalingen der thans geld ende wetgeving te 
wo.rden berecht en afgewikkeld, zoowel wat betreft de formeele zijde 
daarvau, de eigenlijke faillissementsprocedure, als wat aangaat de mate-
rieele zijde, de materieelrecht el\ike gevo lgen der faillietverklaring. Jn 
het faillissement werken form eel en materieel recht te zeer op elkander 
in , dan dat zij gevoegelijk naar eene ven;chillende wet beoordeeld zouden 
kunnen worden. Volkomen hetzelfde geldt voor het kenlijk onvermogen 
waartoe de vordering. den gerechtelijken boedelafstand en de surséance 
van betaling waartoe het verzoek is gedaan, vóór het in werkingtreden 
der nieuwe wetgeving. De overgangsbepalingen zouden dus van zeer eell-
voudiil'en aard kunnen zijn. leverden niet wat faillissement betreft de 
artikelen 887 en van het W etboek van Koophandel en wat 
kenlijk onvermogen aangaat artikel 899 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering groote moeilijkheden op. De onduidelijkheid dier artikelen in 
onderling en in verband met de artikelen 885 W etboek van 
Koophandel en 897 Wetboek van Burgerlijke maakt het 
onmogelijk met zekerheid te zeggen, wanneer de staat van 
en kenlijk onvermogen naar geldend recht eindigt. Alleen dit is zeker 
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dat, overeenkomstig artikel 885 Wetboek van Koophannel en artikel 897 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met artikel 885 
Wetboek van Koophandel , het faillissement en het kenlijk onvermogen 
door het ontslag van den curator feitelijk een einde nemen. Onzeker en 
betwist is het of niet rechtens het faillissement eerst eindigt door reha-
bilitatie, terwijl het kenlijk onvermogen, bij het niet tot stand komen 
van een akkoord, eerst eindigt door opheffing' overeenkomstig artikel 899 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Aan dien onhoudbaren toe-
stand moet een einde gemaakt worden voor alle faillissementen en voor 
elk verklaard kenlijk onvermogen, afgewikkeld of af te wikkelen onder 
de heerschappij van de oude wet"eving en niet officieel beëindigd door 
homologatie van een akkoord. door rehabilitat.ie of opheffing overeen-
komstig artikel 899 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit wordt. 
voorgesteld, door voor alle fail1issementen en voor elk verklaard kenlijk 
onvermogen, feitelijk doch niet officieel afgewikkeld vóór het in wer-
kingtreden ner nieuwe wetgevinll", en voor alle faillissementen en voor 
elk verklaard kenlijk onvermogen, alsnog nà dit in werkingtreden onder 
de heerschappij van de oude wetgeving at te wikkelen. aan te wijzen 
op welk oogellblik ze rechtens een einde zullen nemen. Het eerste wordt 
gedaan in de artikelen 8 eH 10 [8 en 10], het tweede in de artikelen 
7 en 9 L 9]. Aan een gebiedenden eisch. van rechtszekerheid zal daarmede 
voldaan worden. 

Art. 7. Dit artikel handelt 'over faillissementen op den dag van het 
in werkingtreden der nieuwe wetgeving nog uit te spreken of zoowel 
feitelijk als rechtens aanhangig, waarin met andere woorden ae curators 
nog in functie zijn. Deze zullen officieel eindigen dour de homologatie 
van een akkoord of in geval van insolventie door de rekening en ver-
antwoording der curators. Het is dat in verband daarmene de 
bestaande bepalingen omtrent de rehabilitatie, het officieele middel van 
faiIlissementsbeëindiging naar geld end recht, op deze faillissementen lJiet 
van toepassing konden blijven. 

Het derde lid van het voorgestelde artIkel laat omtrent de rechten van 
de schu ldeischers niet den minsten twijfel bestaall , terwijl het vierde 
lid den schuldenaar de gelegenheid opent overeenlwmstig de bepalingen 
van de nieuwe wet rehabilitatie te verkrijgen. 

11. Ingevolge het laatste lid van art. 7 zal in de daar bedoelde gevall en 
van het vonnis, waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, geene aan tee 
kenip.g geschieden in het in art. 19 der faillissementswet bedoelde regis-
ter. Toch kan de gprehahi liteerde schuld enaar bij zoonanige inschrijving 
belang hebben. De aan geme lnlin toegevoegde zitlsnene opent hem daartoe 
de gelegenheid In verhand daarmede is in het eerste lid van het artikel 
het cijfer )899" veranderd in »898". Op gelijken grond berust de aan 
het vierde lid van art. 8 181 toegevoegde zinsnede. 

Voor het overige veroorlooft de ondergeteekende zich voor de uiteen-
zetting van de gronden waarop dit rust, zich te gedragen 
naar de toelichtende memorie die het bij de eerste aanbieding vergezelde. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 7. Twee vragen heeft dit ar-

tikel bij den Raad van State doen 
In . de eerste plaats, of het 

wel is, de oude wetge-
ving toepasselijk te verklaren op 
aangiften, verzoeken of requisitoren 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 7. In verband met de eerste 

vraag van den Raad van State is 
de ondergeteekende van meening 
dat de waarb\i de toepas-
selijkheid van de oude of de nieuwe 
wetgeving wordt afhankelijk gesteld 
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tot faillietverklaring, welke op den 
<'lag van het in werking treden der 
nieuwe wetgeving aanhangig zijn. 
Wordt - wenscht <'Ie Raad te vra-
gen - hiermede het terrein van 
het transitoire recht niet meer uit-
gebreid dan noodig is'! Ware het 
niet . beter in gevallen 
waarin de faillietverklaring eerst 
wordt uitgesproken na<'lat de nieuwe 
wet in werking getre<'len is, ook <'Ie 
nieuwe wet toepasselijk te verkla-
ren'! Is op <'I en dag van het in wer-
l,in!! treden der nieuwe wetgeving 
reeds eene beschikking genomen 
(zij het dan ook eene afwijzende 
beschikking behoudens het recht 
van hooger beroep), dan behoort 
ongetwijfeld de oude wet uitsluitend 
te gelden. 

De tweede vraag betreft de her-
opening van het faillissement na 
insolventverklaring des boedels. 

Daaromtrent bevat dit artikel 
geene voorziening en wordt ook in 
de Memörie van Toelichting niets 
gezegd. 

Het geldt hier de vraag, of in-
dien - na<'lat de vereffening des 
boedels onder werking van de oude 
wetgeving heeft plaats gehad -
zich na het in werking treden <'Ier 
nieuwe wet een der gevallen voor-
doet, waarvan in de artt. 886 en 
887 Wetboek van Koophandel sprake 
is, die artikelen zullen kunnen toe-
gepast worden, <'Ian of uitsluitend 
de nieuwe wet - welke in art. 194 
alleen voorziet in een soortgelijk ge-
val als waarvan art. 886 spreekt 
- zal moeten gelden. 

Vermits het niet wenschelijk is, 
dat te dien aanzien onzekerheid 
besta, ware eene uitdrukkelijke be-
paling daaromtrent in art. 7 niet 
overbodig. 

van het tijdstip van de aangifte, 
het verzoek of het requistoir tot 
faillietverklaring, behoort gehand-
haafd te worden. Eene aangifte of 
een verzoek gedaan en een requi-
sitoir genomen onder en dus krach-
tens de oude wetgeving, behoort 
naar <'Iie en niet naar eene an-
<'Iere wetgeving te worden beoor-
deeld. Werd 's Raads voorstel 
gevolgd, dan zou, om één voor-
beeld te noemen, aan de bepa-
ling dat niet-kooplieden failliet ver-
klaar<'l kunnen worden, feitel,jk 
terugwerken <'Ie kracht tot op het 
tijdstip der aangifte enz. worden ver-
leend. Het weinig rationeele gevolg 
daarvan zou zijn, dat bijv. een ver-
zoek tot faillietverklaring van een 
niet-koopman gedaan onder en dus 
krachtens de oude wetgeving , niet-
tegenstaande het naar die wetgeving 
afgewezen zou moeten worden, des-
niettemin voor toewijzing vatbaar 
zou zijn. En wat zou moeten gelden 
ten opzichte van eene vordering 
tot verklaring in staat van kennelijk 
onvermogen onder de ou<'le wetge-
ving gedaan en tijdens <'Ie in \'oering 
der nieuwe wetgeving nog aanhan-
gig 'I De logische consequentie van 
's Raads voorstel zon zijn. dat dan 
ook op die vorderingen de nieuwe 
wetgeving zou moeten wor<'len toe-
gepast. Een goeden rechtsgrond tot 
onderscheiding ten deze heeft de 
ondergeteekende althans niet kun-
nen vinden. De Raad zelf heeft trou-
wens tegen de bepaling van art. 9 [91 
van het ontwerp geene bedenking 
geopperd. En naar den ondergetee-
kende voorkomt, terecht. Immers 
het ware ten eenenmale onaanne-
melijk dat eene vordering tot ver-
klaring in staat van kennelijk 0t,l-
vermogen ofschoon volkomen In 
overeenstemming met de wet die 

gold op het tijdstip waarop zij is gedaan, afgewezen zou moeten wor-
den alleen omdat zij met eene wetgeving die eerst daarna in werking 
trad, niet vereenigbaar is. Maar ook daaruit volgt dat de eerste der 
door den Raad gestelde vragen niet ontkennend kan worden beant-
woord. 

In de tweede plaats stelt de Raad van State de vraag of indien -
nadat de vereffening des boedels onder werking van de oude wetgeving 
heeft plaats gehad - zich na het in werking treden der nieuwe wet een 
der gevallen voordoet, waarvan in <'Ie artt. 886 en 887 Wetboek van 
Koophandel sprake is, die artikelen zullen kunnen wprden tóegepast. 



Artikel 7. 551 

Eene uitdrukkelijke bepaling daaromtrent acht de Raad niet overbodig. 
Voor zooveel laatstgemeld artikel betreft schijnt elke twijfel daaromtrent 
uitgesloten. In het gestelde geval toch is art. 8 [S] van het ontwerp toe-
passelijk. Volgens het eerste lid van dat artikel eindigen de bedoelde 
faillissementen rechtens met het in werking treden der nieuwe wetge-
ving. En daar nu art. 887 Wetboek van Koophandel. blijkens de woorden 
»vóór z,jne rehabilitatie". alleen toepasselijk is op faillissementen die nog 
niet rechtens zijn geeindigd, kan van toepasselijkheid van dat artikel in 
het gestelde geval geen sprake zijn. Het (volgens het ongew\izigde ont-
werp) tweede lid van art. 8 voorziet trouwens voldoende in het hier be-
doelde geval. Twijfel daarentegen is, ook naar het oordeel van den on-
dergeteekende. ten opzichte van de toepasselijkheid van art. 886 niet 
uitgesloten. Ter opheffing van dien twijfel is aan art. 8 van het ont-
werp een nieuw tweede lid toegevoeffd. waaruit volgt dat in het gestelde 
geval gemeld art. 88H wel toepassel,ik is. Gelijke toevoeging behoort dan 
ook plaats te h"bben aan art. 10 [10] van het ontwerp. 

Afgescheiden van de opmerkingen van den Raad van State. is het 
voorgekomen dat in het ontwerp nog eene leemte bestond. die voor-
ziening eiseht. Om daaraan te voldoen is een nieuw vijfde lid aan art. 
8 toegevoegd en in verband daarmede de Memorie van Toelicbting 
aang·evuld. 

Verslag van de Tweede Kamer met RegeerÎngsantwoord. 
Art. 7. Het 3de lid. hoewel correspondeerend met art. 195 der nieuwe 

wet, is minder gunstig voor de crediteuren cl an de nieuwe wetgeving, 
aangezien art. 196 het proces-verbaal der verificatievergadering tot titel 
maakt, terwijl de crediteuren, die zich heroepen op het 3de lid van 
art. 7 van het wetsontwerp: hunne vorderingen opnieuw znllen moeten 
bewijzen. 

De minder gunstige toestand der schuldeischers volgens het 3de lid 
is een gevolg van het stelsel van verificatie volgens het Wet.boek van 
Koophandel. 

Volgens het bestaande recht toch, gaat de verificatie buiten den 
failliet om ; volgens de nieuwe wet neemt deze daaraan deel. Voor 
toepasselijkverklaring van art. 100 der nieuwe wet, op de faillisse-
me[jten, in art. 7 bedoeld, ontbreekt dus de gronrlslag, waarop eerst·· 
gemeld artikel rust. 

G. O. art. 7 = art. '1 der wet. 

Artikel 8. 
Een faillissement, waarin vóór den dag van het in werking 

treden der nieuwe wetgeving de curators overeenkomstig artikel 
885 van het Wetboek van Koophandel zijn ontslagen, neemt, 
indien het na dit ontslag niet is geëindigd door rehabilitatie 
van den schuldenaar, met het in werking treden der nieuwe 
wetgeving een einde. 

Indien het geval voorzien bij artikel 886 van het Wetboek 
van Koophandel zich na het in werking treden der nieuwe 
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wetgeving voordoet, is deze bepaling op de in het vorige lid 
bedoelde faillissementen van toepassing. 

De schuldeischers herkrijgen voor hunne vorderingen, in zoo-
verre deze onvoldaan zijn gebleven, hunne rechten van executie 
op de goederen van den schuldenaar. 

Door den schuldenaar kan, overeenkomstig de artikelen 206-
212 van de wet op het faillissement en de surséance van beta-
ling verzoek tot rehabilitatie worden gedaan. Van het vonnis, 
waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, geschiedt geene aan-
teekening in het in artikel 19 dier wet bedoelde register. Te 
dien aanzien blijft artikel 899 van het Wetboek van Koophan-
del van toepassing. 

Het bepaalde in het vorige lid is ook van toepassing op den 
schuldenaar, wiens faillissement vóór den dag van het in wer-
king treden der nieuwe wetgeving door de homologatie van een 
akkoord is geëindigd maar die vóór dien dag niet is gerehabi-
liteerd. Mocht een verzoekschrift tot rehabilitatie reeds zijn in-
gediend, dan wordt dit overeenkomstig de oude wetgeving be-
handeld en afgedaan. 

O. R. O. J. Art. 8. Een faillissement, waarin vóór den dag van het in 
werking treden der nieuwe de curators overeenkomstig 
artikel 885 van het Wetboek van Koophandel zijn ontslagen, 
neemt, indien het na dit ontslag niet is geëindigd door rehabili-
tatie van den schuldenaar, met het in werking treden der nieuwe 
wetgeving een einde. 

Indien het geval voorzien bij artikel 816 van het Wetboek van 
Koophandel zich na het in werking treden der nieuwe wetgeving 
voordoet, is deze bepaling op de in het vorige lid bedoelde fail-
lissementen van toepassing. 

De schu ld eischers herkrijgen voor hunne vorderingen, in zoo-
verre deze onvoldaan zijn gebleven, hunne rechten van executie 
op de goederen van den schu ldenaar. 

Door den schulelenaar kan, overeenkomstig de artikelen 206-212 
van de wet op het faillissement en de surséance van betaling ver-
zoek tot rehabilitatie worden gedaan. Van het vonnis, waarbij ele 
rehabilitatie wordt toegestaan, geschiedt geene aanteekening in 
het in artikel 19 dier wet bedoelde register Te elien aanzien bl\ift. 
artikel 899 van het Wetboek van Koophandel van toepassing. 

Het bepaalde in het vorige lid is ook van toepassing op den 
schuldenaar, wiens faillissement vóór den dag van het in 
treden der nieuwe wetgeving door de homologatie van een akkoord 
is geëindigd maar die vóór dien dag niet is gerehabiliteerd, tenz\i 
een verzoekschrift tot rehabi lit atie reeds was invediend, in welk 
geval dit overeenkomstig de oude wetgeving wordt behandeld en 
afgedaan. 

O. R . O. IT. Art. 8 = art. S der wet. 



Artikel 8. 553 

Memorie van Toelichting. 
I. Art. 8. Dit artikel handelt over de faillissementen die bij het inwer-

kingtreden der nieuwe wetgeving door ontslag van de curators overeen-
komstig art. 885 Wetboek van Koophandel wel feitelfjk doch NIET rechtens 
zijn geëindigd, waarin de curators niet meer in functie zfjn, maar die 
nog niet' door rehabilitatie officieel een einde hebben genomen. 

Al deze in een latenten staat voortlevende faillissementen zullen door 
het feit van het in werking treden der nieuwe wetgeving een einde 
nemen. Met welke gevolgen , wordt in het artikel aangegeven. 

Niet alleen aan den schuldenaar, wiens boedel insolvent is verklaard, 
maar ook aan hem wiens faillissement door homologatie van een akkoord 
is geëindig'd, behoort , indien hij niet onder de oude wet werd gereha-
biliteerd, de gelegenheid te worden geopend, alsnog rehabilitatie te 
verkrijgen. Daartoe strekt het bepaalde in het vierde en vijfde lid van 
dit artikel. 

[Zie ook op art. 7 bI. 548]. 

11. [Zie bij art. 7, Memorie van Toelichting sub 11; en verder AdVies van 
den Raad van State met het Rapport aan de Koningin-Regentes bI. 5511-

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 8. De opmerking werd gemàakt, dat bij sommige rechtbanken 

het gebruik bestaat faillissementen, waarin geen of zeer weinig baten 
zijn, niet af te doen. De curators leggen dan geen rekening en verant-
woording af en worden niet ontslagen. Mochten m een dergelijk faillis-
sement, dat wel niet formeel maar feitelijk is afgeloopen, nieuwe baten 
opkompn, dan ZOI! voor het heropend faillissement de oude wetgeving 
moeten gelden. Art. 7 [71 zou toepasselijk zijn, niet art. 8, hoewel de 
bier bedoelde faillissementen feitelijk behooren tot die waarop art. 8 het 
oog heeft. 

Anderen vreesden in dit opzicht geen practische moeil\ikheden. 

Terecht wbrdt opgemerkt , dat i n het gestelde geval art. 7 toe-
passelijk is. Theoretisch ware er ook geen gronrl voor aan te voe-
ren om faillissementen die onbeëindigd zijn. alleen omdat is nav;e-
laten daarin te doen wat de wet voorschrijft, als afgeloopen te be-
schouwen. Zeer rationeel daarentegen is het, dat wanneer in een 
faill issement, dat eenvoudig is doodgezwegen, bat.en opkomen, alsnog 
daaraan bet bij de wet · waaronder het faillissement is uitge;;proken, 
voorgeschreven gevolg worde gegeven. 

Dat in dit opzicht practische moeilijkheden zouden zijn te vreezen , 
kan niet worden ingezien. 

G. O. art. 8 = art. 8 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Zal, zoo werd gevraagd, art. 887 

Wetboek van Koophandel niet meer 
gelden voor de crediteuren van 
eenen onder de oude wetgeving' 
failliet verklaarden en niet gereha-
biliteerden schulcenaar 'I Bestaat er 

Antwoord der Regeering. 
Art. 887 Wetboek van Koophan-

del zal voor de bedoelde crediteuren 
niet meer gelden. De rechtsonzelter-
heid, waartoe dat artikel aanleiding 
heeft gegeven, mag niet worden 
bestendigd . Tegen het ontnemen 
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reden om aan crediteuren het recht 
hun b,j genoemd artikel 887 toege-
kend te ontnemen 'I 

aan crediteuren van hel recht. hun 
bij genoemd art. 887 toegekend, 
bestaat geen bezwaar. Immers in-
gevolge het derde lid van art. 8 

erlangen zij een anrter recht, namel,j" om ieder indivirlueel hunnen 
schuldeischer nees: schu ld enaar J aan te spreken en, zoo daartoe termen 
zijn, diens fail)issement overeenkomstig de faillissementswet uit te lokken. 

Artikel 9. 
Op vorderingen tot verklaring in staat van kenlijk onvermo-

gen ten tijde van het in werking treden der nieuwe wetgeving 
aanhangig en op die gevallen van verklaard kenlijk onvermogen, 
waarin op dat tijdstip door de curators nog niet overeenkomstig 
artikel 849 of artikel 885 van het Wetboek van Koophandel 
rekening en verantwoording is afgelegd, is bij uitsluiting de 
oude wetgeving van toepassing met uitzondering van artikel 899 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Het kenlijk onvermogen eindigt zoodra het vonnis, waarbij 
de homologatie van een akkoord is verleend, in kracht van ge-
wijsde is gegaan of de curators overeenkomstig artikel 885 van 
het Wetboek van Koophandel zijn ontslagen. 

In het laatste geval de schuldeischers voor hunne 
vorderingen, in zooverre deze onvoldaan zijn gebleven, hunne 
rechten van executie op de goederen van den schuldenaar. 

Nadat het kenlijk onvermogen is geëindigd, kan de schulde-
naar, overeenkomstig de artikelen 206-212 van de wet op het 
faillissement en de surséance van betaling verzoek tot rehabili-
tatie doen. Van het vonnis, waarbij de rehabilitatie wordt toe-
gestaan, geschiedt geene aanteekening in het in artikel 19 dier 
wet bedoelde register. 

O. R. O. I . Ar!.. 9 = art. 9 der wet, met deze wijziging dat in den "2en 
regel in plaats van ))ten tijde van" werd gelezen »op den dag van". 

O. R. O. II. Art. 9 = art. 9 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 9 en 10. Deze artikelen bepalen voor den staat van kenl,jk on-

vermogen hetzelfde wat de artikelen 7 en 8 [7 en 8] voor het faillisse-
ment vaststellen. In de gevallen, bedoeld in art. 9 is eene afzonderlijke 
toepasselijkverklaring van art. 886 Wetboek van koophandel niet noodig. 
Die toepasselijkheid volgt reeds uit het bepaalde in het eerste lid van 
art. 9. 

[Zie ook op art. 7 , bi. 5481 



Artikel 9. 555 

Advies van den Raad van State. 
Art. 9. Dezelfde opmerking geldt 

ook hier voor zoo veel art. R86 Wet-
boek van Koophandel betreft, welk 
artikel krachtens art. 897 Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering ook 
op den staat. staat van 1!ennelijk on-
vermogen van toepassing is. 

In de gedj'ukte exemplaren van 
het wetsontwerp moet in plaats van 
»artikel 449" gelezen worden »art. 
849". Eene soortgelijke drukfout 
komt in de Memorie van Toelich-
ting voor , op bladz. 1 . regel 15 van 
onderen, waar »1357" moet zij n 
»1307". 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. \:I. In de hier bedoelde ge-

vallen is art. 886 Wetboek van 
ongetwijfeld toepasse-

hJk. Het eerste lid van dit artikel 
toch verklaart de oude wetgeving 
van toepassing, met uitzondering 
alleen van art. 899 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. Art. 
897 van laatstgemeld Wetboek en 
daarmede ook art. 287 Wetboek 
van Koophandel blijven derhalve 
van toepassing. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A·rt. 9. De redactie van het tste en 2de lid kwam niet geheel juist voor. 

De rekening en verantwoordinl' en het ontslag van den curator in geval 
van ken lijk onvermogen, geschiedt niet overeenkomstig het Wethoek van 
Koophandel, maar krachtens respectievel\i k de artt. 89f\ en 897 van het 
Wetboek van Burl'erlijke' Rechtsvordering, jO. art. 849 of art. 885 van 
het Wetboek van Koophandel. 

De opmerking wordt niet juist geacht. De rekening en verantwoor-
ding en het ontslag van den curator in het hier bedoelde geval ge-
schip,dt wel kmchtens respectievelijk de artt. 896 en 897 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, maal' clan ook krachtens 
die artikelen, overeenkomstig respectievel\ik de art!. 849 en 885 van 
het Wetboek van Koophandel, welk woord »o\'ereenkomstig" dan ook 
in gemeld art. 897 is opgenomen. Wijziging van redactIe schijnt der-
halve niet raadzaam. 

Aangezien art. 896, 2°., Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorclering 
reeds bepaalt, dat b\i de homologatie van het akkoord de staat van ken-
lijk onvermogen eindigt, behoeft dit, meende men, in het 2de lid van 
art. 9 niet nogmaals gezegd te worden. 

De gewraakte vermelrling is volledigheidshalve gedaan en ook 
geenszins onnoodig. Werrl zij weggelaten, de verkeerde indruk zou 
kunnen ontstaan dat het hierbedoelde kenlijk onvermogen alleen eill-
digt door ontslag van de curators. 

G. O. art. 9 = art. 9 der wet. 

Artikel 10. 
Verklaard kenlijk onvermogen, waarin voor den dag van het 

in werking treden der nieuwe wetgeving de curators overeen-
komstig art. 885 van het Wetboek van Koophandel zijn ont-
slagen, neemt, indien het na dit ontslag niet is opgeheven 
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overeenkomstig artikel 899 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, met het in werking treden der nieuwe wet-
geving een einde. 

Indien het geval voorzien bij artikel 886 van het Wetboek 
van Koophandel zich na het in werking treden der nieuwe wet-
geving voordoet, is deze bepaling op het verklaard kenlijk on-
vermogen in het vorige lid bedoeld van toepassing. 

De schuldeischers herkrijgen voor hunne vorderingen, in zoo-
verre deze onvoldaan zijn gebleven, hunne rechten van executie 
op goederen van den schuldenaar. 

Door den schuldenaar kan, overeenkomstig de artikelen 206-
212 van de wet op het faillissement en de surséance van be-
taling, verzoek tot rehabilitatie worden gedaan. Van het vonnis, 
waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, geschiedt geene aan-
teekening in het in artikel 19 dier wet bedoelde register. 

o. R. O. Art. 10 = art. 10 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie op artt. 7 en 9 , en voorts het Rapport aan de Koningin-Regen-

tes op art. 7, hiervoor bI. 551.] 

G. O. art. 10 = art. 10 der wet. 

Artikel 11. 
Van een akkoord, gehomologeerd onder de oude wetgeving, 

kan de ontbinding worden gevorderd overeenkomstig de nieuwe. 
De artikeleü 165-167 der wet op het faillissement en de sur-
séance van betaling zijn alsdan toepasselijk. 

Indien het akkoord is gesloten in een boedel die in staat van 
kenlijk onvermogen is verklaard, wordt door den rechter in 
het vonnis, waarbij de ontbinding van het akkoord wordt uit-
gesproken, heropening van den staat van kenlijk onvermogen 
bevolen. 

Op het heropende faillissement of kenlijk onvermogen is de 
nieuwe wetgeving van toepassing. 

O. R. O. I. Art. 11. Van een akkoord, gehomolo:reerd onder de oude 
wetgeving, kan de ontbinding worden gevorderd overeenkomstig 
de artik elen 165-167 van de nieuwe wet. 

Indien het akkoord is gesloten in. een boedel die in staat van ken-
lijk onvermogen is verklaard, wordt door den rechter in het von-

de ontbipding van het akkoord wordt uitgesproken , 
heropening van den staat van kenlijk onvermogen bevolen. 



Artikel 11. 557 

Op het heropende faillissement ofkenlijl{ overmo!ren is de nieuwe 
wetgeving van toepassing. ., 

O. R. O. n. Art. 11 = art. 11 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
I. Art. 11. Of en in hoeverre een gehomologeerd akkoord ontbonden kan 

worden, is naar geldend recht betwist en onzeker. Aan die onzekerheid 
beoogt artikel 11 een einde te maken, terwijl tevens de gevolgen der 
ontbinding worden aangewezen. 

[Zie ook op art. 7.] 

Advies van den Raad van State. Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 11. In den tweeden volzin Al'l. 11. De bedenkingen, tegen 

van dit artikel is sprake van een dit artikel geopperd, kunnen niet 
faillissement of kennelijk onvermo- gegrond geacht worden. Wel is 
gen, waarin onder de werking der waar de nieuwe wet geen 
oude wetgeving een akkoord is aan- kennehJk onvermogen, maar daarin 
genomen en gehomologeerd, doch alleen is geen beletsel gelegen om 
hetwelk na het in werking treden haar op den heropenden staat van 
der nieuwe wet heropend is ten kennelijk onvermogen van toepas-
gevolge van de ontbinding van het sing te verldaren, evenzeer als oók 
akkoord. Op een aldus heropend reeds thans de meeste bepalingen 
faillissement of kennelijk onvermo- van het Wetboek van Koophandel 
gen wordt. de nieuwe wetgeving omtrent de faillissementen - en 
van t.oepassing verklaard. Hiermede meer bepaaldelijk gelnt dit van de 
kan de Raad van State zich be- voorschriften omtrent de vereffe-
zwaarlijk vereenigen. Nog afgeschei- ning des boedels - op bet. kenne-
den daarvan dat de nieuwe wet lijk onvermogen van toepassing 
geen kennelijk onvermogen kent In welk opzicht dit moeilijkheden 
en de behandeling daarvan volgens zou opleveren, wordt in het ad vies 
de bepalingen der nieuwe wet dus van den Raad ook niet aangetoond. 
moeilijk gaan zal, komt het den Ook het verband dat er bestaat 
Raad van State voor, dat wegens tusschen hef oorspronkelijk faillis-
het nauwe verhand dat er tusschen sement of kenlijk onvermogen en 
het faillissement (of den rechtstoestand , die uit de hel'-
kennelijk onvermogen) en den opening wordt geboren, levert geen 
rechtstoestand, die uit. de herope- be7.waar op. Dat verband toch ligt 
ning wordt geboren, bestaat, ook in niets anders dan in de bepaling 
het na ontbinding van het akkoord van art. 168 al. 2 ner nieuwe fail-
heropende faillissement (of kenne- lissementswet, en daarin kan toch 

onvermogen) door de oude wet- moeilijl, eene voldoende reden ge-
geving moet beheerscht worden. acht worden tot voortdurende toe-

- - _. passing der oude wet.. BOI'endien: 
Zou niet alleen het oorspronkelijk faillissement (of kenlijk on vermogen) 
maar ook het na ontbinding van het akkoord heropend faillissement (of 
kenlijk onvermogen) door de oude wetgeving beheerscht worden, dan 
ware het ten eenenmale onaannemelijk het daartusschen liggend stadium, 
het akkoord, wat de ontbinding betreft, te laten beheerschen door de 
nieuwe wet. Ook dit zou dan beheerscht moeten blijven door de oude 
wet, maar dan zou het in de Memorie van Toelichting aangewezen be-
zwaar, tot opheffing waarvan de bepaling moet strekken, worden besten-
digd . Intussehen is er niet alleen geen bezwaar, maar is het zelfs raadzaam 
voorgekomen, de redactie van art. 1'1 eenigszins te verduidelijken. 



IN VOERINGS WET. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 11. Deze regeling zou in de toepassing tot het resultaat kunnen 

leiden dat een heropend onvermogen geheel volgens de nieuwe 
faillissementswet zou worden behandeld, terwijl alleen de oude naam 
»kenlijk onvermogen" zou worden gehandhaafd. Ware het in zulk een 
geval echter niet wenschelijk ook dien naam door ))faillissement" te I"er-
vangen '1 

De naam ll faillissement" kan niet worden gebruikt, omdat de be-
palingen omtrent )heropend faillissement", met name art. 168 der 
nieuwe wet, van toepassing moeten wezen. Van »heropend faillisse-
ment" kan niet worden gesproken, omdat kenlijk onvermogen vooraf-
ging. Zoo scheen en schijnt nog de voorgestelde terminologie de beste. 

G. O. art. 11 :.-:= art. 11 der wet. 

Artikel 12. 
Indien een verzoekschrift om tot boedelafstand te worden toe-

gelaten, is ingediend vóór het in werking treden der nieuwe 
wetgeving, is de oude wetgeving daarop van toepassing. 

o. R. o. Art. 12 = art. 12 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 12 en 13. De veranderde procedure tot verkrijging van surséance 

van betaling hlaakt het feitelijk ondoenlijk een onder de geldende wet-
geving aanhangig gemaakt verzoek tot surséance te berechten overeen-
komstig de voorschriften der nieuwe wetgeving. 

Ten aanzien van den boedelafstand is wel geene andere bepaling mo-
gelijk, dan in art. 12 wordt voorgedragen. 

[Zie ook op art. 7, bI. 

G. o. art. 12 = art. 12 der wet. 

Artikel 13. 
Indien een verzoekschrift, als bedoeld in de artikelen 902 

en 903 van het Wetboek van Koophandel, vóór het in werking 
treden der nieuwe wetgeving aan de rechtbank is ingediend, 
is de oude wetgeving daarop van toepassing. 

o. R. o. Art. 13 (24Q) = art. 13 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
LZie op ar tt. 7 , bi. en 12.] 

G. O. art. 13 = art. 13 der wet. 
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Artikel 14. 
De wet van 30 September 18g3 (Staatsblad nO. 140) op het 

faillissement en de surséance van betaling, gewijzigd bij de wet 
van 6 September 1895 (Staatsblad nO. 155), kan worden aan-
gehaald onder den titel van • Faillissementswet", en deze wet 
onder den titel van" Wet ter invoering van de Failissementswet". 

o. R. o. ontbreekt. 

G. O. art. 14. De wet van 30 September 1893 (Staatsblad .n°. 140) op 
het faillissement en de surséance van betaling kan worden aangehaald 
onder den titel van »Failissementswet" en deze wet onder den titel van 
» Wet ter invoering van de Faillissementswet". 

Artikel 15. 
Deze wet treedt in werking op den l sten September 1896. 

o. R. O. J. Art. 14. Deze wet treedt in werking op den Nen Mei 1894 
L o. R. O. 11 : t sten Mei 1895.1 

Memorie van Toelichting. 
[Men zie M. v. T. 11 op art. 1 bI. 503.1 

G. O. art. 15. Deze wet treedt in werking op den 1sten September 1895. 

M. B. 15 Oct. 1895. In artikel 15 van het gewijzigde ontwerp van wet 
wordt in plaats van »1895" gelezen 1896. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te 'sGravenhage, den 20sten Januari 1896. 

De Minister van Justitie, 
(get. ) VAN DER KAA Y . 

Advies van de Raad van State. 
Ten advieze overgaan de geeft de 

Raad van State Uwer Majesteit eer-
biedig in overweging, dit wetsont-
werp te zenden aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, nadat 
aan 's Raads bedenkingen zal zijn 
gevolg gegeven. 

(get.) EMMA. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Op grond van al het hierboven 

aangevoerde neemt de ondergetee-
kende eerbiedig de vrijheid Uwe 
Majesteit te ad viseeren het over-
eenkomstig het bovenstaande ge-
wijzigd ontwerp van wet, hou-
dend bepalingen omtrent het in 
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Te dien einde zoude het Uwer 
Majesteit kunnen behagen, dit ad-
vies aan den Minister van Juslitie 
te doen toekomen. 

De Vice-President van 
den Raad van State, 

(get.) VAN PANHllYS. 

werking treden van de wet op het 
faillissement en de surséance van 
betaling, de wijÛging van bestaande 
wellen in verband daarmede, en 
den overgang van de oude wetgeving 
lol de nieuwe, ter overweging aan 
le bieden aan de Tweede Kamer 
der Staten-Genel'aal. 

De Minister van Justitie, 

(get.) SMIDT. 

De wet werd zonder hoofdelijke slemming aangenomen: den 16 Octo-
ber 1895 in de Tweede Kamer, en den 18 Januari 1896 in de 
Kamer del' Stalen-Generaal, waarua zij den 20 Januari 18\)6, door Hare 
Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk , bekrach-
t.igd, in het Staatsblad verscheen onder I,·. 9. 

VERBETERING VANEENIGE STORENDE FOUTEN: 

Op bI. 8, regel 7 en 6 v. o. staat: van Riemsdijk , t. a p.; men leze : van Riems-
dijk , Acad. Prft. De bepe"kte "echtsbevoegdheid van den gefaiUee"de, 1868. 

Op bI. 8, reg'el 2 v.o. staat: Kist, t . a, p.; men leze: Kist, Beginselen van han-
dels"egt , volgens de Nede"landsch e. Wet, dl. IV. 

" ,,48, " 4" "Art. 1; men leze: Art. 1 (1). 
Op bI. 417 bij art. 38 gelieve men in te voegen achter het Verslag der 2e Ka-

mer: lMen vergelijke nog de M. v. T. op art. 3 der Invoeringswet, dl. I 
bI. 517 en 518]. 
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DER D E .A. F D E ELI N G. 

Van het bestuur over den faillieten boedel. I) 

Memorie van Toelichting. 
[n het geldend faillietenrecht heerscht veel onzekerheid doordat de 

be,:?egdhei.d der mach.ten in faillissement niet scherp 
behJnd, met behoorhJk afgebakend IS. In dIe leemte te voorzien beoogt 
deze derp.e afdeeling. 

1. Van den rechter-commissaris. 

Artikel 64. 
De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de 

vereffening van den faillieten boedel. 

O. R. O. Art. 64 (64). De rechter-commissaris houdt het toezicht op 
het beheer en de vereffening van den faillieten boedel en beslist 
alle geschillen ter zake daarvan rijzende, voor zoo ver de kennis-
neming door de wet niet aan de rechtbank is opgedragen, 

Memorie vau Toelichting. 
§ 1. Van den Rechter-Commissaris '). 

Art. 64. De taak van den Rechter-Commissaris wordt in dit artikel 
aangewezen. Thans moet zij uit verschillende bepalingen der wet wor-
den afgeleid. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Al't. 64. De Memorie van Toelichting zegt, dat de taak van den rech-

ter-commissaris in dit artikel wordt aangewezen, terwijl z(j thans uit 
verschillende Lepalillgen der wet moet worden afgeleid. Men meende 
echter, dat het wenschelijk was hier uitrlrukkelijk op te nemen , dat de 
rechter-commissaris den curator machtiging behoort te geven tot het 
verrichten van sommige handelingen; men denke aan de artt. 39, 40, 
41, 49 en 58} tweede lid l39, 40, 41, 49 en 581- Bij het ontbreken van 

1) F . R. H. REGOUT , Diss. Het stelsel van beheer van den faillieten boedel, 1886. 
2) Verg. over de taak van den in jure constituto, J . B. VAN 

OSEN1!RUGGEN, Diss. De regten en verplwhtmgen van den ngter-comm,ssans ,n het Ned. 
faillietenregt , 1857. 

rr 1 



2 Art. 64. TAAK VAN DEN 

eene dergelijke bepaling zou men , waar die machtiging b.v. in art. 34 
[34J is voorgeschreven , kunnen beweren, dat zij in andere gevallen, 
waar dit niet is geschied, kan achterwege blijven. Daarenboven wensch-
ten sommigen te weten, of, nu in onderscheidene artikelen aan den 
curator bevoegdheden zijn toegekend, het in de bedoeling ligt, dat het 
toezicht van den rechter-commissaris zóó uitgestrekt is, dat deze in die 
gevallen, waarin hij met den curator verschilt, gehoorzaamd moet wor-
den. Ook vroeg men, wat te verstaan was onder de woorden »het be-
heer en de vereffening van den faill ieten boedel en beslist alle geschillen 
ter zake daarvan rijzende", naast het bepaalde in de ar tt. 70 en 79 L 70 
en 79] '). 

Het moge verder aannemelijk schijnen, hier alles aan den rechter-
commissaris over te laten, feitelijk zal het neerkomen op eene zeer on-
gelijke behandeling van de faillissementen zelfs bij dezelfde rechtbank. 
Nu eens zal de rechter-commissaris zich met alles bemoeien, dan weder 
zal hij alles aan den curator overlaten. 

De positie en de macht van den rechter-commissaris tegenover den 
curator worden door dit. artikel en door art. 68 1681 zoo duidelijk 
aangegeven, als eene wet het vermag. De regel is: de curator alleen 
beheert en vereffent ; de rechter-commissaris houdt uitsluitend toe-
zicht. Daar de rechter-commissaris dus in het algemeen geen mede-
beheer of opperbestuur voert , heeft hij , behoudens in een enkel 
speciaal geval (art. 69 L 69]) , omtrent het beheer in dezen of genen 
zin ook geene bevelen te geven ; hij houdt uitsluitend toezicht, gaat 
na, of de curator zich houdt binnen de grp.lizerï· der wet, of han-
delt iIÏ hel beiang va-no denboedel , zijne taak behoorlijk vervuiL 
Oe middelen van invloed , die hem ten dienste slàan, zijn rààdgevin-
gen , opmerkingen, berispingen, des noodig toepassing van art. 73 L 731. 
Gevaar voor botsing bestaat niet; de afbakening van de taak van den 
rechter-commissaris eenerzijds, van den curator anderzijds, is duide-
lijk ; ieders bevoegdheid behoorlijk bepaald. 

Vergelijk over het verleenen van maclrtiging aan den curator in 
bepaald aangewezen gevallen, hieronder bij art. 68 [hierna bI. 10]. 

Bij overweging dezer aangelegenheid in haar geheel is echter het 
resultaat daarvan, dat, naast het bepaalde in de artt. 70 en 79 en de 
speciale opdracht in andere artikelen, voor de in artikel 64 opgeno-
men bevoegdheid van den rechter-commissaris om geschillen te be-
slissen, geene voldoende reden bestaat. De woorden ))en beslist alle 
geschillen ter zake daarvan voor zoo ver de kennisneming 
door de wet niet aan de rechtbank is opged ragen" Z\in dus terug-
genomen. 

))Zeer ongelijke behandeling" wordt verwacht. Ja, de ééne rechter-
commissaris zal een scherper , de andere een minder scherp toezicht 
houden. Hee zal de wet dit kunnen voorkomen? W eet men een mid-
del, om alle rechters-commissarissen tot gelijke opvatting hunner taak 
te nopen en hen een gelijk toezicht te doen houden '/ 

G. o. art. 64 = art. 64 der wet. 

I) Mr. A. VAN DER HOEVEN. De rechter-commissaris in het faiUissement. Leiden 1891, 
bladz. 31 e. v. 



DE RECHTBANK HOORT STEEDS DEN R. C. Art. 65. ::; 

Artikel 65. 
Alvorens in eenige zaak, het beheer of de vereffening des 

faillieten boedels betreffende, eene beslissing te geven, is de 
rechtbank verplicht den rechter-commissaris te hooren. 

O. R. O. Art. ti5 (65). Alvorens in eenige faillissementszaak eene be-
slissing te geven, is de rechtbank verplicht den rechter-commis-
saris te hooren. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 65. In beginsel stemt dit voorschrift overeen met het thans in 

artikel 812 al. 2 Wetboek van Koophandel bepaalde. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 65. ))Faillissementszaak." Is, vroeg men, die uitdrukking niet te 

onbestemd? ln de Memorie van Toelichting op de artt. 85 en 86 [85 
en 86] wordt wel het begrip omschreven, doch bij de toelichting' van 
dit artikel wordt vet'wezen naar art. 812 , tweede lid Wetboek van 
Koophandel. Onder het laatste valt zeker het verificatiegeschil , onder die 
omschrijving niet '). 

In de praktijk wordt art. 812 al. 2, Wetboek van Koophandel in 
denzelfden zin opgevat, als de Memorie van Toelichting op artt. 85 
en 86 aan de uitdrukking )) faillissementszaak" toekent. Vandaar in 
die Memorie op art. 65 de verwijzing naar art. 812, al. 2 Wetboek 
van Koophandel, tusschen welke toelichting en die op de ar tt. 85 en 
86 geen strijd bestaat. Wensc ht men het woord ),faillissementszaak" 
vermeden te zien, dan moet eene omschrijving gebezigd worden, en 
ter zoo veel mogelijke voorkoming van twijfel worde het artikel dan 
gelezen als volgt : ))A lvorens in eenige zaak, het beheer of de vereffe-
ning des faillieten boedels betreffende, eene beslissing te geven, is 
de rechtbank verplicht den rechter-commissaris te hooren. 

G. O. art. 65 = art. 95 der wet. 

Artikel 66. 
De rechter-commissaris is bevoegd ter opheldering van alle 

omstandigheden, het Ltillissement betreftende , getuigen te h oo-
ren of een onderzoek van deskundigen te bevelen. 

De getuigen worden gedagvaard namens den rechter-commis-
sarIs. 

Bij niet-verschij ning of weigering om getuigenis af te leggen, 
zijn de artikelen 116-119 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering toepasselij k. 

') Mr. A. VAN DER HOE VEN, t. a. p. bladz. 85. 



4 Art. 66. VERHOOR VAN GETUIGEN OF 

De echtgenoot of gewezen echtgenoot, de kinderen en verdere 
afkomelingen en de ouders en grootouders des gefailleerden 
kunnen zich van het geven van getuigenis verschoonen. 

O. R. O. Art. 66 (66). De rechter-commissaris is bevoegd ter ophelde-
ring van alle omstandigheden, het faillissement betreffende, getuigen 
te hooren of een onderzoek van deskundigen te bevelen. 

De getuigen worden gedagvaard namens den rechter-commis-
saris. 

Bij niet-verschijning of weigering om getuigenis af te legll-"en, 
zijn de artikelen 116-119 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering toepasselij k. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 66. De Rechter-Cómmissaris moet de noodige macht bezitten om, 

wanneer hem dit wenschelijk voorkomt, een zoo volledig mogelijk onder-
zoek te kunnen instellen naar alle omstandigheden het faillissement be-
treffende, naar de oorzaken daarvan, het gedrag des schuldenaars enz. 
De bevoegdheid hem in artikel 805 al. 2 Wetboek van Koophandel 
(waarmede te vergelijken artikel 893 al. 3 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering) voor een speciaal geval gegeven , .is daartoe te eenen-
male onvoldoende. Bovendien levert dit arlikel de groote moeilijkheid 
op, dat het geen sanctie bevat tegen weigering om getuigenis af te leg-
gen. Vandaar ook, dat het betwist is of de bepalingen omtrent weiger-
achtige getuigen in de artikelen 116- 119 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, dan wel die in het W etboek van Strafvordering artikel 
66 vlg. (thans 67 vlg.) gegeven, toepasselijk geacht moeten worden. ') 
Velen zien in artikel 805 zelfs een lex imperfecta ' ). De voorgestelde derde 
alinea van artikel 66 neemt voor de toekomst te dien aanzien allen twij-
fel weg. De bepaling steunt op de overweging, dat aan hem, wien het 
hooren van getuigen is opgedragen, de dwangmiddelen tot verzekering 
van den getuigenisplicht niet mogen onthouden worden. Men houde ove-
rigens in het oog dat de strafbedreigingen van de artikelen 116 en 117 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn vervangen door de arti-
kelen 192 nO. 2 en 444 Wetboek van Strafrecht. (Zie artikel 3 a l. 1d 
der Invoeringswet van 15 April 1886, S. n°. 64). 

Advies van den Raad van State. 
Art. 66, derde lid. Dat de artt. 

116 en 117 van het Wetboek van 
.Burgerlijke Rechtsvordering door de 
artt. 192, 20. , en 444 van het Wet-
boek van Strafrecht vervangen zijn, 
wordt in de Memorie van Toelich-
ting te recht opgemerkt, doch juist, 
daarom hadden, naar hel oordeel 
van den Raad, niet de eerste maar 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 

Art. 66, al. 3. In de Memorie 
van Toelichting wordt niet , gelijk 
de Raad van State beweert, opge-
merkt dat de artt. 11.6 en 117 Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring door de artt. 192, 2°., en 444 
Wetboek van Strafrecht vervangen 
zouden zijn. Zulks ware dan ook 
onjuist gewest. Op de vervanging 

1) Het eerste neemt HOLTIUS, t. a. p" bI. 266 aan ; evenzoo voor het Fransche recht 
BOULAY-PATY, nO. 166 en PARDESSUS, no. 1154. 

Aldus DE PINTO, t, a. p" 593, LÉON ad art. (ed. LÉON-LEVY, bI. 548); V. RON-
KEL, t . a, p" bI. 83; K IST, t. a. p" bL 114 vlg. , en DIEPHUIS , t .a. p., bI. 289 nt.7 
Voor het Fransche recht 0, a. BÉDARRIDE, nO. 328. 



ONDERZOEK VAN DESKUNDIGEN. Art. 66. 5 

de laatste artik elen moeten zijn aan-
gehaalrl. 

De rerlen waarom in art. 66 de 
bepaling der laatste alinea van art. 
805 van het Wetboek van Koop-
handel niet. opgenome n is, wordt in 
de Memorie van Toelichting niet 
vermeld en ligt in het duister. 

Het geldt hier eene bepaling, die 
op een beginsel van humaniteit 
steunt, en niet dan om gewichtige 
redenen behoort te worden opge-
heven. 

alleen van de strafbepalingen \'an 
gemelne artikelen van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvornering 
door ne aangehaalde artikelen van 
het Wetboek van Strafrecht wordt 
de aandacht gevestigd. Terwijl op 
dien grond aanhaling van de meer-
gemelde burgerrechtelijke bepalin-
gen alleszins gerechtvaardigd schijnt, 
acht de ondergeteekende de aan-
haling van de "benoelde strafrech-
telijke bepalingen ten een en male 
overbodig. De toepasselijkverklaring 
van de eerste brengt vanzelve de 
toepasselijkheid van de laatste mede. 

Overneming van art. 805, al. 3 Wetboek van Koophandel, acht de 
ondergeteekende in geenen deele gewenscht, en niet gevorderd door het 
beginsel van humaniteit, waarop het naar het oordeel van den Raad 
van State berust. Het in gemelde bepaling vervatte absolute verbod toch 
sluit de mogelijkheid van ondervraging van de daar genoemde personen 
uit, ook waar deze tot het geven van inlichtingen bereid mochten zijn, 
en streeft dus zijn doel voorbij. De facultatieve bevoegdheid van den 
rechter-commissaris bij het eerste lid van het artikel gegeven maakt het 
mogelijk, en men mag aan nemen dat genoemde ambtenaar van die be-
voegdheid een oordeelkundig gebruik zal maken, om, waar het hooren 
als getuige van een der in art. 805, al. 3, genoemde personen zou strij-
den tegen de humaniteit, zulks achterwege te laten. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 66. Derde lid. In overeenstemming met hetgeen door den Raad 

van State wordt gewenscht geeft de Commissie van Voorbereiding in 
overweging, de bepaling der laatste alinea van art. 805 W etboek van 
Koophand el hier over te nemen. 

Het absolute verbod van a rt. 805, al. 3 W etboek van Koophannel 
schijnt niet raanzaam. Ten eind e echter tegemoet te komen aan den 
wensch der Commissie wordt aan het artikel het volgende nieuwe 
lid toegevoegd: »De vrouw ofweduwe , de kinderen en verdere afkome-
lingen en de ouders en grootouders des gefailleerden kun nen zich 
van het geven van getuigen is verschoonen. " 

Aan de bedoeling wordt hiermede vermoedelijk wel geheel vold aan, 
zonder dat toch de aangewezen personen verhinderd worden, een mis-
schien tot ontlasting van den gefailleerde strekkend getuigenis te geven. 

Nieuw laatste lid. 
Door den Minister werd toegezegd, 

den aanhef dezer bepalingen duidelijk-
heidshalve te wijzigen als volgt : 

llDe echtgenoot of gewezen echt-
genoot, de kinderen" enz. 

Door de woorden »gewezen echt: 
genoot" wordt dan tevens duidelijk 
uitgedrukt, dat zoowel de weduwe 
en weduwnaar, als ook een geschei-
den echtgenoot daarmede bedoeld zijn. 

G. o. art. 66 = art. 66 der wet. 



6 Art. 67. HOOGER BEROEP VAN BESCHIKKINGEN 

Verslag der Eerste Kamer. 
Tweede lid. De vraag werd ge-

daan, wie de beschikking van den 
rechtercommissaris heeft uit. te voe-
ren; ))J1amens" beteel,ent hier im-
mers ))oP last van"? 

Antwoord der Regeering. 
Tweede lid. De dagvaarding zal, 

indien de rechter-commissaris dit 
gelast , door een deurwaarder ge-
schre\'en. Art. 1 van Reglement 
IV op de deurwaarders. 

Artikel 67 .. 
Van alle beschikkingen van den rechter-commissaris is gedu-

rende vijf dagen hooger beroep op de rechtbank. De rechtbank 
beslist na verhoor of behoorlijke oproeping van de belang-
hebbenden. 

Niettemin valt geen hooger beroep van de beschikkingen ver-
meld in de artikelen 21 2°. en 4°., 34, 58, eerste lid, 79,94,98, 
100 ,102,125,127, vierde lid, 173, 174,175,177,17gen180. 

O. R. O. Art. 67 (67). Van alle beschikkingen van den rechter-com-
missaris is gedurende vijf dagen hooger beroep op de rechtbank. 
De rechtbank beslist na verhoor of behoorlijke oproeping van de 
belanghebbenden. 

Niettemin valt geen hooger beroep van de beschikkingen ver-
meld in de artikelen 21,2°. en 4°., 34, 79,94,98,100, 102 , 
125, 173, 174, 175, 177, 179 en 180. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 67. Ook dit artikel is bestemd aan eene bestaande controverse een 

einde te maken. Het Wetboek van Koophandel toch geeft geen enkele 
vingerwijzing omtrent het hooger beroep van beschikkingen door den 
Rechter-Commissaris genomen. Reeds de vraag wie de rechter in appèl 
is , houdt dan ook de jurisprudentie verdeeld. Zoo wel de rechtbanken als 
de hoven hebben zich als zoodanig bevoegd en onbevoegd verklaard I) . 
Het ontwerp wijst daarom de rechtbank aan, om van het 

beroep kennis te nemen. Vooral met het oog op het gering aan-
tal hoven is het wenschelijk omtrent beheer en vereffening van den boe-
del in hoogste ressort door de rechtbank t.e laten beslissen, welk col-
lege met veel geringer kosten en minder tijdverlies tot het zoo wen-
schelijke hooren van belanghebbenden zal kunnen overgaan, dan een op 
betrekkelijk verren afstand gelegen gerechtshof. Te minder kan hiertegen 
bezwaar bestaan omdat het geen eigenlijk gezegde contradictoire gedin-
gen geldt. 

Zonder de uitzonderingen van het tweede lid zou de geregelde loop 
van zaken telkens aan onderbreking bloot staan. Men behoort den 
rechter-commissaris op de daar aangewezen ondergeschikte punten eene 
discretionnaire macht te laten. 

1) Volgens rb. Haarlem 10 J an . 1868, Hof Nd.-Holland 6 Febr. 1868, beide in 
M. v. Handels;'., dl. X, bl. 64 vlg. , en Hof Amsterdam 14 Maart 1884, IV. nO. 5066, 
is het Hof te dezen de bevoegde rechter. Volgens Hof Zd.-Holl . 7 Nov. 1870, M. v. H ., 
dl. XII , bl. 204 vlg., daarentegen de rechtbank. 
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Advies van den Raad van State. 
Art. 67, al. 2. Ç>nder de i waartegen geen hooger be-

roep . worden worden hIer ook genoemd die, welke ver-
meId ID art. 104. DIensvolgens zal geen beroep zijn toegelaten teo-en 
de goedkeuring, verleend door den rechter· commissaris op dadingen '-
den curator getroffen, of op schikkingen, door den curator aangegaan. 

De Raad van State kan zich daarmede kwalijk vereenigen. 
Nu niet meer bepaald zal worden - gelijk in art. 884 al. 2 van het 

Wetboek van Koophandel geschiedt 
- dat de getroffen overeenkomsten 
om geldig te zijn door de rechtbank 
moeten worden goedgekeurd, ware 
het wenschel\ik in de hier bedoelde 
gevallen althans het beroep op de 
rechtbank niet uit te sluiten. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 67 , al. 2. Aan den wensch 

van den Haad van State is door 
wijziging van deze bepaling vol-
daan. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
lIV. Onvolledigheid van het ontwerp]. Vruchteloos zocht men naar 

de proeesueele regelen, die zullen gelden bij het hooger beroep van de 
beschikkingen van den rechter-commissaris (art. 67). 

Het hooger beroep van de beschikkingen van den rechter-commissaris 
(art. 67) moet uit den aard der zaak geschieden bij request, wat ook 
onder het geld end recht in de praktijk eenstemmig wordt aangeno-
men. Eene uitdrukkelijke bepaling mag geheel overbodig heeten. 

Art. 67. Eerste lid. Wie hebben hooger beroep'! De gefailleerde, de 
curator, of de schuldeischers'! En, in het laatste geval , alleen de schuld-
eisehers, die zich hebben verzet, of ook andere '! 

Volgens sommigen was het niet wenschelijk, dat de rechtbank, waar-
uit ook reeds de rechter-commissaris was gekomen, hier in hoogste res-
sort uitspraak deed. De toelichting, werd bovendien opgemerkt, toont 
die wenschelijkheid niet overtuigend aan. Het streven naar eene spoedige 
afwikkeling van het faillissement mag niet eene gebrekkige rechtsbedee-
ling veroorzaken. 

Tweede lid. Sommigen betreurden het, dat geen hooger beroep is van 
de voorwaardelijlie toelating, aan den rechter-commissaris in art. 125 L 125J 
opgedragen. Deze toch zal in vele gevallen voor dien ambtenaar bezwa-
ren opleveren. Daartegen werd opgemerkt, dat zulks het verificatiest.elsel, 
door het ontwerp aangenomen, ten eenenmale zou omverwerpen. 

Eerste lid. Hooger beroep zal hebben hij, die de beschikking heeft 
gevraagd, en hij, tegen wien zij is gevraagd en die door d€' gegeven 
beschikking zich bezwaard acht. Bijv. de schuldeischer of de gefail-
leerde, die tegen eene handeling van den curator opkomt, of de 
curator, tegen wiens handeling opgekomen wordt. Dit alles is zoo 
elementair, dat eene uitdrukkelijke bepaling onnoodig mag heeten. 

Het is niet duidelijk, waarom de rechtbank in deze gebrekkilf recht 
zou spreken en waarom eene dubbele instantie voor dergelijke zaken 
van meer administratieven aard niet volkomen voldoende zou zijn. 

Tweede lid Het aangenomen verificatiesleIsel sluit inderdaad hooger 
beroep uit. Trouwens geen enkele faillieten wet kent hooger beroep 
bij verificatie , hoewel nagenoeg alle de voorwaardelijke verificatie wel 
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kennen. Het betreft hier trouwens ook slechts eene voorloopige be-
schikking, waardoor virtualiter niets wordt gepraejudicieerd. 

Door den Minister werd toegezegd, 
dal hier ter plaatse zullen worden 
opgenomen de artt. 58 ["58J, eerste 
lid - men vergelijke de uitkomst 
van het mondeling overleg betreffendp. 
laatstgenoemde bepaling - en 127 
[127], vierde lid. Door de Commis-
sie was gevraagd, of ook niet de"artt . 
75 en 188bis [75 en 1881 hier be-
hoorden vermeld te worden; deze 
vraag werd echter door den Minister 
ontkennend beantwoord, daar toch in 
bedoelde artikelen van eene beschik-
king geen sprake en dus hooger be-
roep vanzelf uitgesloten is. 

G. O. art. 67 = art. 67 der wet. 

2. Van den cumtor. 

Artikel 68. 
De curator is belast met het beheer en de vereffening van den 

faillieten boedel. 
Alvorens in rechte op te treden, behalve waar het verificatie-

geschillen betreft, alsmede in de gevallen van de artikelen 37, 
39, 40 en 58, tweede lid, behoeft de curator machtiging van 
den rechter-commissaris. 

Artikel 69. 
Ieder der schuldeischers, de commissie uit hun midden be-

noemd en ook de gefailleerde kunnen bij verzoekschrift tegen 
elke handeling van den curator bij den rechter-commissaris op-
komen, of van dezen een bevel uitlokken, dat de curator eene 
bepaalde handeling verrichte of eene voorgenomen handeling 
nalate. 

De rechter-commissaris beslist, na den curator gehoord te 
hebben, binnen drie dagen. 

O. R. O. Art. 68 (68). De curator is belast met het beheer en de ver-
effening van den faillieten boedel. 

Art. 69 (69) = art. 69 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
, Artt. 68, 69. De betrekkelijk uitgebreide bevoegdheid, die den curator, 

altijd önder toezicht van den (artikel 64 L 641), in 
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artikel 68 wordt gegeven, vindt, voor zooverre zij mocht te 
ver te gaan, haar correctief in artikel 69. Dit laatste artikel zal eene 
groote verbetering aanbrengen en tevens ungetwijfeld , zoo al geen af-
doend en , dan toch een vold oenden waarborg voor .richtig beheer en 
beboorlijke heh:trtig,ing van aller belangen in het leven roepen. Het slett 
den curator onder de voortdurende controle van hen in wier belang hij 
is aangesteld. Men kan toch met recht van het uitoefenen van controle 
spreken, waar aan belanghebbenden de middelen gegeven z\jn om even-
tueele bezwaren kenbaar te maken. en voor hen de zekerheid bestaat 
,Jat Z\j gehoOl'd zullen worden. In de ruimste mate nu geeft artikel 69 
den schuldeischers en den gefailleerde de middelen zich te doen gelden 
en yoor hunne belangen op te treden. Niet alleen kunnen zij 
wat verricht is, aandringen op hetgeen hun inziens ten onreêhte is na-
gelaten, maar ook zich verzetten tegen een voorgenomen handeling. Men 
mag aannemen dat de grief, thans zoo dikw,jls geuit, dat de schuldei-
schers te weinig invloed kunnen uitoefenen op den gang van zaken, door 
dit artikel grootendeels weggenomen zal worden '). 

Aan den gefailleerde mag het recht van verzet niet onthouden worden 
omdat elke handeling van den curator Z\j ne zaak geldt ; het is zij n 
boedel die vereffend wordt ter voldoening z,j ne r schulrleischers; al mag 
hij zelf niet beheeren, het is voor hem niettemin van het grootste belang 
dat er goed beheerd worde. 

Het Ontwerp vordert van den curator geen eerl, zooals artikel 792 
Wetboek van Koophandel. Een vold oend motief voor deze beslissing ligt 
in de veld winnende overtuiging, rlat het in het algemeen wenschel,jk 
is om zoo min mogelijk den eisch te stellen dat een eed afgelegd worde 
bij het aanvaarden eener betrekking '). 

Advies van den Raad van State. 
Art. 69. Den crediteuren een zeker 

recht van toezicht op rle hande-
lingen des curators toe te kennen, 
is in het algemeen niet <tfiraadzaam 
te achten, doch waar de schuld-
eischers zelve eene commissie uit 
hun midden benoemrl hebben om 
rlen curator ter zijrI e te staan, komt 
het den Raad van State niet noodig, 
en ook niet wenschelijk voor, aan 
ieder der schuldeischers afzonder-
I\jk eene bevoegdheirl te verleenen, 
als in dit artikel is omschreven, 
welke bevoegrlheid in dat geval 
alleen aan de commissie behoort 
toe te komen. 

Het heeft zijne aandacht getrok-
ken, dat in het ontwerp niet bepaalrl 
is - gelijk in art. 787, 2°., van het 
Wetboek van Koophanrlel is ge-
schied - rI at de griffier en de 
substituten-griffiers niet tot curator . 

Rapport aan de Koningin·Regent!'s. 
Art. 69. Den Raad van State komt 

het niet noodig en ook nie1. wen-
schelijk voor, om, wanneer er eene 
commissie uit de schuldeischers be-
staat. dezen individueel eene be-
voegdheirl te verleenen, als in rlit 
artikf'1 is omschreven. De onder-
geteekenrle kan riie zienswijze niet 
rleelen. Hem komt het voor dat 
juist het toekennen van ruim e ge-
legenheid om grieven tegen eenig 
gevoerd heheer een col lege te doen 
hooren, dit voordeel oplevert, dat 
rlaarrioor het vertrouwen in rien 
heheerrler versterkt wordt. 

Met den Raad van State acht de 
ondergeteekende het niet wensch e-
Iijk dat de griffier of de substitu llt-
griffiers met de 
teele worden belast, niet all een om 
den omvang maar ook om den aard 
van hunne betrekking. Veilig mag 

') V gl. de analoge voorschriften van art. 466 Code de Comm. franç. (1838) en va·n 
art. 728 Cod. di Comm. ital. Het eerste geeft het recht van verzet alleen aan de 
schuldeischers. 

') V gl. v,. SWINDEREN, t. a. p., hl. 116; v. RONKEL, t. a. p. , hlz. 76 vlg. 
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kunnen benoemd worden. Deze 
uitsluiting komt intusschen den 
Raad van State geenszins ondoel-
matig voor, en h\i kan niet inzien, 
waarom zij zoude behooren te ver-
vallen. Ook wordt de reden dier 
weglating in de Memorie van Toe-
lichting niet opgegeven . Zelfs schijnt 
het, waar de Regeering zelve van 
oordeel is dat de vele werkzaam-
heden van den griffier waarlijk niet 
vermeerderd behoeven te worden 
met de hetrekkel\i k lichte taak 
waarvan de Memorie van Toelich-
ting bij art. 110 [1101 spreekt, wel 
eenigszins vreemd, dat aan den 
griffier en zijne 'substituten de veel 
zwaardere taak der faillissements-
curateele kan worden opged ragen. 

Eindelijk had naar het oordeel 
van el en Raad de eed des curators 
kunn en behouden bl\iven. Immers 
indien slechts, zooal::; in de wet 
van 6 Mei 1878 (Staatsblad nO. 30) 
ten aanzien van de beëedigde ver-
talers geschied is, aan den be-
noemde de keuze wordt gelaten 
tusschen den eed en de belofte, 
behoeft voor krenking van gemoeds-
bezwaren niet te worden gevreesd. 
Dit toch is de eenige afdoende re-
den die zou kunnen bestaan om 
een waarhorg af t.e schaffen, die 
somtijds nuttig kan werken. 

intusschen naar zijn oordeel worden 
aangenomen dat ook zonder uit-
drukkelijk verbod, juist om die 
redenen, ele rechtbank hun die 
taak niet zal opdragen. Hen bij uit-
drukkelijk wetsvoorschrift niet be-
noembaar te verklaren schijnt min-
der raadzaam, omdat er nog vele 
andere personen zijn, waarvan de 
benoeming tot curator om hun ambt 
of hunne betrekking evenmin wen-
schelijk is, en men b\i de uitslui-
ting van sommigen hoogstwaar-
schijnlijk andere zou vergeten, ten 
wier opzichte gelijke reden tot uit-
sluiting bestaat. Zonder gevaar kan, 
naar het oordeel van den onder-
geteekende , ten deze de vr\ie be-
slissillg aan den rechter worden 
gelaten. 

Niet daarvan of de eed des cu-
rators had kunnen' behouden 
ven, gel\ik de Raad van State stelt, 
maar of hij had behooren behouden 
te blijven, moet naar het oordeel 
van den ondergeteekende de beslis-
sing omtrent het al dan niet behou-
den van dien eed afh ankel\ik wor-
den gesteld . Het motief in de Memo-
rie van Toelichting ad artt. 68 en 
69 aangevoerd voor eene ontken-
nende bean twoording van laatstge-
stelde vraag, vindt in 's Raads 
advies geen bestrijding, veel min 
wederlegging. Verandering in dit 
opzicht van het ontwerp acht de 
ondergeteekende dan ook niet raad-
zaam. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 68. Ook bij dit artikel werd nogmaals door sommigen aangedron-

g.en op het benoemen van een tweeden curator uit de credit.euren. 

Met het oog op de vele opmerkingen in het Verslag (zie ad artt. 
25-29 L 25-29 , dl. I bI. 3751, art. 34 134 , dl. I bI. 397] , art. 37 [37 
dl. I bI. 411 en 412] en hier) betrekkel\ik de macht van den curator, 
schijnt het gemeen overleg eene poging te vorderen, om aan die 
bedenkingen te gemoet te komen. Als zoodanig zij aan te merken het 
aan art. 41 l411 toegevoegde tweede lid en de toevoeging aan art. 
68 van eene hepaling van dezen inhoud. 

»Alvorens in rechte op te treden, behalve waar het verificatiege-
sch illen betreft, alsmede in de gevallen van de artikelen 37 , 39, 40 
en 58, tweede lid , behoeft de curator machtiging van den rechter-
commissaris". 

Het bezwaar van den eisch eener forrneele machtiging in vele ge-
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vallen, als gereede aanleiding kunnende geven tot chicanes van de 
tegenpartij, wordt ondervangen door de bepaling van art. 72 [72]. 

Nota van den heer Levy. 
Het oogmerk der wettelijke regeling in Engeland is het 

zóó weinig aantrekkelijk te maken, dat het aantal personen, dit middel 
te baat nemend, tot het geringste cijfer wordt herleid. Ter bereiking 
van voorschreven doel zijn naar de bescheiden meening des ondergetee-
kenden verschillende punten uit die regeling voor overneming ten onzent 
vatbaar. Als zoodanig wijst hij aan: 

I. 
De instelling van een comptabel ambtenaar, overeenkomende met den 

official receiver, die op persoon en goed het oog houdt, den boedel 
onmiddellijk in beslag neemt, den rechter deskundig voorlicht, kleine 
boedels vereffent en in het algemeen voor den goeden afloop van het 
liquidatie-proces waakt. 

Het ontwerp verdeelt die taak over den curator, de eventueele com-
missie van schuldeischers en den rechter-commissaris, casu quo de recht-
bank. Toezicht evenwel is des te bèter naarmate het. meer gecentraliseerd 
is. Het laat zich dan ook aanzien, dat, wordt het ontwerp wet, de klem-
toon van het toezicht bij den curator berusten zal, aan wien het ontwerp 
zich genoodzaakt ziet eene ruime bevoegdheid te verleen en de 
artt. 6H [68J, 99 [981, 101-'lO3 f101-103], 175- 180 [175-180]). 
Eveneens wordt de curator ondersteld genoegzame kennis van boeking 
en handelsbedrijf te hebben, om hem in staat te achten praeadvies te 
geven over schulden ter verificatie aangeboden, zoowel als over het ak-
koord. Aan beide die voorlichtingen hecht de Memorie van Toelichting, 
ook naar de meening des ondergeteekenden, te recht. Van het praeadvies 
ter verificatie zegt zij: ))De behoefte aan zoodanig praeadvies laat zich 
dringend gevoelen. De schuldeischel's toch , die elkander op de vergade-
ring voor het eerst leeren kelllJen, voor het eerst althans het .i uiste 
bedrag en den juisten aard van elkanders vorderingen vernemen, missen 
zonder zoodanig praeadvies elk richtsnoer ter beoordeeling; vandaal' ook 
dat van het recht tot betwisting door hen zoo weinig gebruik wordt ge-
maakt" 1). De ondergeteekende beaamt deze .opvatting, gelijk mede de 
navolgende aanprijzing der Memorie van van praeadvies over 
akkoord: »)he!. ontwerp tracht zoo veel mogehJk er voor te zorgen dat 
reen nauwkeurig onderzoek naar den inhoud en de aannemelijkheid van 
net akkoordl serieus zij, en het uitbrengen van advies niet. in eene bloote 
formaliteit ontaarde" '). Of de werkelijkheid evenwel bezegelen zal de 
verwachting van het ontwerp} dat bedoelde tweeledige arbeid naar he-
hooren aan een curator is opgedragen, meent de ondergeteekende te 
mogen betwijfelen. Indien een comptabel ambtenaar wordt belast met de 
taak, die bij het ontwerp aan den curator is opgelegd (art. 92 (921), 
terwijl dezen, zoo hij er is, de vereffening wordt overgelaten, schijnt 
de waarborg, dat het toezicht niet ijdel blijken zal, verhoogd. 

Het is hier [voorts 1 de plaats nog een antwoord te geven naar 
aanleiding van den wenseh, in de Nota van den heer LEVY uitge-
drul<t , dat nevens den curator nog een comptabel amhtenaar worde 
gesteld, overeenkomende met den ofilcial receiver der Engelsche wet. 

De ofilcial receiver is een bezoldigd ambtenaar , die gedeeltelijk de 

J) Memorie van Toelichting, blz. 67 [zie hierna op Afd. V de Alg. Beschouwingen sub 1°.). 
2) Mem Mie van Toelichting, blz. 82 [zie op art. 140). 
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taak van onzen rechter-commissaris, clie van onzen cura-
tor vervult. Daar het stelsel van (Onze wet, in het ontwerp overge-
nomen, om een curator met het beheer, rien rechter-commissaris 
met het toezicht te belasten (vgl. ad art. 64 [64]), t.ot nu toe bevre-
digend heeft gewerkt, bestaat er geen aanleiding tot het scheppen 
van eene nieuwe categorie van ambtenaren, op Engelsch model ge-
schoeid . 

G. O. artt.. 68 en 69 = artt. 68 en 69 der wet. 

Artikel 70. 
Indien meer dan één curator benoemd is, wordt voor de 

geldigheid hunner handelingen toestemming der meerderheid of 
bij staking van stemmen eene beslissing van den rechter-com-
missaris vereischt. 

De curator, aan wien bij het vonnis van faillietverklaring 
een bepaalde werkkring is aangewezen, is binnen de grenzen 
daarvan zelfstandig tot handelen bevoegd. 

O. R. O. Art. 70 (70). Indien meer clan één curator benoemd is, wordt 
voor de geldigheid hunner handelingen toestemming der meerder-
heid of staking van stemmen eene beslissing van den rechter-
commissaris vereischt. 

De curator, aan wien bij het vonnis van faillietverklaring eene 
bepaalde werkkring is aangewezen, is binnen de grenzen daarvan 
zelfstandig tot handelen bevoegd. 

Memorie van Toelichting. 
Al,t. 70 Met de benoeming van meer dan een curator wordt de moge-

lijkheid van verschil van zienswijze onder hen geboren. Vanrlaar dat het 
van groot gewicht is, met het oog zoowel op de belangen der schu ld-
eischers als op die van derden , de vereischlen voor de geldigheid h.un-
ner handelingen vast te stellen; daaromtrent mag geen onzekerheid 

zooals in het geldenri recht ten gevolge van het zwijgen van 
het Wetboek van Koophandel het geval is '). 

Het eerste lid van het artikel dus explicite aan, wanneer be-
sluiten der curators verbinriend zijn voor den boedel , of liever voor (len 
schuldenaar en de schuldeischers. is uitgega'ln van het beginsel, 
dat de curators gezamenlijk met het beheer en de vereffening belast 
Z\in, . en derhalve individueel geenerlei bevoegdheid tot handelen bezit-
ten '). Implicite wijst het artikel tevens aan ieder derde den weg om 
veilig met de curators te handelen. Men vergewisse zich slechts in ieder 
geval van de medewerking of toestemming van de meerderheid der cu-
rators. Kan men daarvan doen blijken, dan zijn ook de rechten, tegen-
over den boedel verkregen, onaantastbaar. 

I) Vgl. Mr. KIST , t . a. p., bl. 106. 
2) Mr. KrST l. c. beslist reeds in dezen zin voor het jus constitutum. V gl. voorts 

art 465 Code de Comm. fr. (1838): "S'iJ a été nommé plusieurs syndics, ils ne pour-
ront agir que collectivement". Dit neemt ook H OLTIUS aan . . bl. 282. waarmede te 
verg. bI. 326 vlg. 
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De uitzondering van het tweede lid kan tot geene bedenking aanleidinD" 
geven. Hare wenschelijkheid springt in het oog, wanneer men denkt 
aan het faillissement van een schuldenaar, die bedrijven van verschil-
lenden aard uitoefent, die zoowel hier te lande als in de overzeesche 
bezittingen van het koninkrijk, of ook in het koninkrijk zelf op ver-
schillende plaatsen, kantoren heeft. In die gevallen moet het mogelijk 
zijn de taak van beheer en vereffening onder de curators te verdeelen 
en ieder hunner belasten met de afwikkeling der zaken, tot één dier 
verschillende bedrijven behoorende of op één dier verschillende plaatsen 

wordende. In het algemeen zai deze bepaling steeds van nut 
kunnen ziJn, wanneer de schuldenaar een handels- of winkelzaak drijft, 
en de rechter het wenschelijk acht de voortzetting der affaire aan des-
kundige handen toe te vertrouwen. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 70, al. 1. Meerdere in den 

zin van verscheidene. meer dan een 
is een germanisme (Mr. J. VAN LEN-
NEP, Mag. van Nederl. Taalk. IV, 
118). In plaats van llmeerdere CltJ'a-
tors benoemd z'ijn" worde gelezen: 
»meer dan een curator benoemd is". 

Dat tot de uitvoering van alle be-
al de curators moeten mede-

werken, wordt hier niet uitdrukke-
lijk gezegd, al is dat ongetwijfeld de 
bedoeling. Wenschelijk ware, ten 
einde dit duidelijk te doen uitko-
men, de bepaling aldus te lezen: 
llIndien meer dan een curator be-
noemd is, wordt voor de geldigheid 
hunner handelingen medewerking 
van allen vereischt; bij verschil van 
gevoelen beslist de meerderheid, 
en bij staking van stemmen de 
rechter-commissaris" . 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 70. al. 1. Aan de taalkun-

dige opmerking van den Raad van 
State is gevolg gegeven door wij-
ziging van de redactie dezer alinea. 
Noch uit het wetsontwerp noch 
uit de Memorie van Toelichting 
volgt dat het de bedoeling zou zijn, 
dat voor de geldigheid van een 
besluit de medewerking van alle 
curators wordt vereischt. Zulks te 
vorderen, ware , naar het oordeel 
van den ondergeteekende, minder 
practiscb. Voor de geldigbeid der 
handeling zij het voldoende dat de 
meerdE'rheid tot bet daartoe strek-
kenne besluit hare toestemming 
verleend hebbe. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Al't. 70. Door sommigen werd er op aangedrongen, dat een schuldei-

scher, die preferentie kan doen gelden, niet tot curator zou kunnen 
worden benoemd. Dit denkbeeld vond echter weinig ingang. 

Tweede lid. »Eene", lees »een". 

Een afdoend bezwaar is trouwens ook, dat de rechtbank tijdens 
de faillietverklaring, dus op het oogenblik, dat ne curator benoemd 
moet worden, niet kan weten, welke schuldeischers al dan niet een 
recht van voorrang kunnen doen gelden. 

Tweede lid. llEene" is veranderd in »een". 

G. O. art. 70 = art. 70 der wet. 



Art. 71. SALARIS VAN DEN CURATOR. 

Artikel 71. 
Het salaris van den curator wordt in elk faillissement door 

de rechtbank vastgesteld. 
In geval van akkoord wordt het salaris bij het vonnis van 

homologatie bepaald. 

o. R. o. Art. 71 (71) = art. 71 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 71. Onder de best.aande wetp:eving wordt het salaris van den 

curator alleen ingeval van insolventie door de wet, of uit kracht van de 
vergunning tot extra-toelage, in de practijk door de Rechtbank vastge-
steld ; in geval van homologatie van een akkoord ontvangt de curator wat 
hij van den gefailleerde kan bedingen. Deze toestand is een bron gewor-
den van misbruiken, welke ilY de hand worden gewerkt door de wan-
verhouding, die er ont&taan is .. tusschen het bedrag van het salaris, dat 
de curator in het een, en het bedrag· dat hij in het andere geval geniet. 
Het wettelijke loon is vooral bij kleinere boedels, die verreweg de meer-
derheid uitmaken, eene te eenenmale onvoldoende beloon ing. De Recht-
bank maakt in den regel gebruik van de bevoegdheid om eene extra-
toelage toe te kennen. Maar ook met deze extra-toelage blijft het loon, 
dat de curator bij insolventie ontvangt, ver beneden het bedrag, dat de 
gefailleerde hem in geval van homologatie van een akkoord pleegt uit 
te keeren. Daardoor heeft de curator in nagenoeg ieder faillissemeut een 
financiëel belang bij het tot Rtand komen van een akkoord. Het ligt yoor 
de hand dat dit belang aan zijne onpartijdigheid hooge eischen stelt. Het 
is daarom wenschelijk een einde te maken aan de vrijheid van den ge-
failleerde en den curator om met onderling goedvinden het salaris te 
bepalen. Het Ontwerp doet dit door de bepaling van het salaris in elk 
geval aan de Rechtbank op te dragen '). Het bedrag wordt daarbij geheel 
aan de vrije appreciatie van de Rechthank overgelaten; een voor alle 
gevallen biliijke regel is niet a priori te stellen. De ondervinding omtrent 
de bepaling van artikel 863 Wetboek van Koophandel leert dit voldingend. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 71. Eene andere oplossing betreffende de schadeloosstelling des 

curators scheen velen wenschelijk. Zoo keurde men het af, dat het, 
gelijk thans veelal het geval is, voor den curator voordeeliger is, dat het 
akkoord tot stand kome, dan dat het faillissement wordt voortgezet. Bij 
insolventie toch zullen zijne werkzaamheden, in verband met de vereffe-
ning, in de meeste gevallen veel omvangrijker wezen. Het laatste lid 
van het artikel wenschte men dus vrij algemeen te doen vel' vallen , niet 
omdat bij homologatie van het akkoord het salaris ook niet tevens door 
de . rechtban.k . moet worden bepaald, maar omda.t op deze plaats de be-
pahng aanleIdIng kan geven tot eene verkeerde Interpretatie. 

Op welke wijze het salaris des curators zou worden geregeld, daarom-
trent bestond verschil van gevoelen. Er waren leden, die cle meest 

' ) Een gelijk voorschrift bevat reed. art. 461 Code de Comm. belg. (1851); art. 
722 Cod. di Comm. ital.; K. Ord. 77. Vgl. ook art. 462 al. ult. Code de Comm. 
franç. (1838), en Bankruptcy Act., art. 72. 
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oploss.ing zouden vinden in eene percentsgewijze vergoeding 
UIt het actIef, g-ermger, naarII?ate het laatste aanzienlijker was. De vol-
gende berekenmg werd aan de hand g-edaan: bij een actief van 
f1 tot f100, 20°.'0, van f100 tot f1000, 10°/: van flOOOtotf5000 50;. 
van f 50Ç.O f10,000, 3%, en bij een actiè van boven f 10,000: 
De mogelIJkheId van het toekennen eener extra toelaO'e door de rechtbank 
behoefde hierbij niet uitgesloten te wezen. " 

I!0or anderen werd opgemerkt, dat met dit systeem bij 
boedels. het salarIs van den curator onevenredig laag- zou dalen, 
bovendIen de grootte des boedels niet den maatstaf voor den 

omvang zijner werkzaamheden oplevert, daar toch in vele gevallen aan-
zienlijke boedels eene eenvoudIge afwikkeling toelaten en omgekeerd. 
De tegenwoordige regeling, een vast salaris van 1°:0 van het actief be-
nevens het voortdurend toekennen eener extra toelage, scheen hun dan 
ook de voorkeur te verdienen. Zij wilden daarmede niet gezegd hebben, 
dat zij, het stelsel goedkeurende, ook genoegen namen met de praktijk, 
welke dienaangaande bij vele rechtbanken wordt gevolgd. 

Door eerstgenoemde leden werd hierop geantwoord, dat het bestaande 
stelsel in de meeste gevallen den curator een te gering salaris verschaft '). 
Het vast bedrag van 1% is voorzeker zelden voldoende, waarbij men wees 
op de omstandigheid, dat, blijkens art. 849 van het Wetboek van Koop-
handel voor Nederlandsch-Indië, bij een faillissement aldaar, de wees-
kamer als eerste bevoorrechte schuldeischeresse optreedt en een bedrag 
van 3"10 van de uitgaven uit den boedel ontvangt. En de extra toelage, 
wanneer die door de rechtbank wordt uitgekeerd, vertegenwoordigt in 
den regel slechts een gering bedrag; dit bedrag hangt in elk geval geheel 
af van de persoonlijke opvatting van den rechter-commissaris, die met 
den toestand van den boedel bekend is. 

Voorts behoort , meende men, gewaakt te worden, dat de curator, ook 
in geval van akiword , ter zake van het faillissement niet meer ontvangt, 
dan hem krachtens des rechters beschikking toekomt. V\i' ellicht zou het 
zelfs raadzaam zijn, eene desbetreffende poenale sanctie in het Wetboek 
van Strafrecht op te nemen. 

Ten slotte werd de betoogd, dat de curator nooit, 
zooals thans wel geschiedt, de advocaat van den gefailleerde kon zijn; 
men achtte dit zelfs in strijd met de economie van het ontwerp en 
wenschte dienaangaande zoo niet een uitdrukketijk verbod, in elk geval 
eene verklaring van de Regeering. 

De uiteenloopende meeningen doen ernstig de vraag rijzen, of het 
stelsel, in het ontwerp voorgedragen, nog niet de voorkeur verdient. 

Waarom de opneming te dezer plaatse van de bepaling, dat ook 
ingeval van akkoord het salaris van den curator door de rechtbank 
wordt bepaald, tot eene verkeerde interpretatie aanleiding zou kunnen 
geven, wordt in het Verslag niet opgehelderd. 

Tegen eene percentsgewijze belooning van den curator, op den 
grondslag, in het Verslag aangegeven, bestaan de bezwaren, daarte(ren 
door ),anderen" aangevoerd. Terecht wordt door dezen opgemerkt, 
dat met dil systeem bij geringe hel onevenredig laag 
zou dalen. Dit ware niet alleen onbrlllJk, maar IS ook lil st.nJd met 
de belanO"en der crediteuren. Voor de behandeling van geringe boedels 
zouden geschikte curators niet beschikbaar zijn, en d.aar geringe boe-
dels vooral in kleine plaatsen voorkomen, zou men alhcht genoodzaakt 
worden, toevlucht te nemen tot voor hunne taak niet berekende per-

') Mr. S. J. L. VAN AALTEN JR., Themis 1889 , bladz. 71. 
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sonen. Dit bezwaar weegt te meer, nu voortaan ook niet-kooplieden 
knnnen worden failliet verklaard. Bovendien houdt de percentsgewijze 
maatstaf nooit rekening met de moeite, die de bereddering des boe-
dels van den curator heeft gevergd. Naa,st eene percentsgewijze be-
loonmg is (en dit wordt ook in het Verslag toegegeven) als correctief 
de bevoegdheid tot toekenning eener extra toelage onmisbaar. Over-
weegt men dit, dan springen de voordeelen van het stelsel van het 
ontwerp in het oog. Stelt de rechtbank het salaris vast, dan kan in 
ieder faillissement rekening worden gehouden met alle factoren , die 
bij de bepaling daarvan in aanmerking behooren te komen; dim kan 
steeds een tegenover alle belanghebbenden billijk salaris worden vast-
gesteld. Voorgelicht door den rechter-commissaris is de rechtbank 
daarvoor de aangewezen en volkomen bevoegde autoriteit. Opmerking 
verdient het t.rouwens, dat in het Verslag wel iets anders gewenscht, 
maar tegen het stelsel van het ontwerp eigenlijk geen enkel bezwaar 
wordt aangevoerd . 

Reeds ter plaatse, in het Verslag aangehaald, werd er dan ook 
op gewezen, dat ))het voor den wetgever moeilijk, ja onmogelijk is, 
een voor alle gevallen billijken regel a priori vast te stellen" '). 

Door den cuéator geen j'echt op hooger salaris toe te kennen, dan 
de rechter hem toewijst, heeft de wetgever alles gedaan, wat hij 
kan. Dat de gefailleerde hem vrijwillig een houger bedrag .uitkeert , 
zal de wetgever dit kunnen verhinderen en strafbaar stellen '! 

Een uitdrukkelijk verbod , dai de curator optreedt als advocaat van 
den gefailleerde, zal, naar te vreezen is, niet veel effect hebben. 
Waarschijnlijk heeft men op het oog het aanbieden van een akkoord 
namens den gefailleerde, door den curator-ad vocaat. Een verbod hier-
van zal al te gemakkelijk ontdoken kunnen worden door een ander 
te laten optreden. Kwade praktijken, als deze en andere, kunnen nog 
het best worden te keer gegaan door de rechtbanken, daar deze te 
allen tijde den aangestelden curator door een anderen kunnen ver-
vangen en zich bovendien zullen onthouden van het aanstellen tot 
curator van ad vocaten, die zich aan een feit, als in het Verslag ver-
meld, hebben schuldig gemaakt. Indien de rechtbank uitsluitend 
degelijke en onkreukbare personen benoemt, zullen misbruiken niet 
voorkomen. Stelt dit college echter het in haar gesteld vertrouwen 
te leur door lichtvaardige benoemingen, dan zullen de strengste wets-
bepalingen een goeden gang van zaken niet kunnen verzekeren. 

G. O. art. 71 = art. 71 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Het salaris van den curator wordt 

volgens dit artikel in elk faillisse-
ment dool' de rechtbank vastgesteld. 
Zal dit ook het geval zijn als , vol-
gens art. 16, koslelooze behande-
ling is uitgesproken en er iets te 
verdeelen valt 'I Men vertrouwde 
uit een oogpunt van billijkheid dat 
dit het geval zoude zijn. 

Antwoord der Regeering. 
De gestelde vraag kan bevesti-

gend worden beantwoord; maar de 
rechtbank . heeft de bevoegdheid 
naar bevind van zaken te beslis-
sen. 

I) MR. S. J. L. VAN AALTEN JR., Themis 1882, blz. 71. 
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Artikel 72. 
Het ontbreken van de machtiging van den rechter-commis-

saris, waar die vereischt is, of de niet-inachtneming van de 
bepalingen vervat in de artikelen 78 en 79, heeft, voor zooveel 
derden betreft, geen invloed op de geldigheid van de door den 
curat.or verrichte handeling. De curator is deswege alleen jegens 
den gefailleerde en de schuldeischers aansprakelijk. 

O. R. O. Art. 72 (72). Het ontbreken van de machtiging van den 
rechter·cummissaris, waal' uie vereischt is, of de niet-inachtne-
ming van de bepalingen vervat in de artikelen 78 en 79, heeft, 
voor zooveel derden betreft, die daarvan onkundig waren, geen 
invloed op de geldigheid van de door den curator verrichte han-
deling. De curator is deswege alleen jegens den schuldenaar en 
de schuldeischers aansprakelijk. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 72. Voor sommige hanuelingen heeft de curator machtiging of 

goedkeuring van den Rechter-Commissaris noodig, voor andere ad vies 
vim de commissie uit de schuldeischers, voor enkele zoowel het een als 
het ander; soms moet hij eene beslissing van den Rechter-Commissaris 
afwachten (artikel 79 [791 ), soms zal hem verboden zijn bepaalde han-
delingen te verrichten (artikel 69 L 69]). Of al die voorwaarden behoorlijk 
vervuld zijn, of dat verbod bestaat, kan de derde, met wien de curator 
handelt, niet contróleeren. Hij moet zich verlaten op hetgeen de curator 
hem mededeelt. Vergde men van hem een zelfstandig onderzoek, bij den 
Rechter-Commissaris en de commissie der schuldeischers telkenmale in 
te stellen wanneer hij zich met den curator in betrekking stelt, of wat 
hetzelfde is, liet men hem de risico dragen van de geldigheid van des 
curators handeling, niemand zou zich met den faillieten boedel willen 
inlaten. Wel zou de derde die risico kunnen ontgaan door van den 
curator het bewijs te vorderen van de machtiging des Rechter·Commis-
saris, van het advies der commissie, van de inachtneming der bepalingen 
van artikel 79; het zou echter niet wenschelijk zijn indien dit telkens 
geschiedde; want, om dit bewijs te kunnen leveren, zouden alle beschik-
kingen en adviezen van Rechter-Commissaris en commissit' schriftelijk, 
op zegel en geregitill'eerd moeten De opdrijving der faillissements-
kosten , die daarvan het gevolg zoude wezen, zou in de eerste plaats den 
boedel treffen, en behuort dus juist in het belang van den boedel ver-
meden te worden. 

Op deze gronden wordt voorgesteld de geldigheid van door den cura-
tor verrichte handelingen, voor zooveel derden betreft, die van de ge-
pleegde verzuimen onkundig waren, niet afhankelijk te stellen van de 
naleving der wettelijke voorschriften umtrent de machtiging van den 
Rechter-Commissaris of der bepalingen in de artt. 78 en 79 L 78 en 791 
vervat '). Hij, die met den wettelijken beheerder van den boedel han-
delt. moet veilig zijn tegen latere bestrijding. lil de verantwoordel,ikheid 
des' curators en de bevoegdheid van de rechtbank hem te allen tijde te 
ontslaan, liggen voor den boedel voldoende waarborgen tegen machts-
overschrijding van den curator. 

') Een analoog voorschrift bevat ë 124 Konk. Ord. 
Il. 2 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 72. »Die daarvan onkundig waren". Het ontwerp der Staatscom-

missie bevatte deze woorden niet. Men vroeg, met welke bedoeling zij 
zijn ingelascht. Hoe zal bovendien de hierbedoelde onkunde te bewij-
zen zijn 'I 

Uit de toelichting op dit artikel valt op te maken, dat de rechter-
commissaris met het geven van mondelinge beschikkingen zal knnnen 
volstaan. Dit kan, merkten sommigen op, voor den curator bezwaar op-
leveren, wanneer hij zich later op die beschikkingen wenscht te beroe-
pen. Door anderen werd hiertegen aangevoerd, dat het onmogelijk zou 
aangaan, en ook thans niet geschiedt, op alle vragen, die kunnen voor-
komen, schriftelijk te antwoorden. 

De bedoeling der bepaling is, eenerzijds derden niet te noodzaken 
tot een altijd bezwaarlijk, somtijds voor hen onmogelijk onderzoek, 
of de in het artikel bedoelde formaliteiten zijn in acht genomen, op 
straffe Van zich de ongeldigheid van des curators handeling te zien 
tegenwerpen; anderzijds, den curator en daardoor den boedel te 
waarborgen tegen excepties en chicanes, ontleend aan de door de wet 
voorgeschreven formeele eischen. De curator is de wettelijke beheer-
der des boedels. Hij moet op eigen risico zorgen, de wettelijke voor-
schriften in acht te nemen; derden, die met hem handelen, moeten 
veilig zijn, maar hij zelf moet in zijn handelen met derden ook niet 
noodeloos belemmerd worden. De gedachtengang , die ten grondslag 
schijnt te liggen aan de ingevoegde woorden: lldie daarvan onkundig 
waren", strekt blijkbaar om hen, die te goeder trouw zijn, te be-
schermen, maar niet, die handelen tegen beter welen in. Hoe goed 
echter de bedoeling ook moge z\jn, de bepaling past eigenlijk niet 
in het stelsel van het artikel, daargelaten, dat, gelijk in het Verslag 
te recht wordt opgemerkt, daaraan praktisch ook bezwaren, van be-
wijsvoering en andere, verbonden zijn. De aangehaalde woorden zullen 
dus weder uit het artikel wegvallen. 

Het zou onpraktisch zijn, tusschen curator en rechter-commissaris 
alleen schriftelijk vet'keer toe te laten. Telkens, wanneer het noodig 
is, zal de rechter-commissaris eene beschikking in optima forma 
kunnen geven; in de meeste gevallen zal evenwel eene mondelinge 
beschikking volkomen voldoende zijn. Ook tegenwoordig geschiedt dit 
op dezelfde wijze, zonder, voor zooverre bekend, in de praktijk tot 
bezwaren aanleiding te hebben gegeven. 

L Zie voorls op art. 8, dl. I bI. 286]. 

G. O. art. 72 = art. 72 der wet. 

Artikel 73. 
De rechtbank heeft de bevoegdheid den curator te allen tijde, 

na hem gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben, te ontslaan 
en door een ander te vervangen, of hem een of meer mede-
curators toe te voegen, een en ander hetzij op voordracht van 
den rechter-commissaris, hetzij op een met redenen omkleed 
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verzoek van een of meer schuldeischers, de commissie uit hun 
midden, of den gefailleerde. 

De ontslagen curator legt rekening en verantwoording van 
zijn beheer af aan den in zijne plaats benoemden curator. 

O. R: O. Art. 73 (73) = art. 73 der wet. 

lllemorie van Toelichting. 
Art. 73. Artikel 788 Wetboek van Koophandel verzuimt te spreken 

van den gefailleerden schuldenaar, die toch bij een goed beheer van 
den boedel evenveel belang heeft als de schuldeischers. Hem behoort 
dus evenzeer het recht gegeven te worden om tot ontslag van den cura-
tor het initiatief te nemen '). 

Advies van den Raad van State. 
Art. 73. Het heeft de aandacht 

getrokken, dat hier de bepaling niet 
is oYergenomen van art. .788, al. 2, 
van het Wetboek van Koophandel, 
die de rechtbank de bevoegdheià 
geeft aan den curator te allen tijde 
een of meer mede-curators toe te 
voegen; en zulks zonder dat de 
Memorie van Toelichting de reden I 

daarvan vermeldt. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
ATt. 73. Aan het artikel is eene 

bepaling toegevoegd overeenstem-
mende met art. 788, al. 2, Wet-
boek van Koophandel. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
ATt. 73. Tweede lid. Hoe , als een tweede curator aan den eersten 

toegevoegd is? 0 verdracht in het medebezit en medebeheer van den 
boedel zal ten opzichte van dezen dan wel noodig zijn. 

De toegevoegde curator treedt van rechtswege in het medebezit en 
medebeheer, evenals de curator, die bij het vonnis van faillietver-
klaring wordt benoemd, van rechtswege treedt in het bezit en beheer 
,'an den boedel. 

G. O. art. 73 = art. 73 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Tweede lid. Het werd door sommige leden zeer oneigenlijk ge-

noemd de rekening en verantwoording van den ontslagen curator te 
doen afleggen aan den in zijne plaats benoemde. Zoodoende liet men 
dezen eene décharge geven en voor die décharg'e eene verantwoordelijk-
heid dragen, die geen van beiden eigeI? zij n aan zijne betrekking. 

Waarom was niet bepaald, dat de rekeOlng van den ontslagen curatol' 
zou gebracht worden voor den rechter-commissaris, evenals met die van 
den tot aan het einde toe tnngeerer,den curator is gesch ied in art. 193 '! 

Hiertegen werd opgemerkt, dat het in alle administratiën regel is, 
dat. de voorganger rekening en verantwoording doet aan zijn opvolger. 

') Art, .467 Code de -Comm. fr, (183&) maakt eveneens uitdrukkelijk melding van 
den gefailleerde. 
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Deze vertegenwoordigt den belanghebbende, ten wiens behoeve 
kening en verantwoording wordt ---

de reke-

gedaan. In het geval van art. 193 
wordt r ekening en verantwoording 
aan den rechter-commissaris afge-
legd, omdat er in dat stadium geen 

Antwoord der Regeering. 

curator meer is. 

Tweede lid. De geopperde be-
denking wordt in het Voorloopig 
Verslag zelf juist wederiegd. 

§ 3. Van de commissie uit de schuldeischers. 

Memorie van Toelichting. 
L Art . 74] Gaf de Code de Commerce aan de schuldeischers misschien 

een al te grooten invloed op den gang van zaken, het Wetboek van 
Koophandel, en meer nog de tegenwoordige praktijk, zijn in het andere 
uiterste vervallen. »De curator zal bij voorkeur uit de schuldeischers 
gekozen worden" (artikel 787 n°.2 Wetboek van Koophandel), is nage-
noeg de eenige wettelijke bepaling' waarin van de schuldeischers notitie 
wordt genomen; zij wordt echter toegepast alsof er stond: de curator 
wordt niet dan bij uitzondering uit de schuldeischers gekozen. Een en 
ander heeft aanleiding gegeven tot tal van klachten. Het recht van de 
schuldeischers om meer gekend te worden in het beheer en de vereffe-
ning is herhaaldelijk betoogil , en moeilijk te betwisten '). Daaraan te 
voldoen beoogt artikel 74. 

Het bevorderen , des noodig gebieden, van de benoeming eens schuld-
eischers tot curator, scheen niet wenschelijk. De curator moet voor alles 
een onpartijdige of liever nog een boven de partijen (schuldenaar en 
schuldeischers) staande persoon , en daarbij iemand van rechtsgeleerde 
kennis, wezen. Aan dien dubbelen eisch zullen de schuldeischers inder-
daad niet dan hoogst zelden voldoen, waarom de benoeming van een 
hunner tot. curator wel altijd een zeldzaamheid zal blijven en behoort te 
blijven '). Om hun desniettemin te allen tijde den noodigen invloed op 
den gang van zaken te verzekeren , dient de commissie uit de schuld-
eischers. 

[Artt. 76-78]. 83 K.O. geeft den leden der commissie uit de schuld-
eischers »Anspruch auf Erstattung angemessener baarer Auslagen und 
auf Vergütung für ihre Geschäftsführung." De uitdrukkelijke toekenning 
van het eerste mag geheel overbodig heelen; immers de noodzakelijke 
uitgaven der commissie zij n faillissementskosten , evengoed als de uitg'a-
ven die de curator qq. maakt. Van het tweede zwijgt het Ontwerp op-
zettelijk. Aan het lidmaatschap der commissie behoort geen genot van 
salaris verbonden te zijn. Is dit wel het geval, dan zullen de minder 
nauwgezette schuldeischers daarin allicht aanleiding vinden om het lid-
maatschap te ambiëeren, waar van weer kuiperijen en onzuivere stem-
mingen het gevolg kunnen zijn. Het ligt ook meer in het karakter der 

") V gl. Mr. POLS in zijn praeadvies voor de J uristen-Vereeniging , H andelingen, 
1871, dl. I , bl. 49. Mr. v. NIEROP, praeadvies aldaar , bl. 55 vlg. en de ter zake 
betrekkelijke beraadslagingen in H andelingen, 18ïl, dl. II Nagenoeg alle buitenland_ 
sche fai llietenwetten verzekeren den schuldeischers in meerdere of mindere mate invloed 
op Jen gang van zaken; de Konkursordnung, het Ital. H wtb. en de Oostenrijksche, 
Deensche en Noorweegsche wetten , door eene commissie uit de schuldeischers (Gläu-
bigerausschuss); thans ook de Fransche wet van 4 Maart 1889 door de instelling van 
contrOleurs, te kiezen uit en door de schuldeischers. 

2) VgI:VAN SwrNDEREN, t.:1, p., bl. 115; V. RONKEL, t. a. p., bI. 74, wil uitslui-
ting der schuldeischers. 
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commisSie , als een college van mannen van vertrouwen ter behartioinO' 
der gemeene belangen, dat het lidmaatschap kosteloos worde verv"ull 
Bovendien behoort zoo veel mogelijk all es vermeden te worden wat zou 
kunnen strekken tot vermeerdering van de kosten van een faillissement. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
De hier bedoelde commissie werd in verschillend en zin besproken. 
In hoever. de bestaande voor de schuldeischers ge-

gl'onde aanieldlllg heeft bestaan om zich te beldagen over de handelin-
gen van den curator, en om het gemis te betreuren van wettelijke be-
palingen, die hunne inmenging mogelijk maken , is, zoo merkten som-
migen op, moeilijk na te gaan. Het laat zich verklaren, dat de schuld eischers 
vaak onvoldaan geweest; van hun standpunt is dit niet meer dan 
natuurlijk. Maar in vele gevallen zullen hunne verwijten zijn nederge-
daald op het hoofd van den curator, terwijl hunne grieven feitelijk 
moesten gericht zijn tegen de moeilijkheden, die de boedel opleverde 
en die de curator niet kon voorkomen. Dat niet altijd de noodige spoed 
betracht is, mag men zeker wel aann emen ; in zeer vele gevallen echter 
zal de vertraging haar oorsprong hebben gehad in formaliteiten en in 
rechtsgedingen, waartoe de curator gedwongen was, terwij l , naar enk e-
len meenden, ook de voorbeelden niet ontbreken, dat de trage gang 
van zaken veroorzaakt was door den rechter-commissaris. . 

Door de instelling van eene com missie uit de schuldeischers zal er 
gelegenh eid worden geboren om klachten van die n aard uit den weg te 
ruimen. Of echter de werkzaamheid der commissie er toe zal bijdragen, 
om den gang van zaken te verbeteren, mag naar veler . oordeel betwij-
feld worden. De meeste schuld eischers toch zijn niet op de hoogte van 
de faillissementsprocedure en kunnen het den curator door het vragen 
van allerlei overbodige inlichtingen en door het opwerpen van allerlei 
bezwaren noodeloos lastig' mak en. De verhouding tusschen den curator 
en de commissie, die in het helang van de zaak eene aangename moet 
wezen, zal daardoor dikwijls gevaar loepen in eene onaangename te 
ontaarden ') , 

Wil men in de instelling der commissie een noodzakelijk complemen t 
zien voor het beheer van den boedel , men schen ke · haar dan tevens de 
gelegenheid om de belangen der schuldeischers te behartigen, overal 
waar die door eene passieve houding hunn erz\ids met veronachtzaming' 
word en bedreigd. Het is naar veler oordeel de vraag, of dit iu het ont-
werp wel naar eisch .is gesch!ed. Vo?r alles, wat .. aan de verificatiever-
gadering IS hare gemaakt. van de .al 
of niet benoemlllg een er voorlooplge com missie biJ het vonOlS van fail-
lietverklaring. Nu de rechtbank daaromtrent vrij is , mag men aannemen, 
dat de benoeming gewoonlijk achterwege zal blijven. Deze veronderstel-
ling is niet gewaagd; de rechthank zal bet nut eener commissie zelrJen 
inzien. De voorkeur, bij art. 787,1° Wetboek van Kooph andel bedoeld, 
om een curator uit de schuldeischers te kiezen, heeft Z\i immers ook zoo 
goed als nooit geschonken. Zij dat in de de 
schuldeischers zeI ven kunnen beslIssell , en reeds daarom zal ZIJ van de 
haar verleende bevoegdheid niet dan bij hooge uitzondering gebruik 
maken. In het stelsel van het ontwerp zou een meer imperatief voor-
schrift in art. 74 [74J aanbeveling verdienen. De benoeming toch van 
de in art. 74 bedoelde commissie zal ook daarom waarde hebben, omdat 
de rechtbank in hare keuze geheel vrij is en de haars inziens geschikte 

1) Mr. S. H. MUNTz, JWzn. De ·invloed van de schuldeischers op het beheer llan den 
faillieten boedel. Leiden 1888 , bladz. 54. 
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personen kan uitkiezen, terwijl er kans bestaat, dat. de benoeming later 
door de vergadering van schuldeischers zal worden bekrachtigd. Deze 
laatste is ook wel vrij, maar stemming va,:!. art. 81 [811 geeft het 
overwicht aan de groote schuldelschers. Deze zIJn het , dIe In de com-
missie zittinO' zullen nemen, en de vraag is geoorloofd, of hunne uit-
sluitende vooral waar het op het sluiten van het akkoord 
(het advies) aankomt , in sommige gevallen ook zal zijn aan 
de belangen der kleine aediteuren. De positie van de leden der com-
missie, hunne voortdurende aanraking met den schuldenaar, het belang, 
dal deze heeft, om vooral zijne grootste schuldeischers tevreden te stel-
len , kunnen bij het tot stand komen van een akkoord min gewenschte 
handelingen in de hand werken. 

Door andere leden werd in kleine faillissementen, die de groote meer-
derheid uitmaken, eene commissie zeker niet geacht, en zij 
zouden daarom in art. 74 ongaarne een meer imperatief voorschrift op-
genomen zien. 

Volgens de Konkursordnung wordt de commissie voor hare bemoeiin-
gen beloond ; een voorbeeld, dat, naar veler oordeel terecht, 
hier niet is gevolgd. Anderen evenwel zouden het wenschelijk achten , 
dat ook bij het ontwerp een salaris, zij het dan ook in den vorm van 
schadeloosstelling voor tijdverlies , aan de leden werd toegekend , ook 
omdat zij vreesden, dat men, bij gebreke van dien, waar het. twijfel-
achtig is - men zie het aangeteekende art. 74 - of de tot lid be-
noemde verplicht is deze benoeming aan te nemen, de commissie vaak 
moeilijk zou ku nnen samenstellen. In de Dllitsche wetgeving is bovendien 
de commissie niet noodzakelijk samengesteld uit schuldeischers. Het oor-
deel omtrent hare werking luidt daar veelal gunstig, maar beantwoordt 
zij daar, gevraagd, aan de bedoeling van onzen wetgever 'I In som-
mige Duitsche districten o. a. wordt gewoonlijk de commissie uit rechts-
geleerden samengesteld , wier optreden naast den curator zeker weinig 
aanbeveling verdient. 

Eenige leden, welke tegen de instelling der meergemelde commissie 
gekant waren, zouden haar liever vervangen zien door een tweeden cu-
rator, uit de cred iteuren gekozen; bij deze gelegenheid werd er op 
aangedrongen, om te breken met de bestaande gewoonte van jonge ad-
vocaten zonder de noodige ondervinding tot curator in kleine boedels te 
benoemen , waarop werd geantwoord, dat hieruit geene bezwaren waren 
ontstaan. 

Welke gegronde reden is er om te verwachten , eenerzijds, dat de 
commissie uit de schuldeischers zich bij voorkeur zal toeleggen op 
het vragen van alle d ei overbodige inlichtingen en het opwerpen van 
allerlei bezwaren; anderzijds, dat de benoeming der commissie ge-
woonlijk achterwege zal blijven, omdat de rechtbank het nut daarvan" 
zp,lden zal inzien'! Toch hangt van het al dan niet juiste dier stellin-
gen het oordeel over de instelling af. " 

Dat de instelling van eene co mmissie uit de alleen 
door de grieven, die nu en dan tegen curators worden aangevoerd, 
niet gerechtvaardigd zou zijn , kan ten volle worden maar 
de omstandigheid mag niet worden voorbijgezien, dat van de over 
het wetsontwerp gehoorde kamers van koophandel 19 zich over deze 
instelling hebben uitg-e laten, van welke 9 te haren gunste, 8, hoezeer 

met haar ingenomen, toch ad viseerden voO!' hare opneming, 
terwIJl slechts ééne bepaald, eene andere in betrekkelijken zin zich 
er tegen verk laarde. De handel schijnt dus in het algemeen daarin 
wel een waarborg g'elegen te achten voor eene goede behandeling. 

W at betreft het vragen van overbodige inlichtingen en het aan-
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voeren van allerlei bezwaren, mocht hierdoor Romtijds een minder 
gunstige worden op het beheer VRn den curator, dan 
treft de zeI ven llhet verwijt, hetgeen zij anders, en dan 
alleen aan den UItslag ontleend , den curator doen", gelijk terecht 
wordt opgemerkt door M:. S. H. MUNTZ J.WZN., in zijn in het Ver-
slag aangehaald proefschnft, bldzz. 54 en 55, volO'ens wien dan ook 
door de i.nstelling van eene commissie uit de schuldeischers llstellig 
aan een met te ontkennen recht van de schuldeischers (zou) worden 
voldaan" . 

Der commissie de gelegenheid te schenken om de belangen der 
schuldeischers te .. behartigen , overal waar die door eene passieve 

hunnerzIJds veronachtzaming worden bedreigd, ware in 
stnJd met het door de lnstelhng beoogde doel. Niet om de crediteuren 
tegen hunne eigen passieve houding te beschermen, maar om den 
curator van advies te dienen, moet de commissie strekken. 

Uit het feit voorts, dat door de rechtbanken niet bij voorkeur 
schuldeischers tot curators worden benoemd , valt te dezen ook niets 
af te leiden, daar het benoemen van een schuldeischer tot curator 
en het benoemen nevens den curator van eene commissie uit de 
de schuldeischers, twee verschillende zaken Dat men bij voorkeur 
een rechtsgeleerde tot curator benoemt, is zeer begrijpelijk, maar 
sluit geenszins uit , dat men het wenschelijk kan achten , aan den 
rechtsgeleerden curator een of meer schuldeischers als adviseurs toe 
te voegen voor de niet-juridische zaken. 

Dat de rechtbank zich van de benoeming der commissie zou laten 
weêrhouden, alleen omdat de schuldeischers zelve in de verificatie-
vergadering kunnen beslissen, is niet aannemelijk, omdat reeds vóór 
die vergadering zeer gewichtige belangen te behartigen kunnen zijn. 

Van een meer imperatief voorschrift kan geen sprake zijn. Het 
ontwerp zou daardoor ongeschikt worden voor kleine boedels, waar-
voor zoowel eene commissie, als een tweede curator uit de schuld-
eischers ballast is. De grond, in het Verslag voor een meer imperatief 
voorschrift aangevoerd, daarin bestaande , dat de rechtbank in hare 
keuze geheel vrij is en de haars inziens geschikte personen kan uit-
kiezen, t.erwijl de stemming van art. 81 l811 het overwicht geeft aan 
de groote sch uldeischers, is ten deze met afdoende. Ook indien de 
rechter eene voorloopige commissie benoemd heeft, is de vergadering 
van schuldeischers nog vrij, om al of niet eene definitieve commissie 
te doen optreden. Wil zij de groote schuld eischers in de commissie 
zitting doen nemen, zij zal zich daarvan wel is waar niet laten terug-
houden, doontat de rechtbank vroeger eene andere keuze heeft ge-
daan; maar is de vrees gegrond , dat de bevoegdheid, bij art. 75 [751 
aan de vergadering der schu ld eischers toegekend, geen voldoenden 
waarborg oplevert, dat de keuze bevorderlijk zal zijn aan de belangen 
van groote en kleine crediteuren, dan moet die benoeming anders 
geregeld worden. Juist ter bevordering van de belangen van alle 
crediteuren moet de benoeming der commissie strekken. (Zie hierover 
bij art. 75). Waar het Verslag er op wijst, dat de positie van de 
leden der commissie bij het tot stand komen van een akkoord min 
gewenschte handelingen in de hand zou kunnen werken, moet niet 
worden 1°. dat de commissie over het akkoord slechts 
een advies uitbrengt, terwijl de crediteuren zelven daarover beslissen; 
2°. dat, waar die ongewenschte handelingen zouden kunnen strekken 
tot benarleeling van de kleine crediteuren bij het tot stand komen 
van een akkoord, art/.. 153 [1531 vlg. aan de crediteuren meest 

vrij heid waarborgen, om de gevolgen dier handelIngen te 
verijdelen . 
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Door de bepalingen omtrent de commissie uit de schuldeischers 
wordt te gemoet gekomen aan een wensch van den handelsstand. 
Het mag dus verwaeht worden, dat , ook zonder geldelijke belooning, 
onder de schu ldeischers de noodige personen gevonden zullen worden 
om bedoelde commissie te vormen en den invloed te oefenen, over 
het gemis waarvan zoo vaak klachten zijn geuit. De schuldeischers 
zullen wel niet uit het oog verliezen, dat het hunne zaak, de behar-
ti!l,"ing hunner belangen geldt. 

Vatten zij hunne taak, die in den regel niet omvangrijk zijn zal, 
niet ernstig op, het is zep.r ele vraag, of de toekenning van schade-
loosstelling hen tot plichtsvervulling zal brengen , terwijl het in dit 
geval veeleer te vreezen is, dat die schadeloosstelling zal leiden tot 
ambtsbejag , onnoodige vergaderingen enz., en dus de afwikkeling van 
den boedel ook nog zou vertragen. 

In geen geval mag de vraag over de commissie uit de schuldeischers 
verward worden met die over een tweeden curator, omdat beider 
taak niets met elkander gemeen heeft. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(27 September 1893). 

De heer FOKKER: Deze afdeeling geeft mij aanleiding tot het maken van eene 
opmerking. 

De opmerking is deze: de commissie uit de schuldeischers is een novum in ons 
faillietenrecht. De reden waarom dit novum . is ingevoerd, is bekend. Het is ge-
schied om te gemoet te komen aan de dikwijls geopperde bezwaren, dat de cu-
rator wel juridische en administratieve kennis heeft, maar zelden of nooit de 
noodige technisch-commercieele kennis bezit om juist te oordeelen, vooral in klein e 
boedels , over aangelegenheden welke in dergelijke zaken op den voorgrond treden. 

Het komt mij voor dat de medewerking van die commissie in sommige opzich · 
ten niet voldoende verzekerd is, dat hare bevoegdheid niet ruim genoeg is ge-
regeld. 

Met name wijs ik ten deze op de artt. 94 en 98. 
Art. 94 zegt: "De imrator gaat zoo spoedig mogelijk over tot het opmaken 

van eene bescbrijving des faillieten boedels. 
"De boedelbescbrijving kan onderbands worden opgemaakt en de waardeering 

door den curator geschieden, een en ander onder goedkeuring van den recbter-
commissaris. 

"De leden der vOOl'loopige commissie uit de schuldeiscbers zijn bevoegd bij de 
beschrijving tegenwoordig te zijn". 

In art. 98 staat: "De curator is bevoegd bet bedrijf van den gefailleerde voort 
te zetten. Indien er geene commissie uit de scbuldeischers is benoemd, beeft hij 
daartoe de machtiging van den rechter-commissaris noodig." 

Ik meen dat men in deze bij uitstek commercieele punten ad vies van de 
commissie uit de schuldeischers had moeten doen inwinnen, en dat, wanneer (zie 
art. 98) die commissie er niet was, die ad hoc moest benoemd worden om over 
zulk een punt ad vies uit te brengeu of met den curator samen te werken. 

Artikel 74. 
Bij het vonnis van faillietverklaring of bij eene latere be-

schikking kan de rechtbank, zoo de belangrijkheid of de aard 
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des boedels daartoe aanleiding geeft) uit de haar bekende schuld-
eischers eene voorloopige commissie van een tot drie leden be-
noemen) ten einde den curator van advies te dienen) zoolang 
over de benoeming van de in het volgende artikel genoemde 
commissie geen beslissing is genomen. 

Indien een lid van de voorloopige commissie zijne benoeming 
niet aanneemt) bedankt of overlijdt) voorziet de rechtbank) uit 
eene voordracht van een dubbeltal door den rechter-commissa-
ris, in de daardoor ontstane vacature. 

O. R. O. Art. 74 (74) Bij het vonnis van faillietverklaring kan de recht-
bank, zoo de belangrijkheid des boedels daartoe aan leiding geeft) 
uit de haar bekende schuldeischers eene voorloopige commissie 
van ten hoogste drie leden benoemen, ten einde den curator van 
advies te dienen, zoolang over de benoeming van de in het vol-
gende artikel genoemde commissie geen beslissing is genomen. 

Memorie van Toelichting. 
l Art. 741 . . . .. Zij r d. w. z. de commissie uit de schuldeischers] is 

niet imperatief voorgeschreven, omdat in verreweg de meeste, d. i. in de 
kleine faillissementen, zich slechts hoogst zelden (Ie behoefte aan eene 

commissie zal doen gevoelen. De benoeming kan het vonnis 
van faillietverklaring door de rechtbank geschieden. Gewoonlijk zal deze 
reeds dan voldoende gegevens bezitten om eenigszins te kunnen beoor-
deelen of de boedel zoo belangrijk is, dat daardoor het bestaan van be-
doelde commissie gewettigd wordt. De door de rechtbank benoemde 
commissie is echter slechts eene voo rIo 0 p i ge; de definitieve benoeming 

aan de vrije keuze der schuldeischers overgelaten. Voor de benoe-
ming een er definitieve commissie rEeds dadelijk eene vergadering der 
bekende schuldeischers op te roepen) sleept onnoodige kosten mede en 
is ook niet gewenscht, omdat de ervaring leert dat de schu ldeischers er 
prijs op stellen zoo min mogelijk met vergaderingen en dergel\ike tijd-
roovende verplichtingen lastig I\'evallen te worden. Aan de rechtbank kan 
de benoeming een er voorloopig optredende commissie trouwens :met 
gerustheid overgelaten worden '). 

Advies van den Raad van State. 

L Zie op art. 75]. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 

[Zie op art. 75]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 74. De leden , welke aan de benoeming dezer commissie een meer 

imperatief karakter wi lden toegekend zien, wenschten dit artikel aldus 
te lezen: )JDe rechtbank benoemt enz., tenzij de aard van den boedel 
haar daartoe geene aanleiding geve"_ . 

Men wenschte de beperking, gelegen lD de woorden »ZOO de belang-
rijkheid des boedels daartoe aanleiding geeft",. te vervallen. 
een belangrijke boedel kan op hoogst eenvoudige wIJze te beheeren ZIJn, 

') Ronk. Ord. 79 al. 1: "V or der eTsten G1äubiger-Versammlung kann das Ge-
richt aus der Zahl der Gläubiger oder Vertreter von Gläublgern emen G1anblger-AuB-
Bch UBS bestellen". 
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omgekeerd een min somlijds groote bezwaren in de 
vereffening oplevert. Niet het belangrijke, maar de aard des boedels 
schijnt beslissend te moeten zijn. 

Op welk zal de benoeming plaats hebben? Bij het vonnis van 
faillietverklaring, naar het ontwerp Men meende evenwel, 
dat de rechtbank alsdan meestal nog niet voldoende in staat was te be-
oordeelen, of de aard des boedels de benoeming eener commissie wen-
schelijk maakte en evenmin zullen der rechtbank dan schuldeischers 
bellend zijn buiten die, welke de faillietverklaring uitlokten '); eerst als 
de curator eenigen tijd werkzaam is geweest, zal dit het geval ûjn. Men 
wenschte daarom te bepalc!ll, dat de rechtbank na het vonnis van fail-
lietverklaring , doch vóór de verificatievergadering, tot eene benoeming 
zou kunnen overgaan, ook indien b.v. vijf bekende schuldeischers, die 
een zeker deel der schuldvorderingen vertegenwoordigen, het verzoek 
daartoe deden. Gedurende dat tijdsverloop toch zal de commissie het 
meeste nut kunnen stichten . De raadpleging in art . 75 L 75] zou dan 
zelfs kunnen vervallen, en aan vele der geopperde bezwaren zou zijn 
tegemoet gekomen. 

)lTen hoogste drie leden". Moet daaruit worden opgemaakt, dat ook 
met de benoeming van één kan worden volstaan? Velen zouden dit 
wenschelijk achten . voorts de benoemden verplicht, hunne benoe-
ming aan te nemen 'I Men meende het tegendeel. Zal de commissie, en 
zoo ja, op welke wijze, worden aangevuld , indien een lid zijne benoe-
ming niet aanneemt of komt te Al deze vragen laat het 
ontwerp onbeantwoord. 

Nog werd de wensch uitgesproken, dat voor het geval in het faillis-
sement schuldeischers, woonachtig in de koloniën of in den vreemde, 
betrokken zijn, ook hunne gemachtigden tot leden dier commissiën zul-
len kunnen worden aangewezen. 

Tel' voldoening aan de gerezen bedenkingen worde gelezen: »de 
belangrijkheid of de aard". 

Het is wenschelijk der rechtbank, in die gevallen, waarin zij reeds 
bij het uitspreken van het vonnis van faillietverklaring de noodige 
gegevens bezit - en deze gevallen zullen zich meermalen voordoen-
de mogelijkheid niet te benemen, tot de benoeming o,'er te gaan. 
Reeds bij de aanvaarding van zijne taak toch heeft de curator 
gewichtige beslissingen te nemen, waarbij het advies der commissie 
hem van nut kan zijn. Zoo de beslissin(l.', of het bedrijf des 
gefailleerden zal worden voortgezet, waarmede niet gewacht kan wor-
den tot. »de curator eenigen tijd wer];zaam is geweest". 

Om mtusschen aan de geopperde bezwaren te gemoet te komen, 
is het artikel in dien zin, dat de benoeming der commissie 
uit de schu ldeischers ook ná het vonnis van faillietverklaring zal 
kunnen geschieden. Een ieder zal het daarioe tot de recht-
bank een verzoek te richten. Achter faillietverklaring is daarom in-
gevoegd: »)of eene latere beschikking". 

De raadpleging van art. 75 [75] wordt hierd oor echter geenszins 
overbodig; immers de rechtbank benoemt, terwijl de raadpleging van 
art. 75 ten doel heeft, den schuldeischers de gelegenheid te geven 
Olll te beslissen, of zij eene commissie uit de schu ldeischers wen-
schelijk achten, en zoo ja, de .door de rechtbank benoemde personen 
te vervangen door anderen, indien zij aan anderen de voorkeur 
mochten geven. Het verdient toch aanbeveling, zooveel mogelijk aan 

') Mr. A. VAN DER HOEVEN, t. a. p., bladz. 10 ; Mr. B. J. POLENAAR , t. a. p. bl.16. 



VOORLOOPIGE COMMISSIE UIT DE SCHULDEISCHERS. Art. 74. 27 

de vereenigde crediteuren zelve de behartiging hunner belangen over 
te laten. 

»Ten hoogste rlrie lener." toont duidelijk aan, dat de commissie 
kan bestaan uit een kleiner getal leden. Duidelijkheidshalve kan in 
plaats ))van ten hoogste drie leden", worden gelezen: ))van een tot drie 
leden" .. AapJ?eming van de benoeming is ,niet verp.l.icht gesteld. 

Het IS JUIst, dat het ontwerp geene UItdrnkkehJke bepaling bevat 
omtrent de vervulling van vacatures. Maar' dit is in het algemèen ook 
niet noodig en raadzaam. Vergel\i k het antwoord bij art. 2'22 [2291-
Dit neemt echter niet weg, dat in dit bijzonder geva l het wensenelijk 
is om b\j vervulling van vacatures de rechtbank te binden aan eene 
voordracht van den rechter-commissaris, waartoe dan evenwel eene 
uitdrukkelijke bepaling wordt vereischt. 

Aan het artikel wordt daarom als tweede lid toegevoegd: 
))Indien een lid van de voorloopige commissie zijne benoeming niet 

aanneemt, bedankt of overlijdt, voorziet de rechtbank, uil eene voor-
dracht van een dubbeltal door den rechter-commissaris , in de daar-
door ontstane vacature" . 

Benoeming van gemachtigden in de voorloopige commissie heeft 
bezwaar, omdat eerst bij de verificatie bl\jkt, wie voor afwezige 
sC!Juldeischers als gemachtig'den oplreden. Bovendien geldt tegen iedere 
benoeming van gemachtigden, ook in de definitieve commissie, dat 
de beperking tot gemachtigden van schll ldeischers, in de koloniën en 
den vreemde woonachtig, zeer willekeurig zoude zijn. Neem b\i\'. een 
faillissement te Maastricht; de gemachtigde van een schuldeischer uit 
Luik zal benoemd kunnen worden, maar van een uit Groningen niet. 

G. O. art. 74 = art. 74 der wet. 

Artikel 75. 
Hetzij al of niet eene voorloopige commissie uit de schuld-

eischers is benoemd, raadpleegt de rechter-commissaris op de 
verificatievergadering de schuldeischers, na afloop der verificatie, 
over de benoeming van eene definitieve commissie uit hun mid-
den. Zoo de vergadering deze wenschelijk acht, gaat hij dadelijk 
tot de benoeming over. Ook deze commissie bestaat uit een tot 
drie leden. 

Een verslag van het hieromtrent verhandelde wordt in het 
proces-verbaal der vergadering opgenomen. 

Indien een lid van de definitieve commissie zijne benoeming 
niet aanneemt, bedankt of overlijdt, voorziet de rechter-commis-
saris in de daardoor ontstane vacature. 

O. R. O. Art. 75 (75). Hetzij al of niet eens voorloopige commiSSie 
uit de schllldeischers is benoemd , raadpleegt de rechter-commis-
saris op de verificatievergadering- de schu ldeischers, na afloop der 
verificatie, over de benoeming van eene definitieve commissie uit 
hun midden. Zoo de vergadering deze wenschel\jk acht , doet hij 
haar dadelijk tot de· benoeming ol'ergaan. Ook deze commissie 
bestaat uit ten hoogste drie leden. 



28 Art. 75. BENOEMING DER DEFINITIEVE COMMTSSIE. 

Een versla!,!: van het hieromtrent verhandelde wordt in het pro-
ces· verbaal der vergadering opgenomen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 75. Onverschillig of er door de rechtbank al of niet eene voor-

loopige commissie uit de schuldeisc?ers is benoem?, 
eischers op de verificatie-vergadenng tot benoemlOg eener commIssIe, 
die dan eene definitieve zal zijn , overgaan. De voorloopige commissie 
defungeert, ingevolo-e het slot van artikel 74 L741, in elk geval, ook al 
wordt er in hare "plaats geen andere benoemd. Wenschen de schuld-
eischers de leden der voorJoopige commissie te zien aanblijven, dan kan 
door de vergadering hun mandaat bevestigd worden. 

De commissie zal uit hoogstens drie leden bestaan; de gewone argu-
menten tegen veelhoofdigheid pleiten ook hier tegen grootere uitbreiding 
van het getal leden '). 

Advies van den Raad van State. 
Art. 75. In dit artikel wordt niet gezegd tot hoe lang de voorloopige 

commissie, in art. 74 [741 bedoeld, in wezen zal blijven. Uit de Memorie 
van Toelichting blijkt, dat zij benoemd wordt tot op de verificatieverga-
dering en dan vanzelve ophoudt te 
bestaan; doch volledigheidshalve en 
om alle onduidelijkheid te vermij-
den, had dit in de wet zelve kun-
nen yermeld Z\j n, vooral met ue-
trekkmlltot het geval dat er geene de-
finitieve commissie benoemd wordt. 

Rapllort aan de Koningin·Regentes. 

Al't. 75. De door den Raad van 
State gewenschte verduidelijking is 
in art. 74 L741 aangebracht. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 75. Eerste lid. Men kon niet goedkeuren, dat over de al of niet 

benoeming eener definitieve commissie door de op de verificatievergade-
ring aanwezige schuldeischers zal beslist worden. Daar toch zullen voor-
namelijk aanwezig zijn zij, wier vorderingen van twijfelachtigen aard 
z\in; degenen, die reeds op de lijst van den curator gebracht zijn, ver-
schijnen waarschijnlijk niet, terwijl juist zij het z\in, die op de benoe-
ming den meesten invloed behooren uit te oefenen. Wenschelijker scheen 
het te bepalen, dat wel de crediteuren, ter verificatievergadering aanwe-
zig, zich zullen uitspreken over de vraag, of al dan niet eene definitieve 
commissie zal worden benoemd, doch dat de rechtbank de personen zal 
benoemen '). 

De schuldeischers, die prijs stellen, op de benoeming van de com-
missie in vloed te oefenen, kunnen de verificatievergadering, hetzij in 
persoon, hetzij bij gemachtigde bijwonen. 

Ter tegemoetkoming echter aan de gerezen bedenking worde aan 
den rechter-commissaris de benoeming opgedragen. Hij draagt kennis 
van de wenschen der tegenwoordige en vertegenwoordigde en mis-
schien ook van andere crediteuren, en kan, zoo veel hij wenscht 

I) Verg. 79 aL 2 Konk. Ord. Het ontwerp wijkt alleen in zoo verre van de Konk. 
Or(t. af, dat deze Voor de benoeming der commissie eene. speciale vergadering voor-
schnjft. Cf. 102 K. 0, Evenzoo art. 723 Cod. dl Comm. ItaL 

2) Mr. A. VAN DER HOEVEN , t Il, p., bladz 25. 



DE CURATOR GEEFT DER COMMISSIE INLICHTINGEN. Art. 76. 29 

voorgelicht, tot de keuze overgaan. De woorden »doet hij haar dade-
lijk tot de benoeming overgaan" zijn daarom vervangen door »gaat 
hij dadelijk tot de benoeming over". 

Ook hier zijn de woorden »uit ten hoogste drie leden" vervangen 
door »uit een tot drie leden" . 
. Als nieuw lid a.an artikel t?egevoegd: »Indien een 

lId van de defi!;lltleve zijne benoemmg niet aanneemt, be-
dankt of overhJdt, voorziet de rechter-commissaris in de daardoor 
ontstane vacature". 

G. O. art. 75 = art. 75 der wet. 

Artikel 76. 
De commISSIe kan te allen tijde inzage van de boeken en 

bescheiden, op het faillissement betrekking hebbende, vorderen. 
De curator is verplicht aan de commissie alle van hem verlangde 
inlichtingen te verstrekken. 

O. R. O. Art. 76 (76). De commissie heeft te allen tijde toegang tot 
de boeken en bescheiden op het faill issement betrekking hebbende. 
De curator is verplicht aan de commissie alle van hem verlangde 
inlichtingen te verstrekken. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 76-78. De taak der commissie wordt in deze artikelen omschre-

ven. Zij bestaat in het geven van advies '), niet ook in het uitoefenen 
van controle, wat tot de bevoegdheid van den Rechter-Commissal'is be-
hoort. Opzettelijk zijn voor de vergaderingen in artikel 77 bedoeld geene 
bepaalde formaliteiten voorgeschreven Desnoods kan alles, waar het on-
dergeschikte of min belangrijke zaken betreft , mondeling geschieden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Aj't. 76. »Toegang tot". Men leze: »inzage van". Deze uitdrukliing is 

taalkundig juister , terwij l de redactie van het ontwerp aan de commissie 
bovendien het recht zou toekennen, te allen tijde het kantoor des cura-
t.ors te betreden, wat voor dezen groot bezwaar zou kunnen opleveren. 

Naar aanleiding van de gemaakte opmerking wordt de eerste zin-
snede gelezen : 

»De commissie kan te allen tijde inzage van de boeken en beschei-
den, op het faillissement betrekking hebbende, vorderen". 

G. O. art. 76 = art. 76 der wet. 

') Verg. K. O. 80 en 121; Cod di Comm. ital. a. 726. 



BO Art. 77. VgRGADERINGEN VAN CURATOR EN COMMISSIE. 

Artikel 77. 
Tot het inwinnen van het advies der commissie vergadert de 

curator met haar, zoo dikwijls hij het noodig acht. In deze 
vergaderingen zit hij voor en voert hij de pen. 

O. R. O. Art. 77 (77). De curator wint het advies der commissie in er. 
vergadert daartoe met haar, zoo dikwijls hij zulks noodig acht. In 
de vergadering zit hij voor en voert hij de pen. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie op art. 76]. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 77, tweede volzin. Hier is 

niet voorzien in het geval, dat er 
meer dan één curator is. Dit zoude 
alsnog kunnen geschieden door toe-
voeging van deze woorden: ):Is er 
meer dan een curator, dan zit een 
hunner voor en voert een ander 
de pen." 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
A,·t. 77. De strekking van de 

slotbepaling is uit te maken, dat 
in de bedoelde vergaderingen niet 
een der schuldeischers voorzit of 
de pen voert. Daartoe is de bepa-
ling alleszins voldoende. Voorzie-
ning in het geval , gelijk de Raad 
van State wenscht, dat er meer 
dan één curator is, acht de onder-

geteekende overbodig. Veilig mag zulks aan hen zelve worden overgela-
ten. Ware het anders, de door den Raad voorgestelde toevoeging ware 
onvoldoende. Immers het regelt niet voor het geval er twee curators zijn, 
wie den presidialen hamer, wie de pen zal voeren, en voor het geval 
er drie of meer curators zijn, wie hunner geen der genoemde werk-
zaamheden zal vervullen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 77. De wenschelijkheid werd betoogd, dat ook vergaderd zou 

worden, zoo vaak de commissie zulks noodig acht. 
De vraag rees, hoe de curator de commissie ter vergadering bijeen 

kan brengen. Heeft hij de aanwijzing van dag en uur, waarop de ver-
gadering zal worden geho uden 'I Gaat de vergadering altijd door, ook als 
slechts één commissielid is opgekomen'? Tegen welken termijn kan hij 
de commissie oproepen en op welke wijze zal dat geschieden '! Verder 
diende bepaald te worden, hoe de curator moet handelen in spoed-
eischende gevallen, wanneer de commissie niet bijeen is. Wenschelijk 
kwam het voor te bepalen, dat hij haar in dat geval binnen korten 
termijn oproept , en , mocht zij alsdan niet bijeea wezen, buiten haal' 
advies om kan handelen. Het zal toch vaak voorkomen, dat de curator 
en de leden der commissie hunne woonplaats niet in dezelfde gemeente 
hebben. 

Dit artikel handelt alleen over de vergaderingen, door den curator 
tot het inwinnen van advies der commissie belegd. 

Geen enkele wetsbepaling verhindert de commissie, op haar ze-Jve 
bijeen te komen, zoo dikwijls zij het wenscht. Integendeel zelfs: dat 
zij het doei, wordt ondersteld, als daar is: tot onderlinge raadpleging, 
tot het ouderzoek van boeken en bescheiden of ook tot het erlangen 
van inlichtingen van den curator (art. 76 l76] ). 



VERGADERINGEN VAN CURATOR EN COMMISSIE. Art. 77. 31 

Nalatigheid of weigering van den curator, om met de commissie, 
des verlangd, samen te werken, is niet te duchten, omdat hij zich 
aan ontslag, op verzoek van de commissie uit de schuldeischers, zou 
blootstellen (art. 73 [73 J). 

De curator behoort echter de wijze van oproeping der commissie 
voor de hierbedoelde vergaderingen, en hét tijdstip, waarop deze 
zullen worden gehouden, te bepalen. Hij moet dit uit den aard der 
zaak op zoodanige wijze en met inachtneming van zoodanigen termijn 
doen, dat voor de leden der commissip. de gelegenheid bestaat, de 
vergadering bij te wonen en advies uit te brengen. De aanwezigen, 
al zij het ook slechts één lid, zullen over het te geven advies te be-
slissen hebben. Zij kunnen somtijds misschien, naar gelang van om-
standigheden, een ontwijkend besluit nemen. Maar in dit geval, zoo wel 
aIR wanneer geen enkel commissielid is opgekomeI), of ook als er 
geene meerderheid is te verkr\igen, daar de leden verschillende on-
derling strijdende meeningen hebben en ieder lid hij zijne eigen 
meening blijft volharden, mag het belang der zaak daaronder niet 
lijden, en moet dus de curator, des vereischt, in het belang van den 
boedel, bevoegd zijn, ook zonder ad \'ies der commissie , zoo te han-
delen, als hem raadzaam voorkomt. Tot bereiking van dat doel is het 
wenschelijk , aan art. 78 [78] een tweede lid toe te voegen, luidende: 

»Dit advies wordt niet vereischt, wanneer de curator de commis-
missie tot het uitbrengen daarvan, met inachtneming van een bekwa-
men term\in, ter vergadering heeft opgeroepen, en geen advies wordt 
uitgebrach t". 

De aan het. slot van art. 72 [72] den curator opgelegde aanspra-
kelijkheid levert dan, in verband met deze bepaling, voldoenden 
waarborg op, dat de curator in die gevallen, waarin krachtens art. 
78 het voorafgaand advies der commissie wordt vereischt, zonder dat 
advies niet zal handelen, dan nadat de commissie tot het uitbrengen 
daarvan behoorlijk in de gelegenheid is geweest. . 

Eene speciale regeling voor spoedeischende gevallen mag overbodIg 
geacht worden. Van geen der in art. 78 genoemde gevallen, waarin 
de curator verplicht is, het advies der commissie in te winnen, is 
te voorzien, dat zij ooit van zoo spoedeischenden aard zullen zij n , 
dat eene afzonderlijke voorziening daarvoor noodig kan zijn. Ook al 
mocht het somtijds voorkomen, dat de curator en de leden der com-
missie hunne woonplaats niet in dezelfde gemeente dan 
zullen die woonplaatsen niet zoo ver van elkander verwIjderd z\l.n, 
dat eene raadpleging binnen een zeer kort tijdsverloop niet mogehJk 
z\in zoude. 

Duidel\ikheidshalve wordt art. 77 gewijzigd, zoodat het wordt ge-
lezen: »Tot het inwinnen van het advies der commissie, vergadert de 
curator met haar, zoo dikwijls hij het noodig acht. Hij .roept 
einde hare leden ter vergadering op. In deze vergaderll1gen ztt hIJ 
voor en voert hij de pen". 

G. O. art. 77 = art. 77 der wet. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(27 September 1893). 

De heer FOKKER: Naar aanleiding van deze nienwe instelling (commissie uit 
de schuldeischers) heb ik thans nog een paar vragen te doen. 

Art. 77 zegt: "Tot het inwinnen vau het advies der commissie vergadert de 
curator met haar, zoo dikwijls hij het noodig acht. Iu deze vergadering zit hij 
voor en voert hij de pen." 



32 Art. 77. VERGADERINGEN VAN CURATOR COMMISSIE. 

Uit art. 78 § 2 schijnt voorts te volgen dl!.t de curator de commissie bijeen-
roept. 

Nu zijn conflicten tusschen de commissie en den curator mogelijk, door den 
wetgever zelfs voorzien. 

Immers art. 69 zegt: ,,Ieder der schuldeischers, de commissie uit hun midden 
benoemd en ook de gefailleerde kunnen bij verzoekschrift tegen elke handeling 
van den curator bij den rechter-commissaris opkomen, of van dezen een bevel 
uitlokken, dat de curator eene bepaalde handeling verrichte of eene voorgenomen 
handeling nalate.", en art. 79: "De curator is niet gebonden aan het advies der 
commissie. Zoo hij zich daarmede niet vereenigt, geeft hij hiervan onmiddellijk 
kennis aan de commissie, die de beslissing van den rechter-commissaris kan in-
roepen." 

Is het nu duidelijk genoeg uitgedrukt dat de commissie ook handelen kan on-
afhankelij k van den curator, dat zij kan bijeenkomen zonder dat de curator haar 
bijeenroept en zonder dat hij daar voorzit en de pen voert? Dit is te eer noodig, 
met het oog op art. 140 waarin staat: 

"De curator en de commissie uit de schuldeischers zijn verplicht ieder afzon-
derlijk ter vergadering een schriftelijk advies over het aangeboden akkoord te 
geven". 

Met het oog op dat art. 140 vraag ik: hoe houdt dit verband met art. 77, 
waarin staat dat de curator voorzit en de pen voert? 

Mij dunkt dat in eene vergadering waar de curator voorzit en de pen voert, 
van het afzonderlijk advies der commissie buiten den curator om niet veel 
komen zou. Kan nu de commissie voor een dergelijk geval en ook waar het geldt 
de gevallen van artt. 69 en 79 zonder den curator - dus afzonderlijk - bij-
eenkomen? 

Ik heb gemeend deze vragen tot den Minister te ruoeten richten opdat blijke 
hoe, naar het oordeel van den Minister, het met de bevoegdheid der commissie 
staat. Met het , oog op de practijk schijnt eene mededeeling van het gevoelen des 
Ministers ten deze niet zonder gewicht. 

De heer SMIDT , Minister van Just'itie : Op de eerste vraag van den geachten 
afgevaardigde uit Zeeland wensch ik te antwoorden, dat het buiten quaestie is 
dat de commissie uit de schuldeischers ook uit zich zelve kan bijeenkomen. 

Art. 77 strekt om ingeval de curator het ad vies der commissie noodig heeft, 
de vergadering -te doen bijeenroepen .. Maar dit sluit niet uit dat de commissie in 
elk geval kan bijeenkomen zooveel zij wil. Dit wordt zelfs verondersteld in art. 
69, waarin bevoegdheid wordt gegeven aan de commissie om ook op te komen 
tegen handelingen van den curator. Uit den aard der zaak kan zij dan niet 
wachten op eene oproeping, maar moet zij uit zich zdve handelen. 

In het algemeen is van het beginsel uitgegaan, dat, als men de commissie uit 
de schuldeischers practisch wil laten werken, zij niet aau vormen gebonden be-
hoort te worden. 

Uit een practisch oogpunt zal het veelal gewenscht zijn, dat van zulk eene 
commissie mannen uit den handelsstand deel uitmaken, wanneer het bijv. een 
faillissement van een koopman betreft, en het zou verkeerd zijn om het zulk eene 
commissie lastig te maken door voorschriften en vormen die de geheele bepaling 
van de wet illusoir kunnen maken, daar dan lichtelijk niemand lid van 
zoodanige commillsie zou willen zijn. 

Op de tweede vraag van den heer Fokker kan ik antwoorden, dat vermits 
art. 140 een afzonderlijk advies verlangt van commissie en curator, daaruit 
vanzelf volgt dat de commissie den bijstand van den curator daartoe niet alleen 
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niet behoeft, maar zelfs, in redelij kheid, ook bezwaarlij k kan inroepen. Ieder 
heeft hier voor zijn eigen werk te zorgen. 

Artikel 78. 
De curator is verplicht het advies der commissie in te winnen, 

alvorens eene rechtsvordering in te stellen of eene aanhangige 
voort te zetten of zich tegen eene ingestelde of aanhangige 
rechtsvordering te verdedigen, behalve waar het geldt verifica-
tie-geschillen; omtrent het al of niet voortzetten van het bedrijf 
des gefailleerden; alsmede in de gevallen van de artikelen 37 , 
39, 40, 58, tweede lid, 73, tweede lid, 100 , 101 en 177; en 
in het algemeen omtrent de wijze van vereffening en tegelde-

_ making van den boedel en het tijdstip en het bedrag der te 
houden uitdeelingen. 

Dit advies wordt niet vereischt, wanneer de curator de com-
missie tot het uitbrengen daarvan, met inachtneming van een 
bekwamen termijn, ter vergadering heeft opgeroepen en er geen 
advies wordt uitgebracht. 

o. R. o. Art. 78 (78). De curator is verplicht het advies der com-
missie in te winnen, alvorens eene rechtsvordering in te stellen 
of eene aanhangige voort te zetten of zich tegen eene ingestelde 
of aanhangige rechtsvordering te verdedigen, behalve waar het 
geldt verificatiegeschillen ; omtrent het al of niet voortzetten van 
het bedrijf des gefailleerden; alsmede in de gevallen van de arti-
kelen 37, 39, 40, 73, tweede lid, 100, 101 en 177, en in het 
algemeen omtrent de wijze van vereffening en tegeldemaking van 
den boedel en het tijdstip en het bedrag der te houden uitdee-
lingen. 

Memorie van Toelichting. 
rZie op art. 76.] 

Advies van den Raad van State. 
Art. 78. Het komt den Raad voor, dat het geval van art. 16 [16] 

hier niet had moeten zijn genoemd. In dat artikel toch geldt het niet 
eene bevoegdheid des cnrators, 
maar een voordracht, door den 
rechter-commiss8,ris te doen, en 
een bevel door' de rechtbank te 
verleeuen. . In het ontwerp der 
Staatscommissie wordt dan ook art. 
16 niet vermeld. 

Dat in het Regeeringsontwerp 
wel art. \:13 [93] doch niet art. 98 
r981 genoemd wordt - terwijl bij 
de Staatscommissie juist het tegen-

11. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 78. Ter voldoening aan 

's Raads alleszins juiste opmerking, 
wordt thans in het artikel van art. 
16 geen gewag meer gemaakt. 

Niet ten gevolge van eene schrijf-
fout, maar opzettelijk is in afwij-
king van het oorspronkelijk door 
de Staatscommissie voorgestelde, in 

3 
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deel het geval is - doet eene 
schrijffout vermoeden. Immers het 
ware vreemd en met de blijkbare 
bedoeling van art. 98 in strijd, in-
dien in het geval daarin vermeld, de 
commissie uit de schuldeischers 
niet behoefde te worden gehoord, 
terwijl in het geval van art. 93 er 
minder reden bestaat om raadple-
ging met de dan nog voorloopige 
commissie uit de schuldeischers 
voor te schrijven. 

Art. 73 [73J , tweede lid, dat 
mede wordt genoemd, spreekt van 
twee curators: den ontslagen en 
den nieuwbenoemden curator, en 
zegt, dat door den eerste aan den 
tweede rekening en verantwoording 
moet worden afgelegd. De plicht 
om het advies der commissie in te 
winnen, zal wel op den nieuwbe-
noemden curator rusten; duidelijk-
heidshalve had dit echter kunnen 
zijn uitgedrukt. 

Eindelijk komt het den Raad van 
State voor, dat, waar in dit artikel 
rechtsvorderingen genoemd worden, 
de geschillen over verificatie uit-
drukkelijk hadden moeten zijn uit-
gezonderd. Het kan toch niet de 
bedoeling dat de curator, die 
eene schuldvordering betwist heeft, 
de commissie zal moeten raadple-
gen alvorens ter zitting van de ar-
rondissements-rechtbank den eisch 
tot verificatie te bestrijden. Doch 
dit behoort dan ook ondubbelzinnig 
te blijken. 

stede van art. 98, art. 93 genoemd. 
Vermelding van eerstgemeld artikel 
is niet noodig, omdat van het daar 
behandelde onderwerp afzonderlijk 
in art. 78 wordt melding gemaakt. 

Bij nadere overweging schijnt 
het intusschen raadzaam ook art. 
93 niet op te nemen, zoo wel om 
de reden in 's Raads advies aange-
voerd als omdat ten gevolge van 
de vertraging die noodzakelijk 
voortvloeit uit het hooren der Com-
missie, het doel met de verzege-
ling beoogd verijdeld zou kunnen 
worden. 

Noodzakelijkheid om duidelijk-
heidshalve uit te drukken, dat de 
plicht van het advies der commissie 
in te winnen op den nieuw be-
noemden curator rust, schijnt niet 
te bestaan. Immers een ontslagen 
curator is geen curator meer, hij 
kan de commissie dus niet meer 
raadplegen. 

Aan de opmerking betreffende 
de geschillen over verificatie is door 
wijziging van het artikel voldaan. 

Met betrekking tot de reden die 
er toe geleid heeft in dit artikel 
ook de artikelen 100 en 177 L 100 
en 177J te vermelden, veroorlooft 
de ondergeteekende zich te verwij-
zen naar hetgeen hieronder op deze 
artikelen aangeteekend is, in ver-
band met de tot die artikelen be-
trekkelijke beschouwingen in het 
advies van den Raad van State. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 78. Volgens art. 179 L179J beveelt de rechter-commissaris in het 

genoemde geval eene uitdeeling. Dit strijdt met deze bepaling, 
mgevolge welke de curator dan nog het advies der commissie moet 
inwinnen omtrent het tijdstip en het bedrag der te houden uitdeelingen. 

Waarom hier gesproken van »vereffening en te geldenlaking"'! De 
zevende afdeeling spreekt toch alleen van »vereffening"? 

De beweerde strijd bestaat niet. De curator zal de commissie niet 
te hebben omtrent het tijdstip en het bedrag der te hou-
den UItdeelmgen, .nàdat beide door den rechter-commissaris zijn 

UIt den aard der zaak, vóórdat de rechter-commis-
sarIS daartoe IS opdat deze op het advies der commissie 
kunne letten. Art. 173 [1731 spreekt, evenzeer als art. 78 van »ver-
effening en tegeldemakmg". Het opschrift van de afdeeling 

alleen van omdat daaronder de tegeldemaking, 
als mIddel om tot de vereffemng te kunnen geraken, begrepen is. 
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Overeenkomsti!, het hierboven op art. 58 1"581, tweede lid aange-
leekende is tusschen ))40" en ))73" ingelaschi ))58 tweede lid". 

Vg!. voorts, omtrent het bij dit artikel gevoegde tweede lid het 
aangeteel\ende bij art. 77 L 77, hiervoor bI. 31 J. ' 

G. O. art. 78 = art. 78 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Het werd door verscheidene le-

den wenschelijk geacht, dat de 
verplichting om het advies der 
commissie in te winnen voor meer 
gevallen werd voorgeschreven dan 
thans bepaald is, bijv. voor verze-
geling (art. 93) en andere belang-
rijke zaken. 

Antwoord der Regeering. 
De verplichting om het advies 

der commissie in te winnen, bij 
voorbeeld ook voor de verzegeling, 
ware onnoodig en zelfs niet raad-
zaam. Het betreft hier enkel een 
maatregel tot behoud van den boe-
del en eene verzegeling, zal zij doel 
treffen, moet onmiddellijk kunnen 
geschieden. 

Artikel 79. 
De curator is niet gebonden aan het advies der commISSIe. 

Zoo hij zich daarmede niet vereenigt, geeft hij hiervan onmid-
dellijk kennis aan de commissie, die de beslissing van den 
rechter-commissaris kan inroepen. Zoo zij verklaart dit te doen, 
is de cnrator verplicht de uitvoering van de voorgenomen, met 
het advies der commissie strijdige, handeling gedurende drie 
dagen op te schorten. 

O. R. O. Art. 79 (79) = art. 79 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 79. Ook hier zijn geene bepaalde vormen voorgeschreven. Mees-

tentijds zal wel op de vergadering zelve, welke de curator met de com-
missie houdt, "an het verschil van meening blijken, en door de com-
missie het voornemen, om den rechter-commissaris te adiëeren, te kennen 
gegeven worden. Tegenwoofflig wordt reeds bij de voornaamste recht-
banken het faillissementsproces in menig opzicht zonder inachtneming 
van bepaalde (schriftelijke) vormen behandeld. Terwijl daaruit groote 
besparing van kosten volgt, geeft het tot geenedei moeilijkheden aan-
leiding. 

De curator moet de voorgenomen handeling gedurende drie dagen 
opschorten, in verband met den termijn in artikel 69 [691 al. 2 aan 
den rechter-commissaris voor zijne beslissing gegeven. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeriugsantwoord. 
rrV. Onvolledigheid van het ontwerp 1- Vruchteloos zocht men .... op 

welke wijze de commissie uit deschuldeischers de beslissing van drn 
rechter-commissaris moet inroepen (art. 79). 

Dringend noodig scheen het, genoemd[e1 onderwerp[en] bij dit ont-
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werp te regelen; immers werd door velen de vrees uitgesproken, dat, 
wanneer hier alles werd overgelaten aan de praktijk en de gewoonte 
van iedere rechtbank afzonderlijk, dan lang niet altijd de eenvoudigste 
en goedkoopste weg zou worden aangewezen en daardoor voor een goed 
deel de vruchten zouden teloorgaan, die men met de tegenwoordige herziening 
bedoelde, namelijk eene eenvoudige en goedkoope behandeling der fail-
lissementsprocedure te bevorderen. Ook om eene meer uniforme behan-
deling der faillissementen in de hand te werken schenen meerdere 
voorschriften hier wenschelijk. 

Onnoodig schij nt het rook], nader aan te geven op welke wijze de 
commissie uit de schulaeischers in geval van art. 79 de beslissing 
van den rechter-commissaris moet inroepen. 

Evenals de wet het verkeer tusschen curator en rechter-commis-
saris aan geen vormen bindt, de rechter-commissaris dus zoo wel op 
eene mondelinge als schriftelijke voordracht eene hetzij mondelinge, 
hetzij schriftelijke beschikking kan geven, verdient het aanbeveling, 
ook het verkeer tusschen rechter-commissaris en commissie uit de 
schuldeischers, wat den vorm betreft, vrij te laten. 

Art. 79. »Onmiddellijk". Beter kwam het voor, een termijn, bijv. van 
drie dagen, aan te nemen. 

In welken vorm behoort de commissie die beslissing van den rechter-
commissaris in te roepen? Men vergelijke hetgeen in de algemeene be-
schouwingen, sub IV l zie hiervóór], is opgemerkt omtrent het ontbreken 
van formeele bepalingen in het ontwerp. 

»Onmiddellijk" wil zeggen: dadelijk nadat de beslissing genomen is. 
Welk voordeel zou, boven deze bepaling, een termijn van drie dagen 

hebben 'I In den regel zal de curator, na het advies der commissie 
gehoord te hebben, ook dadelijk kunnen beslissen. Elketermijnstelling 
zou vertraging in de hand werken. Een vorm is opzettelijk niet voor-
geschreven, ten einde dezen geheel -vrij te laten. De commissie zal 
zich dus mondeling of schriftelijk tot den rechter-commissaris kUI1-
ne-ll wenden. 

G. O. art. 79 = art. 79 der wet. 

§ 4. Van de vergaderingen der schuldeischers. 

Memorie van Toelichting. 
In het Wetboek van Koophandel worden bepalingen omtrent de ver-

gaderingen van schuldeischers gemist. In verband vooral met artikel 84 
rS4] van het Ontwerp mogen zij niet langer achterwege blijven. De in 
aeze gegeven voorschriften zijn mede toepasselijk op de vergaderingen, 
belegà voor de verificatie der schuldvorderingen of voor de raadpleging 

een akkoord, voor zooverre daarvoor g,een bijzondere voorschriften 
ZlJn gegeven. 

Artikel 80. 
In de vergaderingen der schuldeischers is de rechter-commis-

s aris voorzitter. 
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De tegenwoordigheid van den curator of van iemand, die 
hem met goedvinden van den rechter-commissaris vervangt, IS 
verplicht. 

O. R. O. Art. 80 (80). In de vergadering der schuldeischers IS de 
rechter-commissaris voorzitter. 

De tegenwoordigheid van den curator is verplicht. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 80. Het tweede lid beslist eene bestaande strijdvraag '). Blijft de 

curator weg, de vergadering zal geen voortgang kunnen hebben. Derge-
lijk plichtverzuim zal echter voor de rechtbank allicht een aanleiding 
zijn om den curator te ontslaan. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 80. »Blijft de curator weg, de vergadering zal geen voortgang 

kunnen hebben", zegt de Memorie van Toelichting. Dit achtte men ' te 
streng. Waarom wordt niet het bestaande gebruik bestendigd, volgens 
hetwelk de curator, bij wettige reden van verhindering, zich kan doen 
vertegenwoordigen'! De rechter-commissaris beslisse , of in dat geval tot 
verdaging der vergadering behoort te worden overgegaan. 

Tweede lid. Als de curator, met toestemming van den rechter-
commissaris , vertegenwoordigd wordt, is hij niet afwezig maar tegen-
woordig. Ook art. 818 Wetboek van Koophandel stelt de tegenwoor-
digheid des curators verplichtend, zonder van de bevoegdheid tot 
vertegenwoordiging melding te maken. Om echter eIken twijfel om-
trent de bedoelin{l.' af te snijden, worde het tweede lid aldus gewijzigd: 
»De tegenwoordigheid van den curator of van iemand, die hem met 
goedvinden van den rechter-commissaris vervangt, is verplicht". 

G. O. art. 80 = art. 80 der wet. 

Artikel 81. 
Op de vergaderingen van schuldeischers worden de besluiten 

genomen met volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige 
schuldeischers. Voor elke honderd gulden brengt ieder schuld-
eiseher ééne stem uit. Voor vorderingen of overschieten de ge-
deelten van vorderingen, beneden honderd gulden, wordt mede 
ééne stem uitgebracht. 

Splitsing van vorderingen, na de faillietverklaring gedaan, 
doet geen stemrecht verwerven. 

1) HOLTIUS, bI. 327, noemt het wegblijven van den curator op de verificatie-ver-
gadering eene "liederlijkheid'" " maar", voegt hij er bij "daarom werkt hun afwezig. 
heid nog geene nietigheid". Anders Mr. A. DE VRIES, Regts.qel. Opstellen, bI. 118-140; 
DE PINTO, t . a. p., 601; VAN GOOR, t. a. p., bI. 51 vlg. Niet zoo absolu. ut DIEPHUIS, 
t. a. p., bI. 293, die door DE GEER noot 1 op Ho.mus, t. a. p., bestredell word,t, 
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Artikel 82. 
Stemgerechtigd zijn de erkende en de voorwaardelijk toegela-

ten schuldeischers, alsmede de toonder eener ten name van 
"toonder" geverifieerde schuldvordering. 

O. R. O. Art. 81 (81) = art. 81 der wet. 
Art. 82 (82) = art. 82 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 81, 82. Daar de vergaderingen van schuldeischers voortaan, be-

halve met de verificatie der schuldvorderingen en de beraadslaging en 
stemming over een akkoord, nog belast zullen zijn met andere werk-
zaamheden, als, om een voorbeeld te geven, de benoeming van eene· 
commissie uit de schuldeischers, is regeling van het stemrecht noodig. 
Hierbij is een gemengd stelsel gekozen. Meerderheid der personen zou 
den kleinen schuldeischers te grooten invloed verzekeren, meerderheid 
van het kapitaal den grooten schuldeischers een evenmin gewenscht 
overwicht bezorgen. Het aangenomen stelsel vermijdt beide klipp'en; het 
laat zoowel den persoonlijken als den zakelijken invloed tot ZIjn recht 
komen. 

Het tweede lid bevat een noodzakelijk complement van het gekozen 
stelsel. Groote schuldeischers moeten het niet in hunne macht hebben 
door splitsing hunner vorderingen het aantal hunner stemmen willekeu-
rig te vermeerderen. 

Wat artikel 82 betreft, vergel\ike men de toelichting' op de artikelen 
125 ell 130 L 125 en 1301 vlg. Uit de voorgestelde bepaling volgt dat op 
de vergadermgen, welke vóór de verificatie der schuldvorderingen ge-
houden mochten worden, niet gestemd zal kunnen worden: Dit. kan geen 
bezwaar opleveren, daar de noodzakelijkheid tot het houden van verga-
deringen in dit stadium van het faillissement niet aannemelijk is; boven-
dien bedenke men dat de qualiteit van schuldeischers eerst vaststaat na 
de verificatie. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 81. Van de besluiten, die met volstrekte meerderheid van stem-

men worden aangenomen, hadden hier moeten zijn uitgezonderd die 
welke in de artt. 145 en 146 [145 en 146] vermeld zijn en het akkoord 
betreffen. 

De bedoeling van den tweeden volzin der eerste alinea is, dat ieder 
concurrent schuldeischer, die geverifieerd is voor een bedrag van f 100 
of minder, één stem zal kunnen uitbrengen, en dat verder iedere f 100 
geverifieerde schuld meel', den schuldeischel' één ste'm meer doet erlan-
gen, met dien verstan de, dat als het bedrag der inschuld geen zuiver 
veelvoud van f 100 is, het overschietende gedeelte mede recht geeft op 
ééne stem. 

Deze bedoeling wordt echter in het ontwerp niet volkomen juist uit-
gedrukt. Immers, niet voor elk gedeelte van honderd gulden kan Mne 
stem worden uitgebracht; maar alleen voor vorderingen van minder dan 
f 100 en voor hetgeen hoogere vorderingen meer bedragen dan f 100 of 
een veelvoud daarvan. 

Doch afgescheiden van de min juiste redactie, komt deze bepaling den 
Raad van State niet aannemelijk voor. Eenerzijds verleent zij te groaten 
invloed aan die schU:ldeischers, wier vorderingen zeer gering zijn, ander-
zijds geeft zij te veel macht aan die crediteuren, die voor een zeer aan-
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zienlijk bedrag zijn toegelaten. Een tiental schuldeischers, te za men voor 
f 25 geverifieerd, zal een negental crediteuren, ieder voor f 100 dus 
gezamenlijk voor f 900 toegelaten, kunnen overstemmen, en omgekeerd 
zal het kunnen voorkomen, dat hij, die eene zeer groote vordering heeft, 
de stemmen van al zijne medecre-
diteuren waardeloos maakt. Daarom 
ware het naar het oordeel van den 
Raad beter, als eenerzijds voor het 
genot van bet stemrecht een zeker 
minimum van inschuld bepaald 
werd, en aan den anderen kant, 
naar analogie van art. 54 van het 
Wetboek van Koophandel, het aantal 
stemmen, door één schuldeischel' 
uit te brengen, beperkt wordt. 

Met de bedoeling van de tweede 
alinea van dit artikel kan de Raad 
zich vereenigen. 

Uit die bepaling, zooals zij thans 
luidt, vloeit echter voort, dat hij, 
die na de verificatie eene vordering 
heeft overgedaan, en dus geen be-
lang meer bij den boedel heeft, daar 

geen schuldeischer meer is, 
zelf stemrecht blijft genieten. Om 
dit ongewenscht gevolg af te 
den, geeft de Raad van State in 
overweging de laatste regels dezer 
alinea aldus te lezen: » . . .. wordt 
ten aanzien van het stemrecht van 
den verkrijger der vordering als niet 
geschied beschouwd", of - wat wel-
licht nog juister ware - »heeft ten 
aanzien van den verkrijger der vor-
dering geen rechtsgevolg wat het 
stemrecht betreft". 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 81. Het door den Raad van 

State gewenschte voorbehoud ten 
opzichte van de artikelen 145 en 
146 1451 en 1461, acht de onder-
geteekende or,noodig. De uitzonde-
ring bestaat, omdat zij uitdrukkelijk 
in de gemelde al'tikelen is gesanc-
tioneerd. Herhaling daarvan in dit 
dit artikel schijnt geheel overbodig. 

Aan de opmerking betreffende 
de redactie van de tweede zinsnede 
van het eerste lid is gevolg gegeven. 

Beperking van het stemrecht, 
door een minimum van inschuld 
voor het stemrecht en een maxi-
mum van stemmen voor één schuld-
eischel' voor te schrij ven, schijnt 
geene aanbeveling te verdienen. 
Voor eene billijke werking van der-
gel\ike regeling loopen de boedels 
en het bedrag der afzonderlijke vor-
deringen in de verschillende boe-
dels te veel uiteen. Wat goed zou zijn 
voor een boedel met groote schuld-
eisehers, zal allicht verkeerd wor-
den bij een kleinen boedel met 
uitsluitend geringe vorderingen. 

De tweede alinea is in den geest 
van de voorstellen van den Raad 
van State 

Art. 82. De Raad van State ziet niet in, waarom alleen de concurrente 
schuldeischers stemrecht zullen hebben. Het belang der preferente cre-
diteuren is vaak niet minder groot, sums zelfs _. bepaaldelijk bij de 
benoeming der commissie uit de schuldeischers - nog grooter dan dat 
der concurrente, behalve voor zoo veel het akkoord betreft. Er bestaat 
naar het oordeel van den Raad geene reden om de bevoorrechte schuld-
eisehers hier bij de niet bevoorrechte achter te stellen. 

Verder meent de Raad van State te dezer plaatse de volgende opmer-
kingen aan het oordeel van Uwe Majesteit te moeten onderwerpen. 

In dit artikel wordt gesproken van de erkende en de voorwaardelijk 
toegelaten concurrente schuldeischers. Hier worden dus naast elkander 
genoemd de schuldeischers, die erkend zijn, en de schuldeischers, die 
voorwaardelfjk zijn toegelaten. Wat heeft men nu onder »voorwaardelijk 
toegelaten schu Ideischers" te yerstaan'! De Memorie van Toelichting geeft 
te dezer plaatse daarop geen antwoord, doch elders wordt daaromtrent 
eenig licht verspreid . Bij art. 181 [181] toch wordt gezegd: )) Voorwaar-
delijk geverifieerde schuld vorderingen z\in: betwiste vorderingen die 
door den rechter-commissaris voorwaardelijk zijn toegelaten (art. 125 
[1251), vorderingen onder opschortende voorwaarde, die niet tot hunne 
contante waarde terug zijn gebracht (art. 130 1130]), en de vordering 
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van den borg zoolang' de hoofdschuldenaar niet is opgekomen (art. 135 
[135])". Het woord voorwaardel'ljk wordt dus in het ontwerp in ver-
schillende beteekenissen gebruikt. Hier - in art. 82 - kan onder »voor-
waardelijk toegelaten . . . . schuldeischers" niet anders verstaan worden 
dan wat in de aangeflaaide woorden in de eerste plaats genoemd is: 
houders van »betwiste vorderingen, die door den rechter-commissaris 
voorwaardelijk zijn toegelaten (art. 125 L 1251)". Dezelfde beteekenis heeft 
voorwaardelijk in ;Irt. 84 [84J alsmede in de artt. 125, 142,145 1125, 
142, 145]. Immers in die gevallen geldt het vorderingen, die wel toe-
gelaten, maar niet erkend zijn: betwiste vorderingen. 

In eene andere beteekenis komt voorwaardelfj k echter voor in art. 
130 f130J; in die welke in de tweede plaats in . het aangehaald 
gedeelte van de Memorie van Toelichting is aangegeven: voorwaarde lij k 
toegelaten ' in den zin van dat artikel is eene vordering onder eene op-
schortende voorwaarde die ' als zoo danig geverifieerd wordt. 

In den derden zin wordt voorwaardelijk gebezigd in art. 135 [1351 
waar het de toelating geldt van den borg. 

Waar eindelijk in de artt. 181 en 189 [181 en 1891 van voo 1'-
waardelijk geverifieerde schuldvorderingen enV'an een voorwaardelfj k 
geverifieerden schuldeischer sprake is, heeft voorwaardelij k eene· rui-
mere beteekenis; art. 181 1181] toch omvat, blijkens de Memorie van 
Toelichting op dat artikel, al de drie gevallen, en art. 189 [189J, mede 
volgens de toelichting, eveneens. Nu wil de Raad van State met ont-
kennen, dat de beknoptheid der redactie van de beide laatstgenoemde 
artikelen bevorderd wordt, doordat aan voorwaardelijk meer dan eene 
beteekenis gegeven is, waardoor men met ééne uitdrukking verschillende 
gevallen kan ' omvatten. Intusschen komt het hem voor, dat het bezigen 
van hetzelfde woord voor verschillende begrippen, ook z\jne bedenkelijke 
zijde heeft. Dat eene voorwaardelijke schuldvordering voorwaardelijk ge-
verifieerd wordt, ligt in den aard der zaak; ook kan men in z6óverre 
van de vordering des borgs wel beweren, dat zij voorwaardelijk toege-
laten wordt als die toelating dan geacht kan worden plaats te hebben 
onder de ontbindende voorwaarde, dat de ' hoofdschuldeischer zelf niet 
opkomt. Doch van eene vordering, die, ofschoon betwist wordende, door 
den rechter-commissaris voorloopig wordt toegelaten, in afwachting dat 
over het verificatiegeschil zal zijn beslist, kan niet dan in oneigenlijken zin 
worden gezegd; dat zij voorwaal'de-
lijk toegelaten wordt: de voorwaarde 
zou dan deze moeten zijn, dat het 
verificatiegeschil ten voordeele van 
den schuldeischer, wiens vordering 
betwist is, wordt beslist. In dit ge-
val ware het beter vàn voorloopig 
toegelaten schuldvorderingen te 
spreken; zoo behalve in art 82 ook 
in de artt. 84, 125, 142 en 145, 
163 laatste lid [84; 125, 142, 145, 
1631; terwijl in de artt. 181 en 
189 [181 en 1891 naast VOORWAAR-
DELIJK geverifieerde schuldvorde-
ringen en den VOORWAARDELIJK 
geverifieerden schuldeischer, VOOR-
LOOPIG geverifieerde schuldvorde-
ringen en de VOORLOOPIG geveri-
fieerde schuldeischers behoorden 
genoemd te worden. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 82, Aan de bedenking van 

den Raad van State met betrekking ' 
tot de preferente crediteuren is door 
weglating van het woord concur-
rente te gemoet gekomen. 

Ter beantwoording van 's Raads 
opmerkingen betreffende de termi-
minologie van het ontwerp, ver-
oorlooft de ondergeteekende zich 
te verwijzen naar de in de Memorie 
van Toelichting opgenomen alge-
meene beschouwingen over de 5de 
afdeeling van Titel I, sub 4°, L zie 
aldaar 1- De wijzigingen aangebracht 
in de artt. 120, 159, 181, 183 en 
189 L120, 159, 181, 183, en 189J 
staan daarmede in verband. 



GEMACHTIGDEN VAN DE SCHULDEISCHERS. Art. 83. 41 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 81. Tweede lid. In plaats van »na de verificatie" wenschten som-

migen, ten einde kwade praktijken te voorkomen, te lezen: »na de fail-
lietverklaring". 

Er bestaat geen bezwaar tegen verandering van »na de verificatie" 
in »na de faillietverklaring". 

G. O. artt. 81 en 82 = artt. 81 en 82 der wet. 

Artikel 83. 
Ten behoeve van de schuldeischers, die zich op eene verga-

dering hebben doen vertegenwoordigen, worden alle oproepingen 
voor latere vergaderingen en alle kennisgevingen aan den ge-
machtigde gedaan, ten ware zij den curator schriftelijk verzoe-
ken, dat die oproepingen en kennisgevingen aan hen zelve of 
aan een anderen gemachtigde geschieden. 

R. O. Art. 83 (83). Ten behoeve van de schuldeischers, die zich 
op eene vergadering hebben doen vertegenwoordigen, worden alle 
oproepingen voor latere vergaderingen en alle kennisgevingen aan 
den gevolmachtigde gedaan, ten ware zij den curator schriftelijk 
verzoeken, dat die oproepingen en kennisgevingen aan hen zelve 
of aan een anderen gevolmachtigde worden gedaan. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 83. De gemachtigde, die den schuldeischel' op eene vergadering 

vertegenwoordigt, '/aiHissemen:ts-
proees,-.,gekozen te zijn; tenzij de schuldeischel' uitdrukkelijk van het 
tegendeel doet blijken. Het is vooral voor den buitenlandschell, of liever 
voor eiken elders wonenden schuldeischel' van groot belang, dat alle 
verdere oproepingen rechtstreeks gedaan worden aan zijn agent of ver-
tegenwoordiger, die door zijne fegenwoordigheid ter ,plaatse eerder in 
staat zal zijn de noodige maatregelen te nemen. Het voorschrift van ar-
tikel R28 Wetboek van Koophandel is door de practijk reeds lang ver-
oordeeld. Bij het proces-verbaal der vergadering wordt zelden of nooit 
woonplaats gekozen. Trouwens , de meeste curators zijn zoo beleefd zich 
niet aan de woorden van het tweede lid ' van artikel 828 Wetboek van 
Koophandel te houden. Zij adresseeren de kennisgevingen aan den ge-
machtigde, en nog nooit heeft zich daarover een schuldeischel' beklaagd, 
integendeel, hij zou zich beklagen indien met een beroep op artikel 
828, genoodzaakt werd telkens naar de griffie te gaan om te informeeren 
of daar ook voor hem een kennisgeving is bezorgd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 83. Het tweemaal voorkomen van het woord »gedaan" in dit ar-

tikel vond men niet fraai. 
Vergelijk noot 2 in de aanteekening van het Verslag op art. 21 [21, 



42 Art. 84. VERGADERINGEN, BELEGD OP VERZOEK 

dl. I bI. 351.]. In weerwil daarvan, zij aan het slot »worden gedaan" 
vervangen door »geschieden". 

G. o. art. 83 = art. 83 der wet, behalve dat voor »gemachtigde" 
werd gelezen »gevolmachtigde". De latere geschiedde in overleg 
met de Regeering op voorstel der Commissie van Voorbereiding van 27 
April 1893. 

Artikel 84. 
Behalve de door deze wet voorgeschreven vergaderingen, wordt 

er eene vergadering van schuldeischers gehouden, zoo dikwijls 
de rechter-commissaris dit noodig oordeelt of hem daartoe door 
de commissie uit de schuldeischers of door ten minste vijf schuld-
eisehers , vertegenwoordigende één vijfde deel der erkende en der 
voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen, een met redenen 
omkleed verzoek wordt gedaan. 

In elk geval bepaalt de rechter-commissaris dag, uur en plaats 
der vergadering, waartoe de stemgerechtigde schuldeischers ten 
minste tien dagen van te voren door den curator worden opge-
roepen, bij advertentie in het nieuwsblad of de nieuwsbladen 
vermeld in artikel 14 en bij brieven, beide vermeldende het in 
de vergadering te behandelen onderwerp. 

o. R. O. Art. 84 (84) = art. 84 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 84. Het Wetboek van Koophandel kent geen andere vergaderin-

gen van schuldeischers dan die tot verificatie der schuldvorderingen .of 
raadpleging over een aangeboden akkoord. AI staat dit niet gelijk me't 
een verbod en al mag dus aangenomen worden dat de Rechter-Commis-
saris de bevoegdheid bezit ook voor andere doeleinden vergaderingen 
b,jeen te roepen, toch is het wenschelijk omtrent dit punt eene uitdruk-
kelijke bepalIng in de wet op te nemen; zelfs is dit noodzakelijk, wan-
neer men, gelijk in het Ontwerp wordt voorgesteld, aan de commissie 
uit de schuldeischers en aan een bepaald aantal schuldeischers het recht 
wil verleen en de belegging eener te vorderen. § 85 Konk. 
Ord. heeft daarbij tot voorbeeld gestrekt. Bedoelde § geeft evenwel het 
recht, om bijeenroep'ing eener vergadering te vorderen, ook aan den 
curator. In het Ontwerp is dit niet overgenomen uit overweging dat, 
waar de ' meening van den curator omtrent de noodzakelijkheid eener 
vergadering noch steun vindt L,j den Rechter-Commissaris noch bij de 
commissie uit de schuldeischers of het door artikel 84 gevorderde aantal 
schuldeischers, aan die noodzakelijkheid ernstig mag, worden getwijfeld. 
Daar elke vergadering kosten medebrengt , is het beter dat onder der-
gelijke omstandigheden de vergadering achterwege blijft. 



( 
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V AN TEN MINSTE VIJF SCHULDEISCHERS. Art. 84. 43 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsan twoord. 
Art. 84. Eerste lid. Men vroeg, wat de Regeering zich voorstelt, dat 

aanleiding zal wezen tot het bijeenroepen eener vergadering, als hier 
bedoeld. Kan de schuldeischel' zich daarop doen vergezellen door een 
advocaat 'I 

)) Vijf schuldeischers." Ten einde onnoodige kost.en en moeite te voor-
komen, wenschten eenigen dit imperatief voorschrift te doen vervallen. 
De rechter-commissaris moet de bevoegdheid hebben om te beslissen, 
of al dan niet aan het verlangen zal worden voldaan. 

Waarom moet de oproeping altijd ten minste tien dagen van te voren 
plaats hebben? Men meende. dat dit zonder bezwaar aan den rechter-
commissaris kon overgelaten worden. 

In groote faillissementen kan de vereffening tot eene vergadering. 
aal'lleidîng geven, om te beslissen over de overneming en bloc 
van alle activiteiten of een deel daarvan. Ook als het eene 
dading betreft (art. 104 [1041), kan de commissie of de rechter-
commissaris eene raadpleging der vergadering wenschelijk achten. 

De schuldeischers kunnen zich door een advocaat doen vertegen-
woordigen en dus ook doen vergezellen. 

Er is geen aanleiding om noodelooze aanvragen of wel misbruiken 
te duchten; gewoonlijk er geen grooter vijanden van het maken 
van kosten, dan de schuldeischers. En waar vijf hunner. die een 
vijfde der schulden hebben te vorderen, het verzoek doen, kan men 
daar aannemen, dat er geen voldoende reden zou zijn voor eene ver-
gadering? 

Behoud van den termijn van ten minste tien dagen is wenschelijk 
om een behoorlijken termijn van oproeping ook voor ver afwonende 
schuldeischers wettelijk te waarborgen en ook hen in de gelegenheid 
te stellen, aan de vergadering deel te nemen. 

G. O. art. 84 = art. 84 der wet. 

§ 5. Van de rechterlijke beschikkingen. 

Artikel 85. 
Alle beschikkingen in zaken, het beheer of de vereffening des 

faillieten boedels betreffende, worden door de rechtbank in het 
hoogste ressort gewezen, behalve in de gevallen waarin het tegen-
deel is bepaald. 

Artikel 86. 
Alle beschikkingen in zaken, het beheer of de vereffening 

des faillieten boedels betreffende, ook die welke niet uitgaan 
van de rechtbank, zijn uitvoerbaar bij voorraad en op de mi-
nuut, tenzij het tegendeel is bepaald. 

§ 5. Van de beschikkingen der rechtbank. 
O. R. O. Art. 85 (85). Alle beschikkingen in faillissementszaken wor-



Artikelen 85 en 86. 

oen door de rechtbank in het hoogste ressort gewezen, behalve 
in de gevallen waarin het tegendeel bepaald is. 

Art. 86 (86). Alle beschikkingen in faillissementszaken, waarom-
trent niet het tegendeel is bepaald , zijn uitvoerbaar bij voorraad 
en op de minuut. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 85, 86. De eigenlijk gezegde faillissementszaken waaronder natuur-

lijk niet begrepen zijn verificatie-processen en andere burgerltike' gedin-
gen welke voor of tegen den boeoei gevoerd worden, maar uitsluitend 
zaken betreffende de faillissementsafwikkelinj{, betreffende het beheer en 
de vereffening des boedels, kunnen gevoegelijk door de Rechtbank in 
hoogste ressort beslist worden. Z\i z\in meer van administra!ieven aard, 
en juist de administratie van het faillissement' mag niet. telkens bloot-
staan aan ·de mogelijkheid door hooger beroep onderbroken te worden '). 
Vandaar ook de bepaling van artikel 86. Ook z\i strekt om eene gere-
gelde en spoedige beredding des boedels mogelijk te maken '). 

Bij alle beslissingen van ingrijpenden aard, zooals faillietverklaring, 
opheffing van het faillissement, homologatie en ontbinding van een ak-
koord, is het hooger beroep afzonderlijk geregeld. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Artt. 85 en 86. Omtrent de uitdrukking llfaillissementszaken" raadplege 

men het aangeteekende bij art. 65 L 65, hiervoor bI. 3J. 

In beide artikels wordt l)faillissementszaken" ook vervangen door 
llin zaken, het beheer of de vereffening des faillieten boedels betref-
fende". 

Art. 86. Volgens het opschrift dezer zijn hier alleen bedoeld 
de beschikkingen der rechtbank. Blijkbaar is echter bedoeld: alle be-
schikkingen, ook die, welke niet van de rechtbank uitgaan. De nood-
zakelijkheid hiervan komt bijv. uit .bij art. 100 [100J. 

Indien de in art. 100 [1001 bedoelde beschikking schriftelijk wordt 
gegeven, moet zij ook op de minuut ten uitvoer gelegd kunnen wor-
den. Om aan de gemaakte opmerking tegemoet te komen, wordt het 
artikel aldus gelezen: »Alle beschikkingen in zaken, hèt beheer of 
de vereffening des faillieten boedels betreffende, ook die, welke niet 
uitgaan van de rechtbank, zijn uitvoerbaar bij voorraad 'en op de 
minuut, tenzij he! t.egendeel is bepaald". 

In verband daarmede wordt het opschrift van § 5 gewijzigd in: 
»Van de rechterlijke beschikkingen". 

M. B. 23 Maart 1893. Art. 85. Het slot luidt: »tegendeel is bepaald". 

G. O. artt. 85 en 86 = artt. 85 en 86 der wet. 

1) V g1. art. 583 Code de Comm. fr.· (1838) en 465 Code de Comm. belg. (1851). 
2) Evenzoo art. 465 pro Code de Comm. belg. (1851): "Tout jugement rendu en 

matière de faillite est exécutoire par provision" . 



IN VERZEKERDE BEWARINGSTELLING VAN DEN FAILLIET. Art. 87. 4-5 

VIERDE AFDEELING. 

Van de voorzieningen na de faillietverklaring en van het 
beheer des curators. 

Artikel 87. 
De rechtbank kan bij het vonnis van faillietverklaring of te 

allen tijde daarna, doch in het laatste geval niet dan op voor-
dracht van den rechter-commissaris, of op verzoek van den 
curator of van een of meer der schuldeischers en na den rech-
ter-commissaris gehoord te hebben, bevelen, dat de gefailleerde 
in verzekerde bewaring warde gesteld, hetzij in een huis van 
bewaring, hetzij in zijne eigene woning onder het opzicht van 
eenen dienaar der openbare macht. 

Het bevel hiertoe wordt door het Openbaar Ministerie ten 
uitvoer gelegd. 

Dit bevel is voor niet langer dan dertig dagen geldig, te re-
kenen van' den dag waarop het ten uitvoer is gelegd. Aan het 

van dien termijn kan de rechtbank, op voordracht van 
den rechter-commissaris of op een verzoek en na verhoor als in 
het eerste lid bedoeld, het bevel voor ten hoogste dertig dagen 
verlengen. Daarna kan hetzelfde telkens op dezelfde wijze voor 
ten hoogste dertig dagen geschieden. 

o R. O. Art. 87 (87). De rechtbank kan bij het vonnis van failliet-
verklaring of te allen tijde daarna, doch in het laatste geval niet 
dan op voordracht van den rechter-commissaris of op verzoek van 
den curator, of van een of meer der schuldeischel's, bevelen, dat 
de gefailleerde in verzekerde bewaring worde ges.teld, het.zij in 
een huis van bewaring, hetzij in zijne eigene woning onder het 
opzicht van een en dienaar der openbare macht. 

Het bevel hiertoe wordt door het Openbaar Ministerie ten uitvoer 
gelegd. 

Memorie van Toelichting. 
A l·tt. 87-:-90. De regels omtrent de inbewaringstelling van den 

leerde worden thans gevonden in de artikelen 789 en 790 Wetboek van 
Koophandel. In hoofdzaak zijn de bepalingen van die artikelen in het 
Ontwerp overgenomen, met verduidelijking: hier en daar der redactie. 
Nieuw IS alleen de bepaling van art. 89 [89 JOntwerp. 

Indien de gefailleerde zich opzettelijk verwijdert of weigert de ver-
plichtingen, hem in het belang der schuldeischers opgelegd, na te komen, 
IS inbewaringstelling het aangewezen dwangmiddel om hem tot zijnen 
plicht te brengen. De ondervinding leert bovendien, dat eene eenigszins 



46 Art. 87. IN VERZEKERDE BEWARINGSTELLING 

strengere behandeling van den gefailleerde, dan onder het geldend recht 
mogelijk is, of althans plaats heeft, alleszins gewenscht mag heet en '). 

Advies van den Raait van State. 
Art. 87. Art. 789 al. 1 van het 

Wetboek van Koophandel bepaalt, 
dat de rechtbank na de faillietver-
klaring op verslag van den rech-
ter-commissaris bevelen kan, dat 
de gefailleerde in verzekerde be-
waring worde gesteld. In art. 87 
van het ontwerp wordt van den 
rechter-commissaris geene melding 
gemaakt. Vindt dit zijne reden in 
art. 65 L 65], hetwelk de rechtbank 
verplicht alvorens in eenige fail-
lissementszaak eene beslissing te 
geven den rechter-commissaris te 
hooren, en acht de Minister het 
na deze algemeene bepaling niet 
noodig hier een verslag van den 
rechter-commissaris voor te schrij-
ven, dan kan de Raad zich daarbij 
neerleggen, al moet het woord 
faillissementszaak dan in eene zeer 
ruime beteekenis worden opgevat. 
Hij zoude er echter niet in kunnen 
berusten, dat de beslissing geheel 
buiten den rechter-commissaris om-
ging, daar het hier de persoonliJke 
vrijheid van den gefailleerde geldt. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 87. Dat de rechter-con:rr.is-

saris gehoord moet worden alvorens 
de rechtbank de in verzekerde be-
waring- ofinvr\iheidstelling van den 
gefailleerde kan gelasten, volgt, 
naar den ondergeteekende voor-
komt, uit 65 L 65]. Daardoor 
wordt, naar Zijne meemng, aan de 
uitdrukking faillissementszaak , in 
laatstgemeld artikel voorkomende, 
geen ruimere beteekenis toegekend 
dan haar toekomt. 

Bij nadere overweging schijnt 
het raadzaam ook den rechter-com-
missaris het recht van initiatief toe 
te kennen, om de inbewaringstel-
ling van den gefailleerde aan de 
rechtbank te verzoekén, evenals 
hem bij art. 88 L 881 de bevoegd-
heid is toegekend om het initiat.ief 
te nemen tot ontslag van den ge-
failleerde uit de verzekerde bewa-
ring. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 87. Em'ste lid. »In zijne eigene woning onder het opzicht van 

eenen dienaar der openbare macht". Hoe heeft men zich dit voor te 
stellen 'I Men meende, dat art. 789 Wetboek van Koophandel in dit 
opzicht nooit was uitgevoerd. Is de regeling niet te hard en zou zij al-

1) Art. 455 Code de Comm. fr. (1838) beveelt als regel inhechtenisstelling van den 
gefailleerde bij het vonnis van faillietverklaring. (Par Ie jugeooent qui déclarera la 
faillite, Ie tribunal ordonnera . . . . Ie dépót de la personne du failli dótns la maison 
d'arrêt pour dettes ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice 
ou par un gendarme). Alleen als de gefailleerde de bepalingen van de artt. 438 en 
439 (aangifte binnen 3 dagen na de staking van betaling onder overlegging van een 
balans) heeft nagekomen, mag hij op vrije voeten gelaten worden, art. ' 456. De Bel-

. wet heeft tegenovergesteld dat de schuldenaar in vrijheid 
bl.IJft IS regel: hiJ moet echter m gesteld worden bij nietvoldoening aan 

aangifte en overleggmg van stukken, alsook wanneer -hij opzet-
tehJk oll]U\ste mhchtmgen geeft (art. 467 al. 1). Verg. verder over de uitvoering van 
het bevel tot inhechtenisstelling: artt 460 en 461 Code de Comm. fr. (1838) en art. 
167 al. 2 Code de 9omm. belg. (1851); ?ver het ontslag tegen artt. 
472 en 473 (FranknJk) en art. 481 (BelgIë). De K. Ord. laat alles aan den kanton-
rechter over, 93 "Das Gericht kann .. . . die Haft (des Gemeinschuldners) 
anordnen wenn. er dIe lhm von dem Gesetze auferlegten Pfhchten nicht erfüllt, oder 
wenn es zur SlCherung der Masse nothwendig erscheint". Daarentegen worden in de 
Engelsche wet de "gevallen waarin "arrest of debtor" toegelaten is omstandig aange-
wel:en, sec. 25 Bankr. Act. 1883. 



VAN DEN GEFAILLEERDE. Art. 87. 47 

thans niet nader omschreven behooren te worden? Een voorschrift, 
waarbij, zonder aanvoering van redenen en zonder tijdsbepaling, tot 
inbewaringstelling wordt gemachtigd, behoorde, meende men, in dit 
ontwerp en eigenlijk in onze geheele wetgeving niet tehuis. Wel wordt 
in de Memorie van Toelichting aangevoerd, »dat eene eenigszins stren-
gere behandeling van den gefailleerde, dan onder het geldend recht 
mogelijk is, of althans plaats heeft, alleszins gewenscht mag heeten", 
doch men meende, dat de gevallen, waarin het dwangmiddel zal kunnen 
worden aangewend, althans in het artikel behoorden te worden opge-
nomen. 

Voorts werd gevraagd, wie de kosten del" verzekerde bewaring draagt. 
Zij komen, daar hier geen sprake is van gevangenisstraf, niet ten laste 
van den staat. Door sommigen werd betoogd, dat zij ten laste des boe-
dels moeten komen, zooals ook het bedrag der zekerheidstelling bij 
niet-verschijning des gefailleerden ten voordeele des boedels komt. 

De Commissie van Voorbereiding, kennis genomen hebbende van het 
door den Raad van State bij dit. artikel opgemerkte en van het antwoord, 
door de Regeering daarop gegeven, acht het wenschelijk , in het artikel 
te bepalen, dat het advies van den rechter-commissaris altijd zal worden 
gevraagd. 

Opsomming van de gevallen, waarin het noodig kan zijn, het 
dwangmiddel aan te wenden, is ondoenlijk. Het zal ook geheel van 
de. omstandigheden afhangen, of het in een gegeven geval wenschelijk 
is. De beslissing moet daarom voor elk concreet geval aan den rech-
ter worden overgelaten. Dit kan ook veilig geschieden. Is er toch 
gedurende meer dan eene hal ve eeuw ooit gebleken van een verkeerd 
gebruik, laat staan misbruik, van art. 781:1 Wetboek van Koophandel '! 
Stelliger ontkenning dezer vraag is niet mogelijk, dan door de in het 
Verslag uitgedrukte meening, »dat art. 789 in dit opzicht nooit was 
uitgevoerd". 

De kosten komen uit den aard der zaak ten laste van den boedel, 
in welks belang de maatregel wordt uitgelokt en genomen en te welks 
bate c.q. ook het berlrag der zekerheidstelling komt (art. 88 [88], 
tweede lid). 

Ter voldoening aan den wensch van de Commissie, is in het eerste 
lid achter »een of meer der schuldeischers" ingevoegd: ))en na den 
rechter-commissaris gehoord te hebben". 

De Minister verklaarde, op aan-
drang der Commissie, die daarbij op 
art. 116 van het Wetboek van Straf-
vordering wees, zich bereid, als waar-
borg voor den gefailleerde, hier ter 
plaatse een voorschrift op te nemen, 
mhoudende; dat na een bepaalden 
termijn, bijv. van . dertig dagen, het 
bevel der rechtbank verlenging noo-
dig zal hebben. 

G. O. art. 87 = art. 87 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Artt. 87 -89. Tegen de hier 

aan de rechtbank toegekende be-
voegdheid om den gefailleerde in 

Antwoord der Begeering. 
Eene meer dan vijftigjarige on-

dervinding heeft nooit van een ver-
keerd gebruik, laat staan misbruik, 



48 Art. 88. ONTSLAG UIT DE VERZEKERDE BEWARING. 

bewaring te stellen, bestond in 
eene afdeeling bezwaar. Zonder 
eenigen grond te behoeven op te 
geven, kan de rechtbank, zoolang 
het faillissement duurt, den gefail-
leerde doen opsluiten, en moet dat 
zelfs doen in geval van art. 89. 
Door deze bepaling wordt het be-
staande recht verscherpt. Dit treft 
te meer, omdat voortdurend in het 
ontwerp is beweerd, dat het fail-
lissement alleen de goederen en 
geenszins den persoon treft. Ver-
scheidene leden achtten in allen 
gevaUe de imperatieve bepaling van 
art. 89 niet gewenscht. 

van art. 789 Wetboek van Koop-
handel doen blijken, niettegen-
staande ook deze bepaling den 
rechter de verplichting niet oplegt 
een grond voor zijn bevel op te 
geven. Tegenover verscherping van 
het bestaande recht, waarop in 
eene afdeeling werd gewezen, staat, 
dat het bestaande recht door de 
bepaling van het derde lid van art. 
87 juist ten gunste van den gefail-
leerde is gewijzigd. Is verder het 
medelijden voor den failliet, die 
zonder geldigé'reden en opzettelij k 
eene hem opgelegde verplichting 
niet nakomt, niet misplaatst, te 
meer daar het ontwerp geene an-

dere eischen stelt dan die alleszins redelijk zijn 'I 
Eindelijk: er wordt hier geen inbreuk gemaakt op het beginsel dat 

het faillissement alleen de goederen, niet den persoon treft. Niet omdat 
hij failliet is verklaard, maar omdat hij eene wettelijke verplichting niet 
nakomt, dus ten gevolge van zij n eigen daad of nalatigheid, wordt hij 
in bewaring gesteld. 

Artikel 88. 
De rechtbank heeft de bevoegdheid, op voordracht van den 

rechter-commissaris, of op verzoek van den gefailleerde, dezen 
uit de verzekerde bewaring te ontslaan, met of zonder zeker-
heidstelling, dat hij te allen tijde op de eerste oproeping zal 
verschijnen. 

Het bedrag der zekerheidstelling wordt door de rechtbank 
bepaald en komt bij niet-verschijning des gefailleerden ten voor-
deele des boedels. 

O. R. O. Art. 88 (88) = art. 88 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
L Zie op artt. 87]. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 88. Ook hier wordt het hooren van den rechter-commissaris niet 

voorgeschreven, bijaldien de gefailleerde verzocht uit de verzekerde be-
waring ontslagen te worden, wat . - -
in' art. 789 alin. 3 van het Wet- Rapport aan de Koningin-Regent boek .van Koophandel gedaan wordt. . es. 
De Raad meent hierbij hetzelfde Art. 88. De ondergeteekende ver-
te moeten opmerken als bij het oor looft zich te verwijzen naar het 
vorige .artikel. op het voorgaande artikel aange-

teekende. 



WANNEER INBEWAlUNGSTELLING MOET GESCHIEDEN. Art. 89. 49 

Verslag V'ltn de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A1' t. 88. Men vroeg, of ook niet de curator tot de hierbedoelde voor-

dracht bevoegd behoort te wezen, voor het geval de rechter-commissaris 
onwillig mocht zijn, daartoe over te 

Nog eens de vraag, door wien het bedrag der zekerheidstelling wordt 
voldaan. Niet door den gefailleerde, die niets bezit. Derhalve door een 
derde, die alzoo in zijn vermogen wordt gestraft, wanneer de gefailleerde 
niet op de eerste oproeping verschijnt. 

Noodzakelijkheid om ook den curator tot de voordracht tot ontslag 
bevoegd te verklaren bestaat er niet, omdat de gefailleerde te allen 
tijde zelf het ontsiag kan verzoeken. Boyendien zou het strijden met 
de economie van het ontwerp, volgens hetwelk alleen de rechter-
commissaris , niet ook de curator, voordrachten aan de rechtbank doet. 

De onderstelling, dat de zekerheid door een derde zal moeten ge-
steld worden, juist. Wordt aan de verplicht.ing, tot welker waarborg 
de zekerheid gegeven is, niet voldaan, dan moet het bedrag verbeurd 
zijn. Dit is niet alleen niet onbillijk, maar noodzakelijk; waartoe an-
ders de zekerheid? 

G. O. art. 88 = art. 88 der wet. 

Verslag van de Eerste Kamer met Regeeringsantwoord. 
[Zie op art. 8'71. 

Artikel 89. 
Het verzoek tot inbewaringstelling van den gefailleerde moet 

toegestaan worden, indien het gegrond is op het zonder geldige 
reden opzettelijk niet-nakomen van de verplichtingen hem op-
gelegd in de artikelen 91, 105 en 116. 

O. R. O. Art. 89 (89). Het verzoek tot inbewaringstelling van den ge-
failleerde moet toegestaan worden, indien het gegrond is op het 
opzettelijk niet-nakomen van de verplichtingen hem opgelegd in 
de artikelen 91, 105 en 116. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie op art 87]. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 89. Hoezeer deze bepaIlng nuttig kan werken, komt zij den Raad 

van State wel wat, te gestreng voor; alleen daar waar de gefailleerde 
opzettelij k in strijd gehandeld heeft met art. 91 , art. 105 of art. 116 
l81 , 105 116], behoort het verzoek tot inbewaringstelling niet te kuI).-
nen worden afgewezen. 

De Raad geeft mitsdien in over-
weging, dat in plaats van het niet 
nakomen gelezen worde: het op-
zettelij k niet-nakomen. 

H. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 89. Aan de opmerking van 

den Raad van State is gevolg gegeven. 
4 



DO Art. 90. OVERBRENGING VAN DEN GEFAILLEERDE. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 89. Zullen hier strafrechtelijke beginselen worden toegepast 'I De 

Memorie van Toelichting zwijgt hieromtrent. 

De bedoelïng der vraag is niet duidelijk; of de omstandigheden, 
in het artikel genoemd, aanwezig zijn, is een quaestio facti, door 
den rechter in elk bijzonder geval te beoordeelen. Nevens opzettelijk 
wordt echter in het artikel, vóór dat woord, bijgevoegd ))zonder gel-
dige reden", in overeenstemming met art. 194 Wetboek van Strafrecht. 

G. O. art. 89 = art. 89 der wet. 

Verslag van de Eerste Kamer met Regeeringsantwoord. 
[Zie op art. 87]. 

Artikel 90. 
In alle gevallen, waarin de tegenwoordigheid van den gefail-

leerde bij deze of gene bepaalde werkzaamheid, den boedel be-
treftende , vereischt wordt, zal hij ,. zoo hij zich in verzekerde 
bewaring bevindt, op last van den rechter-commissaris uit de 
bewaarplaats kunnen worden overgebracht. 

De hiertoe wordt door het Openbaar Ministêrie ten uitvoer 
gelegd. 

O. R. O. Art. 90 (90). In alle gevallen, waarin de tegenwoordigheid 
van den gefailleerde bij deze of gene bef3.alde werkzaamheid, den 
boedel betreffende, vereischt wordt, za hij, zoo hij zich in gij-
zeling of in verzekerde bewaring bevindt, op last van den rech-
ter-commissaris uit de bewaarplaats kunnen worden overgehr::tcht. 

De rechter-commissaris neemt de vereischte maatregelen tegen 
de ontsnapping van den gefailleerde. 

ltlemorie van Toelichting. 
[Zie op art. 87 J. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 90. In dit artikel is naast verzekerde bewaring gijzeling genoemd. 

Dit kan alleen zijn geschied met · het oog op den tijd, die na de failliet-
verklaring nog moet verstrijken alvorens het vonnis in kracht van ge-
wijsde gegaan is. Immers ingevolge het tweede lid van art. 33 r331 houdt 
de I gijzeling op , zoodra het vonnis van faillietverklaring kraCht van ge-
wijsde heeft verkregen; hetzij dat --
de gefailleerde dan wordt ontsla- R t d K . . R t gen, hetzij dat hij onmiddellijk appor aan e omngm- egen es. 
weder in bewaring worde gesteld Art. 90. De zienswijze va.n den 
krachtens art. 87 [871- Raad van State wordt door den 

ondergeteekende ten volle gedeeld. 



DE GEFAILLEERDE MOET IN ZIJNE WOONPLAATS BLIJVEN. Art.91. 51 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 90. Tweede lid. Men vroeg, op welke wijze de rechter-commis-

saris de hrerbedoelde maatregelen neemt en of deze, en niet het open-
baar ministerie, de verantwoordelijkheid daarvoor zal dragen. Wensche-
lijker scheen het, de uitvoering dezer maatregelen, evenals zulks bij art. 
87 L 871 is geschied, aan het openbaar ministerie over te laten. 

Aan de gerezen bedenking wordt te gemoet gekomen door het 
tweede lid te lezen: »De last hiertoe wordt door het Openbaar Mi-
nisterie ten uitvoer gelegd". 

In het eerste lid vervallen de woorden: )lin gijzeling of". Zie ar tt. 
33 en 87 [33 en 871. 

G. O. art. 90 = art. 90 der wet. 

Artikel 91. 
Gedurende het faillissement mag de gefailleerde zonder toe-

stemming van den rechter-commissaris zijne woonplaats niet 
verlaten. 

O. R. O. Art. 91 (91) = art. 91 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 91. De voorbeelden dat de gefailleerde, die geen kans ziet een 

akkoord aan te bieden, ' zonder zich verder aan zijn boedel gelegen te 
laten liggen, naar elders vertrekt, zijn niet zeldzaam. Terecht wordt in 
dit euvel door de Belgische, ltaliaansche en Duitsche wetten, op de wijze, 
thans ook in dit artikel aangenomen, voorzien '). De sanctie der voor-
gestelde bepaling ligt in artikel 89. 

G. O. art. 91. = art. 91 der wet. 

Artikel 92. 
De curator zorgt, dadelijk na de aanvaarding zijner betrek-

king, door alle noodige en gepaste middelen voor de bewaring 
des boedels. Hij neemt onmiddellijk de boeken, gelden, kleinoo-
diën, effecten en andere papieren van waarde tegen ontvang-
bewijs onder zich. Hij is bevoegd de gelden aan den ontvanger 
voor de gerechtelijke consignatiën in bewaring te geven. 

O. R. O. Art. 92 (92). De curator zorgt dadelijk na de aanvaarding 
zijner betrekking door alle noodige en gepaste middelen voor de 
bewaring des boedels. Hij neemt onmiddellijk de boeken, gelden, 

1) Verg. art. 482 al. 1 Code de Comm. belg. (1851), art. 698 Cod. di Comm. ital. 
en 93 aL 1. Konk. Ord. 



52 Art. 92. DE CURATOR ZORGT VOOR BEWARING DES BOEDELS. 

effecten en andere papieren van waarde, tegen ontvangbewijs on-
der zich. Hij is bevoegd de gelden aan den ontvanger voor de 
gerechtelijke consignatiën in bewaring te geven. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 92. Het is van het grootste belang dat den schuldenaar terstond 

de gelegenheid ontnomen worde<ijom de boeken alsnog te wijzigen of bij 
te werken. Vandaar het imperatieve voorschrift dat de curator deze onder 
zich moet nemen onmiddellijk bij zijn eerste bezoek aan des gefailleer-
den woning of kantoor. Gelijke verplichting wordt hem opgelegd ten 
aanzien van geld, effecten en andere papieren van waarde, daar op deze 
voor den boedel zoo gewichtige zaken moeilijk het oog is te houden, en 
verzegeling of beschrijving van den boedel niet altijd op staanden voet 
kan plaats hebben. Zonder een dezer maatregelen af te wachten, behoo-
ren de bedoelde baten reeds dadelijk aan de macht van den gefailleerde 
onttrokken te worden. Dit kan geschieden door ze naar elders, met name 
naar de woning des curators over te brengen, maar ook door ze te 
plaatsen in een brandkast des gefailleerden of een kamer van het door 
dezen bewoonde huis, indien slechts de curator de sleutels onder zich 
houdt. Ook dan heeft hij de bedoelde baten »onder zich genomen". De 
gefailleerde vindt zijne décharge in het ontvangbewijs dat de curator hem 
ter hand stelt. 

Het kan zijn, dat de curator de verantwoordelijkheid, die de bewaring 
van de voorhanden gelden medebrengt , liever niet wenscht te dragen, 
bijv. omdat hij daarvoor te zijnent geene goede bewaarplaats heeft. Aan 
dit bezwaar is gereedelijk te ge moet te komen door hem de bevoegdheid 
te verleen en de aanwezige contanten bij den ontvanger der registratie in 
bewaring te geven. 

Onder papieren van waarde zijn te verstaan al die documenten, wier 
bezit noodzakelijk is tot het uitoefenen van hat daarin omschreven of 
daaraan verbonden recht, al is ook de inhoud van dat recht iets anders 
dan eene praestatie in geld: bijv. cognossementen, ceelen en dergelijke. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 92. Wat de boeken betreft, wilde men deze bepaling facultatief 

stellen. Bij groote boedels zal het vaak voor den geregelden gang van 
zaken wenschelijk zijn, dat steeds over de boeken beschikt kan worden. 

Onder den curator worden. de boeken niet aan beschikking ont-
trokken. Ze ondel' handen van den gefailleerde te laten zou gevaarlijk, 
althans niet raadzaam zijn-

In het artikel wordt achter )gelden" ingevoegd: )kleinoodiën". Zie 
bij artt. 102 en 103 ll02 en 1031- • 

G .. O. art. 92 = art. 92 der wet. 

Artikel 93. 
De curator doet, zoo hij of de rechter-commissaris dit noodig 

acht, dadelijk den boedel verzegelèn. 
De verzegeling geschiedt door den kantonrechter. 
Buiten de verzegeling blij ven, doch worden in het proces-

verbaal kortelijk beschreven, de goederen vermeld in de arti-



VERZEGELING VAN DEN BOEDEL. Art. 93. 53 

kelen 21, nO. 1 en 92, alsmede de voorwerpen tot het bedrijf 
van den gefailleerde vereischt, indien dit wordt voortgezet. 

O. R. O. Art. 93 (93). De curator gaat, zoo hij of de rechter-commis-
saris dit noodlg acht, dadelijk tot verzegeling van den boedel over. 

De verzegeling geschiedt door den kantonrechter. 
Buiten de verzegeling blijven, doch worden in het proces-ver-

baal kortelijk beschreven. de goederen vermeld in de artikelen 
21 nO. 1 en 92, alsmede de voorwerpen tot het bedrijf van den 
gefailleerde vereischt, indien dit wordt voortgezet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 93. Met het oog op de geringe faillissementen is de verzegeling 

facultatief gesteld. Een imperatief voorschrift zou verzegeling noodig 
maken in tal van gevallen, waarin zij zeer goed gemist kan worden en 
tot geheel onnooJige opvoering der kosten aanleiding zou geven. 

De curator kan het nut en de noodzakelijkheid van dezen maatregel 
het beste beoordeel en; hem tot verzegeling te verplichten, als de boe-
delbeschrijving niet in één dag kan worden opgemaakt, is verkeerd '). 

Al. 3. Uit het proces-verbaal moet blijken wat buiten de verzegeling 
is gebleven. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 93, alin. 2. De bedenkingen 

welke de Raad heeft tegen deze 
bepaling, die het doen der verze-
geling - thans taak des kanton-
rechters - aan den notaris op-
draagt , zijn b\i art. 7 [7, dl. I bI. 
2801 tweede lid, reeds uiteengezet. 

De Raad veroorlooft zich eerbie-
dig daarnaar te verwijzen. Ook de 
ontzegeling, waarvan in art. 94 [941, 
laatste lid, sprake is, behoort zijns 
inziens niet door den notaris, maar 
door den kantonrechter te geschie-
den. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 93, al. 2. Dat aan den wensch 

van den Raad van State om den 
kantonrechter de verzegeling op te 
dragen, is voldaan, is reeds boven 
ad art. 7 [7] opgemerkt. 

Uit de opdracht aan den kanton-
rechter van de verzegeling volgt, 
dat diezelfde ambtenaar met de 
ontzegeling is belast. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Al't. 93. Eerste lid. Men zou deze bepaling wenschen te lezen: »De 

curatol' doet, zoo hij of de rechter-commissaris dit noodig acht, dadelijk 
den boedel verzegeler:". Immers de verzegeling zelve geschiedt niet door 
den curator. . 

De voorgestelde redactie wordt gaarne overgenomen. 

G. O. art. 93 = art. 93 der wet. 

') Terwijl art. 468 Code de Comm. belg. (1851) , art. 455 Code de Comm. fr. (1838) 
en 739 Cod. di Comm. it;al. verzell'eling van den boedel bevelen tenzij de inventaris 
de!l éérsten dag kan worden opgemàakt, laat 112 K. Ord. de al of niet-verzegeling 
geheel aan het goedvinden van den curator over. 



54 Artikelen 94 en 95. 

Artikel 94. 
De curator gaat zoo spoedig mogelijk over tot het opmaken 

van eene beschrijving des faillieten boedels. 
De boedelbeschrijving kan ondershands worden opgemaakt en 

de waardeering door den curator geschieden, een en ander onder 
goedkeuring van den rechter-commissaris. 

De leden der voorloopige commissie uit de schuldeischers zijn 
bevoegd bij de beschrijving tegenwoordig te zijn. 

o. R. O. Art. 94 (94) = art. 94 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 94. A}inea 2 is opzettelijk facultatief geredigeerd, t.en einde de 

bepaling van het artikel geschikt te maken zoowel voor groote als kleine 
faillissementen '). Onderhandsche boedelbeschrijving en waardeering door 
den curator worden ook thans toegelaten door de artikelen 8UO en 798 
al. 1 Wetboek van Koophandel. In de practijk wordt vooral van de be-
voegdheid tot onderhandsche boedelbeschrijving een zeer veelvuldig ge-
bruik gemaakt. 

G. O. art. 94 = art. 94 der wet. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
[Zie hiervoor bI. 24]. 

Artikel 95. 
Van de goederen, vermeld in artikel 21, nO. 1, wordt een 

staat aan de gehecht; die, vermeld in artikel 92, 
worden in de beschrijving opgenomen. 

O. R. O. Art. 95 (95) = art. 95 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 95. Wat als niet voor beslag vatbaar aan den gefailleerde wordt 

gelaten moet nauwkeurig blijken, opdat daaromtrent later geen onzeker-
heid mogelijk zij en ?ok d.e curator zich te allen verant-
woorden. De goederen m artikel 92 [92\ genoemd, dIe bUlten de verze-
geling blijven, omdat zij zich onder den curator bevinden, behooren 
natuurlijk in de boedelbeschrijving opgenomen te worden. 

G. O. art. 95 = art. 95 der wet. 

I) Verg. België. art. 488; Frankrijk. art. 479 en 480; Italië. art. 74 en 741; Konk. 
Ord. 113. 



DE CURATOR MAAKT EEN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF OP. Art. 96. 55 

Artikel 96. 
De curator gaat dadelijk na de beschrijving van den boedel 

over tot het opmaken van eenen staat, waaruit de aard en het 
bedrag van de baten en schulden des boedels, de namen en 
woonplaatsen der schuldeischers, alsmede het bedrag der vor-
deringen van ieder hunner blijken. 

O. R. O. Art. 96 (96). De curator gaat dadelijk na de beschrijving van 
den boedel over tot het opmaken van eenen staat, als bedoeld in 
artikel 5. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 96. De hierbedoelde staat is de balans van de artikelen 801-804 

Wetboek van Koophandel. Deze zoogenaamde balans, betel': staat der 
act i va en passiva , is een te belangrijk stuk, - immers voor den curat.or 
de legger ter beoordeeling van de ter verificatie aangeboden vorderin-
gen - om de opmaking daarvan geheel aan den failliet over te laten, 
zooals de artikelen 801 en 803 Wetboek van Koophandel doen. Veeleer 
behoort de samenstelling van Jusdanigen staat een der eerste plichten 
van den curator te wezen; trouwens overeenkomstig artikel 804 Wetboek 
van Koophandel wordt reeds thans de balans nagenoeg altijd door den 
curator opgemaakt. De gefailleerde is gehouden hem daartoe de noodige 
gegevens te verschaffen, artikel 105 jU. artikel 89 r105 jO. 891 van het 
ontwerp. Eventueel kan de rechter-commissaris gebruik maken van de 
bevoegdheid hem in artikel 66 f66] gegeven. 

De curator is in elk geval verplicht een staat op te maken, ook al is 
het faillissement uitgesproken op eigen aangifte van den schuldenaar en 
dus reeds overeenkomstig artikel 5 [zie op art. 41 een staat door dezen 
opgemaakt aanwezig. Immers de curator zal in dat geval toch altijd de 
juistheid en betrouwbaarheid van de opgaven des gefailleerden nauwkeu-
rig' moeten onderzoeken en toetsen. Het is de bedoeling dat. hij de resul-
taten, waartoe hij bij dat ondel·zoek komt, zal geven in den vorm van 
een nieuwen staat door hem zei ven opgemaakt '). 

[Verslag van de Tweede Kamer met] Regeeringsantwoord. 
Art. 96. Het slot zal luiden: ))van eenen staat, waaruit de aard en 

het bedrag van de baten el" schulden des boedels , qe namen en 
woonplaatsen der schuldeischel's, alsmede het bedrag der vorderingen 
van ieder hunner blijken". 

G. O. art. 9ó = art. 96 der wet. 

Artikel 97. 
Door den curator gewaarmerkte afschriften van de boedel-

beschrijving en van den staat, vermeld in het voorgaánde ar-
tik el , worden ter kostelooze inzage van een ieder nedergelegd 

1) Verg. België, art. 484; Frankrijk. art. 476; Hal., ast. 745; Konk Ord. 114, 



56 Art. 97. NEDERLEGGING VAN DEN STAAT TER GRIFFIE. 

ter griffie van de rechtbank en van het kantongerecht, binnen 
welks ressort zich de woonplaats, het kantoor of het verblijf 
van den gefailleerde bevindt, naar gelang de faillietverklaring 
is uitgesproken door het rechterlijk college van de woonplaats, 
het kantoor of het verblijf van den gefailleerde. Indien de zetel 
van het kantongerecht is gevestigd in eene gemeente, waar 
tevens de zetel is van de rechtbank, waarbij het faillissement 
aanhangig is, geschiedt de nederlegging uitsluitend ter griffie 
van dit college. 

De nederlegging geschiedt kosteloos. 

O. R. O. Art. 97 (97). Door den curator gewaarmerkte afschriften van 
de boedelbeschrijving en van den staat, vermeld in het voorgaande 
artikel, worden ter kostelooze inzage van ieder belanghebbende 
nedergelegd ter griffie van de rechtbank en van het kantongerecht, 
binnen welks ressort zich de woonplaats, het kantoor of het ver-
blijf van den gefailleerde bevindt, naar gelang de faillietverk laring 
is uitgesproken door het rechterlijk college van de woonplaats, 
het kantoor of het verblijt van den schuldenaar. Indien de zetel 
van het kantongerecht is gevestigd -in eene gemeente, waar tevens 
de zetel is van de rechtbank, waarbij het faillissement aanhangig 
is, geschiedt de nederlegging uitsluitend ter griffie van dit college. 

De nederlegging geschiedt kosteloos. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 97. In het Ontwerp is het stelsel van publiciteit aangenomen. 

Een der grootste grieven tegen de tegenwoordige regeling van het fail-
lietenrecht, te weten de weinige openbaarheid welke zij geeft aan alle 
stukken die voor de schuldeischers van belang z\in en licht kunnen wer-
pen op den toestand des boedels, wordt hierdoor weggenomen '). Over 
de nederlegging der hier bedoelde stukken c. q. ter griffie van het kan-
tongerecht, zie men hierboven bI. 10 vlg. [zie dl. I bI. 23]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 97. Eerste lid. Wie wordt, zoolang geene verificatie heeft plaats 

gehad, onder »belanghebbende" verstaan? Zal dit ter beoordeeling aan 
den griffier worden overgelaten? 

Dit over te laten aan den griffier zou niet. aangaali. Daar het niet 
te verwachten is, dat men uit tijdverdrijf of loutere nieuwsgierigheid 
inzage van de hier bedoelde stukken zal vragen, is het verkieslijk, 
in plaats van »ieder belanghebbende" te lezen: »een ieder". 

[Zie ook op art. 8, dl I bI. 2861-

G. O. art. 97 = art. 97 der wet. 

1) Nederlegging ter griffie Vltn boedelbeschrijving en balans bevelen artt. 484 en 
489 der Belgische wet, artt. 476 en 480 der Fransche wet, en artt. 741 al. 2 en 745 
al. 3 Cod. die Comm. ital.; van afscbriften van beide stnkken 114 Ronk. Ord. 
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Artikel 98. 
De curator is bevoegd het bedrijf van den gefailleerde voort 

te zetten. Indien er geene commissie uit de schuldeischers is 
benoemd, heeft hij daartoe de machtiging van den rechter-
commissaris noodig. 

o. R. o. Art. \)8 (98) = art. 98 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 98. Artikel 797 Wetboek van Koophandel laat de rechtbank be-

slissen over de voortzetting der affaire. Tegen het behoud van dit voor-
schrift pleit, dat de tusschenkomst van de rechtbank tijdverlies, omslag 
en kosten medebrengt zonder eenigen waarborg te geven voor eenejuis-
tere beslissing; het college toch kan niet anders dan afgaan op het rapport 
van den rechter-commissaris en de inlichtingen van den curator. Het 
Ontwerp vordert daarom alleen het inwinnen van "het advies der èom-
missie uit de schuldeischers (artil(el 78 (781) of wel machtiging van den 
rechter-commissaris (artikelen 79 en 98 [79 en 98]). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
ITitel I, 1 .... 1 Beperking van het aantal faill issementen. Daar-

voor zou, naar sommiger meening, het ontwerp nog meer kunnen doen. 
Het aangaan van een akkoord wordt nog te zeer vergemakkelijkt. Bo-
vendien wordt bij kleine faillissementen het bedrijf meestal voortgezet; 
de gefailleerde ontvangt alimentatie, de boedel wordt verslonden. Weet 
de debiteur, dat sluiting van het is , danzal, meende men, 
aangifte tot faillietverklaring minder lichtvaardig plaats hebben. Men wees 
er hierbij op, dat art. 98 van het ontwerp de voortzetting van het bedrijf 
nog meer in de hand werkt, dan het bestaande art. 797 Wetboek van 
Koophandel, terwijl door art. 177 1177J de alimentatie feitelijk ook na 
de insolventie kan worden voortgezet. 

Dat dDor eene verzwaring van de vereischten voor het tot stand 
komen van een akkoord en door de sluiting van het bedrijf als regel 
te stellen, de aangiften tot faillietverklaring minder zullen worden, 
is mogelijk , maar het is de vraag, of dit op die wijze raadzaam ware. 
Het is toch te vreezen , dat wijzigt men het ontwerp in de aangege-
ven richting, de schuldenaar, ook daar, waar in een toestand 
verkeert, die faillietverklaring wettigt, van de aangifte zich zou laten 
weerhouden, juist met het oog op de inziens te strenge gevolgen 
voor hem en dat derhalve de boedcl grootendeels zou zijn verslonden 
als later, maar dan ook te laat, de faillissements-toestand intreedt. 
Of het belang van den boedel medebrengt voortzetting van het 
des gefailleerden, hangt af van de omstandigheden van ieder geval, 
die alleen kunnen worden beoordeeld door den curator, de commissie 
uit de schuldeischers en den rechter-commiss.fris. Aan dezen draagt 
het ontwerp dan ook de beslissing op, hen oaarbij vrijlatende, hoe 
te beslissen. Noch art. 98, noch art. 177 [177J geven hun welke 
aanleiding ook, om met iets anders, dan het belang van den boedel 
te rade te gaan . Bij plichtsbetrachting hunnerzijds , die mag en moet 
worden ondersteld, behoeft er geen vrees te bestaan voor benadee-
ling des boedels, 
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Wat de verwijzing naar art. 177 r177] betreft, zij er op gewezen, 
dat daarbij van voortzetting der a1imentatie geen sprake kan z\in. 
Zoodra de vereffening des boedels begonnen is, houdt de alimentatie 
op (art. 176 jO. art. 100 L176 jU. 1001), en opdat de bij art.177 L177] 
toegekende bevoegdheid tot vergoed lOg van bewezen diensten niet 
feitelijk in het vel'leenen van alimentatie ontaarue ,is juist aan den 
rechter-commissaris de vaststelling van het bedrag dier vergoeding 
opgedragen. 

Art. 98. Sommige leden meenden in deze bepaling eene bevoorrechting 
van den gefailleerde te zien, ten nadeele van de schuldeischers. Het 
ontwerp behoorde te voorkomen, dat het bedrijf, in den regel ten koste 
der crediteuren, kan worden voortgezet. Het is zelfs op dit punt nog 
vrijgeviger, dan de reg'eling in het Wetboek van Koophandel; terwijl 
daar althans de rechtbank in art. 797 bevoegd wordt verklaard hare 
toestemming tot voortzetting van het bedrijf te verleenen, wordt in dit 
artikel de bevoegdheid op den curator overgedragen. Waarom wordt de 
rechter-commissaris niet in deze gekend, als er eene commissie is '! 

Anderen meenden, dat de bevoegdheid tot het voortzetten der zaak 
omgezet moest worden in eene verplichting tot niet-voortzetting', wanneer 
de rechter-commissaris, ;l'ehoord den curatoren de commissie uit de 
schuldeischers, zulks beveelt '). 

Voorts rees de vraag, welk het verband is tusschen dit artikel en art. 
64. Wanneer, met machtiging van den rechter-commissaris, de curator 
het bedrijf van den gefailleerde heeft voortgezet, volgt dan ook uit laatst-
genoemd art.ikel, dat de rechter-commissaris dit weder kan te niet doen '! 

Ten onrechte wordt in deze bepaling eene bevoorrechting van den 
gefailleerde gezien. De curator zal ten deze, evenals bij alles, in de 
eerste plaats met de belangen van den boedel te rade gaan. Machti-
ging van den rechter-commissaris mag onnoodig heeten, indien de 
commissie uit de schuldeischers, die dit punt het best kan beoordee-
len, advies geeft tot voortzetting van het bedrijf. Van de commissie 
is geene beslissing in strijd met de belangen van de schuldeischers 
te verwachten. In elk geval kan oan nog de beslissing van den rech-
ter-commissaris worden ingeroepen , volgens art. 69 of 79 [69 of 791. 
In geen geval kan dus gezegd worden , dat het artikel de hier bedoelde 
bevoegdheid op den curator overdraagt. 

De omzetting van bevoegdheid tot voortzetting in eene verplichting 
des curators tot niet-voortzetting, als de rechter-commissaris deze 
beveelt, verdient geene aanbeveling. Zij zou toch de voortzetting tot 
regel maken, wat niet gewenscht is. Immers het ontwerp vordert een 
besluit tot voortzetting, terwijl, werd de door »anderen" gewenschte 
omzetting bewerkstelligd, een bepaald bevel tot niet-voortzetting noo-
dig zou zijn. Hiertegen kan het bezwaar, door Mr. HINGST geopperd, 
niet gelden, omdat eene al te formalistische opvatting evenzeer, zoo 
niet grooter bezwaar, oplevert tegen het andere stelsèl. 

Zie omtrent het verband tusschen dit artikel en art. 64 [641 het 
antwoord bij dit laatste artikel. . 

[Zie ook op art. 25]. 

G. O. art. 98 = art. 98 der wet. 

') Mr. S. J. HINGST, Rechtsgeleerde Bijdragen en Bijblad 1886/7, Afdeeling D, bI. 68. 
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Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
[Zie hiervoor bI. 241. 

Artikel 99. 
De curator opent de brieven en telegrammen aan den gefail-

leerde gericht. Die, welke niet op den boedel betrekking heb-
ben, stelt hij terstond aan den gefailleerde ter hand. De admi-
nistratie der posterijen en der telegrafie is, na van den griffier 
ontvangen kennisgeving, verplicht den curator de brieven en 
telegrammen, voor den gefailleerde bestemd, af te geven, totdat 
de curator of de rechter-commissaris haar van die verplichting 
ontslaat of zij de kennisgeving ontvangt, bedoeld in artikel 15. 

Protesten, den gefailleerde betreffende, worden gedaan aan 
den curator. 

O. R. O. Art. 99 (99). De curator opent de brieven en telegrammen 
aan den gefailleerde gericht. Die, welke niet op den boedel be-
trekking hebben stelt hij terstond aan den gefailleel'de ter hand. 
De administratie der posterijen en der telegrafie is, na van den 
griffier der rechtpank ontvangen kennisgeving, verplicht den cura-
tor de brieven en telegrammen, voor den gefailleerde bestemd, 
af te geven. 

Protesten, den gefailleerde betreffende, worden gedaan aan den 
curator. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 99. Artikel 807 Wetboek van Koophandel heeft aanleiding gege-

ven tot de vraag of de curator alle brieven onder zich kan houden, dan 
wel of de getailleerde afgifte kan vorderen van die welke niet op den 
boedel betrekking hebben. Artikel 99 Ontwerp geeft daarop een bepaald 
antwoord. Bovendien wordt nog in eene andere leemte voorzien door de 
bepaling v.an de wijze, waarop aan de administratie der posterijen van 
het faillissement kennis gegeven zal worden. Op enkele postkantoren 
vordert men thans van den curator overtegging van eene expeditie van 
het vonnis van faillietverklaring, op andere neemt men ook met een 
minder officiëele legitimatie genoegen '). 

Het tweede lid vindt zijn grond in het arrest van den Hoogen Raad 
van 29 Maart 1889, W. n°. 5700, waarbij art. 180 Wetboek van Koop-
handel in dien ,zin werd uitgelegd, dat bij faillissement van den betrok-
kene de wissel bij den curator niet geldig kan worden geprotesteerd. 
Het schijnt juist wenschelijk dat dit bij uitsluiting bij den curator ge-
schiedt. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 99. alin. 2. Met den Minister is de Raad van gevoelen, dat het 

arrest van den Hoogen Raad van 29 Maart 1889, Weekblad van het 

1) Verg, Eën paar aanteekeningen op de jaillietenwet in Ma!!, v. Handelsr., I, B, 
bI. 83 'lIg, 
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Recht nO. 5700, eene nad.ere noodig maakt, opdat een wis-
selprotest aan den curator gedaan, in den vervolge niet meér kunne 
worden beschouwd als niet voldoende aan de eischen der wet. 

Hij kan echter niet toegeven, dat het wenschelijk zou zijn, dat hel 
doen van protest uitsluitend bij den curator moet geschieden. 

Immers het geval kan zich voor-
doen, dat de houder des wissels, on-
bekend met eene reeds uitgespro-
ken faillietverklaring des betrok-
kenen of acceptanten, bij dezen de 
wissel wegens non-acceptatie of 
non-betaling laat protesteeren , en 
het ware niet billijk en zeer hard, 
indien zulk een protest dan als 
ongèldig moest worden aangemerkt. 

Het ware dan ook voldoende ter 
voorziening in de bestaande leemte 
onzer wetgeving, waarop het arrest 
van den Hoogen Raad de aandacht 
heeft gevestigd, indien 'bepaald 
wierd, dat protesten, den gefail-
leerde betreffende, zoowel aan den 
curator als aan den gefailleerde 
zelven kunnen worden gedaan. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 99, al. 2. Met het bij art. 

22 [231 aan de faillietverklaring 
toegekende gevolg, dat de schul-
denaar het beheer zijner goederen 
verliest, ware het weinig vereenig-
baar toe te laten dat het protest 
ook aan den gefailleerde worde ge-
daan. Dat het niet billijk en zeer 
hard zou zijn zulk een protest on-
geldig te verklaren, kan de onder-
geteekende niet -inzien. Van den 
houder van een wissel kan ·· even 
goed als van ieder ander gevorderd 
worden dat kennis drage van 
eene op wettelijke wijze openbaar 
gemaakte faillietverklaring, op straf-
fe vàn zelf de schade uit zijne on-
bekendheid voortvloeiende te dragen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A,·t. 99. Is deze bepaling niet in strijd met het systeem van het ont-

werp, nu de gefailleerde ook gedurende het faillissement zijne bevoegd-
heid tot handelen niet verliest '! 

Eerste lid. Moet, vroeg men, aan den griffier àer rechtbank niet de 
verplichting worden opgelegd, de hierbedoelde kennisgeving aan de 
administratie der posterijen en der telegrafie te doen '? De opmerking 
werd hierbij gemaakt, dat deze werkzaamheden weder tot verhooging 
der griffiekosten zullen aanleiding geven en wellicht zonder bezwaar aan 
den curator konden overgelaten worden. 

Nog rees de vraag, wanneer de verplichting van genoemde admini-
stratie ophoudt, en of haar van dat ophouden niet evenzeer kennis be-
hoort te worden gegeven. 

Het voorschrift, in de derde zinsnede vervat, zou naar veler oordeel 
beter op zijne plaats wezen in de wetten tot regeling der posterijen en 
der telegraphie. 

Strijd is er niet. Het artikel heeft toch ten doel, den curator de 
uitoefening van zijne taak mogelijk te maken. Verder gaat het niet. 
Daarnevens staat immers de uitdrukkelijke bepaling. dat hij den ge-
failleerde de brieven, welke niet op den boedel betrekking hebben, 
onmiddellijk moet afgeven. 

Eerste lid. De kennisgeving is aan den griffier op te dragen, om-
dat hierin eene officieele waarborg is gelegen voor de juistheid van 
haren inhoud. Om de verplichting buiten tw\ifel te stellen, worde 
aan art. 13 r 131 toegevoegd: )) Van de faillietverklaring wordt door 
den griffier kennis gegeven aan de administratie der pos-
terijen en der telegrafie". 
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De verplichting der administratie zal ophouden, zoodra de,-curator 
of de rechter-commissaris haar daarvan ontslaat. Dit kan in het arti-
kel worden uitgedrukt dool' aan het eerste lid toe te voegen: ))totdat 
de curator of de rechter-commissaris haar van die verplichting ont-
slaat" . 

Aan den curator kan ter beoordeeling gevoegelijk worden overge-
laten; of aan den maatregel nog langer behoefte bestaat. Nevens bem 
moet, in het belang van den gefailleerde, ook de rechter-commissaris 
daaraan een einde kunnen maken. 

Ten gevolge van de wijziging, in 
art. 15 L15\ gebracht, acht de Mi-
nister het noodig aan het eerste lid 
van art. 99 tóe te voegen: ))01' zij de 
kennisgeving ontvangt, bedoeld in 
art. 15". 

M. E. 23 Maart 1893. In het eerste lid van art. 99 vervallen de woor-
den: »der rechtbank." 

G. O. art. 99 = art. 99 der wet. 

Artikel 100. 
De curator is bevoegd naar omstandigheden eene door den 

rechter-commissaris vast te stellen som ter voorziening in het 
levensonderhoud van den gefailleerde en zijn huisgezin uit te 
keeren. 

O. R. O. Art. 100 (100). De curator is bevoegd naar omstandigheden 
aan den gefailleerde uit de gereede penningen een door den rech-
ter-commissaris vast te stellen som ter voorziening in het levens-
onderhoud van zijn huisgezin uit te keeren. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 100. ))Naar omstandigheden". De uitkeering toch kan onnoodig 

zijn in de gevallen waarop art. 21 [21] 2° en 3° betrekking heeft. De 
bepaling van het onderhoud kan zonder bezwaar aan den rechter-com-
missaris, na ingewonnen advies van de commissie uit de schuldeischers. 
worden overgelaten, terwijl tegen de tusschenkomst van de rechtbank 
dezelfde gronden pleiten als bij artikel 98 zijn aangevoerd. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 100. De bevoegdheid , die hier aan de commissie uit de schuld-

eischers wordt verleend, is niet in overeenstemming met het adviseerend 
karakter dier commissie. De Raad acht het beter, dat het in allen gevalle 
aan den rechter-commissaris worde opgedragen, de som vast te stellen, 
die als levensonderhoud aan den gefailleerde uitgekeerd zal worden. 
Terwijl de commissie in de gelegenheid behoort gesteld te worden over 
het verleen en der uitkeering en over het bedrag van het levensonder-
houd haar gevoelen uit te brengen, is de beslissing veiliger · in handen 
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van den curator en den rechter-commissaris, die tegenover den gefail-
leerde op een onpartijdig standpunt sta:w, dan van de schuldeischers, 
die allicht vijandig gezind zijn jegens hunnen schuldenaar en dezen uit 
wrok misschien zullen onthouden wat hem naar billijkheid toekomt. 

De Raad geeft mitsdien in overweging de woorden: »door de cO'/nmis-
sie uit de schuldeischers ot zoo die er niet is", te doen vervallen. Aan 
het artikel zou dan deze bepaling kunnen worden toegevoegd: »Ûver 
het doen dezer uitkeering en het vaststellen dier som wordt de com-
missie uit de schuldeischers gehoord"; of wel in art. 78 [78] zoude 
mede naar art. 100 kunnen worden verwezen. Het heeft voorts de aan-
dacht van den Raad van State getrokken, dat hier alleen sprake is van 
het toekennen van levensonderhoud aan den getailleerde zelven, terwijl 
het Wetboek van Koophandel in art. 808, 2de lid, tevens waakt voor 
de belangen van het huisgezin des 
gefailleerden: In zoo ver komt den 
Raad van State de redactie der 
laatstgemelde bepaling juister voor; 
wordt er van het huisgezin gespro-
ken, dan is rle gefailleerde vanzelf 
ook daaronder begrepen; terwijl het 
omgekeerde niet het geval is. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 100. Aan de opmerkingen 

van den Raad van State is door 
wijziging van het artikel en door 
aanvulling van art. 78 te ge moet 
gekomen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A1't. 100. Wat is te verstaan onder »'gereede penningen" 'lOok die 

gelden, welke voortkomen uit een verkoop van goederen, door den cu-
rator gehouden? 

Men betreurde het, dat bij het tweede lid van art. 67 [671 hooger 
beroep van dit artikel, waarbij gewichtige belangen zijn betrokken, .is 
uitgesloten. 

» Van zijn huisgezin". Dus niet van den gefailleerde zelf? Men leze: 
»van hem en zijn huisgezin". 

)JUit de gereede penningen" wil zeggen, dat tot de uitkeering niet 
mag worden overgegaan, als er geen geld in kas is. Er zullen dus 
geene goederen mogeI\ worden verkocht om de uitkeering mogelijk 
te maken. Hooger beroep is uitgesloten, omdat hier geene rechts-
quaestie te beslissen valt; het geven van eene uitkeering is een ad-
ministratieve maatregel, waarvan de opportuniteit door den rechter-
commissaris , uit kracht zijner betrekking, voor zooveel noodig na 
raadpleging met den curator, met vollediger kennis van zaken kan 
worden beoordeeld, dan door de rechtbank. Bovendien moet het ad-
vies der commissie uit de schuldeischers worden ingewonnen, zoo 
deze er is (art. 78 [781). 

Tot het )Jhuisgezin van den gefailleerde" behoort ook de gefailleerde 
zelf. Maar el' is geene bedenking om te lezen: Jllevensonderhoud van 
den gefailleerde en zijn huisgezin". De woorden »aan den gefailleerde" 
kunnen dan vervallen, . 

Door de Commissie werd de wen-
schelijkheid betoogd} de woorden lJUit 
de gereede penningen" uit het arti-
kel te doen vervallen. Zij konden tot 
misverstand aanleiding geven, terwijl 
het ook beter voorkwam, den rech-
ter-commissaris hier geheel vrij te 
laten; de voorafgaande woorden »naar 
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omstandigheden" schenen voldoende. 
De Minister verklaarde het met de 

Commissie geheel eens te zijn. 

G. O. art. 100 = art. 100 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Thans beslist, zeiden sommige 

leden, de rechter-commissaris over 
de vraag of al dan niet aan den 
gefailleerde levensonderhoud zal 
worden uitgekeerd. Het scheen hun 
niet vrij van bedenking de beslis-
sing over die vraag enkel aan den 
curator over te laten. Immers kan 
van eene beslissing van den rech-
ter-commissaris betreffende het 
quantum eerst ·sprake zijn, indien 
de curator goedgevonden heeft, dat 
aan den gefailleerde levensonder-
houd zal worden uitgekeerd. 

Antwoord der Regeering. 
Zakelijk verschil bestaat er niet 

met art. tweede lid , Wetboek 
van Koophandel. Trouwens eene 
al te letterlijke opvatting daarvan 
zou eveneens kunnen leiden tot 
eene ondenkbaar hardvochtige han-
deling van den curator. Veeleer 
echter is over het tegendeel klachte 
gerezen. Mocht er · niettemin be-
zwaar ontstaan, dan zal van art. 69 
kunnen worden gebruik gemaakt 
en zelfs zoo noodig art. 73 op den 
curator toepassing kunnen vinden. 

Deze stelling werd betwist. De curator voert alleen uit; de rechter-
stelt. de uit te. keeren som vast. Het verschil met het tegen-

woordIge recht IS, dat dIt laatste thans door de rechtbank geschiedt. 
Men vergelijke voorts nog de artt. 78 en 79. 

Artikel 101. 
De curator is bevoegd goederen te vervreemden, indien en 

voor zoo ver de vervreemding noodzakelijk is ter bestrijding der 
kosten van het faillissement, of de goederen niet dan met na-
deel voor den boedel bewaard kunnen blij ven. 

De bepaling van artikel 174 is toepasselijk. 

O. R. O. Art. 101 (101). De curator is bevoegd al die goederen te ver-
vreemden, die niet dan met nadeel voor den boedel bewaard 
kunnen blijven, of waarvan de vervreemding noodzakelijk is ter 
bestrijding der kosten van het faillissement. 

Met toestemming van den gefailleerde kan hij ook andere, zelfs 
onroerende, goederen te gelde maken. 

De bepalingen van artikel 174 zijn toepasselijk. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 101. Artikel 809 Wetboek van Koophandel onderscheidt tusschen 

lichtelijk aan bederf onderhevige goederen en goederen die in het belang 
van den boedel niet in natura behooren bewaard te blijven. Voor ver-
koop van de eerste wordt machtiging van den rechter-commissaris, van 
de laatste van de rechtbank gevorderd. 

Dit stelsel is minder juist. Als regel behoort vooropgesteld te worden, 
dat zoolang de insolventie, de eigenlijke liquidatie, nog niet begonnen 
is, de boedel intaCt moet blijven, derhalve door den curator niets mag 
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worden verkocht. Immers het faillissement kan door een akkoord ein-
digen, in welk geval de schuldenaar recht heeft zijn boedel ongeschon-
den terug te krijgen. Stemt hij echter zelf toe in den verkoop, wenscht 
hij dien in zijn belang en verzet zich daartegen het belang van de 
schuldeischers niet, dan is er geen rèden meer het verbod van verkoop 
te handhaven '). Evenzoo moet de regel wijken, waar zijne handhaving 
nadeel voor ·den boedel ten gevolge zoude hebben, of vervreemding 
noodzakelijk is ter bestrijding van de kosten van het faillissement, bijv. 

geheel ontbreken van contanten. 
Of een dezer omstandigheden aanwezig is, kan uit den aard der zaak 

de curator het best beoordeelen, vandaar dat hem de beslissing is over-
gelaten. Artikel 174 L 1741 waarborgt tegen benadeeling des boedels. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 101, alin. 3. Onderhand-

sche verkoop van onroerend goed 
- in art. '174, waarnaar hier ver-
wezen wordt, onder zekere voor-
waarden toegelaten - moet naar 
het oordeel van den Raad evenmin 
in dit geval als in dat van art. 58 
[58] worden vergund. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 101, al. 3. Gronden voor 

het gevoelen van den Raad van 
State dat onderhandsche verkoop 
van onroerend goed hier niet moet 
worden vergund, heeft de onder-
geteekende in het advies niet aan-
getroffen en zijn hem ook niet be-
kend. 

Verslàg van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 101. Easte lid. Men vroeg, of hier geen voorafgaande machtiging 

van den recnter-commissaris wenschelijk zou wezen. Het repressieve 
voorschrift van art. 64 [641 zal, bij verkeerde handelingen des curators, 
hier niet baten, daar alsdan toch de goederen reeds vr.rvreemd zullen zijn. 

»Goederen". Zijn hieronder ook effecten begrepen'! Dit zou aanlJeve-
ling verdienen, daar de verkoop noodig kan wezen ter bestrijding der 
kosten van het faillissement, en gewenscht bij een tijdelijk hoogen beurs-
stand. 

In overweging werd voorts gegeven, dit voorschrift in twee zinnen te 
splitsen. Zooals de redactie thans luidt, maakt het den indruk, als zou-
den .er bepaalde goederen zijn aangewezen ter bestrijding der kost.en van 
het faillissement. 

Tweede lid. Gaat, vroegen' sommigen, dit niet te ver, dat de curator 
hier de toestemming van den gefailleerde behoeft '! Anderen daarentegen 
meenden, dat de geheele bepaling moest vervallen, terwijl zij tevens 
verwezen naar hetgeen betreffende onderhandschen verkoop door den 
curator reeds bij art. 58 [58, dl. I bI. 4761 is opgemerkt. 

Eerste lid. Voor onderhandschen verkoop is machtiging noodig 
(art. 174). Bovendien zal irl ieder geval, als er eene commissie is, 
deze moeten gehoord worden (art. 78 [781). Voor de gevallen, waarin 
de curator in het openbaar verkoopt en er geen commissie uit de 
schuldeischers is, de voorafgaande machtiging van den rechter-com-
missaris te vorderen, schijnt niet noodig, omdat bij openbaren ver-
koop moeilijk nadeel is te duchten en de bloot feitelijke vragen, of 
bewaring voor den boedel nadeelig is te achten en of vervreemding 
noodzakelij k is ter bestrijding der kosten van het faillissement, toch 
wel aan den curator ter beslissing kunnen overgelaten worden, te 

I) Verg. Mr. HINGST în N. Bijdr. v. Rechtsgel. en Wetg., 1877, bI. 480 vlg. 
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meer, waar het bij art. 64 L 64] bedoelde toezicht hem er wel toe 
zal leiden, om met overleg te handelen. 

Onder »goederen" zijn ook effecten begrepen. Ingevolge de geO"even 
wenk is het eerste lid anders geformuleerd en luidt thans: " 

llDe curator is bevoegd goederen te vervreemden, indien en voor 
zoover de vervreemdin/,l,' noodzakelijk is ter bestrijding der kosten 
van het faillissement, of de goederen niet dan met nadeel voor den 
boedel bewaard kunnen blijven". 

Tweede lid. Er is geen overwegend bezwaar om dit lid te laten 
vervallen. nu dit gewenscht schijnt te worden. 

Derde lid. Dit luide: »De bepaling van art. 174 is toepasselijk". 

[Zie ook op art. 25]. 

G. O. art. 101 = art. 101 der wet. 

Artikel 102. 
De curator houdt alle gelden, kleinoodiën, effecten en andere 

papieren van waarde onder zijne onmiddellijke bewaring, tenzij 
door den rechter-commissaris eene andere wijze van bewaring 
wordt bepaald. 

Gereede gelden, die voor het beheer niet noodig zijn, worden 
door den curator belegd ten name van den boedel op de wijze 
door den rechter-commissaris goed te keuren. 

Artikel 103. 
Over gelden, kleinoodiën, effecten en andere papieren van 

waarde, die, volgens bepaling van den rechter-commissaris, 
door een derde worden bewaard, en over belegde gelden mag 
de curator niet anders beschikken dan door middel van door 
den rechter-commissaris voor gezien geteekende stukken. 

O. R. O. Art. 102 (102). De curator bewaart alle gelden, effecten en 
andere papieren van waarde, en is daarvoor verantwoordelijk , 
tenzij door den rechter-commissaris eene andere wijze van bewa-
ring wordt bepaald. 

Art. 103 (103) . Indien de gelden, effecten en andere papieren 
van waarde door een derde worden bewaard, mag de curator 
daarover niet anders beschikken dan door middel van door den 
rechter-commissaris voor gezien geteekende stukken. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 102. »De kist van twee on/,l,'elijk werkende sloten voorzien" (ar-

tikel 810 Wetboek van Koophandel) zal wel door niemand meer ver-
dedigd worden; zij is door de practijk voor/,l,'oed geoordeeld. 

Art. 103. Zoo dik wij Is, hetzij op verzoek van den curator zelven, hetzij 
n 5 
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van den gefailleerde, hetzij van de schuldeischers, door den rechter-
commissaris is bepaald dat effecten en papieren van waarde door een 
derde zullen worden bewaard, moet de curator daaraan niet eenzijdig 
en naar goedvinden een einde kunnen maken. Hij zou dit kunnen doen 
indien hij vrij bleef over die gelden enz. te beschikken. Het vereischte 
van contraseign door den rechter-commissaris roept eene afdoende en 
tevens veel eenvoudiger contróle in het leven dan in het bevelschrift 
van artikel 811 al. 2 Wetboek van Koophandel is gelegen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Artt. 102 en '103. De bedoeling schijnt te wezen, dat de curator ten 

opzichte van voorwerpen van groote waarde bijzondere voorzorgen moet 
nemen. Men meende echter, dat deze ai'tikelen, willen zij deze bedoe-
ling juist weergeven, anders behoorden te zijn geformuleerd. Zooals zij 
thans in het ontwerp zijn opgenomen, kunnen zij zonder bezwaar ver-
vallen. Immers, de curator heeft reeds alles, wat tot den boedel behoort, 
onder zijne bewaring en is daarvoor verantwoordelijk; de bepaling van 
art. 102 zou doen denken, dat hij voor het aldaar niet genoemde niet 
verantwoordelijk is. Mochten de voorschriften bl\jven bestaan, dan wenschte 
men er in opgenomen te zien kleine voorwerpen van groote waarde, 
die gemakkelijk kunnen verloren gaan, zooals edelgesteenten en paarlen. 

Art. 103. »Derde". Mag dit ook de gefailleerde zijn 'I 
Voorts meenden sommigen, dat uitdrulikelijk bepaald moest worden, 

of en hoe gereede penningen door den curator moeten worden belegd 
en of de daardoor te kweeken interest aan het faillissement ten goede 
muest komen. 

Eene gewijzigde redactie van de artt. 102 en 103 tracht aan de 
geopperde bezwaren tegemoet te komen. Artikel 102 zal dan luiden.: 
»De curator houdt alle gelden, ldeinoodiën, effecten en andere pa-
pieren van waarde onder zijne onmiddellijke bewaring, tenzij door 
den rechter-commissaris" enz. 

))Gereede gelden, die voor het beheer niet noodig zijn, worden 
door den curator belegd ten narrie van den boedel, op de wijze door 
den rechter-commissaris goed te keuren" . En art. 103: 

»Over belegde gelden en over kleinoodiën, effecten en andere pa-
pieren van waarde, die volgens bepaling "an den rechter-commissaris 
door een derde worden bewaard, mag de curator niet anders be-
schikken", enz. 

In art. 102 zijn doorgehaald de woorden »)en is daarvoor verant-
woordelijk", omdat, zooals in het Verslag terecht wordt opgemerkt, 
de curator, tenzij het tegendeel mocht bepaald zijn, verantwoordelijk 
is voor alles, wat tot den boedel behoort. Den curator wordt echter de 
bijzondere plicht opgelegd, gelden, kleinoodiën (dit, naar aanleiding 
van de opmerking in het Verslag over edelgesteenten en paarlen, is 
ook in art. 92 L 92] opgenomen), effecten en andere papieren van 
waarde onder zijne onmiddellijke bewaring te houden, zoodat zijne 
verantwoordelijkheid voor deze zaken strenger is. De rechter-commis-
saris, kan echter, indien hij het raadzaam acht, de bewaring ook nog 
aan den curator onttrekken. Bijv. de curator kan, naar het oordeel 
van den rechter-commissaris, geene gelegenheid hebben tot bewaring 
met voldoende zekerheid. Maar de rechter-commissaris, alsdan eene 
andere wijze van bewaring voorschrijvende, kan, terwijl art. 92 den 
gefailleerde reeds buitensluit, dan ook nooit bepalen, dat de gefail-
leerde de voorwerpen zal bewaren. Het geheele artikel ontleent zijne 
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reden van beslaan hieraan, dat de wet deze voorwerpen in geen ge-
val onder den gefailleerd e wenscht gelaten te zien. 

Het tweede lid geeft eene bepaling omtrent de belegging der ge-
reede gelden; in het algemeen is voorgeschreven, dat gereed geld 
belegd .r.n0et .wor.den; verder te gaan en de wijze van belegging voor 
te schflJven IS met raadzaam. 

M. B. 23 Maart 1893. Van art. 103 wordt de aanhef gelezen: ))Over 
gelden , kleinoodiën, effecten" enz. ; terwij l tusschen »bewaard" en »maO"" 
wordt ingelascht ))en over belegde gelderi" . ., 

G. O. artt. 102 en 103 = artt. 102 én 103 der wet. 

Artikel 104. 
De curator is, na ingewonnen advies van de commissie uit 

de schuldeischers, zoo die er is , en onder goedkeuring van den 
rechter-commissaris, bevoegd dadingen te treffen en akkoorden 
of schikkingen aan te gaan. 

O. R. O. Art. 104 (104) = art. 104 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 104. Artikel 884 Wetboek van Koophandel heeft door zijne plaat-

sing in de afdeeling: ))van de vereffening des boedels", de twistvraag doen 
ontslaan, of er ten name van den boedel wel dadingen enz. getroffen 
kunnen worden vóór de insolventvcrklarini! '). Ten einde aan eIken twij-
fel daaromtrent een einde te maken is de bepaling van dat artikel thans 
in de afdeeling over het beheer des curators opgenomen. De ondervinding 
toch heeft meer dan eens de wenschelijkheid aangetoond van het sluiten 
van dadingen, akkoorden of schikkingen in het aan de insolventie voor-
afgaande stadium van het faillissementsproces. Tevens is de ongemoti-
veerde beperking tot de schuldenaren van den boedel vervallen ') en de 
goedkeuring opg'edragen aan den rechter-commissaris aan wien in dezen 
vei lig de beslissing kan worden overgelaten. 

G. O. art. 104 = art. 104-der wet. 

Vers]ag van de Eerste Kamer. 
De vraag werd gedaan, of het. niet wensehelijk was hier een zekere 

grens te stellen voor het bedrag waarover een dading of akkoord loopen 
mocht onder toestemming van den rechter-commissaris, en de dadingen 
en akkoorden, die over eene hoogere som dan dat bedrag liepen, aan 
de goedkeuring van de rechtbank te onderwerpen. Hierop werd geant-

I) Volgens DIEPHUIS, t. a. p., bI. 331 en rb. Alkmaar, 17 Dec. 1884, W. nO. 5185, 
kunnen vóór de insolventverklaring namens den boedel geen dadingen worden aange-
gaan ; anders rb. Groningen. 27 Oct. 1872, R. B. 1875, B, bI. 81. 

V gl. HOLTlUS ad art. Dat de curator .ook met de andere personen dan de schul-
denaren van den boedel dadingen kan aangaan, besliste de rb. te Groningen , 27 Oct. 
1872, R . Bijbl. ] 875, B, bI. 81. 
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woord, dat het 't stelsel der wet is, 
rechter-commissaris hooger beroep 
is op de rechtbank en voor de be-
schikkingen in dit artikel genoemd 
geen uitzondering is gemaakt in 
art. 67, 2de 'lid. De leden, die de 
vraag ter sprake brachten, wezen 
er op, dat de rechtbank nu alleen 
in appèl zal jugeeren, terwij l zij 
voor dadingen of akkoorden over 
belangrijke sommen loopend , altijd 
de goedkeuring der rechtbank wen-
schelijk achtten. 

dat van de beschikkingen van den 

Antwoord der Regeering. 
Juist de rechter-commissaris is, 

als vertrouwd met de bijzonderhe-
den van het faillissement, de aan-
gewezen persoon om over de wen-
schelijkheid van te sluiten dadingen 
of akkoorden te oordeelen, on ver-
schillig het bedrag waarover de 
dading of het akkoord loopt. Daarom 
is het raadzaam, hem daarover 
steeds in eerste instantie de beslis-
sing op te dragen. 

Artikel 105. 
De gefailleerde is verplicht voor den rechter-commissaris, den 

curator of de commissie uit de schuldeischers te verschijnen en 
dezen alle inlichtingen te verschaffen) zoo dikwijls hij daartoe 
wordt opgeroepen. 

Bij faillissement van een in gemeenschap van goederen ge-
huwden echtgenoot rust de verplichting om inlichtingen te ge-
ven op ieder der echtgenooten voor zoover hij gehandeld heeft. 

O. R. O. Art. 105 (105). De gefailleerde is verplicht voor den rechter-
commissaris , den curator of de commissie uit de schuldeischers 
te verschijnen en dezen alle inlichtingen te verschaffen, zoo dik-
wijls als hij daartoe wordt opgeroepen. 

Bij faillissement van een in gemeenschap van goederen gehuwden 
echtgenoot rust de verplichting om inlichtingen te geven op ieder 
der echtgenoot en voor zoover hij gehandeld heeft. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 105. Artikel 89 L 89] strekt tot waarborg voor de nakoming der 

verplichting, in dit artikel den gefailleerde opgelegd, terwijl in artikel 
194 Wetboek van Strafrecht de sanctie dezer bepaling gevonden wordt. 
De bepaling van het tweede lid vindt zijn grond in de overweging, 
hierboven hij artikel 63 L 63, dl. I bI. 489J nader ontwikkeld, dat het 
faillissement van den in gemeenschap van goederen gehuwden echtgenoot 
eigenlijk is een faillissement van de gemeenschap, en dat deze somtijds 
door heine echtgenooten wettig kan worden verbonden, ,zoodat de noo-
dige inlichtingen alleen verkregen kunnen worden door beide echtge-
nooten , ieder voor zoo ver hij of zij handelde, te hooren. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 105, alin. 1. Den gefailleerde 

te verplichten voor de commissie 
van schuldeischers te verschijnen, 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 105, al. 1. In tal van geval-

len wordt de commissie uit de 
schuldeischers geroepen om ad vies 
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zoo dikwijls deze hem gelieft op te 
roepen en zulks op straffe van in-
bewaring stelling , komt den Raad 
een wel wat te strenge eisch voor. 
Aldus wordt de gefailleerde in zijn 
persoon al te zeer afhankelijk ge-
maakt van zijne schuldeischers. Ver-
mits de curator op verzoek der 
commissie steeds tot oproeping kan 
overgaan, en dit wel niet zal na-
laten als haar verzoek op goede 
gronden steunt, kunnen zonder be-
zwaar voor de belangen der cre-
diteuren in deze bepaJing de woor-
den: »of de commissie uit de 
schuldeischers" vervallen. 

uit te brengen. Om zulks te kun-
nen doen, moet zij zelve over de 
middelen van informatie kunnen 
beschikken, waartoe in de eerste 
plaats behoort het hooren van den 
schuldenaar. Dat de commissie bui-
ten noodzaak, om den gefailleerde 
te kwellen, hem zal oproepen tot 
het verschaffen van inlichtingen, is 
niet aannemelijk. Grond om dit te 
veronderstellen bestaat hier evenmin 
als ten opzichte van den curator. 
De straf- van inbewaringstelling zal, 
ingevolge de wijziging die art. 89 
189] heeft ondergaan, bovendien 
alleen kunnen worden toegepast als 
de gefailleerde aan de oproeping van 
de commissie opzeHelijk niet voldoet. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A?"t. 105. Volgens de Memorie van Toelichting strekt art. 89 L BQ] tot 

waarborg voor de nakoming der verplichting, in dit artikel den gefailleerde 
opgelegd, terw\il in art. 194 Wetboek van Strafrecht de sanctie dezer 
bepaling gevonden wordt. Men meende evenwel, dat de waarborg niet 
te vinden was in het eerste, maar in het laatste artikel. Ook achtte men 
het eene te groote hardheid, den gefailleerde op straffe van gijzeling de 
verplichting op te leggen, voor de commissie uit de schuldeischers te 
verschijnen. 

Tweede lid. Er bestaat tegenover de in gemeenschap van goederelI 
gehuwde echtgenooten van gefailleerden geen middel van contrainte. 

Sommigen achtten deze bepaling zeer hard en het stelsel van art. 805, 
derde lid , Wetboek van Koophandel verkieslijk. 

In art. 89 wordt inbewaringstelling alleen bevolen, indien de gefail-
leerde orJzettelij k niet nakomt de verplichting, hem b\i artikel 105 
opgelegd. De verplichting, om inlichtingen te verschaffen aan zijne 
schuldeischers, is van den gefailleerde zeker niet. te veel gevergd. 
Men mag het geven van inlichtingen den eersten plicht van ieder 
failliet noemen. 

In den laatsten regel van het eerste lid kan het woord })als" ver-
vallen. 

Tweede lid. Hier is geen sprake van het geven van getuigenis om-
trent anderer handelingen, zooals in art. 66 [66], maar van het ge-
ven van inlichtingen omtrent eigen handelingen. Uitdrukkelijk zegt 
het artikel: »Voor zoover hij gehandeld heeft." 

Waarin de hardheid van dit artikel is gelegen, valt bezwaarlijk te 
beseffen. Als er gemeenschap is van goederen, kunnen vaak beide 
echtgenooten de gemeenschap verbinden. Behalve ten aanzien van 
huisschulden denke men aan het geval , dat eene openbare koopvrouw 
of de man van eene openbare koopvrouw failliet is. Beider handelin-
gen hebben op den boedel ingewerkt; het kan van belang .nauw-
keurig te weten, wat er gedaan is. Vandaar, dat de verphchtmg tot 
het geven van inlichtingen moet rusten op beide echtgenooten. op 
ieder, voor zooveel betreft de door hem verrichte handelingen. Wat 
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de toepassing van een middel van contrainte betreft, vgl. art. 63 
[63J. 

G. o. art. 105 = art. 105 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Tweede lid. Men vroeg wat behoort 

te veschieden, indien de vrouw ge-
handeld heeft en geene inlichtingen 
geven wil. De Regeering verwijst 
naar art. 63, maar dit geeft daarom-
trent geene opheldering. De sanctie 
van art. 105 ligt in art. 194 van het 
Wetboek van Strafrecht, maar dat 
artikel spreekt niet van de vrouw. 

Antwoord der Regeering. 
Ofhet, met het oog op het tweede 

lid van dit artikel, raadzaam is art. 
194 van het Wetboek van Straf-
recht aan te vullen, zal bij de in-
voeringswet behooren te worden 
beslist. 

Artikel 106. 
Bij het faillissement van eene naamlooze vennootschap, we-

derkeerige verzekerings- of waarborgmaatschappij , coöperatieve 
of andere, rechtspersoonlijkheid bezittende, vereeniging of stich-
ting zijn de bepalingen der artikelen 87 -91 op de bestuurders, 
die van artikel 105, eerste lid op bestuurders en commissarissen 
toepasselijk. 

o. R. o. Art. 106 (106). Bij het faillissement van eene naamlooze ven-
nootschap, wederkeerige verzekerings- of waarborgmaatschappij , 
coöperatieve vereeniging , andere, rechtspersoonlijkheid bezittende, 
vereeniging of stichting zijn de bepalingen der artikelen 87-91 
op de bestuurders, die van artikel 105 eerste lid op bestuurders 
en commissarissen toepasselijk. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 106. Het stilzwijgen van het Wetboek van Koophandel over het 

faillissement der naamlooze vennootschap, der wederkeerige verzekerings-
of waarborgmaatschappij , der coöperatieve vereeniging en van andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen , alsmede van stichtingen, 
heeft ten gevolge, dat bij faillissement dier vereenigingen en stichtingen 
voor de vervulling der verplichtingen, anders op den gefailleerde rus-
tende, feitelijk niemand aansprakelijk is; immers de bestuurders, (en, 
voor zooveel artikel 105 1105], 18te lid betreft, ook de commissarissen) 
de eenige personen die deze verplichtingen uit den aard der zaak kun-
nen vervullen, zijn niet de gefailleerden. In deze leemte wordt door het 
artikel voorzien; hun worden de verplichtingen, in de artikelen 91 en 
105 [91 en 105] omschreven, opgelegd; op hen ook de bepalingen om-
trent de inbewaringstelling des gefailleerden toepasselijk verklaard. 

[Verslag van de Tweede Kamer met] Regeeringsantwoord. 
Art. 106. Men leze daarin: «Coöperatieve of andere, rechtspersoon-

lijkheid" enz. 
13-. o. art. 106 = art. 106 der wet. 
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Artikel 107. 
De griffier is verplicht aan eIken schuldeischer op diens ver-

zoek en op diens kosten afschrift te geven van de stukken, die 
ingevolge eenige bepaling dezer wèt ter griffie worden neder-
gelegd of zich aldaar bevinden. 

O. R. O. Art. 107 (107). De griffier is verplicht aan eIken schuldeischer 
op diens verzoek en op diens kosten afschrift te geven van de 
stukken, die ingevolge eenige bepaling dezer wet ter griffie wor-
den nedergelegd. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 107. De voorgestelde bepaling past geheel in het stelsel van pu-

bliciteif· 

Advies van den Raad van State. 
Art. 107. In plaats van te diens 

kosten behoort gelezen te worden 
op diens kosten. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Al"t. 11)7. De door den Raad van 

State voorgestelde redactiewijziging 
is overgenomen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 107. Men vroeg, of men extraclen zal kunnen verkrijgen van het 

proces-verbaal van verificatie, waarvan in art. 120 [1211 niet gezegd 
wordt, dat het ter griffie wordt nedergelegd. Dit zal vooral van belang 
zijn met het oog op den executorialen titel. 

Van het proces-verbaal van verificatie kan niet gezegd worden, 
dat het ter griffie wordt nedergelegd , daar het, als gerechtelijke akte 
door den griffier opgemaakt, zich vanzelf ter griffie bevindt. Ter 
voorkoming van, naar het schijnt, mogelijk geachte onzekerheid, 
wordt het artikel aangevuld met de woorden: j)of zich aldaar be-
vinden". 

G. O. art. 107 = art. 107 der wet. 

VIJFDE AFDEELING. 
Van de verificatie der schuldvorderingen. 

Memorie van Toelichting. 
Algemeene Beschouwingen. 

De wIJzlgmgen in deze afdeeling omtrent de wijze van verificatie J) 
voorgedragen steunen geheel op hetgeen de ondervinding te dien aanzien 
als wenschelijk heeft doen kennen. 

') J. H. VAN GOOR, Diss. De verificatie van 6chv,ldvorderinven bij 1872. 
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De hoofdgehreken, die der bestaande regeling aankleven, knnnen tot 
de volgende vier punten teruggebracht worden: 

10. Het overgaan tot de verificatie zonder voorafgaande indiening en 
voorafgaand onderzoek der schuldvorderingen. 

leder, die ook maar eenigszins bekend is met de 
weet tot welke moeilijkheden het gemis der verplichting tot voorafgaande 
indiening der schuldvorderingen in nagenoeg ieder faillissement aanl,ei-
ding geeft. Wel plegende curators bij hunne oproepingen tot de veri-
ficatie-vergaderingen het verzoek aan de schuldeischers te voegen om de 
bewijsstukken hunner vorderingen binnen een hepaalden tijd in te zen-
den, doch daarmede is het kwaad in geenen deele verholpen. Het blijft 
van de welwillendheid en de activiteit van de schuldeischers afhangen, 
of aan dit verzoek al of niet. voldaan zal worden; verplicht zijn zij daartoe 
nooit. En zoo zijn er dan ook in elk faillissement velen die daaraan,geen 
gehoor geven. Op elke verificatievergadering kan men schuldeischers zien 
opkomen, teg'enover wie de curator en de overige schuldeischers geheel 
vreemd staan. Van een behoorl,ik onderzoek naar de juistheid der vor-
dering, van een vergelijking met de boeken des gefai lleerden kan staande 
de vergadering geen sprake zijn. Wil de schuldeischer geen genoegen 
nemen met een uitstel tot eene volgende vergadering, dan is de curator 
gedwongen te kiezen tusschen het aanvragen van renvooi tegen een mis-
schien juiste, of het zonder onderzoek toelaten van een misschien onj uiste 
vordering. Kan men het eens worden over uitstel tot eene latere verga-
derir.g, of wel over toepassing van artikel '832 Wetboek van Koophandel 
(uitstel der vergaderinf,! zelve), dan nog is verlies van tijd, kosten en 
moeite het gevolg, terwijl de schuldeischers met herhaalde 
vergaderingen worden lastig gevallen , ter wille van een onderzoek, dat 
bij voorafgaande indiening der vordering misschien in een kwartier of 
een half uur had kunnen afloopen. Op de akkoord-vergadering komt dit 
ongerief nog veel scherper uit. Tal van kleine schuldeischers, waarvan 
de curator tot op dat oogenblik (misschien de derde of vierde vergade-
ring) nog niets gehoord heeft, komen dan als het ware uit den grond 
op, om hun stem vóór het akkoord uit te brengen. De juistheid dier 
vorderingen te contröleeren is geheel onmogelijk. Daar de vergadering 
niet meer, zooals de gewone verificatievergadering, uitgesteld kan wor-
den, moeten zij toegelaten worden, tenzij de curator het altijd gevaflflijke 
middel. aangrijpe om stelselmatig tegen elke hem onbekende vordering 
renvooI aan te vragen. 

Afdoende verbetering van dezen toestand is alleen te wachten van het 
afhankelijk stellen der verificatie van het. vooraf indienen der vordering. 
Daardoor wordt tevens het groote voordeel verkregen dat de curator over 
de ingediende vorderingen aan de vergadering der schuldeischers prae-
advies kan uitbrengen. De behoefte aan zoodanig praeadvies laat zich 
dringend gevoelen. De schuldeischers toch, die elkander op de vergade-
ring voor het eerst leeren kennen, voor het eerst althans hetjuisle bedrag 
en den juisten aard van elkaàrs vorderingen vernemen, missen zonder 
zoodanig praeadvies elk richtsnoer ter beoordeeling; vandaar ook dat 
van het recht tot betwistin!(' door hen zoo weinig gebruik wordt gemaakt. 
Hierbij .houde men nog in 't oog dat de betwisting dikwijls geschiedt 
enkel UIt rancune en vaker nog om iemand te weren bij de stemming 
over een akkoord. Tegen een praeadvies, als hier bedoeld, is aangevoerd 
dat daardoor de curator een te groot overwicht op den gang van zaken 
zal het. recht der schuld eischers tot een 
worden. Men vergeet dan echter , dat de curator door de hem ten dienste 
staande middelen van onderzoek, als vergelijking met de boeken en be-
scheiden van den gefailleerden boedel, ondervraging van den schuldenaar 



ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. 73 

enz., ook inderdaad de persoon is , het best in staat om over de juistheid 
van iedere vordering een oordeel uit te spreken '); men vergeet dan dat 
ieder schuldeischer hem motiveering van zijn oordeel over elke vordering 
kan vragen, dat zonder zijn praeadvies het aanvragen van renvooi voor 
de meeste schuldeischers een tasten in den blinde is en dan ook juist 
onder rle tegenwoordige wet, zooals reeds zooeven werd opgemerkt, van 
dit recht uiterst zelden gebruik wordt gemaakt. Bovendien is er niet de 
minste reden om vrees te koesteren voor den invloed van een onpartijdig 
man, juist aangesteld ten einde de belangen van den boedel te behartigen. 
Maar hoe dit ook zij, deze argumenten verliezen grootendeels hun kracht 
bij de uitwerking , die in de artikelen 110-119 van het Ontwerp aan 
dit stelsel van voorafgaande indieninif en praeadvies door den curator 
is gegeven. Met het recht van de schuldeischers wordt niet alleen zorg-
vuldig rekening gehouden, maar hun ook in alle opzichten de uitoefe-
ning daarvan gemakkelijk Il-'emaakt, speciaal door de bepaling van artikel 
114 , die iederen schuldeischer in de gelegenheid stelt reeds vooraf ken-
nis te nemen van alle vorderingen, waarvan de verificatie gevraagd is. 
Eindelijk heeft het voorgedragen stelsel nog het niet geringe voordeel, 
eene belangrijke vereenvoudiging in de mogelijk 
te maken. In plaats van de herhaalde vergadermgen, volgens het Wet-
boek van Koophandel noodig, alvorens tot de beslissing over het akkoord 
of tot de vereffening van rlen boedel mag worden overgegaan, zal niet 
meer dan ééne verificatievergadering worden gehouden Eln daarna darle-
lijk over rlen verrleren loop van het faillissement worden besehikt ' ). 

Nadat die beslissing gevallen is , wordt dan opnieuw gelegenheid tot 
verificatie gegeven. 

2°. De verplichling der schuldeischers om de verificatie-vergarlering bij 
te wonen. 

Wil de schuldeischel' zijne geverifiëerd zien, dan is hij naar 
geldend recht verplicht, minstens Mne verificatie-vergadering in persoon 
of gemachtigde te wonen. Voor de meeste schuldeischers heeft 
deze bepaling niets anders dan zuiver tijdverlies ten gevolge. 

Er is toch in elk faillissement een aan tal vorderingen, die tot geen 
bedenking'en aanleiding geven, en wier verificatie in niets anders bestaat 
dan het oproepen van den schuldeischer en het constateeren dat niemand 
zich tegen de verificatie verzet. Die formaliteit nu brengt voor schuld-
eischers, die elders wonen, soms het verlies van een of meer dagen, 
of althans de kosten van een vertegenwoordiger mede. Ieder curator kan 
dan ook g-etuigen , hoeveel moeite het kost den schuldeischers aan het 
verstand te brengen dat indiening- hunner vordering niet voldoende is 
voor de verificatie, en dat er in elk faillissement schuldeischers zijn die 

1) Zoo kunnen bijv. de zoo veelvuldig voorkomende vorderingen wegens een saldo 
van rekening-courant alleen beoordeeld worden door dengene , die de boeken des ge-
failleerden te zijner beschikking heeft , dat is dus door den curator. Het bestaande 
stelgel niet voorafgaande indiening maakt schier altijd voor deze vorderingen een 
uitstel der verificatie-vergadering noodig. 

Het stelsel van voorafgaande indiening der vorderingen wordt voorgestaan door 
Mr J. L SCHAAP in Themis, VI, bI. 592-608; Y. RONKEL, t. a. p., bI. 92 vlg.; 
- bestreden door HOLTIUs, bI. 323 vlg. en v. GOOR, t. a. p., bI. :::4 vlg. In 1835 
werd het door de 3de en 4de afdeelingen va·n de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
tegen de Regeering verdedigd. Men leze voorts de juiste opmerking,en van LUZAO in 
de zütmg van 4 Maart 1831:i; VOORDUIN, dl. X, bI. 7ó9 vlg. De hansche (art. 191 
en 492, loi de 1838), Belgische (art. 496, loi de en Italiaansche (art. 758 Cod. 
di Comm.) wetten, als ook de Konk. Ord' ë 127 vnrderen alle voorafgaande indiening 
der vorderingen. 
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hunne rechten verliezen, alleen doordat zij verzuimen ter verificatiever-
gadering te verschijnen. W el vindt deze toestand een correctief in de 
welwillendheid, waarmede de meeste curators zich belasten met het be-
zorgen van de verificatie van een aantal vorderingen, en in de !!-"emak-
kelijkheid waarmede de meeste Rechters-Commissarissen den curator 
als zoogenaamd gemachtigde van schuldeischers toelaten; het hehoeft 
echter geen betoog dat eene weltel\ike voorziening boven deze huismid-
delen verre de voorkeur verdient. Met het oog daarop wordt door artikel 
118 van het ontw!)rp het nuttelooze vereischte van verplichte tegenwoor-
digheid ter verificatie-vergadering afgeschaft '). 

3°. De schorsing van het faillissements-proces door de geschillen over 
de verificatie van vorderingen van schuldeischers, die de eerste verga-
dering bijwonen. 

De loop van het faillissement kan door deze bepaling, en er zijn voor-
beelden te over die dit slaven, gedurende jaren opgehouden worden . Al 
dien tijd moet de boedel in stat u quo blijven. De verificatie der vorde-
ringen kan niet eens worden voortgezet. 

De Belgische, Fransche en ltaliaansche wetten voorkomen dit euvel 
door de voorwaardel\ike toelating der betwiste vorderingen. Dit stelsel 
is in artikel 125 van het Ontwerp overgenomen '). 

40. Het uitstellen van de beslissing over beweerden voorrang tot aan 
de rangregeling 3). 

De verificatie heeft ten doel vaststeJling van de rechten der schuld ei-
schers in het faillissement; daartoe is noodig vaststelling van bedrag, 
aard en karakter der vordering. Brengt men de beslissing over het ka-
rakter der vordering (bevoorrechte schuld of niet) over naar de rang-
regeling , dan splitst men geheel willekeurig, wat ééne handeling be-
hoorde te zijn. Allerlei moeilijkheden zijn daarvan het gevolg, vooal bij 
akkoord. Zoo wordt van de stemming over het akkoord uitgesloten iedel' 
die voofl"ang beweert; later blijkt misschien dat hij, die op dien grond 
niet mocht stemmen, concurrent schuldeischer is. Na homologatie van 
het akkoord hangt de positie van de schuldeischers , die voorrang susti-
neerden , geheel in de lucht; meer dan een hunner ondprvond reeds tot 
zijn schade , dat hij dan eigenlijk geheel is overgeleverd aan de genade 

') 131 Konk. Ord. zegt uitdrukkelijk: "Die Prüfung einer angemeldeten Forde-
rung findet statt, wenngleich der anmeldende Gläubiger im Prüfungstermine ausbleibt". 
Verg. art. 503 Code de Comm. belg. (1851); " .. . . les créancieril vérifiés ou portés 
au bilan .... pourront assister à la vérification"; art. 494 Code franç. (1838) : "tout 
créancier . . .. pourra assister à la vérification des créances"; art. 763 al. 2 Cod di 
Comm. ital.: " . . .. i creditori .... possono assistere" . 

2) België. art. 502 i. f.; Frankrijk, art. 499 al. 2 en 501; Italië, art. 766 al. l. 
Ned. Juristen-Vereeniging, 1871. Zonder hoofdelijke stemming werd beslist: "Het is 
wenschelijk , om, wanneer een verificatiegeschil voor geene dadelijke beslissing vatbaar 
is. daaraan geen schorsende kracht toe te kennen, behoudens de bevoegdheid des rech-
ters om de vordering voorloopig te waardeeren en het recht van den oetwisten credi-
teur, om voor dit gewaardeerde mede te stemmen". 

3) Aldus de constante jurisprudentIe, evenzoo HOLTIUS, bI. 329, 456 vlg.; KrST, 
bI. 122 vlg.; DIEPHUIS , bI. 295 ; V.OSENBltUGGEN, t . a. p., bI. 140 , 214; V. GOOR, 
t. a. p., bI. 70, 153 vlg. Dat reeds bij de verificatie over den voorrang moet worden 
beslist, betoogde Mr. H. D. GUYOT, Nil':Uwe Bijdr. 1879, bI. 99 vlg. Zoo ook Mr. F. 
TK. WESTERWOUDT in Rechtsgel. Bijbi. 1855, bI. 91-96; rb. Arnhem , 19 April 1830 
(Ned. Rspk. I, 41) en rb. Maastricht, 18 Nov. 1847 (W. nO. 949). Mr. LÉoNnoemt 
deze beslissing tastbaar onjuist, verg. zijne aanteekening op art. 825 W. v. K. Litera-
tuur en jurisprudentie zijn te vinden in het aangehaalde opstel van Mr. GUYOTen in 
het. acad. prft. van Mr. A. H. V. KLEFFENS, Verhandeling over de vraag: wanneer in 
het faillissement over den voorrang der schuldvorderingen moet worden beslist ' 1880. 
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van den schuldenaar, tenzij hij tegen dezen een kostbaar proces over de 
deugdelijkheid van den door hem beweerden voorrang wenscht te voe-
ren '). 

De beslissing over den voorrang zal daarom volgens het Ontwerp bij 
de verificatie plaats hebben, waardoor ook de medeschuldeischers in de 
gelegenheid komen den voorrang tot een punt van betwisting te maken. 

Ten opzichte van dein deze afdeeling, en in verband daarmede in het 
geheele wetsontwerp aangenomen terminologie r vergelijke op art. 82, hier-
voor bI. 40 en'41] zij opgemerkt, dat het woord verificatie wordt gebezigd 
in de beteekenis van »procedure tot vaststelling van het vorderingsrecht". 
In overeenstemming daarmede 'wordt van verifieeren , bijv. in de artikelen 
127 11271 en volgende, gesproken, telkens wanneer algemeene voor-
schriften omtrent die vaststelling worden gegeven. De verificatie leidt 
hetzij tot llerkenning" (art. 120 (1211), hetzij tot »voorwaardelijke toe-
lating" (artt. 125 [1251,130 fl,30], 2de lid, en 135 l135] , 2de lid) 
der vordering. In de artikelen 1'59 en 196 [159 en 1961, waarin alleen 
van erkende vorderingen, 181 en 189 [181 en 189], waarin alleen van 
voorwaardelijk toegelaten vorderingen, en 82, 84, 142,145 en 183[82, 
84, 142, 145 en 1831 , waarin zoowel van erkende als van voorwaar-
delijk toegelaten vorderingen sprake is, wordt op deze onderscheiding 
gelet. Voorts kent het ontwerp voorloopig el'kende vorderingen in de ar-
tikelen 112 L 1121 en volgende. De hier aangewezen terminologie is con-
sequent toegepast en beveelt zich aan door haren eenvoud. 

Verslag van de Tweede Kamer. 
Mocht het stelsel, bij de ar tt. 25-30 125- 30] ontwikkeld, worden 

aangenomen, dan zouden verschillende artikelen in deze afdeeling behoo-
ren te worden gewijzigd. 

Artikel 108. 
De rechter-commissaris bepaalt binnen veertien dagen nadat 

het vonnis van faillietverklaring in kracht van gewijsde is ge-
gaan: 

1°, een termijn, v66r welks afloop de schuldvorderingen in-
gediend moeten worden; 

2°. dag, uur en plaats, waarop de verificatie-vergadering zal 
gehouden worden. 

De termijn, onder 1°. vermeld, gaat in op den achtsten dag 
nadat de beschikking is genomen. 

Tusschen het einde van den onder 10
• vermelden termijn en 

den dag der verificatie-vergadering moeten ten minste veertien 
dagen vèrloopen. 

O. R. O. Art. 108 (108). De rechter-commissaris bepaalt binnen veer-
tien dagen na de faillietverklaring: 

1) Verg. de toelichting op art. 163 [163) van het Ontwerp. 
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1°. eenen term,jn, vóór welks afloop de schuldvorderingen inge-
diend moeten worden; 

2°. dag, uur en plaats, waarop de verificatie-vergadering zal ge-
houden worden. 

De onder 1°. vermeld, gaat veertien dagen na de fail-
lietverklaring in. 

Tusschen het einde van den onder 1°. vermelden term,in en 
den dag der verificatie-vergadering moeten ten minste veertien 
dagen verloopen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 108. Het voorschrift dat de dag der verificatie-vergadering hinnen 

veertien dagen na de faillietverklaring bepaald moet worden, heeft ten 
doel onnoodige vertraging van den loop van het faillissement te voorko-
men, daar het niet gebonden zijn aan eenigen termijn allicht leidt tot 
herhaald uitstel. De Konkursordnung § 102 en de Belgische Code de Com-
merce .. art. 466 gaan (in tweeërlei opzicht) nog verder. Zij verlangen, 
dat in het vonnis zelf van faillietverklaring de termijn voor de indiening 
oer vorderingen en de dag der verificatie-vergadering worden bepaald. 
In het Ontwerp is dit niet overgenomen, daar de rechtbank tijdens de 
faillietvet'klaring steeds de gegevens zal missen, welke noodig zijn ter 
bepaling van een en of althans van den met het oog op den meer 
of minder ingewikkelden aard van het faillissement meest wenschelijken 
termijn. Daarentegen zal de curator zich in alle gevallen in veertien da-
gen t\ids voldoende op de hoogte van oen boedel kunnen stellen, om den 
Rechter-Commissaris de voor eene geschikte termijnsbepaling noodige 
inlichtingen te verschaffen . 

Vaststelling in de wet zoowel van een minimum en maximum voor 
den termijn van indiening der vorderingen, als van het uÎterste tijdstip 
voor den dag der verificatie-vergadering zooals in K. O. § 126 is geschied, 
is niet goed te keuren. Het is a priori een voor alle gevallen 
passenden norm op te stellen; een voorschrift als dat van § 126 K O. 
loopt steeds gevaar nu eens buiten toepassing te blijven, dan weder ver-
keerd te werken. Het beste is de beslissing, welke term,jn in elk geval 
noodig is, op te dragen aan den Rechter-Commissaris, die steeds met 
alle omstandigheden rekening kan houden. 

De voorgestelde minimum-termijn van veertien dagen in de derde ali-
nea van het artikel staat in verband met artikel 114 [1141- De curator 
heeft een paar dagen noodig om de te sluiten. 

Het artikel spreekt van »de verificatie-vergadering", daar het Ontwetp 
er slechts Mne kent. Van de schuldeischers mag de diligentie gevorderd 
worden, dat zij hunne vorderingen vóór afloop van den daarvoor bepaal-
den termijn indienen. Dit kan te eerder geschieden nu hun de handha-
ving hunner rechten in alle opzichten zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt 
wordt. 

Advies van den Raad van State. 
A?,t. 108. In de Memorie van Toelichting worot onder meer van dit 

artikel gezegd: »Het artikel spreekt van de verificatie-vergadering", daar 
het ontwerp er slecHts ééne kent. Van de mag de diligen-
tie gevorderd worden, dat Z\i hunne vorderingen binnen den daarvoor 
bepaalden termijn indienen. Dit !!an te eerder geschieden nu hun de 
handhaving hunner rechten in alle opzichten zoo gemakkelijk mogelijk 
gemaakt wordt", 
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De Raad van State heeft nauwkeurig onderzocht, of, waar het ontwerp 
slechts ééne verificatie-vergadering toelaat, terwijl thans volgens art. 826 
vlg. van het Wetboek van Koophandel indien niet alle bekende schuld-
eischers op de eerste vergadering verschenen Z\in, met de verificatie op 
eene volgende vergadering kan worden voortgegaan, het voorgedragen 
stelsel de ·voorkeur verdIent boven het bestaande. 

Alhoewel de Raad gereedelijk kan toegeven, dat, nu de schuldeischers 
niet meer verplicht zullen zijn persoonlijk of bij gemachtigde ter veri-
ficatie-vergadering op te komen, maar kunnen volstaan met de indiening 
hunner rekeningen bij den curator, zonder welke de verificatie echter 
niet zal kunnen geschieden, er minder vaak dan thans beboefte aan 
eene tweede verificatie-vergadering zal bestaan, kan hij toch niet inzien, 
dat - gelijk op bladz. 66 der Memorie van Toelichting sub 10. gezegd 
wordt l zie hiervoor bI. 73] - »de wet door de voorafgaande inlevering 
der schuldvorderingen voor te schrijven, het houden van verdere verifi-
catie-vergaderingen onnoodig zou maken." . 

Integendeel kan het juist naar aanleiding van de tegenspraak, die de 
vooraf inll"ediende schuldvordering van een niet ter vergadering tegen-
woordigen of vertegenwoordigden crediteur bij medeschuldeischers onder-
vindt,zeer wenschelijk zijn, dat de schuldeischer in de gelegenheid zij 
op eene volgende vergadering zijne vordering toe te lichten, en de cura-
tor eenigeü tijd hebbe om de rekening nog eens nauwkeurig te onder-
zoeken. Kan de verificatie niet tot eene tweede vergadering worden aan-
gehouden, dan zal Of het aantal renvooien aanzienl\ik toenemen, Of de 
curator - aan wiens oordeel door de schuldeischers de meeste waarde 
zal worden gehecht, nu de rekeningen te voren door hem zullen moeten 
onderzocht worden - zal, als het ware, alleen beslissen, waarvan het 
gevolg kan zijn dat sommige schuldvorderingen, waarbij een nader on-
derzoek niet geheel overbodig ware, en die anders tot eene volgende 
vergadering zouden aangehouden zijn, ter vermijding van een renvooi-
proces , te lichtvaardig als deugdelijk worden toegelaten. 

Hierbij komt de groote moeilijkheid om de vraag, of schuldvorderingen 
preferent zijn - eene vraag, die dikwijls een nauwgezet onderzoek zal 
vereischen - steeds dadelijk met juistheid te beantwoorden. 

Vermits die beantwoording volgens het stelsel van het ontwerp geschie-
den moet te gelijk met de verificatie, en dus te gelijker tijd over de 
deugdelijkheid eener vordering en haren voorrang moet beslist worden, 
kan ook uit dien hoofde het houden eener tweede verificatie-vergadering 
wenschelijk zijn. 

Eindelijk schijnt uit de tuelichting van art. 127 l1271 in verband met 
het daarbij aangehaald art. 178 [1781 reeds te blijken, dat het stelsel 
van slechts eene enkele verificatie niet onvoorwaardelijk is vol te houden. 
De' bezwaren, die tegen dat stelsel bestaan, zouden kunnen worden weg-
genomen, als het ontwerp den recMer-commissaris toestond, om, inge-
val hij dit noodig acht, een tweede --

te beleggen. Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Met den elsch, dat de schuld-

vorderingen vooraf zullen worden Art. 108. Bij de door den Raad 
ingediend , kan de Raad van State van State geopperde bedenkingen, 
zich vereenigen. schijnt niet voldoende rekenschap 

Naar den Raad voorkomt, zal in te zijn gehouden met de omstan-
art. 108, 1°., in plaats van i)een digheid dat, ofschoon slechts een-
termijn, binnen welken", moeten maal gelegenheid tot verificatie be-
gelezen worden: »een termijn, vóór staat vóórdat over het akkoord be-
den afloop van welken". Immers slist wordt, in het faillissement de 
het tweede . lid van dit artikel be- gelegenheid daartoe meermalen 
paalt, dat die termijn ingaat veer- openstaat. Intusschen is aan de ge-
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tien dagen na de faillietverklaring 
en reeds vóór dat deze termijn in-
gegaan is, moet het den schllldei-
schers vrijstaan hunne vorderingen 
in te dienen. Zooals de redactie nu 
luidt, zoude dit eigenlijk niet ge-
oorloofd zijn. 

opperde bezwaren te gemoet geko-
men door het voorgestelde nieuwe 
derde lid van art. 119 [119l 

Aan de opmerking van den Raad 
van State betreffende al. 1, sub 1°., 
van dat artikel is gevolg gegeven. 

[Verslag van de Tweede Kamer met) Regeeringsantwoord_ 
Ten gevolge van het opgemerkte bij art. 12 L 13 , dl. I bI. 320À 

wordt in art. 108, eerste lid in plaats van »)lla de faillietverklaring 
gelezen: »nadat het vonnis van faillietverklaring in kracht van gewijsde 
is gegaan", en het tweede lid luidt dan: »De termijn, onder 10. ver-
meld, gaat in op den achtsten dag nadat de beschikking is genomen". 

G. O. art. 108 = art. 108 der wet. 

Artikel 109. 
De curator geeft van deze beschikkingen onmiddellijk aan 

alle bekende schuldeischers bij brieven kennis, en doet daarvan 
aankondiging in het nieuwsblad of de nieuwsbladen, bedoeld 
in artikel 14. 

O. R. O. Art. 109 (109) = art. 109 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 109. Men vergelijke artikel 817 Wetboek van Koophandel. De 

aanplakking »ter beurze of anderszins aan het huis del' gemeente" is 
weggelaten op de gronden bij de toelichting van artikel 14 L 14, dl. I 
bI. 324] nader aangewezen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 109. Is hieronder begTepen de Nederlandsche Staatscourant'! 

Men zou er de voorkeur aan geven, overeenkomstig de redactie van art. 
14 f141 het slot van dit artikel te lezen: »en doet daarvan aankondiging 
in oe Nederlandsche Staatscourant, en in een of meer door den rechter-
commissaris aan te wijzen nieuwsbladen". 

Behoort hier niet bijgevoegd te worden: »De plaatsing in de Neder-
landsche Staatscourant geschiedt kosteloos"? 

Door de aankondiging in de Neqerlandsche Staatscourant en de in 
art. 14 benoelde nieuwsbladen mag het faillissement geacht worden, 
algemeene bekendheid te hebben erlangd. Daarnaast schijnt het min-
der noodig, van de hier bedoelde beschikkingen andermaal in de 
Nederlandsche StaatscouJ'ant aankondiging te doen. 

G. O. art. 109 = art. 109 der wet. 
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Artikel 110. 
De indiening der schuldvorderingen geschiedt bij den curator 

door de overlegging eener rekening of andere schriftelijke ver-
klaring, aangevende den aard en het bedrag der vordering, 
vergezeld van de bewijsstukken of een afschrift daarvan, en 
yan eene opgave, of op voorrecht, pand, hypotheek of recht 
van terughouding aanspraak wordt gemaakt. 

De schuldeischers zijn bevoegd van den curator een ontvang-
bewijs te vorderen. 

o. R. o. Art. 110 (110). De indiening der schuldvorderingen geschiedt 
bij den curator door de overlegging een er rekening of andere 
·schrifteliJke verklaring , aangevende den aard en het bedrag der 
vordering, vergezeld van de bewijsstukken of een afschrift daar-
van, en van eene opgave, of op voorrer.ht, pand ot hypotheek 
aanspraak wordt gemaakt. 

De schuldeischers zijn bevoegd van den curator een ontvangbe-
wijs te vorderen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 110. Een bepaald formulier van indiening, zooals de Belgische en 

ltaliaansche wetten, resp. artt. 498 en 760, voorschrijven, wordt niet 
gevorderd. Reeds thans is inzending van eene rekening de meest gewone 
vorm van indiening der vordering. Tot moeilijkheden gaf dit nimmer 
aanleiding. Evenmin is er reden om indiening ter griffie te bevelen '). 
Dergelijke eisch schijnt op de overweging te steunen, dat de bewijRstuk-
ken der vordering veiliger zijn onder bewaring van den griffier dan van 
den curator, een argument dat voor het Ontwerp niet opgaat, omdat de 
schuldeischers volgens de bepaling" van dit artikel kunnen volstaan met 
de indiening van een afschrift hunner bewijsstukken, onder verplichting 
om desgevraagd het origineel te toonen, artikel 111 L 111]. Overigens is 
te dezen aanzien beslissend, dat niet de griffier, maar de curator de 
vorderingen heeft te onderzoeken, en dat ook onder hem alle boeken 
en bescheiden betreffende het faillissement berusten. De {!;riffier zou met 
de rekeningen niets anders kunnen doen dan ze doorzenden aan den 
curator, eene taak waarmede zijne vele werkzaamheden waarlijk niet 
vermeerderd behoeven te worden . De tusschenkomst van den griffier is 
evenmin noodig om de schuldeischers een bewijs te verschaffen van de 
indiening hunner vorderingen. De curator zal op ve.rlangen een ontvang-
bewijs moeten geven (al. 2 van het artikel). 

Advies van den Raa(l van State. 

Art. 110. Het. ware wellicht niet 
ondienstig, indien hier de bepaling 
wierd opgenomen, dat de schuld-
eischer , die zijn woón- of verblijf-
plaats heeft buiten het Rijk in Eu-

Rapport aan de Koningin-Regentes. 

Art. 110. Den schuldeischel', die 
zijne woon- of verblijfplaats buiten 
het Rijk in Europa heeft, de ver-
plichting op te leggen om hier te 
lande domicilie te kiezen, schijnt 

I) Art. 496 al. 1 Code de Comm. beIge (181)1) ; art. 491 Code de Comm. fr. (1838); 
art. 758 Cod. di Oomm. ital.; 127 K O. 
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ropa, verplicht zal zijn domicilie 
te kiezen binnen het arrondissement 
der rechtbank, die de failliet ver 
klaring heeft Daardoor 
zal het doen der oproeplllgen en der 
kennisgeving, in art. 124 [1241 
bedoeld, gemakkelijker worden ge-
maakt. 

niet wenschelijk , omdat zoodanige 
verplichting zonder wettelijke sanc-
tie geene beteekenis heeft, en eene 
sanctie, die in verlies van rechten 
of in straf zou moeten bestaan, een 
te krasse maatregel zou zijn. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 110. Eerste lid. Men vergelijke hier en bij art. 113 het aangetee-

kende naar aanleiding van art. 60 [60, dl. I bI. 480]. 
Het ontwerp geeft geene bepaalde' wijze aan, waarop de hier bedoelde 

indiening moet geschieden. Is, vroeg men, wel gedacht aan het bepaalde 
in art. 36 [361? Daartegen werd opgemerkt, dat, indien de crediteur 
de verjaring door de indiening wil stuiten, niets hem belet, aan den 
curator per exploot zijne rekening in te dienen. 

De opmerking, b,j art. 6Ö [601 gemaakt, geeft aanleiding tot de 
invoeging, aan het slot van het eerste lid, vóór ))aanspraak", van de 
woorden ))of recht van terughouding". Het. slot luidt dus: ))pand, 
hypotheek of recht van t erughouding aanspraak wordt gemaakt". 

Het artikel verbiedt indiening der rekening bij exploot niet; boven-
dien zal het ontvangbewijs, waarvan in het tweede lid wordt gesfro-
ken, de indiening ter verificatie, waardoor volgens art. 36 l36 de 
verjaring wordt gestuit, bewijzen. 

G. O. art. 110 = art. 110 der wet. 

Artikel 111. 
De curator toetst de ingezonden rekeningen aan de boeken 

en opga ven van den gefailleerde, treedt, als hij tegen de toe-
lating een er vordering bezwaar heeft, met den schuldeischer in 
overleg, en is bevoegd van dezen overlegging van ontbrekende 
stukken alsook inzage zijner boeken en der oorspronkelijke beo 
wijsstukken te vorderen. 

o R. O. Art. '111 (111). De curator toetst de ingezonden rekeningen 
aan de boeken en opgaven van den schuldenaar, treedt, als hij 
tegen de toelating eener vordering bezwaar heeft, met den schuld-
eiseher in overleg, en is bevoegd van dezen overlegging van ont-
brekende stukken alsook inzage zijner boeken en der oorspronke-
lijke bewijsstukken te vorderen. 

Memorie van Toelichting . 
. . . . De artikelen 111-'115 bevatten [overigens] de toepassing van 

de beginselen, hierboven l bI. 71 vlg.-I ontwIkkeld, en schijnen dan ook 
geene verdere toelichting te behoeven. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 111. Welke is de sanctie van deze bepaling'! Of heeft zij alleen 

een zerlelijk voorschrift op het oog? 

Bij weigering loopt de schuldeischel' gevaar, dat de curator de vor-
dering, als niet voldoer.de gestaafd, niet brengt op de lijst der voor-
loopig erkenrle vorderingen en, bij volharding in zijne weigering, die 
vordering ook b\i de verificatie niet wordt.erkend, waarvan het gevolg 
zal zijn een verificatie-proces, waardoor, ook bij gunstigen uitslag 
daarvan voor den schuldeischet', deze getroffen wordt, omdat dan door 
de proces-kosten de baten van den boedel worden verminderd, terwijl 
hij buitendien het gevaar loopt, zelf in de kosten te worden veroor-
deeld, ingevolge art. 5ö, eerste lid, in fine van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

[Zie ook op art. 8 , dl. I bI. 286]. 

G. O. art. 111 = art. 111 der wet. 

Artikel 112. 
De curator brengt de vorderingen, die hij goedkeurt, op eene 

lijst van voorloopig erkende schuldvorderingen, en de vorderin-
gen, die hij betwist, op eene afzonderlijke lijst, vermeldende 
de gronden der betwisting. 

O. R. O. Art. 112 (112) = art. 112 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
[Artt. 111-115.1 Door de plaatsing op een der in artikel aange-

wezen lijsten geeft de curator zijn oordeel over de vordering te kennen. 

G. O. art. 112 = art. 112 der wet. 

Artikel 113. 
In de lijsten, bedoeld in het vorige artikel, wordt elke vor-

dering omschreven, en aangegeven of zij naar de meening van 
den curator bevoorrecht of door pand of hyhotheek gedekt is, 
of wel ter zake der vordering recht van terughouding kan wor-
den uitgeoefend. Betwist de curator alleen den voorrang, of het 
recht van terughouding, zoo wordt de vordering op de lijst der 
voorloopig erkende schuldvorderingen gebracht met aanteekening 
van deze betwisting en de gronden daarvan. 

O. R. O. Art. 113 (113). In de lijsten, bedoeld in het vorige artikel , 
wordt elke vordering omschreven, en aangegeven of zij naar de 
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Artikelen 113 en 114. 

meening- van den curator bevoorrecht of door pand of hypotheek 
gedekt is. Betwist de curator alleen den voorrang, zoo wordt de 
vordering op de lijst der voorloopig erkende schuldvorderingen 
gebracht met · aanteekening van deze betwisting en de gronden 
daarvan. 

Memorie van Toelichting. 
L Zie op art. 111l-

[Verslag van de Tweede Kamer met] Regeeringsantwoord. 
Al-t. 113. Naar aanleiding van de opmerking, bij art. 60 [601 ge-

maakt, wordt dit artikel gelezen: .... »gedekt is, of wel ter zake 
der vordering recht. van terughouding kan worden uitgeoefend. Be-
twist de curator alleen den voorrang of het recht van terughou,. 
ding" enz. 

G. O. art. 113 = art. 113 der wet. 

Artikel 114. 
Van ieder der lijsten, in artikel 112 bedoeld, wordt een af-

schrift door den curator ter griffie van de rechtbank en van 
het in artikel 97 aangewezen kantongerecht nedergelegd , om 
aldaar gedurende de zeven aan de verificatie-vergadering vooraf-
gaande dagen kosteloos ter inzage te liggen van een ieder. 

De nederlegging geschiedt kosteloos. 

O. R. O. Art. 114 (114) = art. 114 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie op art. 111]. 

G. O. art. 114 = art. 114 der wet. 

Artikel 115. 
Van de krachtens artikel 114 gedane nederlegging der lijsten 

geeft de curator aan alle bekende schuldeischers schriftelijk be-
richt, waarbij bij eene nadere oproeping tot de verificatie-ver-
gadering voegt en tevens vermeldt of een ontwerp-akkoord door 
den gefailleerde ter griffie is nedergelegd. 

O. R. O. Art. 115 (115) = art .. 115 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
LArtt. 111-115]. Van de bepaling van artikel 115, eene nadere her-
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innering aan el e sChuldeiscbers, uitsluitend in hUil belang, is geeu on-
noodige vermeerdering van kosten te vreezen. De kennisgeving toch kan 
geschieden bij gedrukte brieven. 

[Zie voorts op art. 111]. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 115. De )llladere oproeping tot de verificatie-vergadering" strekt, 

blijkens de Memorie van Toelichting, om den crediteuren te herinneren, 
wanneer en wáár , ingevolge art. __ _ 
198 [108J, is, dat de ve- Rapport aan de Koningin-Regentes. 
nficalle- vergadenng zal gehouden 
worden. Wellicht zoude de7.e be-
doeling juister wOl'den weècgege-
ven, als in plaats van: »waarbij hij 
eene nadere oproeping tot de veri-
ficatie-vergaderin g voegt", gelezen 
werd: »waarbij hij hun dag , uur 
en plaats voor de verificatie-verga-
dering bepaald, in herinnering 
brengt." 

Art. 115. De in het advies van 
den Raad van State uitgedrukte 
bedol'ling blijkt, naar het oordeel 
van den ondergeteekende, met het 
oog op de in het artikel voorko-
mende uitdrukking »nadere" in 
verband met de artt. 109 en 108 
al. 1, 2°., [109 en 108] duidelijk. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 115. Volgens sommigen zou dit bericht gelijkt\jdig kunnen plaats 

hebben met rle kennisgeving, bedoeld in art. 109 ll09]. Door anderen 
werd hiertegen opgemerllt, dat het tweede bericht tot herinnering zal 
kunnen strekken voor hen, die het eerste niet mochten ontvangen hebben. 

Het hier bedoeld bericht kun niet gelijktijdig met de kennisgeving 
van art. 109 verzonden worden. 

Deze kennisgeving Letrell niet alleen den dag enz. del' verificatie-
vergadering, maar ook den term,jn, waarvan in art. 108, 10. [1081 
sprake is , terwijl de nederlegging, waarop het bericht van art. 115 
betrekking heeft, eerst kan plaats hebben nà afloop van dien termijn. 
Ook zal op het tijdstip der kennisgeving van art. 109 LI09 J nog niet 
bekend zijn, of een akkoord wordt aangeboden. 

G. O. art. 115 = art. 115 der wet. 

Artikel 116. 
De gefailleerde woont de verificatie-vergadering in persoon 

bij, ten einde aldaar alle inlichtingen over de oorzaken van het 
faillissement en den staat van den boedel te geven, die hem door 
den rechter-commissaris gevraagd worden. De schlildeischers 
kunnen den rechter-commissaris verzoeken omtrent bepaalde 
door hen op te geven punten inlichtingen aan den gefailleerde 
te vragen. De vragen aan den gefailleerde gesteld en de door 
hem gegeven antwoorden worden in het proces-verbaal opge-
teekend. 
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Artikel 11 7. 
Bij het faillissement van eene naamlooze vennootschap, we-

derkeerige verzekerings- of waarborgmaatschappij , coöperatieve 
of andere, rechtspersoonlijkheid bezittende, vereeniging of stich-
ting, rust op de bestuurders de verplichting, in het vorig arti-
kel den gefailleerde opgelegd. 

O. R. O. Art. 116 (116). De gefailleerde is verplicht de verificatie-ver-
gadering bij te wonen, en aldaar alle inlichtingen over de oorzaken 
van het faillissement en den staat van den boedel te geven, die 
hem door den rechter-commissaris gevraagd worden. De schnld-
eischers kunnen den rechter-commissaris verzoeken omtrent be-
paalde door hen op te geven punten inlichtingen aan den gefail-
leerde te vragen. De vragen aan den gefailleerde gesteld en de 
door hem gegeven antwoorden worden in het proces-verbaal op-
geteekend. 

Art. 117 (117). Bij het faillissement van eene naamlooze ven-
nootschap, wederkeerige vel'zekerings- of waarborgmaatschappij , 
coöperatieve vereeniging , andere rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging of stichting, rust op de bestuurders de verplichting, 
in het vorige artikel den gefailleerde opgelegd. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 116, 117. De Bankruptcy Act schrijft in artikel 17 een l)public 

examination" van den schuldenaar voor. Iets dergelijks, maar in veel 
milderen , voor den schuldenaar minder stuitenden vorm, is hier bedoeld. 
En daarvoor bestaat alle reuen. Thans toch woont de failliet de verifi-
catie-vergadering nagenoeg nooit bij, een enkele maal laat hij zich ver-
tegenwoordigen. Zijne persoonlijke verschijning is echter steeds wensche-
lijk. Dikwijls toch komt het voor, dat de inlichtingen, die de schuldenaar 
zal kunnen geven, bijv. omtrent eene vordering , door den vertegenwoor-
diger niet verstrekt kunnen worden. Ook mag den schuldeischers het 
recht op volledige opening van zaken niet geweigerd worden. Vandaar 
dat de plicht die te geven den gefailleerde in dit artikel uitdrukkelijk 
wordt opgelegd. De geheele bepaling zou illusoir worden, wanneer hem 
werd vergund een gemachtigde te zenden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 116. Is de gefailleerde bevoegd, zich door een advocaat te doen 

vergezellen? Er waren leden, die het niet achtten hem 
te verplichten, daarbij persoonlijk tegenwoordig te zijn; hij zal ook 
buitendien de gewenschte inlichtingen kunnen en zijne te-
genwoordigheid zal allicht tot eene min aangename bejegening kunnen 
leiden. Anderen evenwel zouden deze bepaling ongaarne missen en wil-
den duidelijkheidshalve gelezen zien: llpersoonlijk bij te wonen". 

llVerplicht .... bij te wonen". Zal, voor het geval hij weg blijft, de 
vergadering geen voortgang hebben, evenals dit de bedoeling schijnt ten 
opzichte van de verg.aderingen der schuldeischers bij het wegblijven des 
curators'? (Vgl. het aangeteekende bij art. 80 lSO, hie!'voor bI. 37 Il. Velen 
zouden dit niet wenschelijk achten, voor het geval zijne afwezigheid aan gel-
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dige redenen; ziekte bv., te ware. Anderen merkten op, dat de ver-
plichting des gefailleerden om de vergadering bij te wonen, het gevolg 
niet kon hebben, dat bij z\in afwezigheid de vergadering onwettig zou 

daar dan b\i voortvluchtip;heid van den gefailleerde eene verifica-
tievergadering wezen zou. Zij erkenden echter, dat juist 
daarom hier niet dezelfde terminologie als in art. 80 kon gebezigd 
worden. 

Men vroeg voorts, of uit de tweede zinsnede gelezen moet worden, 
dat de rechter-commissaris beslist, of de door de schuldeischers gestelde 
vragen al dan niet tot den gefailleerde zu llen gericht worden? Dit 
niet duid el\ik - maar is dit de bedoeling, dan werrl gevraagd, of bij 
weigering van den rechter-commissaris den schuldeischel' niet het recht 
moest worden gegeven, zijn verzoek ook in het proces-verbaal te doen 
opnemen. 

Het artikel legt aan den gefailleerde den plicht op de vergade-
ring bij te wonen; daarmede is zijne tegenwoordiqheid niet in dien 
zin verplicht qesteld (terminologie van art. 80 [SOl), dat de vergade-
ring buiten z\ine tegenwoordigheid niet zou kunnen worden gehouden . 
Duidelijkheidshalve worde de aanhef gelezen: »De gefailleerde woont 
de verificatie-vergadering in persoon ten einde aldaar" enz. 

Zijne tegenwoordigheid is wenschelijk , ten einde, naar aanleiding 
van gevoerde beweringen, zijnerz\jds opheldering of inlichtingen te 
verstrekken, waartoe hij persoonl\jk in staat is. Van eene hevoegdheid 
en alzoo van een recht, om zich te laten vertegenwoordigen, of om 
zich door een advocaat enz. te laten vergezellen, is in het artikel 
geen sprake. Het laatste is echter evenmin verboden, zoodat de rech-

te dien aanzien kan toelaten wat, naar omstandig-
heden , in het. belang der zaak geacht wordt. In dat belang kan 
het bijv. ook gewenscht zijn, toe te staan, dat een gewezen boek-
houder, agent enz. mede tel' vergadering verschijne. Maal' dit een en 
ander moet aan de prudentie van den rechter-commissaris worden 
overgelaten. 

De tweede zinsnede ((verzoeken") draagt aan den rechter-commis-
saris op, te beslissen, of de door een schuldeischel' gestelde vraag 
al dan niet aan den gefaill eerde zal worden gedaan, ten einde onge-
paste of heleedigende vragen te vermijden. De rechter-commissaris, 
die de vergadering leidt, zal ook voor het overige tegen onaangename 
bejegening waken. 

Waarom den schuldeischer het recht zou moeten gegeven worden 
zijn verzoek, bij weigering van den rechter-commissaris, in het pro-
ces-verbaal te doen opnemen, ligt niet voor de hand. Ook in een 
analoog geval is dit recht niet toegekend; zie art. 109 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

A1·t. 117. Lees: »coöperatieve of andere, rechtspersoonlijkheid" enz. 

G. O. artt. 116 en 117 = artt. U6 en U7 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Artt. U6 , juncto 126 en 196. 

De bepaling van dit artikel vond 
ernstig bezwaar -bij een aantal le-
den. Zij schijnt zeer onschuldig, zei-
den zij, maar in verband beschouwd 

Antwoord der Regeering. 
Artt. U6 , juncto 126 en 196. 

Het voorschrift dat de erkenning 
ter verificatie-vergadering van eene 
vordering ook tegen den gefailleerde 
werkt, indien hij de vordering niet 
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met de artikelen 126, 159 en 
195-197 is zij dit in werkelijk-
heid niet. Te zamen vormen deze 
artikelen r1e uiting van een stelsel, 
dat, zoo werd beweerd, er op neêr-
komt deh failliet te maken tot partij 
bij de verificatie (Memorie van Toe-
lichting · bladz. 74, sub art. 126); 
hij staat daar bloot aan het onder-
vragingsrecht der crediteuren; de 
erkenning der ingediende vorderin-
gen verificatievergadering werkt 
als rechtskrachtig vonnis tegen den 
failliet bij homologatie van een ak-
koord, en, afgezien daarvan, zelfs 
ook na het faillissement, alles tenzij 
hij de vordering 
art. 126 hebbe betwist. Met den 
failliet deze faculteit te laten meent 
de Regeering voor zijne belangen 
:renoegiaam te hebben gewaakt (zie 
ter aangehaalde plaatse). Dat dit 
echter het geval was, werd door 
de leden, wier gevoelen hier wordt 
weergegeven, ernstig betwijfeld . 

Vooreerst, zeiden zij, ging het 
niet aan om, tegenover de verga-
derde schuldeischers, die allen recht 
hebben zich door rechtsgeleerde 
raadslieden te doen vertegenwoor-
digen, den failliet te stellen als partij, 
blootgesteld aan hun ondervragin:rs-
recht en beperkt bovendien in zijn 
betwistingsrecht , zonder dat ook de 
failliet in de wet de bevoegdheid 
vinde om, desverkiezende, door 
rechtshulp zich te versterken in 
den ongelijken strijd, die niettemin 
in eene voor altijd gelden!;ie res 
judicata tegen hem kan uitloopen. 
De juistheid van hetgeen door de 
Regeering dienaangaande wordt be-
toogd, kon niet worden toegegeven. 
In het Verslag der Commissie van 
Voorbereidinp drukt de Regeering 
(bladz. 94) L zie hiervoor bI. 851, 
na gezegd te hebben, dat de tegen-
woordigheid van den failliet wen-
schelijk is ten einde naar aanleiding 
van gevoerde beweringen, zij ner-
zijds opheldering of inlichting te 
verstrekken, waartoe hij persoonlijk 
in staat is, zich (bladz. 95), op de 
volgenrIe wijze uit : »Van eene be-
voegdheid en alzoo een recht om 
zich te laten vertegenwoordigen, 
pf om zich door een advocaat enz. 

betwist, vond bij een aantal leden 
ernstige bezwaren. Hunne beschou-
wingen ontmoetten intusschen in 
het Voorloopig Verslag bij vele le-
(len ook eene gegronde tegenspraak. 
Moge, wegens den aard der geop-
perde hedenkingen , het stelsel van 
het ontwerp nog eens op eenvou-
dige wijze worden aangewezen. 

Naar het thans bestaande recht. 
onderwerpen de 
hunne vordl'ringen ook aan de ve-
rificatie; en, bij betwisting, geeft 
dit .aanleidin\l' tot een ren vooi- pro-
ces. Is het faillissement afgeloopen, 
dan heeft verder noch de verificatie, 
noch de uitspraak in het renvooi-
proces eenig rechtsgevolg. Om tegen 
den schuldenaar, voor het nog door 
hem verschuldigde, een executo-
rialen titel te erlangen, moet de 
schuldeischel' een proces voeren, 
ook al wordt tegen zijne v.ordering 
niets ingebracht. 

Om aan dezen omslag, eigenlijk 
ûm aan deze kosten makerij , waar-
van all één minder nanwgezette 
schuldenaren en raadslieden profijt 
trekken of trachten te trekken, een 
einde te maken, is in de nieuwere 
faillietwetten (zie de 
Fransche wet van 1838 en de Kon-
kursordnung) aangenomen en in dit 
ontwerp gevolgd, dat de verificaiie 
ook geldt tegen den failliet, tenzij 
deze, door eene gemotiveerde re-
serve te maken, daartegen opkomt. 
Alleen in dit laatste geval zal dan 
de schuldeischer, na afloop van het 
faillissement, ter verkrijging van 
een executorialen titel een proces 
behoeven te voeren. Deze regeling 
doet aan alle belangen gelijkelijk 
recht wedervaren en beeft elders 
goed voldaan. Waarom nu juist 
hier te lande van de invoering van 
dit stelsel allerlei misbruiken, die 
intusschen niet nader omschreven 
zijn, moeten gevreesd worden, ligt 
geenszins voor de hand. 

Er wordt aangevoerd, dat de 
schuldenaar verkort zou worden in 
zijne verdediging. Maar die grief is 
allerminst gegrond. Reeds wat 
vóóropgesteld word t, dat de failliet 
O"esteld wordt tegenover de verga-
derde schuldeischers, die allen het 
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te laten vergezellen, is in het ar-
tikel geen sprake. Het laatste is 
echter evenmin verboden, zoodat 
de rechter-commissaris te dien aan-
zien kan toelaten wat, naar om-
standiç:heden, in het belang der 
zaak geacht wordt. In dat belang 
kan het bijv. ook gewenscht zijn, 
toe te staan, dat een gewezen boek-
houder, agent enz. mede ter ver-
gadering verschijne. Maar dit een 
en ander moet aan de prudentie 
van den rechter-commissaris wor-
den overgelaten". Dit achtte men 
niet juist. De boekhouder en de 
agent knnnen aan de prudentie van 
den rechter-commissaris worden 
overgelaten, maar niet de failliet. 
Van het oogenblik af, dat men het 
stelsel aanneemt, dat de verificatie 
eene res judicata tegen hem kan 
scheppen, had men het van de pru-
dentie van wien ook niet 
laten afhangen of de failliet even 
goed als zijne tegenstanders zich 
met rechtskundige hulp vermag te 
wapenen. Het is hier geene qua es-
tie van llomstandigheden" of van 
llbelang der zaak", maar het geldt 
hier het recht van verdediging, 
het zorgen voor eenen eerlijken 
en gel,jken strijd, beginselen dus 
die ook tegenover een failliet niet 
mogen worden uit het oog verloren . 

Dat recht van verdediging wordt 
in de tweede plaats onvoldoende 
verzorgd, vervolgden deze leden, 
waar art. 126 , tweede lid, het recht 
van betwisting des failliet" bindt 
aan de voorwaarde, dat het moet 
zijn gemotiveerd en dat het , omvat 
het niet de geheele vordering, moet 
aanwijzen, wat wordt erkend en 
wat wordt betwist. 

Immers met welk recht, mocht 
men vragen, onthoudt men den 
failliet het recht, dat elk gedaagde 
heeft, het recht om zonder opgave 
van gronden, eenvoudig te ont-
kennen het recht, dat tegen hem 
wordt geldig- gemaakt en dat degene, 
die het maakt van te voren 
weet, dat hIj moet bewijzen'! En 
met welk recht verheft men tegen 
den failliet, ook na het einde van 
het beslag, eene erkenning der 
schuld ,post en wellicht propte?' 

recht hebben zich door rechtsge-
leerde raadslieden te doen verte-
genwoordigen, geeft eene minder 
.iuiste voorstelling van hetgeen het 
hier wezenlijk betreft. Bij de be-
raadslaging over de toelating eener 
vordering (dit toch is hier de zaak), 
staat de schuldenaar, die haar wil 
betwisten, alléén tegenover den 
schuldeischer, welke verificatie van 
die vordering verlangt. En de ove-
rige schuldeischers'! Zij staan dan 
in geen geval tegenover den failliet, 
maar veeleer naast hem en in den 
regel zelfs aan zijne zijde. T n dit" 
opzicht dus is er geene sprake van 
een ongelij ken strijd, zooals het 
Voorloopig onderstelt; maar 
inderdaad is er ook geene sprake 
van een strijd. Bij de quaestie over 
de verificatie eener vordering heeft 
de failliet in 't geheel geene verde-
diging te voeren. Hij behoeft slechts 
op de wijze, in art. 126 aangege-
ven, de vordering te betwisten: 
daardoor en daardoor alléén reeds, 
behoudt hij de bevoegdheid 
voor, om later zich tegen die vor-
dering te verweren; alléén daardoor, 
zonder meer, bindt de door den 
curator en de overige schuldeischers 
toegelatene verificatie hem niet, al 
mocht de crediteur ook in sLaat 
zijn, onmiddellijk de ongegrondheid 
der betwisting van den failliet aan 
te toonen. Als dus gesproken wordt 
van een strijd of van het voeren 
van eene verdediging, berust dit 
op een misverstand. 

Maar buitendien komt men op 
tege n het llverkort verdedigings-
recht", verkort, omdat de failliet 
de gronden van zijne betwisting 
moet opgeven. Op zijn recht van 
verdediging die hij eerst later, na 
het einde van 't faillissement, kan 
hebben te voeren, wordt hierdoor 
geen inbreuk hoegenaamd gemaakt. 
Zelf.., het. recht tot betwisting wordt 
er niet door verkort. All één heeft 
hij [Je gronden te verm elden, 
waarom hij de schuldvordering 
niet erkent. Hij heeft geene rechts-
quaestie te behandelen , maar slechts 
de redenen aan te voeren, waarom 
hij oordeelt niets of niet zoo veel 
als gepretendeerd wordt? 
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zulk een verkort verdedigingsrecht 
door de schuldeischers verkregen, 
tot res judicata? 

Heeft men bovendien wel bedacht, 
zoo vroeg men, dat men door dat 
verheffen van het procesverbaal tot 
rechtskrachtig vonnis, ook nà het 
faillissement, als het ware eene 
geheel nieuwe, volstrekt vormlooze 
wijze van berechting van geschillen 
invoert; geschillen , die niet enkel 
loopen over rekeningen van werk-
zaamheden van timmerlieden en 
metselaars, aan welke men bij art. 
126 in fine schijnt gedacht te heh-
ben, doch die, te meer nu het bur-
gerfaillissement wordt ingevoerd, 
de meest ingewikkelde verhoudin-
gen ten onderwerp kunnen hebben 'I 
Deze leden achtten het zeer wel 
mogelijk, dat aan de hand van die 
zoo te erlangen r es 
judicata, het faillissement door de 
praktijk zou misbruikt worden tot 
doeleinden, waarvoor het niet is 
in het leven geroeperJ en die dan 
ook eigenlijk geheel vreemd zijn 
aan zijn aard van beslag of execu-
tie van des schuldenaars goed 'I Maar 
dan had ook in de eerste plaats 
moeten gezorgd worden, dat de 
failli et illderdaad voldoende tegen 
de mogelijke nadeelen van de nieuw 
ingevoerde wijze van berechting 
was gewaarborgd. 

Deze beschouwingen bleven niet 
zonder tegenspraak. 

Dat de gefailleerde ter verifica-
tie-vergadering aanwezig moest zijn, 
achtten vele leden een zeer prac-
\isch voorschrift; zij vereenigden 
zich met de in de gewisselde stuk-
ken daarvoor 'aangevoerde gronden. 

Met het oog op de rechtsquaestie, 
welke de verhouding van den failliet 
tegenover de in het faillissement 
erkende schulden is, was de bepa-
ling van art. 126 in het leven ge-
roepen. Bij dat artikel is aan den 
failliet een belangrijk recht toege-
kend, namelijk dat van, door zijne 
betwisting alleen, zijn recht te re-
serveeren. Immers er is geen sprake 
van, dat daarbij tusschen den ge-
failleerde en den crediteur omtrent 
eene vordering eene beslissing- valt; 
de failliet wordt niet geplaatst in 

te zijn. Dit is alles. Of die redenen 
juist of gegrond zijn, daarover valt 
geene beslissing. Dat de eisch eener 
gemoti \'eerde betwisting noodig en 
niet onredelijk is, de leden, rlie in 
de voorlaatste alinea van het Voor-
loopig Verslag aan het woord zijn, 
hebben dit reeds met juistheid aan-
gewezen. Stelde men dien eisch 
niet, de betwisting zou in eene 
ijdele vertooning ontaarden en de 

regeling op dit 
stuk IllUSOIr gemaakt worden. En 
de redelijkheid vnn dien ei8ch is 
onbetwistbaar. Wel wordt in het 
Voorloopig Verslag beweerd, dat 
»elk gedaagde heeft het recht om 
zonder opgave van redenen eenvou-
dig te ontkennen". Maar art. 139 
Wet.boek van Burgerlijke Rechts-
vordering zegt het tegendeel; het 
vordert van ieder gedaagde eene 
»met redenen omkleede" verwering 
en dat eene eenvoudige ontkenning 
daaraan niet voldoet, kan worden 
.nagezien bijv. in arrest Hooge Raad 
25 Maart 1881 (Weekblad van het 
Recht nO. 4662) en vonnis recht-
bank Amsterdam 8 Maart 1889 
(Weekblad van het Recht nO. 5769). 
Maar, hoe dit ook moge n, in 
elk geval moet en mag de faillie-
tenwet aan den eisch der motivee-
ring vasthouden. Eene betwisting, 
waarvoor geene motieven bestaan, 
is eene chicane. Motiveering zal bij 
eepe bona fide betwisting nooit 

vallen; het meer of minder 
ingewikkelde der verhouding heeft 
daarmede niets te maken. Men heeft 
gronden van tegenspraak of men 
heeft ze niet. Maar wanneer ze er 
zijn, dan kan de schuldenaar, wiens 
eigene, door hem gedane zaken 
het geldt, ze ook zonder moeite 
aangeven. Voor hem is het dus al 
zeer gemakkelijk om, zoo althans 
aan zijne betwisting niet elke grond 
ontbreekt, de werking der verifica-
tie, als res judicata te voorkomen. 

De in de laatste alinea van het 
Voorloopig Verslag door sommige 
leden geopenbaarde vrees, dat de 
tegen woordigheid van den failliet 
tot verwarring en getwist zou lei-
den, wordt ondervangen door de 
tweede zinsnede van art. 116 (»ver-



VERSCHIJNING IN PERSOON OF BIJ GEMACHTIGDE. Art. lt8. 89 

de positie van gedingvoerende par-
tij, maar in die van iemand, die 
zich zijn volle recht mag voorbe-
houden. Dat hij zijne betwisting 
moet motiveeren, is terecht voor-

zoeken"). Bovendien waarborgt de 
leiding van den rechter codJmis-
saris, dat er niets onbehoorlijkR 
voorvalle. 

geschreven, opdat z\i niet zoude ontaarden in een formulier, waarbij 
alle vorderingen worden betwist; maar over de door hem aan te voeren 
gronden kan hij zich vooruit met zijn rechtsg':!leerden raadsman beraden. 
En dat h\i, een gedeelte der vordering betwistende, dat gedeelte noelllen 
moet, is loch wel het minsie, dat men van hem vorderen mag. 

Sommige leden achtt.;)n, afgescheiden van rle hiervoren aangevoerde 
redenen, de tegenwoorrligheid van den failliet bij de verificatie uit een 
practisch oogpunt niet gewenscht. Zij vreesden, dat die tegenwoordigheid 
bij . de dikwerf opgewonden stemming der crediteuren tegen den failliet 
aanleiding zoude geven tot verwarring en getwist. 

Artikel 118. 
De schuldeischers kunnen ter vllrgadering verschijnen in per-

soon of bij gemachtigde. De schriftel\jke volmacht is vrij van 
zegel en van de formaliteit van registratie. 

O. R. O. Art. 118 (118). De schuldeischers kunnen in persoon of bij 
schriftelijk gevolmachtigde verschijnen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 118. »De schuldeischers kunnen . .. verschijnen". Zooals boven 

rzie hiervoor bl. 73] reeds werd aangeduid , is de tegenwoordigheid van 
de schuldeischers ter verificatie-vergadering niet langer verplicht gesteld. 
Verzet zich niemand .tegen de toelating der vordering , dan is zij ook hij 
afwezigheid van den schuldeischer erkend. Hij, die eene vord ering heeft, 
welke tot geenerlei bedenking aanleiding kan geven, wat in elk faillis-
sement het geval is met de meerderheid der vorderingen, behoeft dus 
slechts z\ine rekening in te zenden en kan dan verrler gerust wezen dat 
zijne rechten erkend zullen worden. 

llBij schriftel#k gevolmachtigde". Door het sti lzwijgen van het Wet-
boek van Koophandel is aan den Rechter-Commissaris overgelaten te 
beslissen, hoe de gevolmachtigde van z\in volmacht moet doen blijken. 
Vandaar dat de praktijk zeer verschillend is. De eene Rechter-Commis-
saris vordert eene geregistreerde schrif1el\ike volmacht; de andere is met 
eelle bloot schriftelijke , zij het ook informeele, volmacht tevreden; een 
derrle eindel\ik , laat onk mondeling gemachtigrlen toe. Volgens het Ont-
werp zal alleen eene schriftel\ike volmacht geldig wezen. Het bloole 
beweren, dat men volmacht heeft, I,an inrlerdaar! ni et als een voldoend 
bewijs daarvan worden aangemerkt. Het financieel bezwaar dat men tegen 
eene schriftelijke volmacht zou kunn en doen gelden, wordt opgeheven 
door de bepaling van artikel 17 L 17]. 

Advies van den Raad van State. 
Al't. 118. De Memorie van Toelichting merkt te recht aan, dat de 

schriftelijke volmacht steeds zal moeten geregistreerd worden. 
Daar er echter wel eenige hardheid in gelegen is, van een schuld ei-
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scher, wiens geldelijke belangen door het faillissement zijns schuldenaars 
toch reeds nadeel lijden, bovendien belasting te heffen, geeft de Raad 
in overweging te bepalen, dat deze registratie kosteloos zal geschieden. 
Ten aanzien van dit punt veroor-
looft. de Raad van State zich, te 

naar hetgeen bij de al-
gemeene beschouwingen in dit ad-
vies is opgemerkt, naar aanleidin{< 
van eene bewering, op bladz. 11 
der Memorie van Toelichting voor-
komende [zie op art. 17, dl. I bI. 331 J. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 118. Door de wijziging die 

art. 17 [17] heeft ondergaan, is de 
bedenking van den Raad van State 
vervallen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 118. Volgens de Memorie van Toelichtin{< is de bedoeling van dit 

artikel, de tegenwoordigheid der schuldeischers ter verificatie-vergadering 
niet verplichtend te stellen. Uit de redactie van het artikel zou men ech-
ter allicht opmaken, dat het woord »kunnen" betrekking had op het 
alternatief van in persoon of bij gevolmachtigde te 
In overweging werd gegeven " het artikel te doen vervallen en in het 
eerste lid van het volgend artikel, tweede zinsnede, achter »schuldei-
schers" in te voegen: »hetzij dezf! in persoon of bij schriftelijk gevol-
machtigde verschenen 

Nog vroeg men, of hier verlangd wordt eene schriftelijke procuratie 
op zegel en geregistreerd . De Regeering meent, blijkens haar antwoord 
op het advies van den Raad van State, dat, door de welke 
art. 17 [171 heeft onrlergaan, dezf! beden king- zou vervallen. De 
Commissie van Voorbereiding acht het echter wenschelijk , de berloeling 
duidel,jker te doen uitkomen, dewijl toch eene procuratie tel' vertegen-
woordiging moeilijk kan gezegd worden een stuk te zijn, »opgemaakt 
ter voldoening aan de bepalingen van dezen titel". 

Naar aanleiding der gemaakte opmerkingen luidt het artikel thans: 
»De schuldeischers kunnen ter vergadering verschijnen in persoon of 
bij gevolmachtigde. De schriftelijke volmacht is vrij van zegel en van 
dil formaliteit van registratie". 

G. O. art. 118 = art. 118 der wet, behalve dat voor »gemachtigde" 
werd gelezen llgevolmachtigde", welke in overleg met de Re-
geering werd aangebracht op voorstel der Commissie van Voorbereiding 
van 27 April 1893. 

Artikel 119. 
Op de vergadering leest de rechter-commissaris de lijst der 

voorloopig erkende en dje der door den curator betwiste schuld-
vorderingen voor. Ieder der op die lijsten voorkomende schuld-
eischers is bevoegd den curator omtrent elke vordering en hare 
plaatsing op een der lijsten inlichtingen te vragen, of wel hare 
juistheid, den beweerden voorrang of het beweerde recht van 
terughouding te betwisten, of te verklaren, dat hij zich bij de 
betwisting van den curator aansluit. 
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De curator is bevoegd op de door hem gedane voorloopige 
erkenning of betwisting terug te komen, of wel te vorderen, 
dat de schuldeischer de deugdelijkheid zijner noch door den cu-
rator, noch door een der schuldeischers betwiste schuldvordering 
onder eedé bevestige; indien de oorspronkelijke schuldeischer 
overleden is, zullen de rechthebbenden onder eede moeten ver-
klaren, dat zij te goeder trouw gelooven dat de schuld bestaat 
en onvoldaan is. 

Bestaat er behoefte aan verdaging der vergadering, dan wordt 
deze binnen acht dagen, op het door den rechter-commissaris 
aan te wijzen tijdstip, zonder nadere oproeping, voortgezet. 

Artikel 120. 
De eed, bedoeld in het tweede lid van het vorige artikel, 

wordt in persoon of door een daartoe bijzonder gemachtigde 
afgelegd in handen van den rechter-commissaris, hetzij onmid-
dellijk op de vergadering, hetzij op een lateren door den rech-
ter-commissaris te bepalen dag. De volmacht kan ondershands 
worden verleend. 

Indien deschuldeischer, aan wien de eed is opgedragen, niet 
ter vergadering aanwezig is, geeft de griffier hem onmiddellijk 
kennis van de eedsopdracht en van den voor de eedsaflegging 
bepaalden dag. 

De rechter-commissaris geeft den schuldeischer eene verklaring 
van de eedsaflegging, tenzij de eed wordt afgelegd in eene ver-
gadering van schuldeischers, in welk geval van de aflegging 
aanteekening wordt gehouden in het proces-verbaal dier ver-
gadering. 

O. R. O. Art. 119 (119)_ Op de vergadering leest de rechler-commis-
saris de lij st der voorloopig erkende en die der door den curator 
betwiste schuld vorderingen voor. Ieder der op die lijst.en voorko-
mende schu ldeischers is bevoegd den curator omtrent elke vorde-
ring en hare plaatsing op een der lij sten inlichtingen te vragen, 
of wel hare juistheid of den beweerden voorrang te betwisten, 
of te verklaren, dat hij zich bij de betwisting van den curator 
aansluit. 

De curator is bevoegd op de door hem gedane voorloopige er-
kenning of betwisting terug te komen. 

Bestaat er behoefte aan verdaging der vergadering, dan wordt 
deze binnen acht dagen, op het den rechter-commissaris aan 
te wijzen tijdstip, zonder nadere oproeping, voortgezet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 119. De regeling, in dit artikel voorgesteld, waarborgt den schuld-

.. de meest ruime en vrije uitoefening van het recht van verzet, 
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zoodat geen beduchtheid behoeft te bestaan , dat de voorafg'aande indie-
ning der vorderingen en het voorafgaande onderzoek door den curator 
op dat recht ook maar de inbreuk zullen maken. 

De bepaling van :trtikel 823 W etboek van Koophandel, dat de curator 
en ieder opgekomen schuldeischer het recht hebben om de beëediging 
van iedere ter verificatie aangeboden vordering te vragen, is in het Ont-
werp niet overgenomen. Bet vorderen van een eed toch is een hatelijk 
middel, dat gewoonlijk gebruil<t wordt om een blijk van wantrouwen 
te geven als de noodige gegevens .om met vrucht renvooi aan te vragen 
te eenenmale ontbreken , als men het renvooi niet aandurft of om welke 
reden dan ook niet wil. De schuldeischer, tegen wiens pretense vorde-
ring men niets positiefs weet in te brengen, behoort zonder eenige ve-
xatie toegelaten te worden; is daarentegen het door hem geleverde bewijs 
onvoldoende en meent de curator of ee nig medeschuldeischer reden te 
hebben voor wantrouwen , dan is het aangewezen middel, om hem tot 
justificatie te dwingen of wel te weren, het vragen van renvooi '). 

»Behoefte aan verdaging" kan bestaan als de werkzaamheden op één 
dag niet afloopen, of tegen een of meer vorderingen bezwaren worden 
in het midden gebracht, die den curator een summier nader onderzoek 
wenschelijk doen achten. 

JlBinnen acht dagen" moet de vergadering worden voortgezet. Inciden-
ten als de genoemde, mogen den loop van het fai llissement niet ver-
tragen. 

[Zie ook de M. v. T . op de 3e Afçl. § 4 , hiervoor bI. 361. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 119. Het heeft zeer de aandacht van den Raad getrokken, dat 

de bepaling van art. 823 van het Wetboek van Koophandel niet i t) het 
ontwerp is overgenomen. · W at to t toelichting daarvan wordt aangevoerd, 
komt hem niet volkomen juist voor. De bewering, dat de eedsoplegging 
een zoo onbetrouwbaar middel zoude zij n, sch\int hem toe niet vt'ij te 
zijn van overdrijving. Mogen er al sommigen zijn, die niet tegen eenen 
meineed opzien, door de meesten wordt toch aan den eed groote waarqe 
gehecht, en het ware al te pessimistisch te ontkennen , dat de eedsop-
legging in vele ge vallen nuttig werkt. Wat tot . verdediging van de eeds-
oplegging door Mr. J. H. VAN GOOR op bladz. 72 vlg. (in de Memorie 
van Toelichting staat verkeerdelijk bladz. 67 vlg.) van zijn academisch 
proefschrift: De veri ficatie van 
schnldvorderingen bij failli ssement 
wordt aangevoerd, maa kt het naar 
het. oordeel van den Raad niet 
wenschelijk thans tot geheele af-
schaffing van dit middel tot staving 
van schuldvorderingen over te gaan. 
Toch kan de Raad van State ge ree-
delijk toegeven, dat de bestaande 
regeling aanleiding geeft tot mis-
bruiken, en hij acht het dan ook 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 119. Dat aan de tegenwoor-

dige regeling vervat in art. 823 
Wetboek van Koophandel bezwaren 
verbonden .zijn, erkent de Raad 
van State. Afschaffing van de be-
voegdheid aan iederen schuldei-
scher aldaar toegekend om den eed 
op te leggen , acht de Raad dan 

') De Code de Commerce beIge, art. 498 , vordert bij indiening der vorderingen eene 
schriftelijke beëediging ;de Code de Commerce franç .. art. 497 al. 3. binnen ach t da-
gen na de verificatie eene mondelinge beëediging in handen van den R.-C. Daar echter 
beide wetten de beëediging van alle vorderingen voorschrijven. heeft deze aldaar niet 
het karakter van wantrouwen. dat zij ten onzent bezit. juist omdat 7-ij een uitzonde-
ringsmaatregel is, alleen toepasselijk als zij speciaal wordt aangevraagd. Verg. v GOOR , 
t. a. p., bI. 67 [lees 72] vlg. , die de bepaling van art. 823 al. 1 W. v. K. goedkeurt. 
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niet noodig, dat ieder schuldeischel' 
het recht hebbe aan eenen mede-
schuldeischel' den eed op te dragen. 
Doch wel komt het hem dienstig 
voor, dat den curator de bevoegd-
heid gegeven 'worde om van eenen 
schuldeischel' , die geene genoeg-
zame bewjizen voor zijne vordering 
kan bijbrengen den eed te vergen, 
mits die schuldvordering noch door 
den gefailleerde noch door de 
schuldeischers betwist worde. Waar 
de gefailleerde de deugdelij kheid 
der vordering erkent en de 
te uren geen renvooi vragen , doch 
de curator twijfel koestert, en het 
tot wegneming van dien twijfel 
noodig acht den schuldeischel' den 
eed op te leggen, daar behoort dit 
bevestigingsmiddel- waarvan voor-
al gebruik zal worden gemaakt als 
de schuldeischel' te goeder faam 
bekend slaat en de vordering be-
trekking heeft op geleend geld -
niet door de wet te zijn uitgesloten. 
Integendeel kan, binnen deze gren-
zen beperkt, de eedsaflegging, naar 
het oordeel van den Raad, van groot 
nut zijn; terwijl de bezwaren aan 
de tegenwoordige regeling verbon-
Jen vermeden worden. 

ook raadzaam, maar daare)ltegen 
wenscht de Raad den curator die 
bevoegdheid te blijven toekennen. 
De ondergeteekende kan zich met 
dit voorstel niet vel'eenigen. Den cu-
rator die bevoegdheid toe te kennen 
schept ongelijkheid. Immers het 
zal dan geheel yan diens vrije be-
slissing afhangen of hij eenen cre-
diteur al dan niet den eed wil op-
leggen. Hij zal daartoe zelfs dan 
bevoegd zijn, wanneer de noch 
door den gefailleerde, noch door 
een der overige crediteuren be-
twiste vordering volkomen gestaafd 
is. Twee wegen staan_derhalve open. 
Of men kie ze het dan wel 
het Fransche stelsel, waarbij de 
eedsafleging, schriftelijk of monde-
ling, in ieder geval verplichtend is 
gesteld , Of men schaffe de verplich-
ting daartoe geheel af. Vermits de 
ondergeteekende het eerste aller-
minst aannemelijk acht, reeds om 
de buitengewone vermeerdering die 
het aantal af te leggen eeden daar-
door zou ondergaan, meent hij ten 
deze de in het ontwerp 'lOorge-
stelde regeling te moeten blijven 
handhaven. 

[Zie ook het Rapport op art. 108, 
hiervoor bI. 77]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Al't. 119. Er waren leden, die tot het systeem van art. 823 Wetboek 

van Koophandel, betreffende de bevoegdheid om beëediging dér aange-
boden schuldvorderingen te vragen, wenschten terug te keeren. Anderen, 
die tegen eene te groote uitbreiding der eeden bezwaar hadden, zouden 
zulks alleen wenschelijk achten wat betreft den eed of de plechtige ver-
klaring, op te leggen door den rechter-commissaris of den curator. 

De Commissie van Voorbereiding sluit zich aan bij de opmerking, 
dienaangaande door den Raad van State in zijn advies opgenomen. Zij 
meent, dat het antwoord der Regeering, dat men ongelijkheid zou schep-
pen, door aan den curator de bevoegdheid tot eedsoplegging toe te ken-
Ilen, niet juist is. Het opleggen van den eed houdt verband met de artt. 
1967 en 1977 Burgerlijk Wetboek. 

Ter tegemoetkoming aan de gerezen bedenkingen wordt art. 119, 
tweede lid als volgt gewijzigd: JJDe curator is bevoegd op de door 
hem gedane voorloopige erkenning of betwisting terug te komen, of 
wel te vorderen, dat de schuldeischer de deugdelijkheid zijner noch 
door den curator, noch door een der schuldeischers betwiste schuld-
vordering onder eede bevestige". 

Voorts wordt een nieuw artikel 119bis ingevoegd, luidende: 
»Op den. eed, bedoeld in het tweede lid van artikel 119, is artikel 

1968 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
»De eed wordt in persoon of door een daartoe bijzonder gevolmach-
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tigde afgelegd in handen van den rechter-commissaris, hetzij onmid-
dellijk op de vergadering, hetzij op een lateren door den rechter-
commissaris te bepalen dag. De volmacht kan ondershands worden 
verleend. 

»Indien de schuldeischer, aan wien de eed is opgedragen, niet ter 
vergadering aanwezig is, geeft de griffier hem onmiddellijk kennis 
van de eedsopdracht en van den voor de eedsaflegging bepaalden dag. 

»De rechter-commissaris geeft den schuldeischer eeneverklaring 
van de eedsaflegging, tenzij de eed wordt afgelegd in eene vergade-
ring van schuldeischers, in welk geval van de aflegging aanteekening 
wordt gehouden in het proces-verbaal dier vergadering". 

Het eerste lid van dit nieuwe artikel strekt om boven twijfel te 
stellen, wal nu reeds vrij algemeen is aangenomen (zie bv. ASSER 
c. s., tweede druk, bI. 340 en KIST, VI, blz. 134), ofschoon het .niet 
uitdrukkelij k in de wet staat , dat namelijk op den eed, hij de verifi-
catie opgedragen aan iemand, die beweert schuldeischer te zijn, art. 
1968 van het Buq,erlijk Wet.boek van toepassing is. 

Volgens de artl 823 en 824 Wetboek van Koophandel moetde eed, 
hetzij dit onmidde llijk, hetzij het eerst later geheurt, steeds worden 
afgelegd in eene vergadering van schuldeischers en in handen van 
den rechter-commissaris. Behoud van het eerstgenoemde . vereischte 
is niet noodig en zelfs niet wenschelijk (HOLTlUS tweede druk, blz. 
337), nu te minder, omdat naar het ontwerp aan de verificatie der 
schuldvorderingen in den regel slechts ééne vergadering zal zijn gewijd. 
Noodig intusschen is het, dat de schuldeischer, die den eed aflegt, 
onverschillig of dit al dan niet op eene vergadering van sC,huldeischers 
plaats heeft, daarvan een bewijsstuk erJange. Daartoe strekt het vierde 
lid van het nieuwe artikel. Uitdrukkelijk wordt daarin voorgeschre-
ven, dat, bij eedsaflegging op eene vergadering der schuldeischers, 
daarvan aanteekeuing wordt gehouden in het proces-verbaal dier 
vergadering - welke aanteekening dan dell schuldeischer tot bewijs 
strekt -, om allen twijfel af te snijden, ot van die handeling mel-
ding moet worden gemaakt in het proces-verbaal van eene vergade-
ring, die tot andere doeleinden is belegd. 

Opneming van het tweede lid van gemeld art. 823 wordt, in ver-
band met de voorgestelde toevoeging aan het tweede lid van art. 119 
en het nieuwe art. 119bis, niet voorgesteld, omdat aan ))de weduwe 
of de erfgenamen", gelijk bv. ook een concessionaris of dergelijke, 
indien zij zich ter verificatie aanmerden , zelve als schuldeischers op-

op wie art. 119, tweede lid van toepassing is. 
Eindelijk moet dan nog aan art. 120 [121] als nieuw tweede lid 

worden toegevoegd : 
"De schuldvorderingen, van welke de curator de beëediging heeft 

gevorderd, ' worden voorwaardelijk toegelaten, totdat door het al of 
niet afleggen van den eed, op den bij het tweede lid van art. 119bis 
bedoelden tijd, over hare toelating definitief zal zijn beslist." 

Eerste lid. De schuldeischer is niet verplicht ter vergadering aanwezig 
te zijn. Is hij, indien hij afwezig is, bevoegd .schriftelijk de hier bedoelde 
vragen en betwisting te doen? Sommigen zouden het wenschel\ik achten; 
immers voor zijne afwezigheid kunnen geldige redenen zijn aan te voe-
ren, terwijl het toch van belang kan zijn, dat hij het recht hebbe te 
handelen, als hier is voorgeschreven. A nderen meenden, dat hij, die 
eene schuldvordering wilde bestrijden, persoonlijk of bij gemachtigde 
tegenwoordig moest zijn. De algemeene vergadering immers strekt ook, 
om dergelijke geschillen zoo mogelijk uit den weg te ruimen. 
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Derde lid. Kan deze verdaging slechts éénmaal plaats hebben, zoodat 
hier van een laatsten en fatalen termijn sprake is 'I Zoo ja, dan achtte 
men de gelegenheid tot het onderzoek der schuldvorderingen te beperkt 
en zou de voorkeur geven aan een uitstel, dat telkens met acht dagen 
verlengd kan worden. De mogelijkheid kan toch bestaan, dat de gefail· 
leerde voortvluchtig is en men geene boeken vindt, of dat andere oor-
zaken een langdurig onderzoek noodig maken. 

-' 
Eerste lid. In plaats van de woorden )lof den beweerden voorrang" 

wordt gelezen: » , den beweerden voorrang of het beweerde recht 
van terughouding". 

Juist om bezwaren en grieven te bespreken en zoo mogelijk ge-
schillen uit den weg te ruimen, dient de verificatievergadering, gelijk 
te recht in het Verslag wordt opgemerkt. Dit doel is niet te bel'ei-
ken, wanneer hij, die bezwaren tegen eene ingediende vordering iu 
het midden wenscht te brengen, noch persoonlijk, noch bij gemach-
tigde tegenwoordig is. Hij, die, zij het ook om geldige redenen, af-
wezig is, kan een gemachtigde ter vergadering zenden. 

Derde lid. Er is overwegend bezwaar tegen het geven van vrijheid, 
om de vergadering ad infinitum uit te stellen, of, wat daarmede 
gelijk staat, om zonder eenige beperking de vergadering telkens op-
nieuw uit te stellen. De ondervinding leert, dat de voornaamste 
oorzaak, waarom men zoo vaak niet gereed is met zijne bewijsstuk-
ken als anderszins , eefll'oudig is gelegen in de mogelijkheid van uit-
stel; men laat het er op aankomen; el' kan immers altijd uitstel 
verleend worden. 

Voor het geval , dat de gefailleerde voortvluchtig is, er geen boeken 
zijn of om andere redenen het onderzoek naar de deugdelijkheid der 
vorderingen veel tijd zal kosten, zal de rechter-commissaris daarop 
te letten hebben bij de bepaling van den dag voor de verificatiever-
gadering. Reden , om deze telkens uit te stellen, behoeft dáárin niet 
te zijn gelegen. Het stelsel van het ontwerp, slechts ééne verificatie-
vergadering, zou geheel verloren gaan , indien deze ééne verificatie-

tot een onbepaald aantal voortgezette vergaderingen kon 
UltdlJen. 

De Commissie maakte bezwaar 
tegen de bepaling van het eerste lid 
van art. 119bis, aangezien haars in-
ziens daardoor bij v. uitgesloten zou 
worden de bevoegdheid om de be-
ëediging van het bedrag eener vor-
dering, bijv. het bedrag van in re-
kening gebrachte werkloonen, gele-
verde materialen enz. te verlangen. 
De Minister daarentegen meende, dat 
de bepaling dit volkomen toeliet en 
uit een juridiek oogpunt noodig is. Uit 
de aanvulling, in het tweede lid van 
art. 119 aang'ebracht, bleek echter, 
volgens het gevoelen van de Com-
missie, voldoende, dat niet gevor-
derd kan worden, de juridische 
deugdelijkheid der schuld ORder eede 
te bevestigen. In verband met dat 
gevoelen en onder erkenning, dat 
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het nu bestaande goed gewerkt heeft, 
maakte de Minister geen bezwaar, 
het eerste lid van art. 119lJis terug 
te nemen. 

Maat' dan scheen hem opnieuw 
noodig eene bijvoeging, althans met 
opzicht tot het geval, dat de oor-
spronkelijke crediteur 'was overleden, 
omdat men in zulk een geval van 
den erfgenaam ook den eed moet 
kunnen afnemen, dat hij te goeder 
trouw meent, dat de schuld aldus 
bestaat en onvoldaan is. De Minister 
verklaarde zich genegen, om, indien 
de Commissie dergelijke bij voeging 
voorstelde zich alsdan bij haren 
wensch neder te leggen en de ver-
langde redactie in ol'erweging te 
zullen nemen. Dien ten gevolge werd 
aan de hand gedaan, het tweede lid 
van art. 119 aan te vullen met het 
volgende voorschrift: 

»Indien de oorspronkelijke schuld-
eischer overleden is, zullen de recht-
hebbenden onder eede moeten ver-
klaren, dat zij te goeder trouw ge-
looven, de schuld bestaat en 
onvoldaan IS • 

De Minister verklaarde alsnu het 
eerste lid van art. 119bis te zullen 
laten vervallen en alsdan den aan-
vang van dat artikel te doen luiden: 
»De eed, bedoeld in het tweede lid 
van het vorige artikel, wordt in per-
soon" enz. 

G. O. artt. 119 en 120 = artt. 119 en 120 der wet, behalve dat in 
art. 120 in plaats van »gemachtigde" werd gelezen »gevolmachtigde", 
welke wijziging in overleg met de Regeering werd aangebracht op 
stel der Commissie van Voorbereiding van 27 April 1893. 

Artikel 112. 
De vorderingen, welke niet betwist worden, worden overge-

bracht op eene in het proces-verbaal op te nemen lîjst van er-
kende schuldeischers. Op het papier aan order en aan toonder 
wordt door den curator de erkenning aangeteekend. 

De schuldvorderingen, van welke de curator de beëediging 
beeft gevorderd, worden voorwaardelijk toegelaten, totdat door 
bet al of niet afleggen van den eed, op den bij het eerste lid 
van artikel 120 bedoelden tijd, over hare toelating definitief 
zal zijn beslist. 



VERIFICATIE DER VORDERINGEN. Art. 121. 97 

Het proces-verbaal der vergadering wordt ouderteekend door 
den rechter-commissaris en den griffier. 

De in het proces-verbaal der vergadering opgeteekende erken-
. uing eener vordering heeft in het faillissement kracht van ge-
wijsde zaak. Alleen op grond van bedrog kan de curator ver-
nietiging.,.daarvan vorderen. 

o R. O. Art. 120 (120). De vorderingen, welke niet betwist worden, 
worden overgebracht op eene in het proces-verhaal op te nemen 
lijst van erkende schuldeischers. De ingezonden rekeningen en 
verklaringen worden aan ,het proces-verbaal der vergadering ge-
hecht. Op het papier aan order en aan toonder wordt door den 
curator de erkenning aangeteekend. 

Het proces-verbaal der vergadering wordt onderteekend door 
den rechter-commissaris en den griffier. 

Art. 121 (121). De in het proces-verbaal der vergadering opge-
teekende erkenning eener vordering heeft in het faillissement kracht 
van gewijsde zaak. Alleen op grond van bedrog kan de curator 
vernietiging daarvan vorderen. 

lIemorie van Toelichting. 
Art. 120. Aanteekening der erkenning op papier aan order en toonder 

is gewenscht, omdat dit papier bestemd is om verhandeld te worden, 
en, wat het toonderpapier betreft, ook noodzakelijk met het oog op ar-
tikel 134 van het Ontwerp. 

A1,t. 121. Het ontbreken van elke bepaling omtrent de rechtskracht 
der gedane erkenning heeft daaromtrent tw,ifel doen rijzen '), welke 
door het Ontwerp in dien zin wordt opgelost, dat de erkenning met 
een rechterlijk gewijsde gelijk gesteld wordt. De erkenning toch dient 
oI:Q. de . rechten der .. schuldeischers in het faillissement onherroepelijk 
vast têsféllen. Als · 'eenigen grond voor de vernietiging laat het Ontwerp 
bedróg toe; waaruit tevens de niet-toepasselijkheid der bepalingen om-
trent verzet door derden en request civiel blijkt. 

I) Mr. KrsT, t. a. p., bI. 123: "de beslissing op de verificatie gevallen is onherroe-
pelijk" . DIEPHUIS, t. a. p., bI. 303; HOLTIUs, t. a. p., bI. 320 vlg.; VAN OSENBRUGGEN, 
bI. 144. Volgens v. GOOR, bI. 138 vlg., vestigt de erkenning eene obligatio qnasi ex 
contractu tusschen den toegelaten schuldeischer en de en medeschuldeischers; 
hij acht dus art. 1485 jO. art. 1488 B. W. toepassehJk. Daarentegen wü hiJ !U Jure 
cODstituendo alleen vernietiging wegens bedrog, zie bI. 168. Rb. den Bosch, 30 J um 
1841, W. nO. 385, beschouwt de erkenning niet als onherroepelijk; de deugdelijkheid 
der vordering kan desniettegenstaande door de liquidatenrs worden betwist. 

Volgens de jurisprudentie van het Fransche Hof van Cassatie kan tegen de erken-
ning eener schuldvordering in het faillisqement door geen rechtsmiddel worden opge-
komen tenzij ,des manoeuvres fUlldulellses ou la, force majeure ont empêché de 

1a LYON-CAEN et RENAuLT, Pdcis de droit commercial, 11, nO. 2867. 
Volgens BÉDARRLDE, Traité des faillites et banqueroutes, nO. 443bis, kan de betwis-
ting gesch.ieden tot- op de sluiting van het proces-verbaal van verIficatie. Verg. voorts 
BRAvARD-VEYRIÈREs, Traité des faillites et des banqueroutes nt. 4 van DÉMANGEAT 
op bI. 351. 

II 7 
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Advies van den Raad van State. 
AI,t. 120. Hel heeft de aandacht 

van den Raad van State getrokke'n, 
dat hier niets bepaald is, betref-
fende onderteekening van het pro-
ces-verbaal van verificatie. Naar den 
Raad voorkomt, zal moeten worden 
voorgeschreven, dat dit proces-ver-
baal door den rechter-commissaris 
en den curator moet worden onder-
teekend , alsmede door den griffier, 
doorwien het zal hehooren opge-
maakt te worden. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 120. Aan de opmerking van 

den Raad van State is althans groo-
tendeels door toevoeging van een 
nieuw lid aan het artikel gevolg 
gegeven. Ondel'teekening van het 
proces-verbaal door den curator ' 
schijnt evenmin noodig als door 
de schuldeischers. Notulen van eene 
vergadering, hier het proces-ver-
baal, worden in den regel getee-
kend door den voorzitter, hier den 
rechter-commissaris en door den 
secretaris, hier den griffier. Ook 
hier schijnt dit voldoende. 

[Zie voorts op art.. 82, hiervoor bI. 401. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 120. Eerste lid. Men had groot bezwaar, dat al de hierbedoelde 

rekeningen en verklaringen aan het proces-verbaal zouden worden ge-
hecht. Dit stuk zou in vele gevallen een ontzaglijken omvang kunnen 
verkrijgen, zonder dat daardoor veel nut werd verworven. , 

Tweede lid. Men vroeg, met verwijzing naar het aangeteekende bij 
art. 107 1107, hiervoor bI. 71], of het hierbedóelde proces-verbaal niet 
kosteloos ter griffie werd nedergelegd. 

Eerste lid. Omdat men het bezwaar )groot" acht, en de zaak van 
niet veel gewicht is, zal de tweede zinsnede: »De ingezonden reke-
ningen .... gehecht" vervallen. 

Omtrent het nieuwe tweede lid , zie het antwoord op art. 119 
L 119, hiervoor bI. 94]-

Tweede lid (nu derde lid). Zie bij art. 137 [1371. 

Art. 121. »Gewijsde zaak". Wordt het in het proces-verbaal opgetee-
kende betreffende het recht van voorrang ook daardoor onherroepelijk 
vastgesteld '! 

Verscheidene leden konden zich niet vereenigen met de bepaling, dat 
alleen door den curator en uitsluitend op grond van bedrog vernietiging 
kon worden gevraagd van het hierbedoelde proces-verbaal, dat ook later 
bewijskracht heeft en voor dagvaarding geldt '). Het kan toch voorko-
men, Of, dat de griffier zich heeft vergist in het opmaken daarvan, àf 
wel, dat een crediteur heeft verzuimd bijv. een privilege op te geven. 
Wenschelijk scheen het derhalve, dat het proces-verbaal aan het eind 
der vergadering door den griffier werd voorgelezen, en door de aanwe-
zige crediteuren geteekend en hun bovendien de bevoegdheid werd ge-
schonken, binnen acht dagen na de vergadering bij de rechtbank daar-
tegen op te komen. Andere leden echter meenden, dat verzuimen, door 
de crediteuren gepleegd, voor hunne rekening behoorden te komen, en 
derhalve met evengenoemde voorlezing kon worden volstaan. Hiertegen 
werd echter wederom opgemerkt, dat alsdan de tegenwoordigheid der 

I) Vgl. vonnis Rechtbank 's-Gravenhage, 14 Januari 1890, Magazijn van Handels-
recht 1890, bladz. 171; vonnis Rechtbank Amsterdam, 23 Mei 1890, ibidem 1891, 
bladz. 138. 
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crediteuren, om voor hunne belangen te waken, verplichtend zou wor-
den, wat de Regeering juist in dit wetsontwerp had willen vermijden. 
Eene regeling in den geest van art. 149 [149] kwam daarom gewenscht 
voor. 

Ook het recht van voorrang wordt onherroepelijk vastgesteld, want 
ook daarover wordt beslist; de vordering toch wordt erkend als eene 
bevoorJ;echte, door pand gedekte, enz. 

Dat de griffier zich kan vergissen is geene afdoende bedenking; 
vergissingen kunnen altijd plaats hebben; uit dien hoofde zou men 
nimmer aan eenige authentieke akte bewijskracht kunnen toekennen. 
De geheele voorbereiding der zaak; de lijsten van art. 112 [112], 
waarop ieder schuldeischer controle kan uitoefenen (art. 114 (1141); 
de voorlezing door den rechter-commissaris , even zoo vele waar-
borgen voor eene juiste opteekening. Dat een schuldeischer kan ver':' 
zuimen bijv. een privilege op' te geven, mag nog minder wegen. Dit 
verzuim behoort dan voor zIjne rekening te komen, te eerder, omdat 
art. 114 [114] en daarna art. 119 [119] hem in de gelegenheid stellen, 
zijne opgave te controleeren. 

Voorlezing van het proces-verbaal, indien althans geen akkoord 
wordt voorgesteld (zie art. 148 [148]), zal geenerlei nut hebben; 
vergelijking met de door den curator opgemaakte lijsten en met de 
ingezonden rekeningen en verIdaringen zal meer baten, maar dit, of 
een ander misschien nog beter middel van controle, zal elk voor-
zichtig ambtenaar uit zich zeI ven aanwenden. Welke waarborg gele-
gen is in onderteeki'ming door de aanwezige schuldeischers, is niet 
duidelijk. 

De bepaling van art. 149 [149] zou niet op hare plaats zijn. Daar 
heeft de rechter eene berekening te maken; daarvan kan 
worden gevraagd, als uit de stukken zelve blijkt, dat oe berekening 
foutief was. Hier heeft de griffier slechts te constateeren , juist op te 
teek enen , wat te zijnen overstaan geschiedt; hetzelfde te doen, wat 
ieder openbaar ambtenaar doet, die een proces-verbaal, bijv. van een 
openbaren verkoop, opmaakt. Ook daartegen kan men alleen op-
komen op grond van valschheid. 

Ten slotte zij nog op tweeërlei gewezen. In de eerste plaats hierop, 
dat de schuldeischer, indien hij voor een te laag bedrag wordt geve-
rifieerd, de eenige vergissing , die te zijnen nadeele zou kunnen voor-
komen, altijd nog verificatie kan vragen voor het ontbrekende . 

. In de tweede plaats, dat het stelsel van het ontwerp, dat de verI-
ficatie ieders vorderingsrecht onherroepelijk vaststelt, volstrekt geene 
nieuwigheid is, maar dit ook nu reeds door nagenoeg alle schrijvers 
wordt aangenomen, hoewel de verificatie tegenwoordig niet zoo deug-
delijk wordt voorbereid , als naar de bepalingen van het ontwerp het 
geval zal zij n. 

G. O. art. 121 = art. 121 der wet. 

Artikel 122. 
De rechter-commissaris verwijst, in geval van betwisting, de 

partijen, zoo hij ze niet kan vereenigen , en voor zoover het 
geschil niet reeds aanhangig is, naar eene door hem te bepalen 
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terechtzitting van de rechtbank, zonder dat daartoe eene dag-
vaarding wordt vereischt. 

De procureurs, die voor partijen optreden, verklaren dit bij 
de oproeping der zaak ter terechtzitting. 

De zaak wordt summier behandeld. 
Verschijnt de schuldeischer, die de ve.dficatievraagt ,op",de 

bepaalde terechtzitting niet, dan wordt hij geacht zijne aanvrage 
te hebben ingetrokken; verschijnt hij, die de betwisting doet, 
niet, dan wordt hij geacht de betwisting te laten varèn en er· 
kent de rechter de vordering. 

Schuldeischers, die ter verificatie-vergadering geene betwisting 
hebben gedaan, kunnen in het geding zich niet voegeiî- îïoch 
tusschenkomen. 

O. R. O. Art. 122 (122) = art. 122 , al. 1 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 122. De Rechter-Commissaris verwijst de partijen, in geval van 

betwisting eener \'ordering, naar de rechtbank , waar het 
als een gewoon geding gevoerd zal worden. De instelling. eener 
dere,. meer eenvoudige procedure, zooals het Ontwerp die kent biJ de 
faillietverklaring, de homologatie van een akkoord en het verzet tegen 
de uitdeelingslijsten, wordt voor renvooi-processen door niets gerecht-
vaardigd. Bij de faillietverklaring geldt het meestal alleen het constatee-
ren van een en feitelijken t.oestand, bij de homologatie van een akkoord 
het verleenen van rechterlijke goedkeuring buiten contradictoir geding, 
bij het verzet tegen eene uitdeelingslijst eene quaestie van berekening, 
daar ieders ' recht dan reeds vaststaat, - het renvooi-proces daarentegen 
loopt over de vraag of een vorderingsrecht (tegen den gefailleerde) al of 
niet aanwezig is , dezelfde vraag waarover in elk gewoon geding de strijd 
loopt, en die volmaakt dezelfde instructie en bewijsvoering vordert, hetzij 
ze in het faillissement des debiteurs rijst of .-laarbuiten. Het onderwerp 
van het renvooi-proces vertoont geen eigenaardig karakter , zooals de meeste 
vragen welke onmiddellijk met het faillissement samenhangen en in den 
loop daarvan aanleiding kunnen geven tot rechterlijke beslissing. 

Eene bepaling als die van ar tikel 504 Code de Comm. belg. is om deze 
redenen in het Ontwerp niet opgenomen. De behandeling' van de renvooi-
processen als gewone rechtsgedingen is trouwens geheel in overeenstem-
ming met de bestaande practijk; het tweede lid van artikel 834 Wetboek 
van Koophandel, waarin beslissing van alle verificatie-geschillen zooveel 
mogelijk bij een en hetzelfde vonnis wordt bevolen, wordt dan ook zeI-
den ot nooit toegepast '). . 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
LAlgemeene Beschouwingen. IV. Onvolledigheid van het ontwerp]. 

Tal van formeele bepalingen, welke thans in het ontwerp worden gemist, 
zullen daarin alsnog behooren te worden opgenomen. Zoo behoort het 

1) K. Ord. 134 bepaalt uitdrukkelijk dat bij betwistiug: ,Auf die Festetellun 
. .•. im ordentlichen Vetfahren Klage zu erheben (ist)". 
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renvooi-proces geregeld te worden en o. a. uitgemaakt, of de crediteur-
vreemdeling cautie moet stellen; of er verstek gaat, wanneer de eischer 
niet verschijnt; of een geverifieerde, of niet-geverifieerde, crediteur mag 
intervenieeren; of de curator ook in het geding moet opgeroepen wor-
den, wanneer hij de vordering niet betwist heeft; of de verwijzing com-

. petentie vestigt, en hoe de procureurstelling moet plaats hebben '). 

Wat "'de hier genoemde punten betreft mag worden opgemerkt, 
dat het ontwerp geene aanleiding geeft tot de meening , dat de cu-
rator in het geding zou moeten worden opgeroepen, wanneer hij de 
vordering niet heeft betwist; immers art. 834 Wetboek van Koop-
handel is in het ontwerp niet overgenomen. Voorts bl\ikt uit art. 122 
vol(l.oende, dat de verwijzing competentie vestigt, daar het anders 
geen zin zoude hebben de partijen te verwijzen naar eene terecht-
zitting van de rechtbank, waartoe de rechter-commissaris hehoort ') . 

. De cautiestelling van den crediteur-vreemdeling blijft onderworpen 
aan hetgeen daaromtrent in het algemeen is of wordt bepaald; voor 
eene afwijking bestaat in dit bijzonder geval geen reden. 

Deze punten behoeven dus geene wettelijke voorziening. 
Wat het verder ter sprake gebrachte aangaat, ter regeling daarvan 

is art. 122 aan te vullen met de volgende bepalingen: 
llDe procureurs, die voor partijen optreden, verklaren dit bij de 

oproeping der zaak ter terechtzitting. 
llDe zaak wordt summier behandeld. 
))Verschijnt de schuldeischer, die de verificatie vraagt, op de be-

paalde terechtzitting niet, dan wordt hij geacht zijne aanvrage te 
hebben ingetrokken; versch\int hij, die de betwisting doet, niet, dan 
wordt hij geacht de betwisting te laten varen . 
. ll8chuldeischers, die ter verificatie geene betwisting hebben gedaan, 

kunnen in het geding zich niet voegen noch tusschen komen". 
Tot toelichting moge strekken, dat er geene·aanleiding bestaat voor 

de verificatie-gedingen bijzondere bepalingen vast te stellen, dan al-
leen voor zoo verre de aanhangigmaking door verwijzing in plaats van 
dOQr .. dagvaarding of de aard van het geschil noodzakelijk mede brengt. 

De bepaling van het eerste lid hangt samen met het aanhangig 
maken door verwijzing. 

Het derde lid sluit verstek uit, door aan de niet-verschijning alles-
.gevolgen verbinden. Verschijnt schuldeischer, 

·(he de verIficatIe vraagt, met, dan zal de tegenparhJ ontslag van de 
instantie kunnen vragen met veroordeeling van partij in de kosten 
of eenvoudig .dezaak doenro,yeeren. Verschijnt de betwister niet, de 

, schilloeischer, die de verificatie vraagt, kan de erkenning der vorde-
ring door den rechter doen uitspreken, met veroordeeling der tegen-
partij Indê kósten. 

Van de scbuldeischers mag worden gevergd, dat zij hunne bezwa-
ren en grieven tegen de verificatie eener vordering te berde brengen 
in de verificatie-vergadering, die juist wordt gehouden om hun daar-
toe de gelegenheid te geven. 

Vandaar de bepaling van het laatste lid. 

1) Vgl. Mr. E. J. ASSER, R echtsgeleerd Bijblad, lIl, bladz 22; HOLTIUS, bladz 305 ; 
LEVY, vervolg LÉON , R echtspaak enz., ad art. 825 Wetboek va.n Koopbandel , nO. 1 , 
bladz. 1\69; vonnis Rechtbank Amsterdam, 6 Maart 1891; Magazijn van H andelsrecht 
1891, bladz. 913; Mr. F. J. G. VAN TmOHT, Themis 1887, bladz. 67 e.v. 

Volgens het geldend recht (art. 825 Wetboek van Koophandel); ook a,lduB Lrl'-
MAN, bladz. 322 en Mr. C. D. ASSER C. s. ad articulum. 
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Art. 122. ))En voor zoover het geschil niet reeds aanhangig is". Kun-
nen deze woorden hier niet vervallen? Immers de artt. 26-30 [26-301 
spreken over reeds aanhangige geschillen en bepalen, dat deze niet ge-

worden 'I Men hier overigens naar het aangeteekende 
sub IV der algemeene beschouwmgen, waar er op wordt gewezen, dat, 
al neemt men met de Memorie van Toelichting aan, dat ook in het ver-
volg het renvooi-proces in hoofdzaak als een gewoon rechtsgeding moet 
worden behandeld, verschillende vragen zich in de praktijk hebben 
voorgedaan, die bij dit wetsontwerp regeling vereischen. 

Volledigheidshalve en om schijnbaren strM met art. 28 l291 te 
vermijden, mogen de aangehaalde woorden niet ontbreken. 

Over de aanvulling van art. 122, zie hierboven onder IV der AI-
gememie Beschouwingen. 

Art. 122. Nieuw vierde Ud. 

Door de Commissie werd de vraag 
gesteld, op welke w\ize de na ren-
vooi goedgekeurde vordering op de 
lijst der erkende schuldeischers wordt 
gebracht; eene moeilijkheid, die zich 
ook onder de tegenwoordige wet som-
wijlen voordoet '). De Minister was 
bereid, naar aanleiding dezer vraag 
het vierde lid van dit artikel aan te 
vullen met de woorden ))en erkent 
de rechter de vordering". Daardoor 
wordt" tevens de bedoeling duidelijk, 
dat zoo wel in dit geval, als indien 
na tegenspraak de betwisting onge-
grond verklaard wordt I het vonnis de 
erkenning bevat en dezelfde kracht 
bezit, als de erkenning ter .. 
tie-vergadering. 

[Men vergelijke ook de M. v. T. 
op art. 3 der Invoeringswet , dl. I, 
bI. 5171-

G. o. art. 122 = 'art. 122 der wet. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(21 .April 1893). 

r 

De heer SMIDT. Ministe,· van Justitie: De laatste wijziging, die dit artikel 
ondergaan heeft, is onvolledig gebleven . .Aan bet einde van het 4de lid is er , 
naar aanleiding van de besprekingen met de Commissie van Voorbereiding, bij-
gevoegd: "en erkent de rechter de vordering". In volgende artikelen wordt echter 
eene onderscheiding gemaakt tusscben "vordering" en 11 voorrang". 

Dezelfde reden nu die er toe leidde door den rechter de vordering te doen er-

') Men zie vonnis Amsterdam lil Januari 1882, 17 November 1882 (Rechtsgeleerd 
Bijblad 1882, B, bladzz. 202 en 210); Roermond 7 Januari 1892 (Ma.Qazijn van Han-
delsrecht, IV, bladz. 188); Amsterdam 17 Juni 1892 (Magazijn van Handelsrecht V, 
bladz. 7). 
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kennen, moet ook, in geval van betwisting van aen voorrang, voor den voorrang 
gelden. Het 4de lid wordt mitsdien aangevuld met de woordeu: "oiden voorrang", 
zoodat de zinsnede dan aldus luidt: "en erkent de rechter de vordering of den 
voorrang". 

De heer TRA VAGLINO, vOO/'zitter de.' Commissie van VOM'bet'eiding: De 
Commissie vefzoekt aanhouding van dit artikel. 

De heer SMIDT, Ministe1' van Justitie: Ik wensch dan nu reeds mede te dee-
len dat ook gelijke bijvoeging moet gebracht worden in de artt. 123 en 124 [123 
en 124]. zoodat aldaar in den eersten regel gelezen worde: "vordering of voor-
rang", 

(25 April 1893). 
De heer TRA V AGLINO, voorzittet· der Commissie van VoQt'be1'eiding: De 

Commissie is het in beginsel met de Regeering eens omtrent de hier voorgestelde 
wijziging; maar het gevolg van de aanneming dezer wijziging zou zijn, dat ook 
nog in verschillende andere artikelen dezelfde verandering zou moeten worden 
aangebracht. Daar nu in die andere artikelen de wijziging niet bepaald noodig 
is, wenschen wij de Regeering in overweging te geven haar ook voor deze arti-
kelen terug te nemen. 

De heer SMIDT, Minister van Justitie: Na den voorzitter der Commissie van 
Voorbereiding te hebben gehoord en naar aanleiding van een met die Commissie 
.gehouden overleg, kan ik er in komen, de in het artikel gemaakte bijvoeging 
als niet strikt noodig te beschouwen en ben ik daarom bereid deze wijziging 
terug te nemen. Onder "vordering" als nomen generis worde hier dau begrepen 
de eigenlijke schuldvordering zelve, en, tevens de voorrang en het recht van 
terughouding, dat anders ook nog speciaal zou moeten worden genoemd, Daar er, 
in verband met andere artijl:elen, waarin somtijds eene onderscheiding noodzake-
lijk was, ten deze over dit punt geen verschil van opvatting is over de zaak en 
na deze gedachtenwisseling ook geen twijfel kan bestaan, verklaar ik de wijzi-
gingen, in de zitting van Vrijdag 11. gebracht in de artt. 122, 123 en 124 weder 
terug te nemen. 

Artikel 123. 
De schuldeischer, wiens vordering betwist wordt, is tot staving 

daarvan tot geen nader of meerder bewijs gehouden, dan hij 
tegen den gefailleerde zelf zoude moeten leveren. 

O. R. O. Art. 123 (123) = art. 123 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 123. Het ontbreken in het Wetboek van Koophandel een er bepa-

ling, als de hier voorgedragene , heeft tot tal van tegenstr,idige beslis-
singen, vooral waar het de toepassing gold van artikel 1917 Burgerlijk 
Wetboek, aanleiding gegeven. Nu eens werd de curator of de verzetdoende 
schuldeischer als derde in den zin van artikel 1917 beschouwd. dan we-
der niet. 
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Wanneer men in het oog houdt, dat de verificatie uitsluitend dient 
om te constateeren , welke vorderingsrechten ieder der schuldeischers 
tegen den boedel heeft, dat is tegen den gefailleerde, op het oogenblik 
der faillietverk laring, kon doen gelden; dat de getailleerde gedurende 
het faillissement steeds debiteur en eigenaar van den boedel blijft; dat 
de . curator of schuldeischel' , die verzet doet geen andere rfchten dan 
die van den gefailleerde geldend maakt 1), zij het ook ten bate der ver-
eenigde schuldeischers; dat de vraag waarover het verificatie-verschil dus 
eigenlijk loopt, uitsluitend deze is: kan h\i. die verificatie vraagt, aan-
toonen dat zijn recht tegenover den gefailleerde vaststaat - dan kan 
men tot geen andere conclusie komen dan die welke nedergelegd is in 
het voorgesteld artikel. 

De curator, de verzetdoende schuldeischers zijn geen derden in den 
zin van artikel 1917 Burgf!rlijk Wetboek; voortaan zal daaromtrentgeeri 
twijfel meer bestaan. Er mag uitdrukkelijk op gewezen worden, dat de 
Hooge Raad gedurende ruim veertig jaren steeds in dien zin heeft be-
slist, het eerst bij arrest van 11 Dec. 1846, W. n'. 768, hel laatst bij 
dat van 19 Febr. 1886, W . n'. 5269 '). 

Uit het voorgestelde artikel mag niet worden afgeleid, dat schriftel\jke 
of mondelinge erkentenissen, door den gefailleerde na de faillietverkla-
ring gedaan, den curator zouden kunnen worden tegengeworpen. Immers 
na de faillietverklaring' kan de schuldenaar geen zijnen boedel (en dan 
ook zijne schuldeischers) bindende handelingen meer verrichten. Dit 
hoofdbeginsel van faillieten recht laat artikel 123 onaangetast. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 123. Met het beginsel , waarvan dit artikel uitgaat, en hetgeen 

tot toelichting daarvan wordt aangevoerd, kan de Raad van State zich 
wel vereenÎgen. De leer o. a. gehuldigd in het arrest van den Hoogen 
Raad van 12 Januari 1888 (W. nO. 5505) komt ook hem (althans in jure 
constituendo) de juiste voor. Toch is , naar zijn oordeel, het artikel zooals 
het thans wordt voorgedragen. aan ernstige bedenkingen onderhevig. 

gevolg er van zal namelijk zijn, dat als de gefailleerde, hetzij schrif-
telijk, hetz\j mondeling op de verificatie-vergadering eene schuldvordering 
erkend heeft, de rechtbank reeds alleen op grond dier erkenning, den 
eisch tot verificatie zal moeten toewijzen; ' immers de inschuld is dan 
bewezen door de bekentenis van den gefailleerde (art. 1960 vlg. van het 
Burgerlijk Wetboek), en de crediteUl' is »tot geen nader of meerder 
bewijs gehouden, dan hij tegen den gefailleerde zelf zoude moelen leveren". 

Tegen dit ongewenscht grwolg is - - -
alleen te waken, aan cu- Rapport aan de Koningin-Regentes. 
rator en den schuldelscher, dIe de 
vordering betwist, het recht te ge- Aj,t. 123. Dal de voorgestelde be-

I) Verg. hierboven bI. 8 [men zie op art. 25. dL I bI. 371]. 
') De Hooge Raad had telkens te oordeelen over de vraag of de curator al dan niet 

een derde is in den zin van art. 1917 B. W. Dat de schuldeiAcher, die eene vordering 
betwist , op dat artikel evenmin beroep kan doen, werd beslist in de juist gemotiveerde 
vonnissen der rb. te Rotterdam dd. 7 Febr. 1877 , W. no. 4079 . en dei rb. te Am-
sterdam , dd . 17 April 1884 (P. v. J. , 1884 nO. 32*). Evenzoo Hof Amsterdam, 6 Jan. 
1888 , W . n'. 5522 en Hof den Haag, 30 Nov. 1888 , W. nO. 5661 en 2 Jnni 1890, 
W. nO. 5607. Verg. in dezen zin , KIST, bI. 70 , BÉD .l.RRIDE , t. a. p ., n'. 87bis. Anders 
DE GEER, noot 2 op HOLTIUs, bI 307; DIEPHUIS . bI. 278; Mr. O. V. BELL , Het be-
wijs volgens het burg. regt, 1866 , bI. 51 vlg ; Redactie Rechtsgel. Btjbl., 1882 , B, bI. 
1\!4; Hof den Haag, 2 Mei 1887, W. n'. 5487, vernietigd bij arrest van den Hoogen 
Raad van 12 Jan. 1888, W. n'. 5505. De jurisprudentie v66r en tegen is te vinden 
bij LÉON-AsSEI\ en supplementen , ad art. 1917 B. W. en LÉON-LEVY, ad art. 813 en 
825 W. v. K. . 
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ven te bewijzen, dat deze in wer-
kelijkheid niet bestaat. 

Dies behoort. aan dit artikel te 
worden toegel'oegd : »behoudens het 
recht van den curator en van den 
betwistend en schuldeischer om de 
ongegrondheid der vordering te be-
wijzen". 

paling niet tot het door den Raad 
van State aangewezen ongewenscht 
gevolg zal leiden, en derh alve aan-
vulling van het artikel in den door 
den Raad bedoelden zin niet noodig 
is, is thans nader uiteengezet in 
de Memorie van Toelichting ad art. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 123. De vraag, of de curator al dan niet als derde moet worden 

beschouwd, werd hier nogmaals [zie op art. 25 , dl. I bI. 373 vlg.] bespro-
ken . . Door sommigen werd opgemerkt, dat de door den Boogen 
Raad sinds meer dan veertig jaren gevolgde jurisprudentie geene reden 
mocht zijn, om het huns inziens vicieus beginsel, in dit artikel neder-
gelegd , te erkennen. Niet alleen de curator zal in he! vervolg geen derde 
meer zijn in den zin van art. 1917 Burgerlijk Wetboek; volgens de Me-
morie van Toelichting zijn ook ele verzetdoende geen derden 
meer. De partij dus , die haar belang stelt tegenover het belang van den 
boedel, hetzij deze vertegenwoordigd heette door den schuhlenaar, hetzij 
door de gezamenlijke sch uld eischers , kan niet langer als derde optreden. 
Haar belang, dat rechtstreeks staat tegenover dat van den boedel, zal 
geacht worden met dit laatste samen te vallen. De onjuistheid van deze 
opvatting nu moet tp.rstond . blijken, en de vraag rijst dan ook , of alleen 
ter wille van de moeilijkheden , die uit de toepasselijkheid van art. 1917 
Burgerlijk Wetboek op ter verificatie ingediende vorderingen voortsprui-
ten kunnen , het recht aldus is verkracht. Men zou het willen aannemen; 
de toelichting bij dit artikel is althans gebrekkig genoeg, en zelfs de toe-
lichting bij de beschouwingen van algemeenen aard niet de op-
vatting, op bladz. 73 der Memorie van Toelichting L zie hiervóór I geschreven. 

Maar buitendien is de toepassing van het hier aangenomen beginsel 
voor de belangen van den boedel hoogst onbillijk. Gefingeerde vorderin-
gen zullen toegelaten moeten worelen; hare betwisting zal in den regel 
geen voordeel opleveren. Indien slechts de gefai lleerde de juistheid der 
vordering erkend heeft, zal de curator, zullen de schuldeischers mede 
gehouden zijn de juisth eid te erkennen. Zijn, vroeg men , op die wijze 
de belangen der gezamenlijl!e sch uld eischers gewaarborgd? Een beroep 
op de artikelen van het wetsontwerp, die op de nietigverklaring van 
vorderingen betrekking hebben ; een beroep op de Pauliana; een beroep 
op art. 344 Wetboek van Strafrecht; de bevoegdheid tot eedsoplegging , 
zijn weinig ter zake dienende. Het bewijs, dat malversatie gepleegd is , 
valt zelden gemakkelijk te leveren; de curator zal weerloos staan tegen-
over kwade praktijken, die strijdig zijn met het grootste belang, dat hij 
behartigen moet : het belang namelijk van den boedel. 

Door twee middelen vooral, werd verder opgemerkt, zal de faill iet zijne 
crediteuren langs den in art. 123 aangewezen weg kunnen benadeelen: 
door overlegging van eenp. verdichte schuldbekentenis door een familielid, 
en door den boeelel of een gedeelte daarvan niet als hem toebehoorende, 
maar als ter leen of in huur ontvangen, voor te stellen. Immers het 
voorschrift van art. 123 is niet alleen toepasselijk op de verificatie-I'er-
gadering , maar beheerscht de geheele rechtsverhouding van den curator 
in het faillissementsproces. Onder de thans vigeerende wetsbepalingen is 
nog twijfel geoorloofd, of vorderingen van dien aard erkend zullen wor-
den. Art. 123 van het ontwerp daarentegen verschaft den failliet voortaan 
de gelegenheid , de belangen van den boedel te benadeelen en wijst hem 
den weg , hoe hij zijne positie voor een goed deel ten koste zijner schuld-
eischers kan redden. 



106 Art. 123. STAVING EENER BETWISTE VORDERING. 

Trouwens, de Staatscommissie is haar eigen stelsel zelfs niet getrouw 
gebleven. Het ontwerp legt ol? enkele punten hiervan getuigenis af; vooral 
is dit duidelijk in art. 55 [551, waar de schuldenaar van den gefailleerde, 
die zich op compensatie beroept, gehouden is aannemel\j k te maken, 
dat hij op het oogenblik der faillietverklaring eigenaar was van het or-
der- of toonderpapier. In dit geval dus l(an de schuldenaar, die tevens 
schuldeischer is , in zijne laatste hoedanigheid niet volstaan met een be-
roep op het getuigenis van den gefailleerde; hij zal zijne verklaring- ook 
aannemelijk moeten maken, en gelukt hem dit niet, dan zal de schuld-
vergelijking niet plaats kunnen vinden. 

Anderen achtten eene goede oplossing ten deze onmogelijk bij onze 
gebrekkige bewijstheorie, zooals die in het Burgerlijk Wetboek is vervat. 
Hiertegen werd aangevoerd, dat, zoo al de opmerking juist is, het moei-
lijk aanging, bij deze gelegenheid wijzigingen in evengenoemd Wetboek 
aan te brengen. 

,Aan hen, die zich met het in het ontwerp aangenomen stelsel niet 
konden vereenigen , werd het navolgende opgemerkt. Het faillissement 
is een beslag op den boedel. Dat beslag is gelegd ten behoeve van de 
gezamenlijke schuldeischers, maar intusschen blijft de gefailleerde eigenaar 
van het in beslag genomen vermogen. Het recht van executie wordt niet 
gegund aan iederen schuldeischer individueel, noch aan allen gezamen-
lijk , want in dit geval zouden zij zelven hunnen vertegenwoordiger 
kiezen, maar dat recht verkrijgt een rechterlijke uitspraak aangewe-
zen persoon, die daardoor vanzelf geroepen wordt hunne belangen te 
vertegenwoordigen. Maar wordt de vereffening aan hem opgedragen, dan 
is hij tevens de persoon, die het vermogen van den gefailleerde moet 
beheeren. De curator neemt het beheer van den gefailleerde over en is 
dus ook de aangewezen vertegenwoordig'er van dezen, voor zoo ver het 
belang van den boedel daarbij betrokken is; den boedel, waarvan voor-
zichtige vereffening de posi tie van den schuldenaar nog zooveel mogelijk zal 
redden. Hem, de plaats van derde aan te wijzen ware geheel in strijd met de 
eigenaardige verhouding, die er tusschen hem en de twee partijen bestaat. 

De t.heoretische beschouwing omtrent het rechtskarakter van den cu-
rator zou weinig ter zake doen, indien daaruit op grond van het voor-
schrift van art. 1917 Burgerlijk Wetboek niet gewichtige gevolgen konden 
afgeleid worden. Door den curator als derde voor te stellen zou elke niet 
behoorlijk geregistreerde onderhandsche akte als waardeloos ter zijde 
moeten worden gelegd. Het faillissementsbeslag zou dan tot onvermijde-
lijk gevolg hebben , dat een aantal rechtmatige schuldvorderingen, die 
men in het gewone maatschappelijk verkeer nooit doet registreeren, 
eenvoudig als scheurpapier zouden worden behandeld. Ofschoon er een, 
schriftelijk bewijs voor het bestaan der schuld wordt vertoond, zou een 
beroep op een wetsartikel , dat geen essentieel voorschrift bevat, waarvan 
de wettigheid van het schriftelijk bewijs afhangt, dat bewijs te niet 
doen. En waarom? Omdat in enkele gevallen dat niet te 
goeder trouw kon zijn opgemaakt. Om bedriegelijke handelingen onmo-
gelijk t.e maken, zou men door eene belangrijke categorie van schuld-
vorderingen de pen willen halen ten nadeele van pretentiën, geheel te 
goeder trouw bestaande. 

Bestond het voorschrift, vervat in art. 1917 Burgerlijk Wetboek, niet, 
het schriftelijk bewijs voor het bestaan van vorderingen tegen den gefail-
leerde zou in de eerste plaats als bewijs mogen gelden, en slechts dan 
op goede gronden te betwisten zijn , indien het tegenbewijs werd gele-
verd, dat de schuld met een bedriegelijk oogmerk was in het leven 
geroepen, Bedrog nu is niet te hewijzen; verbetering en zoo noodig 
verscherping van de wetsbepalingen daartegen kan noodig zijn, maar 
hierin is dan ook het eenige wapen te zoeken. Men moge het veelvuldig 
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voorkomen van bedriegelijke handelingen betreuren, dit is geene reden 
voor rechtsv.erkrachtin.g, .. zoude worden het 
stellen van leder schnftehJk bewIJs, dat met aan eene fiscale formaliteit 
voldoet. Buitendien is in de praktijk gebleken, dat, juist waar opzettelijk 
benadeeling of bedrog wordt bedoeld , de bewijsstukken bij tijds worden 
gerêgistreerd, en de bezitters daardoor een proefhoudend middel vonden 
om het nut van--de theorie, die den curator als derde beschouwt, geheel 
verloren te doen gaan. 

Welke zonderlinge stelling de curator zou innemen, indien hij als derde 
werd beschouwd, kan blijken uit de bij art. 31 131, dl. I bI. 391] gemaakte 
opmerkingen, waar men hem m et eene feitelijk despotieke macht bij de 
beslissing van de voor den boedel meest gewichtige vorderingsgeschiilen 
wil bekleeden. Het stelsel van hen, die den curator als beschouwd 
willen zien, geeft .?nwillekeurig eElne sanctie aan het misbruik, dat van 
art. 1917 BurgerliJk Wetboek kan worden gemaakt. Daarenboven werd 
er op gewezen, dat in geval van onder curateele stelling wegens ver-
kwisting de curator ·toch evenmin als derde te beschou wen is, waartegen 
de daarop gemaakte opmerking, dat. de curand us niet sui juris , de ge-
faill eerde zulks wel is , niets kan afdoen. Tegen I{ wade praktijken, die 
bij aanneming van het beginsel van art. 123 konden voorkomen, wordt, 
meenden deze leden, grootendeels door art. 344, 20., Wetboek van Straf-
recht gewaakt. 

Hoe dit een en ander ook zijn mocht, men meende dat ook in het 
van het ontwerp met de eenvoudige bepaling van art. 123 niet 

kon worden volstaan. Zal de schuldeischcrtot geen nader of meerder 
bewijs gehouden zijn, dan hij tegen den gefaill eerde zeI ven zoude moe-
ten leveren, dan is het de vraag , wat geschieden moet, indien de eischer 
een beslissend en eed opdraagt of een verhoor op vraagpunten verzoekt. 
Tegenover den curator zou hem dit weinig baten. Zal art. '123 waarheid 
zijn, dan zou de {?:efailleerde het verhoor' moeten ondergaan of den eed 
moeten afleggen. Kan de rechter ook aan den gefailleerde een supple-
toiren eed opleggen 'I Zoo neen - omdat deze (?:een partij in lite is -
wat blijft er dan van art. '123, voor dit geval ? En voor het geval de 
curator reconventioneel ageert, zal dan ook voor den schuldeischel' tot 
afwering der reconventioneele vordering het beginsel van art. 123 moeten 
gelden'! Wil het ontwerp Elit beginsel werkelijk gehuldigd zien, dan 
ware het noodzakelijk de gevolgen na te gaan en te regelen. Nu werd 
wel erkend, dat in het laatste lid der Memorie van Toelichting op dit 
artikel eene poging is gewaagd om de werking van art. 123 te beper-
ken, maar afgescheiden van de vraag , of die poging geslaagd is en of 
dit dan niet in het ontwerp zelf had behooren opgenomen te worden, 
werd er de aandacht op gevestigd, dat het in is met het bepaalde 
hij art. 32 [321. Men vergelijke voorts het naar aanleiding van laatst-
genoemd artikel in het Verslag aangeteekende ') , [zie dl. I bI. 393]. 

De beschouwingen van hen, die het artikel verdedigden, worden 
juist geacht. Jn het betoog van de leden, die eene andere meening 
waren toegedaan, komen buitendien onjuistheden voor. Zoo wordt 
gezegd: ))de dus, die haar belang stelt tegenover het belang 
van den boedel, kan niet langer als de.rde optreden". Deze voorstel-
ling berust op eene verwarring. Volgens het ontwerp kan degene, 
wiens belang identiek is met dat van dfm boedel (immers de curator 
of de betwistende schuldeischel') , tegenover de verificatie vragende 

niet meer als derde optreden. ))Haar belang, dat recht-

1) Mr. A. TAK. De recht8ve:rhouding van den curator in het faillis sement 1889. 
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streeks staat tegenover dat van den boedel, zal geacht worden met 
dit laatste samen te vaUen", heet het verder. Dit uitgangspunt 'van 
het betoog wordt niet begrepen en is, voor zooverre verstaanbaar, 
onjuist. Tegenstrijdige belangen worden geenszins geacht samen te 
vaÏlen; trouwens, de voorstelling, dat de belangen van de schuldei-
sehers steeds zouden staan tegenover het belang van den boêdel, 
welke hier in het Verslag wordt gegeven, berust op miskenning van 
den feitelijken toestand en moet betwist worden. 

Waar tot staving van het verwijt, dat het ontwerp aan eigen 
stelsel niet getrouw is gebleven, gewezen wordt op artikel 55 [55], 
wordt dit artikel inderdaad misverstaan. 

Zooals ook in de Memorie van Toelichting duidelijk werd uiteen-
gezet, is art. 55 gericht tegen het opkoopen van obligaties aan toon-
der, aan den vooravond van het faillissement, mitsdien tegen han-
delingen, die geheel buiten den gefailleerde om gaan, waarbij het 
getuigenis van den gefailleerde niet te pas komt en waarmede art. 
123 niets te maken heeft. 

Te dezen lette men op de praktische zijde der quaest.ie en steUe 
de vraag, of de bestrijders weloverwogen hebben, wat de gevolgen 
zuUen zijn van hun stelsel 'I AUe onderhandsche akten, van den ge-
failleerde uitgegaan vóór het faillissement, alzoo, terwijl hij het vrije 
beheer en de volle beschikking had over z\in vermogen, zouden dan 
gelijk zijn aan scheurpapier, zooals in het Verslag terecht werd op-
gemerkt. Alle schuldbekentenissen, wissels, promessen, obligaties 
(denk aan het van eene naamlooze vennootschap, die 
eene obligatie-Ieening heeft uitgegeven), quitanties enz. zouden :vaar-
deloos worden. De curator zal nagenoeg geen enl,elen schuldmscher 
behoeven te erkennen; zal al, wat in de dertig jaren, aan het fail-
lissement voorafgegaan, is betaald, opnieuw kunnen invorderen; de 
quitanties, door den gefäilleerde geteekend, zullen de betaling niet 
kunnen bewijzen. Wat meer zegt: de curator zal geen schuldeischer, 
die niet een vóór de faillietverklaring geregistreerd bewijs zijner 
schuldvordering kan toon en , mogen toelaten, zal niet de grofste on-
billijkheid en rechtsongelijkheid ontstaan. Wijst hij niet allen af, dan 
zal willekeur beslissen, wie al dan niet als schuldeischer wordt ioe-
gelaten; willekeur niet alleen, omdat het geheel van des curators 
opvatting zal afhangen, of van twee schuldeischers, die beiden eene 
schuldbekentenis of eene promesse in handen hebben, de een zal 
worden toegelaten, de ander niet, maar ook omdat. ieder schu ld ei-
seher het in zijne macht zal hebben, iederen mede-schuldeischer te 
weren. Voor misbruiken wordt aldus de deur wijd opengezet; de ge-
failleerde zal in conniventie met één schuldeischer alle schuldeischers, 
die hem niet aanstaan of hem niet beloven voor het akkoord te stem-
men, buiten het fai llissement kunnen houden. Dit zullen de prakti-
sche gevolgen zijn van het stelsel, den curator als derde te beschouwen; 
gevolgen, geheel ondragelijk, zoolang het nog gewoonte zal" zijn 
geworden, alle schriftelijke stukken, zoodra zij zijn opgemaakt; alle 
schuldbekentenissen, op naam of aan order; alle quitanties; alle obli-
gaties, tijdig te doen registreeren. En waarom zou dit onuitstaanbaar 
stelsel moeten worden ingevoerd? Om geen andere reden, dan om-
dat . . . . met onderhandsche stukken bedrog gepleegd kan worden. 
Verdichte schuldbekentenissen kunnen worden overgelegd! Malversa-
ties zijn mogelijk! Alles juist en wel, maar geene reden om een stelsel 
in te voeren, vierkant in strijd met den regel, dat goede trouw on-
Ilel·steld wordt, kwade trouw bewezen moet worden. Het stelsel, dat 
de curator tegenover de een derde is, staat gelijk met 
het aannemen van een vermoeden, dat alle onderhandsche niet-gere-
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gistreerde stukken, van den gefailleerde afkomstig, verdicht zijn of 
aan bedrog hun ontstaan te danken hebben. BeIer, dan door alle 
schuldbekentenissen, wissels , promessen, quilanties, van den gefail-
leerde afkomstig , de pen te halen, is het stelsel, dat bewijs van 
bedrog vordert, alvorens dergelijke stukken waardeloos te verklaren. 
De praktijk, die, dank zij de constante jurisprudentie van den Boo-
gen Raad, met de bepaling van het ontwerp overeenstemt, heeft ook 
reeds lang ten gunste dier bepaling uitspraak gedaan. 

Ook bij nadere overweging is niet gebleken, dat het artikel wijzi-
ging behoeft. Uit hetgeen in de Memorie van Toelichting op dit ar-
tikel, aan het slot, is aangevoerd, blijkt, dat en waarom aan den 
gefailleerde geen beslissende eed kan worden opgedragen en hij ook 
niet - op vraagpunten kan worden gehoord. Het daar gezegde behoeft 
in het artikel niet uitdrukkelijk bepaald te worden, omdat het een 
uitvloeisel is van de artt. 22 L 23] vlg. en het niet wenschelijk kan 
zijn, in de wet in herhalingen te treden. Maar daardoor wordt art. 
123 geene onwaarheid. Gelijk het artikel beoogt, wordt daardoor de 
twijfel opgeheven, of de curator en de verzetdoende schuldeischel' in 
den zin van art. 1917 Burgerlijk Wetboek als derde is te beschouwen. 

Voor het geval de curator reconventioneel ageert, rust op dezen 
de bewijslast zijner vordering, terwijl art. 123 een voorschrift bevat 
omtrent. den op den schuldeischer rustenden bewijslast. Dat het bij 
art. 32 1.32] bepaalde is te beschouwen als eene alleszins gerecht-
vaardigde uitzondering op hetgeen in het slot der Memorie van Toe-
lichting ad art. 123 is aallgeteekend, wordt op afdoende wijze aan-
getoond in de Memorie van Toelichting op eerstgemeld artikel. 

G. O. art. 123 = art. 123 der wet. 

Beraadslaging van de Tweede Kamer. 
[Zie op art. 122, hiervoor bI. 103]. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Omtrent dit artikel werd in eene 

afdeeling het navolgende opgemerkt. 
Men zal dit artikel moeten lezen 

in het licht van zijne geschiedenis. 
Want zooals het is geredigeerd, 
spreekt het alléén van 
den crediteur, die eene vordering 
indient, doch niet van den veel 
besproken casus, dat een debiteur, 
aangesproken tot betaling, zich op 
een onderhandsche on geregistreerde 
kwijting, schuld vernieuwing of an-
dere schuldregeling beroept, en, 
anderdeels, schijnt het zelfs, wat 
den crediteur betreft, alleen dit te 
zeggen, dat tot staving zijner vor-
dering al die bewijzen afdoende 
zijn, welke tegen den failliet zelveu 
zouden hebben gegolden, zonder 
echter verder iets te bepalen om-
trent de netelige vraag) of, lot be-

Antwoord der Regeering. 
Tegen dit artikel werden in Mne 

afdeeling bedenkingen geopperd, 
die van andere zijde terecht wor-
den bestreden. Na hetgeen daarom-
trent ook reeds in de gewisselde 
stukken is verhandelrl. en hier niet 
behoeft te worden herhaald, alléén 
nog het volgende. 

Het is juist, dat dit wetsontwerp 
hier op stellige wijze eene uitspraak 
wenscht te geven omtrent eene tot 
dusverre hoogst betwiste rechts-
vraag. Het zou al eene zonderlinge 
wetgevingspolitiek mogen heeten, 
indien men bij het maken eener 
nieuwe wet een tot het daarin be-
handelde onderwerp betrekking 
hebbend chronisch twistpurtt) tot 
nadeel van de partijen) opzettelijk 
liet voortbestaan, om - gelUk in 
't Voorloopig Verslag »voorzichti-



110 Art. 123. STAVING EENER BETWISTE VORDERING. 

wijs dat de vordering is verkregen 
vóór het en dus mag 
mededeelen in het concurs, de on-
derhandsche titel niet overeenkom-
stig artikel 1917 Burgerlijk Wetboek 
moet vertoonen eene date certaine. 
Raadpleegt men intusschen de ge-
wisselde stukken, dan is het niet 
twijfelachtig, of men heeft aan het 
artikel eeneveel minder onschuldige 
strekking willen geven , ja, dan 
blijkt het, volgens deze leden , dat, 
wel verre van aan de jurispruden-
tie de besli'lsing over te laten. men 
op zeer stellige wijze omtrent eene 
tot dusverre hoogst betwiste rechts-
vraag heeft willen uitspraak doen. 

Hetgeen men in het artikel heeft 
willen zeggen is dit, dat, tegen-
over de dagteekening var, een van 
den failliet 'uitgegaan onderhandsch 
geschrift noch de curator, hetzij 
hij sta tegenover een debiteur, 
hetzij hij sta tegenover een credi-
teur van den boedel, noch de on-
derling elkanders vorderingen be-
twistende schuldeischers derden 
zijn in den zin van artikel 1917 
Burgerlijk Wetboek. 

De Regeering beroept zich voor 
het door haar ingenomen standpunt 
op eene veertigjarige constante ju-
risprudentie van den Hoogen Raad, 
doch dat is overdreven. Het is waar, 
de Hooge Raad besliste in 1846 dat 
men · in het concurs kon opkomen 
als crediteur, al had ook de titel 
geen dagteekening door registratie 
vóór het faillissement, en de Hooge 
Raad besliste nog eens hetzelfde 
in 1886 en in 1888, doch daartus-
schen ligt een arrest van 7 Dec. 
1883 (N. R. 135, § 30, Weekblad 
van het Recht nO. 5059) waarbij de 
Hooge Raad juist contrarie uit-
maakte, dat de crediteur, wil hij 
meedeelen in de opbrengst vaneen 
door een ander crediteur gelegd 
executoriaaL beslag, een titel moet 
kunnen vertoonen vóór dat beslag 
geregistreerd. 

Het zou dus nog te bezien hebben 
gestaan, hoe de jurisprudentie van 
den Hoogen Raad omtrent de toe-
passing van artikel 1917 Burgerlijk 
Wetboek in het concurs zich zou 
hebben ontwikkeld en gevestigd. 

ger" werd geacht - de quaestie 
aan de jurisprudentie over te laten. 
Eene beslechting dér vraag is in 
't belang van het recht en van de 
justiciabelen en dat dit ontwerp 
niet den gemakkelijken weg insloeg 
om haar voorbij te gaan, is veeleer 
eene · verdienste van den voortref-
felijken arbeid der Staatscommissie, 
die dit ontwerp voorbereidde dan 
dat dit eene weinig vleiende beje-
gening mocht doen verwachten. 

Men kan echter - dit wordt 
gaarne erkend - het met de geko-
zen beslissing niet eens zijn. Maar 
men aan vaarde dan ook de stelling, 
dat alle onderhandsche akten, 
schuldbekentenissen, wissels, ' pro-
messen, obligaties, quitanties , van 
den schuldenaar vóór zijn faillisse-
ment uitgegaan, voor scheurpapier 
kunnen en door den curator, wiL 
hij juist handelen (zie Verslag der 
Commissie van Voorbereiding I hier-
voor bI. 1081) , wel moeten ver-
klaard worden, indien zij niet wer-
den of op eene andere 
in art. 1917 Burgerlijk Wetboek 
aangewezen wijze eene zekere dag-
teekening verkregen. Eisch van 
recht is, de registratie enz. tot 
constateering van de date certaine 
te vorderen Of voor allen Of voor 
niemand. Het ontwerp kiest het 
laatste. Het recht der schuldeischers 
mag niet aan onzekerheid worden 
prijs gegeven en van het inzicht 
des curators en den goeden wil 
der mede-schuldeischers mag het 
niet afhankelijk zijn, of een schuld-
titel al dan niet een voldoend be-
wijs van vorderingsrecht zijn zal. 

De door het ontwerp gekozen 
oplossing is in overeenstemming 
met het beginsel, dat goede trouw 
ondersteld wordt. Daarom staat men 
tegenover kwade trouw (antidatee-
ring) niet weerloos: zoowp,l de cu-
rator als de schuldeischers kunnen 
beroep doen op de nietigheid van 
den titel en deze teCfenwerpen. Die 
oplossing is - zooals de Memorie van 
Toelichting, bI. 73l hiervoor bJ.104], 
vermeldt - ook in overeenstem-
ming met eene bijna vijftigjarige 
jurisprudentie van den Hoogen 
Raad, aangenomen het eerst bij 
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En wellicht ware het voorzichtiger 
geweest deze quaestie aan de j uris-
prudentie over te laten. 

Het moge waar zijn , dat ook 
eene strenge doorvoering van de 
leer der date certaine tot hoogst 
ongewenschte uitkomsten kan lei-
den. Men vergete daarbij echter 
niet, vooreerst dat eene door de 
practijk als het ware geijkte uit-
zondering ten behoeve van kwijtin-
gen uit het dagelijksch leven hij de 
auteurs en in de jurisprudentie zoo 
goed als burgerrecht heeft verkre-
gen, maar vooral dat, nu bij ons 
het evenredig obligatierecht is af-
geschaft, l·egistratie van schuld titels 
veel meer dan vroeger kan en mag 
verwacht worden en eindelijk, dat 
de heilzame bepaling van het ont-
werp omtrent de voorloopige veri-
ficatie, zooals de Regeering zelve 
te recht opmerkt, den kwaden 
prikkel der chicaneuse vorderings-
betwisting door schuldeischers weg-
neemt, zoodat , in het vervolg, de 
crediteur in den regel slechts te-
genover het onderzoek zijner vor-
dering door den curator zal komen 
te staan, doch deze, vermoedt hij 
geen knoeierij, de dagteekening del' 
onderhandsche akte niet behoeft te 
verwerpen. 

Daarentegen is het onbetwistbaar, 
dat het bij het ontwerp aangeno-
men stelsel de deur openzet voor 
de knoeierijen en nog meer, door 
de Commissie van Voorbereiding 
op bI. 99 van haar Verslag [zie 
hiervoor bI. 1081 aangewezen, en 
zulks zonder dat eenige bepaling 
van het ontwerp , ook niet die van 
de artt. 42 en 43 daartegen een 
genoegzaam tegenwicht in de schaal 
leggen. 

Tegenover deze beschouwingen 
werd van andere zijde gewezen op 
de vele moeilijkheden, welke zich 
zOllden voordoen, indien het stel-
sel door het ontwerp gehuldigd 
niet werd aangenomen. In dat geval 
zou zonder een vóór de faillietver" 
klaring geregistreerd bewijs der 
schuldvordering geen schuldeischer 
van zijn recht zeker zijn. Aan zulk 
een alomvattende toepassing der 
registratie denkt niemand. En te-

arrest van 11 December 1846, laat-
stelijk bij een van 19 Februari 1886. 

In het Voorloopig Verslag wordt 
het constante van die jurispruden-
tie lloverdreven" genoemd, met 
beroep op een tusschen de aange-
haalde uitspraken liggend arrest 
van 7 December 1883 (Weekbtad 
van het Recht nO. 5059, lees n°. 
4981) llwaarbij de Hooge Raad juist 
contrarie uitmaakte". Ware dit juist, 
het wisselende van de beslissingen 
van ons hoogste rechtscollege zou 
eene reden te meer opleveren, om 
de twistvràag bij de wet te be-
slechten. Doch de opgaaf der Me-
morie van Toelichting moet gehand-
haafd worden. Het vermelde arrest 
van 1883 liep niet over de toepassing 
van art. 1917 B. W. in het concu?"s. 
Het betrof daar de vraag of bttiten 
faillissement een schuldeischerwiens 
titel nà een door een ander schuld-
eiseher gelegd executoriaal beslag 
is geregistreerd, recht van verzet 
heeft tegen de afgifte der kooppen-
ningen. Nu werd de toepasselijkheid 
van art. 1917 B. W. in dat cas 
aangenomen (zie Overwegingen ad 
Hum) onder anderen op grond lldat 
de verweerder (de executant), die 
geene partij is geweest bij de on-
derhandsche akte tusschen den ei-
scher en hun gemeenschappelijken 
schuldenaar, en evenmin als recht-
vm"krijgende van eene dier partijen 
optreedt, in den zin van art. 1917 
B. W. als derde moet worden aan-
gemerkt". Uit dit een en ander 
blijkt dat, al moge er analogie zijn, 
de beslissing van 1883 het in de 
Memorie van Toelichting vermelde 
niet onjuist maakt. Zoo 
toch de Hooge Raad over het on-
derwerp, waarvan hier sprake is, 
nl. over de rechten van de schuld-
eischers bij faillissement, had te 
beslissen, luidde de beslissing in 
denzelfden zin als zij nu in art. 123 
wordt gegeven. 

Opmerking verdient 
hoe zelfs de bestrijders der bepa-
ling erkennen »dat eene strenge 
doorvoering van de leer der date 
certaine tot hoogst ongewenschte 
uitkomsten kan leiden", en hoe zij 
er zelve op wijzen »dat eene door 
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recht. Het is niet alleen een quaestie 
van kosten (hoewel ook uit dat 
oogpunt de zaak geen aanbeveling 
verdient); maar het gaat niet aan, 
de honderden stukken, die dage-
lijks op een kantoor voorkomen, 
naar een registratiekantoor te bren-
gen. Zeker zouden er ook ettelijke 
duizenden ontvangers meer moeten 
worden aangesteld. Dat het beter 
ware omtrent deze quaestie de be-
slissing' aan de verdere ontwikke-
ling der jurisprudentie over te laten, 
kon niet worden toegestemd. De wet 
behoort omtrent een beginsel als het 
hier geldt, een regel te stellen. 

practijk als het ware geijkte 
UItzondering ten behoeve van kwij-
tingen uit het dagelijksche leven 
bij de auteUrs en in de jUl'ispt'u-
prudentie zoo goed als burgerrecht 
heeft verkregen". Maar dan ook is 
de vraag geoorloofd, waarom het-
geen ten opzichte van kwijtingen 
uit het. . dagelijksche leven schijnt 
te worden goedgekeurd, voor andere 
gevallen afkeuring zou verdienen 
of eene reden kan zijn om alles 
onbeslist en aan de jurisprudentie 
over te laten? 

Artikel 124. 
Indien de schuldeischel' , wiens vordering betwist wordt, niet 

ter vergadering aanwezig is, geeft de griffier hem onmiddellijk 
kennis van de gedane betwisting en verwijzing. 

De schuldeischer kan zich in het geding op het ontbreken 
dier kennisgeving niet beroepen. 

O. R. O. Art. 124 (124) = art. 124 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 124. Daar de schuldeischers door het Ontwerp niet meer verplicht 

worden de verificatie-vergadering bij te wonen, kan het geval voorkomen 
dat renvooi wordt aangevraagd tegen de vordering van een afwezige. 
Deze dient daarvan kennis te dragen, ten einde zijne vordering te kun-
nen staven. Ter bereiking van dal doel wordt den griffier de verplichting 
opgelegd hem kennis te geven van het. feit der betwisting en verwijzing. 
Hoort de schuldeischer niets, dan zal hij daaruit. redelijkerwijze mogen 
afleiden dat zijne vordering is toegelaten. Het ontbreken van dat bericht 
intusschen behoort niet in den weg te staan aan de ontvankelijkheid 
eener betwisting. Daartoe bestaat te minder aanleiding, omdat de schuld-
eischer. wil hij volkomen zeker zijn, èn bij den griffier èn bij den cu-
rator vernemen kan of zijne vordering wel geverifieerd is. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 124. Het is luiet bepaald op 

welke wijze de griffier den schuld -
eischer , wiens vordering bet wist 
wordt, daarvan kennis geeft. Het 
een voudigste ware, indien zulks bij 
aangeteekenden brief kon geschie-
den. 

Verder veroorlooft de Raad zich 
te verwijzen naar de opmerking bij 
art. 110 [110] gemaakt. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 

Art. 124. Waarom hier, in afwij-
king van het bij andere artikelen, 
o. a. de artt. 6, 10G en 115 L6, 
109 en 1151 , bepaalde, eene be-
paalde w\jze van kennisgeving zou 
moeten worden voorgeschreven, 

I blijkt uit het advies van den Raad 
van State niet. en kan de onder-
geteekende ook niet bevroeden. 

Dfl door den Raad bij art. 110 
rll0] gemaakte opmerking is hier-
noven bij dat artikel beantwoord. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 124. Deze bepaling zal ten gevolge kunnen hebben , dat de schuld-

eischer benadeeld wordt door een verzuim van den griffier. Hierop werd 
geantwoord, dat de aansprakelijkheid der griffiers voor verzuimen is ge-
regeld in het reglement betreffende de wljze van eedmfl egging der on-
derscheidene rechterlijke ambtenaren enz. 

'Waarom niet de kennisgeving bij aangeteekenden brief voorgeschreven 'I 

Voor de verzuimen, gepleegd door den griffier in de nakoming van 
de hem hier opgelegde verplichting, is hij ongetwijfeld aansprakelijk. 
Indien de crediteur woont ter plaatse, waar de rechtbank zetelt, kan 
de griffier de kennisgeving doen door middel van een persoonli.ik, 
bijv. door den bode der rechtbank, of op andere betrouwbare wijze 
bezorgden brief. Maar ook in dit geval en wanneer de schuldeischer 
e.Jders woont, levert de verzending per post voldoenden waarborg op. 
Het wegraken van aan de post ter bezorging toevertrouwde brieven 
behoort tot de zeldzaamheden, of liever, komt, indien ze geen waarde 
bevatten, niet voor. Voor die, zij het dan ook hoogst zeldzame ge-
vallen, de toezendin!\, der kennisgeving steeds per aangeteekenden 
brief voor te schrijven, zou noodelooze omslag zijn en de kosten van 
het faillissement slechts vermeerderen. Een voorzichtig crediteur kan 
bovendien én bij den griffier én bij den curator te allen tijde veme-
men, of zijne vordering geverifieerd is. 

G. O. art. 124 . art. 124 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Tweede lid. Deze bepaling werd 

door enkelen gevaarlijk geacht. Het 
kan voorkomen, dat de schuldei-
scher de hierbedoelde kennisgeving 
niet ontvangt. Hiertegen werd op-
gemerkt, dat de schuldeischer ter 
vergadering kan aanwezig zijn en 
in de geheele wet hetzelfde stelsel 
gevolgd is. 

Antwoord der Regeering. 
Ter beantwoording van de bij 

enkelen gerezen bedenking meent 
de ondergeteekende te mogen vol-
staan met eene verwijzing naar de 
tegenbedenking in het Voorlool?ig 
Verslag zelf en naar hetgeen te dIer 
zake door de Regeering aan de 
Commissie van Voorbereiding [zie 
hierboven 1 is geantwoord. 

Artikel 125. 
Vorderingen , die betwist worden, kunnen door den rechter-

commissaris voorwaardelijk worden toegelaten tot een bedrag 
door hem te bepalen. Wanneer de voorrang betwist wordt, kan 
deze door den rechter-commissaris voorwaardelijk worden erkend. 

O. R. O. Art. 125 (125) = art. 125 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 125. Op de groote verbetering, die dit artikel in de wet brengt, 

werd hierboven L bI. 74] reeds gewezen. Niet alleen zal de loop van het 
II 8 
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faillissement door de verificatie-processen niet meer noodeloos opgehou-
den worden, maar ook aan het vragen van renvooi met nevenbedoelin-
gen een einde komen. 

De bepaling toch van artikel 831 tweede lid 'wetboek van Koophan-
del, dat, wanneer op eene tweede of latere vergadering de vordering 
eens schuldeischers, die de eerste verificatie-vergadering niet heeft bij-
gewoond, betwist wordt, het geding over die betwisting de raadpleging 
en beslissing over een door den gefailleerde aangeboden akkoord niet kan 
belemmeren, zoodat de schuldeischer, wiens vordering betwist wordt, 
daaraan niet kan deelnemen, heeft er aanleiding toe gegeven dat van 
het recht tot betwisting ergerlijk misbruik gemaakt wordt. Mp.t den ge-
failleerde bevriende of door dezen omgekochte schuldeischers bezitten 
door die regeling in de betwisting het middel om alle nà de eerste ver-
gadering opkomende schuldeischers, van wie zij verwachten dat ze zullen 
tegenstemmen, van stemming over het akkoord uit te sluiten. Ieder, die 
bekend is met de faillissementspractijk , weet dat dit middel inderdaad 
veelvuldig toegepast wordt , dat meermalen renvooi wordt aangevraagd 
met het doel om het dadelijk na aanneming van het akkoord weet in 
te trekken, althans om het niet te vervolgen . Artikel 125 van het Ont-
werp maakt deze manoeuvre vourtaan onmogelijk: Immers het beoogde 
gevolg, uitsluiting van de stemming over het akkoord, zal door het 
renvooi niet meer bereikt kunnen wurden '). 

Nu de beslissing over het recht van voorrang naar de verificatie-ver-
gadering wordt overgebracht, en aldaar ieder schuldeischel' in de gele-
genheid is het beweerde recht te betwisten, behoort ook de mogelijkheid 
een er voorwaardelijke erkenning van den beweerden doch betwisten 
voorrang geopend te worden. De voorwaardelijke erkenning van den 
voorrang door den rechter-commissaris kan met name voor den bevoor-
rechten schuldeischel' van groot nut zijn, met het oog op art. 163 [164] . 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 125. In het algemeen keurde men de bedoeling van dit artikel 

wel goed, ofschoon men zich niet ontveinsde, dat. dus het lot van het 
akkoord . kan afhangen van eene voorwaardelijk toegelaten vordering, 
die naderhand door den rechter ontzegd wordt. 

Het ontwerp der Staatscommissie bepaalt, dat , hangende het geschil 
over de preferentie, de betwiste vordering zal worden beschouwd als 
concurrent. In verband met art. 14.'3 L 143] scheen, volgens sommigen, 
eene dergelijke bepaling de voorkeur te -verdienen boven die van de 
tweede zinsnede van dit artikel, waar van eene »voorwaardelijke" toe-
lating wordt gesproken. Met het oog op het gezegde in de Memorie van 
Toelichting , bladz. 69 [hiervoor bI. 751 werd gevraagd, waarom in de 
eerste zinsnede gesproken wordt van »voorwaardelijk toegelaten", in de 
tweede van »voorwaardelijk erkend". 

Eindelijk achtten sommigen het wenschelijk , dat van de hier bedoelde 
beslissingen van den rechter-commissaris appèl, natuurlijk op zeer korten 
termijn, op de rechtbank zou worden toegelaten. . 

Het geval is mogelijk, maar het bezwaar weegt niet op tegen het 
nadeel, aan het ' tegenovergeRtelde stelsel verbonden (zie de Memorie 
van Toelichting, bladz. 68 en 69 L hiervoor bI. 74 en 75 J). Uit den aard 
der zaak zal de rechter-commissaris van de hem verleende bevoegdheid 

') Ven!. Hand. Ned. JUT.- VeT., 1871, I, Praeadvies van Mr. F. S. V NIEROP, bI. 
78 vlg. [Zie verder noot 1 op bI. 73 hierboven). 
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alleen gebruik maken, als de vordering hem voorshands voldoenoe 
gestaafd voorkomt. Wordt zij bij het verificatie-proces desniettemin 
ontzegd, dan nog zal het in het Verslag bedoelde bezwaar zich alleen 
dan kunnen voordoen, als de medestemming van den schuldeischcr 
over het akkoord invloed heeft geoefend op het al dan niet ver-
krijgen van de in art. 146 [1461 bedoelde meerderheden. 

Waarom in verband met art. 143 L 143 J de bepaling van het ont-
werp der Staatscommissie de voorkeur zou verdienen boven de hier 
voorgestelde tweede zinsnede, wordt in het Verslag niet gezegd. Met 
het oog op gemeld art. 143 kon de bepaling geheel vervallen. Volgens 
dat artikel toch zijn van de stemming over het akkoord uitgesloten 
de crediteuren, wier recht van voorrang betwist wordt, onverschillig, 
of dat recht al dan niet voorwaardelijk door den rechter-commissaris 
erkend is. De thans voorgestelde bepaling strekt in verband met art. 
163, L 164 J alin. 4 aan den bedoelden crediteur tot een alleszins ge-
rechtvaardIgden waarborg zijner rechten, ter voorkoming, dat hij na 
de homologatie van het akkoord niet achter het net vissche, wanneer 
zijn voorrang door den rechter erkend mocht worden. 

Een recht van voorrang kan worden erkend of niet erkend. Minder 
eigenaardig zou het zijn, daarbij te spreken van »toelaten". Ook art. 
163, alin. 4 bezigt de uitdrukking »erkend". 

ln de tweede zinsnede behoeft van het recht van terughouding geen 
gewag te worden gemaakt, omdat voor den crediteur, die dat recht 
uitoefent, geene behoefte bestaat aan de voorwaardelijke erkenning, 
gelijk wel het geval is met de schuldeischers, die een recht van 
voorrang beweren, met het oog op art. 163, laatste lid. 

Tot de instelling van appèl op de rechtbank van de hierbedoelde 
beschikkingen des rechters-commissaris is geen voldoende reden. 
Zonder daaraan geëvenredigd nut zou daardoor de verificatie inge-
wikkeld en omslachtig worden gemaakt; terwijl door die beslissingen 
geenerlei recht wordt gepraej udiciëerd, daar zij alleen aanleiding 
geven tot provisioneele maatregelen (artt. 163, vierde lid en 189 [164 
en 189]). 

G. O. art. 125 = art. 125 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. Äntwoord der Regeering. 
De .ondergeteekende vereenigt 

zich geheel met de zienswijze door 
zeer vele andere leden geuit. De 
bepaling mag gerekend worden tot 
de meest wenschelijke verbeterin-
gen, door de praktijk noodig be-
wezen. 

Eenige leden waren van oordeel, 
dat aan den rechter-commissaris, 
door de bepaling, dat hij betwiste 
vorderingen voorwaardelijk kan toe-
laten tot een bedrag door hem te 
bepalen, te grobte bevoegdheid 
werd toegekend. Zeer vele andere 
leden deelden geenszins deze mee-
ning en prezen integendeel die bepaling, waardoor een einde zal gemaakt 
worden aan het misbruik, waartoe thans het recht tot betwisting, in 
verband met het bepaalde bij art. 831, 2de lid, Wetboek van Koophan-
del, aanleiding geeft. 

Artikel 126. 
Ook de gefailleerde is bevoegd, onder summiere opgaaf zijner 

gronden, tegen de toelating eener vordering, hetzij voor het 
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geheel "hetzij voor een gedeelte, of tegen de erkenning van den 
beweerden voorrang, zich te verzetten.'-.In dit geval · geschiedt 
in. het proces-verbaal aanteekening van de betwisting en van 
hare gronden, zonder verwijzing van partijen naar de recht-
bank, en zonder dat daardoor de erkenning der vordering in 
het faillissement wordt verhinderd. 

Betwisting, waaFoor ge ene gronden worden opgegeven, of' 
welke niet de geheele vordering omvat en toch niet uitdrukke-
lijk aanwijst, welk deel wordt erkend, en welk betwist, wordt 
niet als betwisting aangemerkt. 

O. R. O. Art. 126 (126) = art. 126 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 126. De bepaling van dit artikel staat in verband met de artikelen 

159 en HJ6 [159 en 196]. Het is ten ·zeerste gewenscht dat de verificatie 
ook den getinlleerde binde , daar de schuldeischers anders, na de homo-
logatie van het akkoord of het einde van het faillissement door vereffe-
ning, genoodzaakt kunnen worden nog eens een proces te voeren tegen 
hunnen schu ldenaar ter vaststelling tegenover dezen van hun reeds bij 
de verificatie vastgesteld vorderingsrecht. Neemt men dus het beginsel 
aan: de verificatie bindt ook den failliet, dan gebiedt anderzijds de bil-
lijkheid hem ook tot partij bij de verificatie te maken, dat wil zeggen, 
hem in de gelegenheid te stellen zijne bezwaren tegen de verificatie 
kenbaar te maken, en wel met dit gevolg, dat eene verificatie, geschied 
ondanks zijne betwisting, hem niet bindt. Op die betwisting zal geene 
verwijzing kunnen volgen, maar met haar wordt rekening gehouden in 
de artikelen 159 en 196. Na homologatie van het akkoord of beëindiging 
van het faillissement door vereffening heeft de schuldeischer, wiens vor-
dering door den gefailleerde werd betwist , tegen dezen geen executori-
alen titel; hij zal, om er een te verkrijgen, op de gewone wijze in rechte 
moeten optreden. 

De toestand wordt dus, vergeleken met het geldend recht, deze: dat 
- terwijl naar geldend recht de verificatie buiten den schuldenaar om-
gaat en dezen niet bindt, zoodat de in het faillissement erkende schuld-
eiseher na afloop van het faillissement aan de verificatie geen enkel recht 
kan ontleen en , maar tegen den schuldenaar moet procedeeren, wil hij 
zijn recht tegenover dezen vastgesteld zien of tegen hem een executori-
alen titel verkrijgen - naar het ontwerp deze toestand voortaan alleen 
zal gelden ten opûchte van die schuldeischers, wier vorderingen door 
den gefailleerde op de verificatie-vergadering betwist worden, eenebe- . 
twisting die overigens niet belet de erkenning dier vorderingen in het 
faillissement. Terwijl alzoo ten opzichte van deze vorderingen het be-
staande recht zui ver gehandhaafd wordt, zal ten opzichte van door den 
gefailleerde niet betwiste vorderingen deze belangrijke wijziging in wer-
king treden, dat de verificatie den failliet wel bindt, waardoor het mo-
gelijk wordt den schuldeischer op grond van de verificatie, op de wijze 
aangegeven in de artikelen 159 en 196, een voor ten uitvoerlegging vat-
baren titel tegen den failliet te verschaffen. 

De mogelijkheid dat door den gefailleerde van de bevoegdheid, hem 
in dit artikel verleend , misbruik gemaakt zal worden, ten einde de be-
palingen van ·de artikelen 159 en 196 krachteloos te maken, is niet geheel 
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weg te nemen; het voorschrift van het tweede lid van het artikel strekt 
echter om binnen de te beperken. 
Dezelfde bepaling IS In artIkel 119 [119], betwIstmg door de schuldei-
schers, noodig, omdat in de voorwaardelijke toelating (artikel 125 
[125J) een afdoend correctief tegen ongemotiveerde en chicaneuse be-
twistmgen van de zijde der schuldeischers gelegen is; dergelijke betwis-
tingen zullen van zelf niet meer voorkomen, daar zij doelloos worden. 

Het stelsel in het Ontwerp aangenomen is dat van de Konkurs-ord-
nung; men zie § 129 al. 2, § 132 al. 2 jis. § 152 al. 2 en § '). 

Advies van den Raad van State. 
Art. 126. Het eerste lid van dit 

artikel kent aan den gefailleerde 
een recht van betwisting van schuld-
vorderingen toe, dat in het be-
staande recht (art. 822 Wetboek 
van Koophandel) niet bezit. De 
Raad van State meent te mogen 
betwijfelen, of deze verandering 
eene verbetering is. In de eerste 
plaats strookt deze bepaling niet 
met het beginsel waarop dit ont-
werp volgens de Memorie van Toe-
lichting berust, dat de gefailleerde 
wat den boedel betreft geheel wordt 
vertegenwoordigd door zijnen cura-
tor [zie op art. 25, dl. I bI. 371 en 
372], en bij de verificatie alleen 
inlichtingen geeft [zie art. 1161, 
Inderdaad mag men het er dan 001 
voor houden, dat, indien de ge-
failleerde, die bij de verificatie te-
genwoordig moet zijn (art. 116 van 
het wetsontwerp), eene gegronde 
of zelfs waarschijnlijk gegronde 
aanmerking maakt op eene inge-
brachte sChuldvordering, althans 
één der geverifieerde schuldeischers 
of wel de curator tegenspraak tegen 
die schuldvordering zal doen, in 
welk geval verwijzing naar de recht-
bank (art. 122 L1221) plaats heeft. 
Er sch\int dus geene practische 
behoefte te zijn aan het nieuwe 
recht, dat de voorstellen van het" 
wetsontwerp aan den gefailleerde " 
wil toekennen. 

Ten andere schept het 1ste lid 
van art. 126, in verband met art. 
159 L 159] en art. 196 L 196], een 
vreemden en ongewenschten rechts-
toestand voor den schuldeischer, 
wiens vordering geen tegenspraak 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 126. Het eerste lid van dit 

artikel gt'eft den Raad van State 
aanleiding tot tal van bedenkingen. 

Ook door de Staatsraden Jhr. Mr. 
DE JONGE en Mr. DE VRIES Az. zijn 
in een afzonderlijk ad vies uitvoerige 
beschouwingen aan deze bepaling 
toegewijd. 

Ten einde de ten déze voorge-
stelde wijziging van het bestaande 
recht nog duidelijker te doen uit-
komen en tevens het daarbij aan-
genomen stelsel nauwkeurig uiteen 
te zetten, zijn in de Memorie van 
Toelichting aan art. 126 nadere 
daartoe strekkende beschouwingen 
toegevoegd . De ondergeteekende 
acht het wenschel\ik daaromtrent 
te dezer plaatse nog het volgende 
op te merken. 

De bewering, dat het aan den 
gefailleerde bij dit artikel toege-
kende recht van betwisting van 
schuldvorderingen niet zou strooken 
met het in dit ontwerp gehuldigde 
beginsel, dat de 'gefailleerde, wat 
den boedel betreft, geheel wordt 
vertegenwoordigd door zijnen cu-
rator, schijnt onjuist. Op dat be-
ginsel wordt door de toekenning 
van het genoemde recht geen in-
breuk gemaakt. Immers ten op-
zichte van den boedel, en alleen 
met betrekking daartoe geldt het 
beginsel, gelijk in 's Raads advies 
terecht wordt opgemerkt, is de toe-
kenning van het recht van betwis-
ting door den gefailleerde eene ge-
heél onverschillige zaak. Erkenning 
van de vordering door den curator 
en de overige schuldeischers ves-
tigt het vorderingsrecht van de 

1) Men verg, voor het Fransche recht BÉDARRIDE, t. a. p., dl II, nO. 447 jis 51)4 
en 595. 
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b\i den curator noch bij andere 
schnldeischers, maar wel bij den 
gefailleerde heeft gevonden. H\i 
wordt op de lijst der erkende schuld-
eischers gebracht, hoewel met de 
aanteekening in het proces-verbaal 
dat de schuldenaar de vordering 
keeft betwist; dit is wel naar de 
redactie van art. 126 eenigszins 
twijfelachtig; maar uit de Memorie 
van Toelichting op dat artikel eu 
uit art. 159 blijkt duidelijk, dat de 
schuldeischer, in dit geval verl,ee-
rende, wel is geverifieerd, ten 
aanzien der massa en zijner 
medeschuldeischers definitief er-
kend; maar dat het voorbehoud 
blijft bestaan ten aanzien van den 
gefailleerde persoonlijk, die betwist 
heeft. Op dien grond wordt dan ook 
bepaald, dat geene verwijzing naar 
de rechtbank zal plaats hebben. 

Hieruit ontstaan de volgende on-
regelmatigheden: 

1°. dat het geheel van het goed-
vinden van partijen zal afhangen, 
of over de deugdelijkheid der vor-
dering eene rechterlijke beslissing 
komt of niet; waarbij valt op te 
merken, 

2°. dat de gefailleerde de vraag 
wel nooit bij de rechtbank zal 
brengen, en de schuldeischer dus 
genoodzaakt zal zijn, wil hij eene 
uitspraak erlangen, zij n gefailleerden 
schuldenaar rauwelijks in gewoon 
proces te dagvaarden tot erkenning, 
hetzij van de vordering, hetzij van 
den beweerden voorrang; 

3°. dat de bedoelde schuldeischer, 
zoo hij concurrent is, wel mag 
medestemmen over een aangeboden 
akkoord; maar dat te zijnen aan-
zien dat akkoord of het vonnis tot 
homologatie daarvan geen executo-
rialen titel uitmaakt tegen den 
schuldenaar en de borgen. Dit komt 
bovendien met gezonde rechtsbe-
grippen strijdig voor, omdat een 
akkoord eene transactie tusschen 
den schuldenaar en zijne schuld-
eischers is en dus door het sluiten 
daarvan iedere bestrijding in rech-
ten van de vorderingen, waarover 

erkende schuldeischers in den boe-
del, onverschillig of de gefailleerde 
al dan niet van zijn recht tot ver-
zet gebruik maakt. Dit laatste is 
alleen van invloed op de rechten-, 
die na het eindigen van het fá11-
lissement, de orediteur tegenover 
den schuldenaar zal kunnen uitoe-
fenen. De verhouding van den 
curator tegenover den gefailleerde, 
wat den boedel betreft, laat dit recht 
dus geheel onbetwist. 

Dat door de voorgestelde regeling 
wel in eene practische behoefte 
zal worden voorzien, vleit de on-
dergeteekende zich dat zal blijken 
uit de bovenbedoelde nadere toe-
lichting ad art. 126. Wat er ook 
zij van de meerdere of mindere 
waarschijnlij kheid dat, indien een 
gefailleerde eene gegronde of zelfs 
vermoedelijk gegronde aanmerking 
maald op eene ingebrachte schuld-
vordering, althans een der overige 
schuldeischers of wel de curator 
tegenspraak tegen de vordering zal 
doen, zooveel staat, naar de on-
dergeteekende meent, vast, dat, zal 
men een executorialen titel mogen 

tegen den schuldenaar, 
deze vooraf in de gelegenheid moet 
ziJn geweest zich te verdedigen, 
en dat. de uitoefening van dat recht 
niet. mag afhankelijk worden gesteld 
van de daad van derden. In dit 
opzicht sluit de ondergeteekende 
zich dan ook ten volle aan b\i het 
gevoelen geuit in meergemeld af-
zonderlijk advies, dat het onver-
dedigbaar ware om, gelijk de Raad 
van State voorstel t, art. 126, alin. 
1, te doen vervallen, maar desniet-
temin de artt. 159 en 196 [159 en 
1961 , zij het dan ook gewijzigd, 
te behouden. . 

De bepaling. dat verzet alLeen 
door den gefailleerde niet leid! tot 
verwijzing van partijen naar de 
rechtbank, zou, naar de meening 
van den Raad van State, onder-
scheidene onregelmatigheden doen 
ontstaan. De onctergeteekende kan 
niet ontveinzen dat hij de kracht 
van de in de eerste plaats genoemde 
onregelmatigheid , die daarin zou 
beshan, dat het geheel van het 
goedvinden van partijen zal afhan-
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geakkordeerd is, behoorde te zijn 
uitgesloten (artt. 1888 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek); 

4°. dat de verificatie voor alle 
andere schuldeischers een execu-
torialen titel oplevert na afloop van 
de vereffening des boedels; maar 
dat de schuldeischer waarvan hier 
sprake is. tot bekoming van zulk 
een titel van voren af aan moet 
procedeeren volgens art. 196 , al. 2. 
Deze bepaling kan zelfs ten gevolge 
hebben, dat hij genoodzaakt wordt 
te procedeeren tegen zijnen schul-
denaar, nadat hij reeds ten gevolge 
van verwijzing, over dezelfde zaak 
heeft geprocedeerd tegen den cura-
tor of een medeschuldeischer. Im-
merS het kan, in het stelsel van 
het wetsontwerp, gebeuren dat eene 
schuldvordering in de vergadering 
voor verificatie door een mede-
schuldeischer of den curator wordt 
betwist, en tevens (op andere gron-
den) door den gefailleerde; nu wordt 
de eerste betwisting naar de recht-
bank verwezen en zal aldaar tijdig 
worden beslist; maar de tweede is 
niet verwezen; zij blijft in de lucht 
hangen tot onbepaalden tij d, en zoo 
de vordering dan toch eindelijk 
voor den rechter komt, is het von-
nis, op de verwijzing gewezen, geen 
res iudicata voor den schuldenaar. 

Het komt den Raad van State 
niet wenschelijk voor, een zoo ge-
compliceerden toestand in het. leven 
te roepen. 

De Memorie van Toelichting wijst 
dienaangaande 'op het voorbeeld der 
Konkursordnttng; maar hoezeer die 
Duitsche wet vele verdiensten heeft, 
zoo is met de enkele aanhaling 
daarvan nog niet bewezen, dat zij 
ook in dit bijzondere punt goed en 
billijk werkt; daargelaten nog dat 
de bepaling van § 132, al. 2, van 
de Konkursordnung in het wets-
ontwerp gemist wordt. 

Achtte de Nederlandsche wetge-
ver het volstrekt noodig, aan den 
gefai lleerde het recht van betwisting 
bij de vergadering voor verificatie 
toe te kennen, dan ware het nog 
verkieslijk den weg te volgen, door 
den Fransehen en den Belgischen 

gen, of over de deugdelijkheid der 
vordering al dan niet eene rechter-
lijke beslissing komt, ook na aan-
dachtige overweging, niet kan vilt-
ten. 

De opmerking dat de gefai lleerde 
de vraag wel nooit bij de recht-

. bank zal brengen, zoodat de schuld-
eiseher , wil hij eene uitspraak te-
gen dezen erlangen, genoodzaakt 
zal zijn zijn schuldenaar rauwelijks 
in gewoon proces te dagvaarden, 
is volkom,en juist, maar kan aller-
minst als grief tegen de voorge-
slelrle regeling worden aangevoerd, 
omdat, gelijk thans nader in de 
Memorie van Toelichting ad art. 
wordt betoogd, deze de noodzake-
lijkheid daartoe minder veelvuldig 
maakt dan onder het bestaande 
recht. 

Het zoude, naar het oordeel van 
den Raad van State, strijdig zijn 
met gezonde rechtsbegrippen , be-
paaldel\ik met de artikelen 18H8 
en volgende Burgerlijk Wetboek, 
dat het akkoord of het vonnis tot 
homologatie daarvan geen executo-
rial en titel uitmaakt tegen den 
schuldenaar die de vordering heeft 
betwist en diens borgen. De onder-
geteekende kan dit niet inzien. Het 
akkoord is eene overeenkomst h01\-
dende vaststelling van de wijze , 
waarop de gefailleerde zijne schul-
den zal kwijten. Waar ten gevolge 
van des schuldenaars betwisting 
van de vordering, het vorderings-
recht van den schuld eischel' tegen-
over den schuldenaar niet vaststaat, 
kan uit den aard der zaak, het 
akkoord, waarbij over het bestaan 
der vordering niet wordt beslist, 
hem niet tot voor tenuitvoerlegging 
vatbaren titel strekken. 

Het door den Raad nader uiteen-
gezette bezwaar dat art. 196, al. 2, 
voor den geverifieerden crediteu r 
kan opleveren, bestaat ongetwijfeld, 
maar kan, naar de meening van 
den ondergeteekende, niet als grief 
tegen de voorgestelde regeling wor-
den aangevoerd. Eensdeels toch is 
het bezwaar een noodzal\elijk uit.-
vloeisel van de omstandigheid dat 
aan dit proces-verhaal eener veri-
ficatie- vergadering, waarin des ge-
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wetgever ingeslagen, welke (art. 
494 Code de Commerce 
en art. 503 Code de Commerce beIge) 
de betwisting door den gefailleerde 
geheel lI'elijkstellen met die van de 
schuldelschers; en alle contredits, 
ter vergadering ingebracht, geza-
menlijk en te gelijk naar de terecht-
zitting van de rechtbank van koop-
handel doen verwijzen. . 

Maar om de boven vermelde re-
denen veroorlooft de Raad van State 
zich te ad viseeren tot het geheel 
weglateir van art. 126, al. 1, en de 
verwijzingen die in arlt. 159 en 196 
voorkomen. 

Ook bij behoud van het eerste 
lid van art. 126 zoude het aanbe-
veling verdienen de bepaling van 
het tweede lid tot een afzonderlijk 
artikel te maken. hetwelk dan op 
alle betwistingen toepasselijk zou 
zijn. 

fàilleerden betwisting van eenige 
vordering is opgenomen, toch on-
mogelijk de kracht van eenen voor 
tenuitvoerlegging vat baren titel te-
genover den failliet voor zoo veel 
die vordering betreft, kan worden 
toegekend; anderdeels zal juist door 
de voorgestelde regeling het bezwaar 
voorkomen worden in vele gevallen 
waarin het zich onder het bestaande 
recht voordoet. 

Waarom het, indien het volstrekt 
noodzakelijk wordt geacht, aan den 
getailleerde het recht van betwis-
ting bij de verificatie-vergadering 
toe te kennen, verkieslijk ware, 
gelijk de Raad van State beweert, 
den weg te volgen door den Fran-
schen en den Belgischen wetgever 
ingeslagen, welke de betwisting 
door den gefailleerde geheel gelijk-
stellen met die van de schuldei-
schers, en alle contredits gezamen-
lijk naar den bevoegden rechter 

doen verwijzen, wordt in het advies niet uiteengezet en kan de onder-
geteekende niet inzien. Hij meent .ten deze te mogen volstaan met slechts 
Mne opmerking. Ware de in het ontwerp voorgestelde regeling niet in 
overeenstemming met het beginsel dat de gefailleerde wat den boedel 
betreft, geheel wordt vertegen woordigd door zijnen curator, gel,jk in 
's Raads advies wordt beweerd, dezelfde bedenking zou met niet minder 
recht kunnen aangevoerd worden tegen de regeling waaraan de Raad 
de voorkeur geeft. 

Naar de meening van den Raad van State zou het aanbeveling ver-
dienen de bepaling van het tweede lid van art. 126 tot een afzonderlijk 
artikel te maken, hetwelk dan op alle betwistingen toepasselijk zou zijn. 
Gronden voor deze zienswijze vermeldt het advies niet. en dat wel niet-
tegenstaande in de Memorie van Toelichting uitvoerig is uiteengezet, 
waarom deze bepaling alleen op betwisting door den schu ldenaar van 
toepassing moet wezen. Tot het geven van gevolg aan 's Raads voorstel 
vindt de ondergeteekende dan ook geen vrijheid. 

Afzonderlijk advies van de Staatsraden Jhr. de Jonge en 
de Vries Az. 

De ondergeteekenden achten zich verplicht ten aanzien van twee pun-
ten, voorkomende in het advies van den Raad van St(lte van 24 Juni 
1890 nO. 9, betreffende he! wetsontwerp op het faillissement en de sur-
séance van betaling, te doen blijken, dat zij een afwijkend gevoelen 
hebben uitgebracht en zich met 's Raads advies niet kunnen vereenigen. 

Het eerste punt betreft art. 1.26 van het ontwerp. De Raad wijst op 
tal van bezwaren, waartoe naar zijne meening de bepaling van het eer-
ste lid van dat artikel aanleiding Zou geven, en raadt daarom dat eerste 
lid weg. te laten en uit art. 159 en 196 de verwijzing naar art. 1'26 te 
doen vervallen. 

Me! dezen raad kunnen de ondergeteekenden zich niet vereenigen. 
Naar hun oordeel had de Raad, toen hij, om de aangevoerde redenen , 
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tot hel besluit kwam, dat art. 126, al. '1, behoort te vervallen, tevens 
tot het geheel weglaten van deartt. 159 en 196 moeten adviseeren. Deze 
beide artikelen te behouden, en art. 126, al. 1, te doen vervallen zou, 
naar hun oordeel, onverdedigbaar zijn. Ondergeteekenden stemmen in 
met hetgeen in de toelichting op art. 159 [1591 gelezen wordt: »De be-
paling van dit artikel wordt mogelijk gemaakt door het in art. 126 aan 
den gefailleerde toegekende recht zich bij de verificatie tegen de toelating 
eener vordering te verzetten". Werd 'sRaads advies gevolgd, de wetge-
ver zou de artt. 159 en 196 een executorialen titel verleenen tegen 
den schuldenaar, zou dezen alzoo veroordeelen, zonder hem in de ge-
leg-enheid gesteld te hebben zich te verdedigen. 

Het is bij 's Raads beraadslaging gebleken, dat de jlj.iste bedoeling van 
art. 126 , al. 1, niet duidelijk is. De Raad maakte uit die bepaling op, 
dat de schuldeischel' , wiens vordering door den gefailleerde betwist is, 
niettemin als geverifieerd schuldeischel' zal worden aangemerkt, en vindt 
daarin grond voor verschillende bezwaren. Nu is het zeker waar, dat 
èn in de redactie der artt. 159 en 196, èn in de daarbij gevoegde toe-
lichting wel aanleiding is voor 's Raads opvatting, maar ondergeteekenden 
achten die echter niet juist. In de toelichting op art. 196 [196] leest 
men in den aanhef: »De verificatie eener vordering is authentieke vast-
stelling en erkenning van het vorderingsrecht, z,j bezit dus geheel het 
karakter van een rechterlijk vonnis". Eene vordering, die betwist wordt 
door den schuldenaar, is dus niet als geverifieerd te beschouwen, zoolang 
omtrent de gegrondheid der betwisting geen uitspraak is gedaan. 

Ondergeteekenden zijn van meenini!" dat art. 126 , al. 1, moet verklaard 
worden met het oog op den algemeenen regel in art. 125 [1251 gesteld, 
en dat dus ook in geval van betwisting door den gefailleerde d'e vorde-
ring door den rechter commissaris voorwaardelijk kan worden toegelaten, 
d. i. toegelaten onder voorwaarde, dat het geschil later ten voordeele 
van den schuldeischel' en ten na-
deele van den failliet worde beslist. 
Het onderscheid tusschen de geval-
len van betwisting door medeschuld-
eischers en betwisting door den 
gefailleerde zal dus daarin gelegen 
zijn, dat in het laatste geval geen 
verwijzing naar de rechtbank plaats 
heeft, maar alleen in het proces-
verbaal aanteekening van de be-
twisting geschiedt. 

Is deze opvatting van onderge-
teekenden de ware, dan vervallen 
naar hun inzien de bezwaren in 
's Raads advies geopperd. 

Misschien ware er mi nder ver-
schil van Q;evoelen omtrent dejuiste 
bedoeling van art. 126, al. 1, Ite-
rezen, indien de Memorie van Toe-
lichting er zich niet toe bepaald 
had te verklaren, dat op de be-
twisting door den schu ld enaar geen 
verwijzing zal kunnen volgen, maar 
daarbij de redenen, waarom dit 
niet zou kunnen, had ontvouwd. 
Ofschoon ondergeteekenden wel 
begrijpen dat inderdaad voor die 
niet"verwijzing reden bestaat, zoo 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
De strekking van het artikel acht 

de ondergeteekende in meergemeld 
afzonderlijk advies niet juist terug-
gegeven. Z,j is in hoofdzaak deze, 
dat de gefailleerde zich tegen de 
toelating van eene vordering kan 
verzetten, maar dat die betwisting 
de verificatie niet belet, indien de 
vordering door den curator en de 
overige crediteuren wordt erkend. 
Om allen twijfel hieromtrent uit te 
sluiten, is het eerste lid van het 
artikel nader aangevuld. 

Waar in dat afzonderlijk advies 
de aldaar aan art. 126, al. 1, toe-
gekende strekking wordt afgeleid 
uit de Memorie van Toelichting ad 
art. 196 ["1961, moet er op gewezen 
worden dat de onjuistheid van die 
gevolgtrekking blijkt, wanneer men 
de in het advies aangehaalde woor-
den niet als op zich zelve staande 
uitlegt, maar in verband beschouwt 
met hetgeen daaraan yerder, nog 
in dezelfde zinsnede en daarna, in 



122 Art. TE LAAT INGEDIENDE VORDERINGEN. 

is toch, zoo ver zij zien kunnen, 
die reden niet zoo afdoende, dat 
's Raads subsidiair advies om, op 
het voorbeeld van den Code de 
Commerce français en den Code 
de Commerce beIge, ook in 
geval van betwisting door " den ge-
failleerde verwijzing naar de recht-
bank voor te schrijven, niet zou 
verdienen in nadere overweging te 
worden genomen. 

Daarbij zou uitdrukkel,jk kunnen 
worden bepaald, dat, indien de 
schuldeischer, wiens vordering door 
den gefailleerde is betwist, op de 
door den rechter-commissaris be-
paalde terechtzitting niet versch,jnt, 
of ""een eisch tot erkenning zijner 
vordering doet, zijne aanspraak op 
verificatie vervallen zal worden 
verklaard. 

de Memorie van Toelichting wordt 
toegevoegd. 

De zienswijze in dat advies uit-
gedrukt, als zoude art. 126, al. 1, 
moeten verklaard worden met het 
oog op dim algemeen en regel in 
art. 125 r125] gesteld , kan de on-
dergeteekendé niet deelen. Deze 
artikelen behandelen verschillende 
gevallen. Laatstgenoemd artikel, dat 
zich hij de onmiddellijk vooraf-
gaande artikelen aansluit , behan-
delt het geval dat de vordering 
betwist wordt door den curator of 
een der op de in art. 119 [1191 
bedoelde lijsten voorkomende 
schuldeischers; eerstgenoemd arti-
kel daarentegen behandelt het ge-
val dat de gefailleerde zich tegen 
de toelating van eene vordering 
verzet. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 126, jcto. art. '196. Het eerstgenoemde artikel, met de consequen-

ties daarvan, wenschten sommigen te laten vervallen. De failliet behoort, 
naar deze leden meenden, na beëindiging van zijn fai llissement tegenover 
zijn crediteuren ongepraejudicieerd te zijn. Voor de geregelde afwikke-
ling van een faillissement is de bepaling ook niet noodig. Men wees er 
op, hoe ook § 132 der Konkursordnung niet zoo ver gaat, als het hier 
bepaalde. Anderen echter hallden tegen het behoud van het artikel geen 
bezwaar. 

Het artikel bevat juist eene zeer wenschelijke verbetering van het 
bestaande recht. Het ongepraejudicieerd zijn van den failliet tegen-
over zijne schuldeischers beeft niet het minste praktisch nut. Het 
artikel daarentegen heeft de goede strekking, processen te voorkomen, 
zonder den failliet in heL minst te beperken of te belemmeren in zijn 
recht om tegenspraak te voeren tegen ongegronde vorderingen. Niet 
§ 132, maar § 152 der Konkursordnung gaat zoo ver, als het hier 
bepaalde. 

[Zie ook op art. 25, dl. I bI. 373 vlg.]. 

G. O. art. 126 = art. 126 der wet. 

Verslag van de Eerste Kamer met Regeeringsantwoord. 
rZie op art. 116 , hiervoor bI. 85 vlg.]. 

Artikel 127. 
Vorderingen, na afloop van den in art. 108, 1°. genoemden 

termijn, doch uiterlijk twee dagen vóór den dag, waarop de 
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verificatie-vergadering zal worden gehouden, bij den curator 
ingediend, worden op daartoe ter vergadering gedaan verzoek 
geverifieerd. indien noch de curator noch een der aanwezige 
schuldeischers daartegen bezwaar maakt. 

Vorderingen , daarna ingediend , worden niet geverifieerd. 
De bepalingen van het eerste en tweede lid ,zijn niet toepas-

selijk, indien de scl1uldeischer buiten het Rijk in Europa woont 
en daardoor verhinderd was zich eerder aan te melden. 

Ingeval van bezwaar, als in het eerste lid bedoeld, of van 
geschil over het al dan niet aanwezig zijn der verhindering, 
in het derde lid bedoeld, beslist de rechter-commissaris, na de 
vergadering te hebben geraadpleegd. 

O. R. O. Art. 127 (127). Vorderingen, na afloop van den in artikel 
108, 1°. genoemden termijn, doch uiterlijk twee dagen vóór den 
dag, waarop de verificatie-vergadering zal worden gehouden, bij 
den curator ingediend, kunnen op daartoe gedaan verzoek op de 
vergadering geverifieerd worden, llldien noch de curator noch een 
der aanwezige schuldeischers daartegen bezwaar maakt. 

Vorderingen daarna ingediend, kunnen zelfs met die toestem-
ming niet geverifieerd worden, tenzij de schuldeischel' buiten het 
Rijk in Europa woont en daardoor verhinderd was zich eerder 
aan te melden. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 127. Zal het stelsel van voorafgaande indiening der vorderingen 

en onderzoek door den curator geen fictie blijven, maar werkelijk ook 
toepassing vinden, dan is het volstrekt noodzakelijk op het verzuim dier 
indiening eene sanctie te stellen . Die sanctie is deze, dat de vordering 
op de verificatie-vergadering niet geverifiëerd zal kunnen worden en de 
schuldeischel' dus evenmin aan de stemming over een voorgesteld akkoord 
zal kunnen deelnemen. Dit laatste is vooral noodig om te beletten, dat 
op het laatste oogenblik allerlei dubieuse schuldeischers door den gefail-
leerde bij elkander gebracht worden om een akkoord dikwijls tegen den 
zin der grootere schuldeischers door te drijven, een voortwoekerend 
misbruik. dat de stemming over de meeste akkoorden onzuiver maakt. 
Artikel 178 [178] stelt den schuldeischer , die te laat is, alsnog na afloop 
van de behandeling van het akkoord, indien daarop insolventie is ge-
volgd, in de gelegenheid als schuldeischer te worden erkend. Rechten 
in het faillissement verliest hij dus niet, alleen zal hij diegenen niet 
kunnen uitoefenen, waarvan de uitoefening gebonden is aan de bepaalde 
en door hem verzuimde voorwaarde van tijdige aanmelding zijner vor-
dering. 

De uitzonderingen in artikel 127 opgenomen zullen wel geen hestrij-
ding vinden. Een waarborg daarvoor dat niet, door toepassing der eerste 
uitzondering, lichtvaardig zal worden overgegaan tot verificatie van on-
bekende vorderingen, ligt in het vereischte: 1°. dat de vordering bij 
den curator moet zijn ingediend twee dagen vóór dien, waarop 
de verificatie-vergadering plaats heeft, waardoor de curator in de gele-
genheid gesteld wordt over de ingediende vordering op de vergadering 
van schuldeischers praeadvies uit te brengen; 2°. dat de curator en de 
schuldeischers hunne toestemming tot de verificatie n:oeten verleenen. 
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Daar de termijn VOOI het houden der verificatie-vergadering 
veel Ie lang zoude worden, indien rekening werd gehouden met alle 
buitenlandsche schuldeischers, is er eene bijzondere· reoen te hunnen 
aanzien eenige consideratie te gebruiken als de vordering in hel geheel 
niet of te laat is ingezonden. Het kan toch zijn dat de tijd daartoe te 
kort was. 

Advies van den Raad van State. 

Art. 127. De vraag is gerezen, of 
men onder »de aanwezige schuld-
eischers" in het eerste lid van dit 
artikel te verstaan hebbe al de 
aanwezige schuldeischers, of de 
meerderheid van hen. Uit art. 81 
[811 schijnt te volgen, dat hier de 
meerderheid voldoende doch het 
ware wellicht raadzaam dit uildruk-
kelijk te bepalen, en te lezen ))de 
aanwezige schuldeischers bij meer-
derheid van stemmen" . 

Verder komt het den Raad van 
State voor, dat art. 127, zooals het 
door de Staatscommissie ontworpen 
is, boven dit artikel van het Re-
f;reeringsontwerp de voorkeur ver-
dient. In het ontwerp der Staats-
commissie komen namelijl<: in het 
eerste lid niet voor de woorden: 
»doch uitm'lijk twee dagen vóór 
den dag, waarop de verificatie-
vergadering zal wOl'den gehouden, 
bij den CUl'ator ingediend", en 
wordt in het tweede lid in plaats 
van »daarna ingediend" gelezen: 
«voor het eel'st op de vel'ificatie-
vergadering ingediend". 

Volgens dat ontwerp kunnen \ '01'-
deringen, na den afloop van den 
in art. 108, 10

., genoemden termijn 
doch vóór de verificatie ingediend, 
met toestemming van curator en 
aanwezige schuldeischers nog wor-
den geverifieerd, wat volgens het 
Rev;eeringsontwerp alleen mag ge-
schieden, als zij uiterlijk twee da-
gen vóór den dag der verificatie-
vergadering bij den curator inge-
diend zijn, en kunnen voor het 
eerst op de verificatie-vergadering 
ingediende vorderingen, als de 
schuldeischel' binnen het Rijk in 
Europa woont, zelfs met die toe-
stemming niet geverifieerd worden, 
een verbod, dat het Regeerings-
ontwerp uitstrekt tot vorderingen 
die nog geen twee dagen voor de 

Rapport aan de Koningin-Regentes . . 
A1't. 127. Met de in het eerste 

lid voorkomende uitdrukking ))de 
aanwezige schuldeischers" zijn be-
doeld al de aanwezige schuldei-
scners. Duidelijkheidshalve is oe 
redactie thans eenigszins 
Overigens wordt door den Raad 
van State aan art. 127 , zooals het 
door de Staatscommissie ontwor-
pen is, de voorkeur gegeven boven 
dit artikel, voor zooverre bij het 
laatstgemelrle in afwijking van het 
eerstgemelde, als vereischte om op 
oe vergadering geverifieerd te kun-
nen worden, is gesteld dat de vor-
dering uiterlijk twee dagen vóór 
den dag waarop de verificatie-ver-
gadering zal worden gehouden bij 
den curator zijn ingediend. Als 
grond daarvoor wordt in 
advies aangevoerd dat wanneer het 
door te late inzending van de re-
kening of van het schuldbewijs den 
curator aan de gelegenheid ontbro-
ken heeft de deugdelijkheid der 
vordering te onderzoeken, hij haar 
niet zal toelaten. Het komt den 
ondergeteekende voor, dat, moest 
aan dit criterium de toelaatbaarheid 
van de in het artikel gestelde sanc-
tie getoetst worden, daarmede ook 
het voorstel der Staatscommissie 
ware veroordeeld. Immers ook ten 
opzichte van vorderingen eerst op 
de verificatie-vergadering ingediend, 
is het zeer wel mogelijk, dat de 
curator van de deugdelijkheid daar-
van reerls vooraf door inzage van 
de boeken des gefai lleerden of door 
de door dezen verstrekte opgaven 
is overtuigd. Toch mogen deze ook 
volgens het voorstel der Staatscom-
missie niet geverifieerd worden. 
Doel der .bepaling, ook volgens de 
toelichting der Staatscommissie, is 
))om te beletten, dat op het laatste 
oogenblik dubieuse schuld-
eischers door den gefailleerde bij 
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verificatie-vergadering bij den cu-
rator zijn ingeleverd. Voor dien 
termijn van twee dagen bestaat naar 
het oordeel van den Raad geen 
grond. Heeft het door te late in-
zending der rekening of van het 
schuldbewijs den curator aan de 
gelegenheid ontbroken, de deugde-
lijkheid er van te onderzoeken, dan 
zal hij de vordering niet toelaten en 
om die ondeugdelijkheid vast te 
stellen zal de curator niet altoos 
eene tijdsruimte van twee dagen 
behoeven. Alleen moet worden voor-
komen, dat de schuldeischers staande 
de vergadering zich nog komen aan-
melden. Dat de crediteur, die inge-
volge deze bepaling niet wordt toe-
gelaten, daardoor niet van de ge -
legenheid verstoken wordt om bij 
de vereffening ties boedels zijne aan-
spraken te doen gelden, blijkt uit 
art. dat de geleg'enheid tot 
eene nadere verificatie openstelt, 
nadat de boedel tien staat van in-
solventie is ingetreden. De Raad kan 
echter niet ontkennen, dat dit laat-
ste hem niet geheel in overeenstem-
ming schijnt te zijn met het stelsel 
van het ontwerp, dat slechts ééne 
verificatie-vergadering kent. 

De Raad veroorlooft zich hierbij 
te verwijzen naar hetgeen hij bij art. 
108 heeft opgemerkt. [Zie hiervoor 
bI. 77]. 

elkander gebracht worden um een 
akkoord dikwijls tegen den zin der 
grootere schuldeischers door te 
drijven". Kan daarvan nu niet 
evenzeer sprake zijn als eene vor-
dering eenige weinige uren, wel-
licht een oogenblik vóór den aan-
vang der verificatie-vergadering 
wordt ingediend, als wanneer zij 
staande die vergadering wordt in-
gediend 'I In die overweging vond 
de ondergeteekende aanleiding ten 
deze af te wijken van het voorstel 
der Staatscommissie, terwijl de 
beschouwingen daartegen m 's 
Raads advies aangevoerd, hem 
blijkens het bovenstaande, van de 
onjuistheid zijner zienswijze niet 
hebben kunnen overtuigen. 

Ten opzichte van 's Raads op-
merking betreffende de bevoegd-
heid bij art. 178 gegeven tot eene 
nadere verificatie, veroorlooft de 
ondergeteekende zich te verwijzen 
naar het hierboven ad art. '108 
aangeteekende. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A1't. 127. Eerste lid. Zooals nu ten slotte in het ontwerp de bepaling 

luidt, i'l daartegen dit bezwaar. dat nu één, zelfs wellicht slechts een 
voorwaardelijk toegelaten, schuldeischel' voor eene zeer kleine vordering 
zonder opgave .van redenen de verificatie van de bedoelde vorderingen 
verhinderen kan. 

Tweede lid. »Die toestemming". Waar in het eerste lid van geene 
toestemming gesproken is, scheen deze uitdrukking minder juist. 

Sommigen hadden voorts bezwaar tegen hef stelsel, dat de crediteu-
ren, die niet tijdig genoeg hunne vorderingen indienen, buiten het fail-
lissement worden gesteld. Hierdoor gaat veel, zoo niet alle recht'verloren. 
Anderen evenwel wezen er op, hoe ar\. 187 L 1861 ') nog gelegenheid 
tot nadere verificatie geeft en het akkoord bovendien ook voor de hier 
bedoelde schuldeischers geldig is. Het. stelsel is streng, maar noodza-
kelijk . 

. Eerste lid. Het gestelde feit is mogelijk. Men kan echter met reden 
beweren, dat de schuldeischel' , die zich niet wil blootstellen aan de 

1) De Memorie van Toelichting spreekt ten onrechte van art. 178. 



126 Art. 128. NA DE FAILLIETVERKLARING 

niet-toelating zijner vordering tot de verificatie, heeft te :Oul"l5en voor 
de indiening zijner vordering binnen den in art. 108 [10811°. ge-
noemden iermijn. Maar, om te groote hardheid te weren, tracht een 
nieuw vierde lid aan de bedenking te gemoet te komen. 

Tweede lid. De woorden »zelfs met die toestemming" kunnen gerust 
vervallen, maar ook overigens is de redactie niet geheel juist. Het 
tweede lid luide: ) Vorderingen, daarna ingediend, worden niet ge-
verifieerd". Als de!!de lid worde dan gelezen: 

»De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet toepasselijk, 
indien de schuldeischer" enz. 

De opmerking lldat de crediteuren, die niet tijdig genoeg hunne 
vorderingen indienen, buiten het faillissement worden gesteld" is niet 
juist. Die schuldeischers verliezen niet alle recht, maar behouden 
het, uitgenomen dat, om mede te stemmen over het akkoord. Zie 
artt. 157,178, 187 en 191 [157, 178 , 186 en 191J. 

In het eerste lid komt voorts, in plaats van »kunnen - worden": 
»worden op daartoe ter vergadering gedaan verzoek geverifieerd" en 
als vierde rid wordt er bijgevoegd: 

llIngeval van bezwaar, als in het eerste lid bedoe'ld, of van geschil 
Over het al dan niet aanwezig zijn der verhindering, in het derde 
lid bedoeld, beslist de rechter-commissaris, nade vergadering te heb-
ben geraadpleegd". 

G. O. art. 127 = art. 127 der wet. 

Artikel 128. 
Interesten, na de faillietverklaring loop ende , kunnen niet 

geverifieerd worden, tenzij door pand of hypotheek gedekt. In 
dit geval worden zij pro memorie geverifieerd. Voor zooverre 
de interesten op de opbrengst van het onderpand niet batig 
gerangschikt worden, kan de schuldeischer uit deze verificatie 
geene rechten ontleenen. 

o. R. o. Art. 128 (128). Renten, na de faillietverklaring loopende , 
kunnen niet geverifieerd worden, tenzij door pand of hypotheek 
gedekt. In dit geval worden 'zij pro memorie geverifieerd. Voor 
zooverre de renten op de opbrengst van het onderpand niet batig 
gerangschikt worden, kan de schuldeischer uit deze verificatie 
geen rechten ontleenen. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 128-131. De schuldeischers concurreeren in het faillissement 

voor het bedrag dat zij op het oogenblik der faillietverklaring te vorde-
ren hebben; de dag der faillietverklaring fixeert hunne rechten; dit is 
het eenvoudige beginsel, ten grondslag liggende aan de regelen ten aan-
zien der verificatie in de artikelen 128-131 gesteld. 

Art. 128. Van verificatie van rente, na de faillietverklaring loopende 
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kan bij toepassing van bedoeld beginsel geen sprake zijn '). Eene uitzon-
dering is gemaakt voor hel geval dat de rentevordering door pand of 
hypotheek is verzekerd. Dat alleen voor de richtige betaling der rente 
zakelijke zekerheid wordt bedongen zal zelden voorkomen, daarentegen 
zal meestal het pand of de hypotheek, bedongen tot verzekering van de 
betaling der hoofdsom, ook dienen tot waarborg van de rentebetaling. 
Het verkregen recht nu . de renten op het onderpand te verhalen, kan 
niet te niet gaan door het faillissement, dat juist regeling van de uit-
oefening van ieders rechten beoogt, geenszins wijziging dier rechten zelve 
ten gevolge heeft. Maar daarom ook zal de hypothecaire of pand houdende 
schuldeischer nooit grooter bedrag aan renten kunnen beuren, dan op 
het . onderpand batig gerangschikt kan worden. Is dit ontoereikend om 
de loopende rente geheel te voldoen, de schuldeischer za.l over het ont-
brekende zelfs geen percenten kunnen genieten, daar voor dit deel de 
algemeene regel, dat renten, na de faillietverklaring loopende , niet ge-
verifieerd kunnen worden, noodwendig zijne werking herneemt, m. a. w. 
uit den boedel worden geen renten, na de faillietverklaring loopende , 
voldaan, tenzij voor zoo verre daartoe eene speciale verbintenis bestaat. 
Dit verklaart ook, waarom de verificatie alleen pro memorie kan ge-
schieden, immers eerst na realisatie van het onderpand zal blijken in 
hoeverre de schuldeischer recht op rente kan doen gelden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 128. Dat uit den boedel geene interessen, na de faillietverklaring 

loopende, voldaan worden, tenzij in het hierbedoelde geval, achtte men 
juist. Men meende echter, dat de Memorie van Toelichting in de voor-
laatste zinsnede het vermoeden zou kunnen wettigen, dat, indien bij ))eene 
speciale verbintenis" overeengekomen was, dat de interest wèl gedurende 
het faillissement zou loopen, dit bij de verificatie zou moeten worden 
erkend. Heeft, . vroeg men, hier de Memorie niet eene onjuiste uitdruk-
king gebezigd? ' 

. Het artikel spreekt van »renten". Art. 1287 Burgerlijk Wetboek van 
»interessen"; evenzoo de artt. 1286 en 1807 van hetzelfde Wetboek . 

. Er bestaat geen bezwaar tegen wijziging van ))renten" in ))intel'es-
sen". De aanO'ewezen uitdrukking in de Memorie van Toelichting is 
fontief; zij had beter aldus kunnen luiden: ))tenzij voor zoo verre eenig 
deel van het vermogen daarvoor speciaal verbonden is". 

G. O. art. 128 = art. 128 der wet. 

Artikel 129. 
Eene vordering onder eene ontbindende ' voorwaarde wordt 

voor het geheele bedrag geverifieerd , onverminderd de werking 
der voörwaarde, wanneer zij vervuld wordt. 

') Evenzoo voor het geldend recht DE GEER, noot 1 op HOLTIUS bI. 199; OYENS, 
bI. 191 vlg. Verg. VOORDUIN, X, bL 673. Anders DIEPHUIB, bL 252; KIBT, bL 85; 
vlg. HOLTIUB, bL 188. 

In de practijk worden interesten na de faillietverklaring verschenen vrij algemeen 
niet ter verificatie toeselaten. Hetzelfde wordt uitdrukkelijk bepaald in art. 451 Code 
de Comm. belg. (1851), art. 445 Code de Comm. fr. (1838), art. 700 Cod. di Comm. 
itaL en 56 1 Konk· Ord. 
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O. R. O. Art. 129 (129) = art. 129 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 129. De schuldeischer onder ontbindende voorwaarde kan, in af-

wachting van de al of niet vervulling der voorwaarde alle rechten van 
een zuiveren schuldeischer uitoefenen . Hij wordt dus geverifieerd voor 
het geheele bedrag zijner vordering '); wat hij ontvangt, zal hij echter, 
zoodra de voorwaarde vervuld is , moeten restitueeren. 

[Zie ook op art. 128J. 

G. O. art. 129 = art. 129 der wet. 

Artikel 130. 
Eene vordering onder eene opschortende voorwaarde kan ge-

verifieerd worden voor hare waarde op het oogenblik der fail-
lietverklaring. , 

Indien de curator en de schuldeischers het niet eens kunnen 
worden over deze wijze van verificatie, wordt zoodanige vorde-
ring voor het volle bedrag voorwaardelijk toegelaten. 

Artikel 131. 
Eene vordering, waarvan het tijdstip der opeischbaarheid 

onzeker is, of welke recht geeft op periodieke uitkeeringen, 
wordt geverifieerd voor hare waarde op den dag der faillietver-
klaring. 

Alle schuldvorderingen, vervallende binnen één jaar na den 
dag, waarop het faillissement is aangevangen, worden behan-
deld, alsof zij op dat tijdstip opeischbaar warèn. Alle later dan 
één jaar daarna vervallende schuldvorderingen worden geverifi-
eerd voor de waarde, die zij hebben na verloop :van een jaar 
sedert den aanvang van het faillissement. 

Bij de berekening wordt uitsluitend gelet op het tijdstip en 
de wijze van aflossing, het kansgenot , waar dit bestaat, en, 
indien de vordering rentedragend is, op den bedongen rente-
voet. 

O. R. O. Art. 130 (130) = art. 130 der wet. 

Art. 131 (131). Eene vordering met tijdsbepaling, of waarvan 
het tijdstip der opeischbaarheid onzeker IS, of welke recht geeft 

I) . Forderungen unter auflösender Bedingung werden Wie unbedingte geitend ge-
macht", K. O. 59. 
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op periodieke uitkeeringen, wordt geverifieerd voor hare waarde 
op het oogenblik der faillietverklaring. 

}3ij de berekel!ing wordt uitsluitend gelet .op het tijdstip en de 
WIJze van aflossmg, het kansgenot, waar dIt bestaat, en, indien 
de vordering rentedra!fend is, op den bedongen rentevoet. 

Alle schuldvorderingen, vervallende binnen één jaar na het 
tijdstip, waarop het faillissement is aangevangen, worden behan· 
deld, alsof zij op dat tijdstip opeischbaar waren. Van alle later 
dan één jaar daarna vervallende schuldvorderingen wordt bij de 
berekening het eerste jaar na den aanvang van het faillissement 
niet medegerekend. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 130 en 131. Alle op het oogenblik der faillietverklaring niet.-op-

eischbare vorderingen van welken aard ook, onder opschortende voor-
waarde of met tijdsbepaling, hetzij rentedragend of niet, worden terug-
gebracht tot de tegenwuordige of contante waarde op dat tijdstip. Hierdoor 
alleen kan eene gelijke, rechtvaardige behandeling van al deze zoo ver-
schillend genuanceerde vorderingen worden · verkregen, terwijl moeilijk-
heden van die wijze van behandeling niet zijn te vreezen , nu de waar-
schijnlijkheidsrekening in staat stelt de bedoelde waarde met juistheid 
te berekenen. De factoren, waarop bij die berekening moet gelet worden, 
worden in het tweede lid van artikel 13'1 nader aangewezen. Aan de 
berekening van de contante waarde eener niet·opeischbare of voorwaar-
delijke schuld moet noodzakelijkerwijze een bepaalde rentevoet ten grond-
slag gelegd worden. Met opzet is niet beslist welke die rentevoet zal 
en onthoudt zich dus het Ontwerp van de aanwijzing van een normaal 
rente-type. De wettelijke rentevoet van 5% in burgerlijke en 6% in han-
delszaken, hoewel daartoe schijnbaar aangewezen, is voor het hier be:-
oogde doel in verloop van tijd een onbruikbare maatstaf geworden. Werd 
hij hier gebruikt, men zou tot onhoudbare uitkomsten geraken. Trouwens 
de wet van 1857 heeft meer bepaaldelijk regeling der moratoire interes· 
sen op het oog en is geschreven om eene toepassing te vinden 
als in dit artikel beaoeld. Bij de weinige vastheid van den rentestand 
scheen het niet wel mogelijk de wet in dezen te laten beslissen en werd 
er de voorkeur aan gegeven in elk geval de beslissing over te laten aan 
het gemeen overleg van partijen, desnoodig aan de deskundigen, wier 
advies wordt ingeroepen. 

Op den algemeenen regel van verificatie wordt zelfs voor rentedra-
gende vorderingen geen uitzofJdering gemaakt. Ook bij deze hangt de 
con tante waarde de faillietverklaring af van het bedrag der be-
dongen rente in verband met het tijdstip der opeischbaarheid. Vandaar 
ook de prijsverschillen der fondsen ter beurze; deze worden volstrekt 
niet alleen bepaald door de meerdere of mindere soliditeit der schulde-
naren, maar wel degelijk ook door de meerdere of mindere kans om bij 
uitloting kapitaalwinst te verkrijgen of kapitaalverlies te lijden , en door 
de overweging of in de bedongen rente eene voldoende compensatie voor 
eventueel kapitaalverlies en in de kapitaal winst voldoende compensatie 
voor gering rentegenot gevonden wordt. Het behoeft geen betoog dat een 
vordering met geringe rente ceteris parihus minder waard is dan een 
vordering met hooge rente. 

In deze beschouwingen kan het feit, dat de vordering door pand of 
hypotheek verzekerd is, niet. de minste wijziging brengen; ook deze vor-
deringen moeten aan dezelfde berekening onderworpen worden, wanneer 

ten tijde der faillietverklaring niet opeischbaar zijn. Vandaar de be-
paling van het tweede lid van artikel 57. 

rr 9 



130 Artikelen 130 en Hn. 
Uitdrukkelijk zij er echter op gewezen dat, indien de opeischbaarheid 

van de hoofdsom in geval van faillissement van den schuldenaar bedongen 
is, zooals in de meeste hypothecaire geldleeningen geschiedt, de toepas-
selijkheid van deze artikels (130 en 131) van zelf vervalt; de overeen-
komst van partijen blijft altijd de hoogste wet. 

Het derde lid van- artikel 131 steunt uitsluitend op overwegingen van 
practischen aard. Indien niet vorderingen, vervallende binnen den voor-
gestelden korten termijn van één jaar na de faillietverklaring, aan de 
werking van den regel in het eerste lid neergelegd werden onttrokken, 
zouden allicht alle wissels en orderbriefjes, ten laste van den gefailleerde 
loopende , geldleeningen op korten termijn. vorderingen op jaarrekening 
te betalen en deqj'el\ike daaronder vallen ,en tot hunne contante waarde 
op het oogenblik der faillietverklaring teruggebracht moeten worden. Dit 
zou aanleiding geven tot een liever te vermijden omslag. Bovendien mag 
de voorgestelde uitzondering alleszins billijk heeten, omdat de schuld-
eischers hun dividend nooit ontvangen op den dag der faillietverklaring 
zelf, maar altijd een korteren of langeren tijd daarna. De gelijkheid der 
schuldeischers wordt niet geschonden, omdat naar luid van de tweede 
zinsnede van het derde lid van artikel 131, het eerste jaar na de fail-
lietverklaring bij de waardeering van alle niet-opeischbare schuldvorde-
ringen buiten rekening wordt gelaten; al deze vorderingen worden dus 
eigenlijk teruggebracht tot de contante waarde, die zij bezitten één jaar 
na de faillietverklaring. 

Dat in artikel 130 bij vorderingen onder opscholtende voorwaarde de 
verificatie voor de contante waarde bloot facultatief gesteld, en daarnaast 
voorwaardelijke verificatie toegelaten is, vindt zijn grond daarin, dat bij 
niet-vervulling der voorwaarde het geheele vorderingsrecht vervalt, der-
halve de schuldeiscker onder eene opschortende voorwaarde een vorde-
ringsrecht heeft, welks bestaan onzeker is, terwijl daarentegen bij vor-
deringen met tijdsbepaling het bestaan van het vorderingsrecht zelve 
vaststaat. Bij de vordering onder opschortende voorwaarde beheerscht 
de kans het vorderingsre.cht; streng genomen is dus het afwachten van 
den einduitslag (al- of niet-vervulling der voorwa,arde) de eenige juiste 
wijze van behandeling dezer vorderingen; kunnen echter partijen (curator 
en schuldeischers) omtrent eene taxatie der kans overeenkomen, dan is 
er geen reden deze meer eenvoudige methode niet toe Ie laten. 

Naast artikel 131 Ontwerp zou eene bepaling als van artikel 778 Wet-
boek van Koophandel') niet alleen geheel overbodig zijn, maar zelfs 
gevaarl\ik worden. daar zij licht tot misverstand aanleiding zou kunnen 
geven. Zij is dus in het Ontwerp niet overgenomen. 

[Zie ook op art. 128.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 131. Verduidelijking der redactie van dit artikel scheen wel ge-

wenscht. Zooals het thans luidt, wordt volgens het eerste lid eene vor-
dering geverifieerd voor hare waarde op het oogenblik der faillietverkla-
ring, terwijl uit het derde lid blijkt, dat daarmede de waarde één jaar 
na de faillietverklaring wordt bedoeld. . 

Het eerste lid stelt een algemeenen regel voor al de daarin ge-
noemde vorderingen; terwijl het derde lid, eerste zinsnede daarop 

I) "Door het faillissement worden de nog niet vervallen schulden, ten laste van den 
schuldenaar loopende • opeischbaar voor zooveel hem betreft". 
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eene uitzondering bevat, all één toepasselijk op vorderingen met tijds-
bepaling, welke binnen één jaar na de faillietverklaring vervallen. 
De tweede zinsnede van het derde lid is dan een billijk gevolg van 
de in de eerste zinsnede gemaakte uitzondering. Verduidelijking schijnt 
dus inderdaad niet Doodig. 

Naar aanleiding van het antwoord 
op het Verslag werd door de Com-
missie opgemerkt, dat de daar ver-
melde algemeene regel nooit, de 
uitzonderingen daarentegen herhaal-
delijk zich zullen voordoen. De Mi-
nister verklaarde, het artikel te zul-
len wijzigen, door in het eerste lid 
de woorden »met tijdsbepaling of' 
weg te laten; voorts het derde lid in 
de plaats te stellen van het tweede 
en de tweede zinsnede van dit nieuwe 
1id te doen luiden: 

),Alle later dan één jaar daarna 
vervallende schuldvorderingen wor-
den geverifieerd voor de waarde, die 
zij hebben na verloop van een jaar 
sedert den aanvang van het faillisse-
ment". 

Het tweede lid wordt dan het derde. 
Nog zullen in het eerste lid . de 

woorden »het oogenblik" vervangen 
worden door »den dag", en in de 
eerste zinsnede van het derde (nieuw 
tweede) lid de woorden »het tiJdstip" 
eveneens door »den dag". 

[Zie ook het Verslag op art. 133]. 

G. O. artt. 130 en 131 = artt. 130 en 131 der wet. 

Artikel 132. 
Schuldeischers, wier vorderingen door hypotheek of pand ge-

dekt of op een bepaald voorwerp bevoorrecht zijn, maar die 
kunnen aantoonen dat een deel hunner vordering vermoedelijk 
niet batig gerangschikt zal kunnen worden op de opbrengst der 
verbonden goederen, kunnen verlangen dat hun voor dat deel 
de rechten van concurrente schuldeischers worden toegekend met 
behoud van hun recht van voorrang. 

O. R. O. Art. 132 (132) Schuldeischers, wier vorderingen door hypo-
theek of pand geilekt of op een bepaald voorwerp bevoorrecht zijn, 
maar die kunnen aantoonen dat een deel Ilunner vordering ver-
moedelijk niet batig gerangschikt zal kunnen worden op de opbrengst 
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der verbonden goederen, kunnen verlangen dat hun voor dat deel 
de rechten van concurrente schuldeischers worden toegekend met 
behoud van hun recht van voorrang. De taxatie in de boedelbe-
schrijving is te dezen maatstaf van berekening. 

Memorie van Toelichting. 
Aj't. 132. De billijkheid brengt mede aan de bevoorrechte schuldei-

schers, wanneer zij met de boedelbeschrijving in de hand kunnen aan-
toonen, dat het waarschijnlijk is, dat zij hunne vordering op het bij 
voorrang aan hen verbonden goed niet kunnen verhalen, het recht toe 
te kennen , om voor de vermoedelijke mindere waarde, buiten praejudicie 
hunner rechten, als concurrent schuldeischer behandeld te worden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 132. »De taxatie in de boedelbeschrijving". De Memorie van Toe-

lichti ng zegt wel, dat de bevoorrechte schu Ideischers die boedelbeschrij-
ving kennen - en dit is in zoo verre waar, dat zij ingevolge art. 97 L 97] 
het afschrift der boedelbeschrijving kunnen inzien - maar op die boe-
delbeschrijving en de taxatie, die zelfs door den curator kan geschieden 
(art. 94 [94 J), hebben zij geen invloed. Is dit wel, met het oog op art. 
132, juist'! Daarenboven, hoe kunnen op die boedelbeschrijving voorko-
men en dus door den curator getaxeerd worden de voorwerpen, die in 
het bezit del' crediteuren gebleven zijn, namelijk die in pand zijn of 
waarop het retentierecht wordt uitgeoefend 'I 

Volgens art. 681 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, sub 30., 

worden in de boedelbeschrijving alleen de roerende goederen gewaardeerd. 
Men vroeg, wanneer de taxatie in de boedelbeschrijving de maatstaf van 
berekening zijn zal, zooals dit artikel voorschrijft, hoe dan de waarde 
eener hypothecaire inschrijving zou zijn te vinden. 

De aanmerking is juist. De laatste zinsnede »de taxatie - van 
berekening" moet vervallen. Voor het bijzondere geval, dat er geschil 
ontstaat over het deel der schuld vordering, dat als concurrent moet 
worden toegelaten, is er trouwens ook geene reden, eeIi.e bijzondere 
bepaling te maken. 

Ter voorkoming van misverstand worde er echter op gewezen, dat, 
in verband met dit artikel, in het Verslag ten onrechte van »het 
retentierecht" gewag wordt gemaakt. Het retentierecht toch geeft geen 
voorrecht in de technische beteekenis van het woord. 

G. O. art. 132 = art. 132 der wet. 

Artikel 133. 
Vorderingen, waarvan de waarde onbepaald, onzeker, niet 

in Nederlandsch geld of in het geheel niet in geld is uitgedrukt, 
worden geverifieerd voor hunne geschatte waarde in Nederlandsch 
geld. 

O. R. O. Art. 133 (133) art. 133 der wet. 
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lIemorie van Toelichting. 
Art. 133. Verificatie is alleen mogelijk voor bepaalde geldsommen. 

Vorderingen, welke niet gericht zijn op betaling van een bepaalde geld-
som, moeten derhalve in geldvorderingen worden omgezet Waardeering, 
bij minnelijk O"ferleg of door een deskundige, is daartoe het eenige mid-
del '). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 133. Men kon niet inzien, dat dit voorschrift eene verbeterinO' 

zou wezen van art. 780 Wetboek van Koophandel. Er werd 
op gewezen, dat wel is waar de toelichting van waardeering door een 
deskundige spreekt, maar dat deze in het artikel niet wordt genoemd. 
Deze opmerking geldt ook voor de toelichting op de artt. 1dO en 131. 

Waarom zou het artikel den deskundige moeten vermelden 'I Het 
kan toch moeilijk betwijfeld worden, dat ieder belanghebbende, ook 
de curator, de voorlichting van een deskundige mag inroepen, wan-
neer hij daaraan behoefte heeft. Niet altijd zal dit het geval zijn. Indien 
bijv. eene vordering in francs of marken luidt, zal ook zonder hulp 
van een deskundige de waarde in Nederlandsch geld wel te schatten 
of uit te rekenen zijn. Het voordeel van het artikel is juist gele!!:en 
in de groote vrijheid, welke daarbij (in tegenstelling ook van art. 780 
Wetboek van Koophandel) aan partijen wordt gelaten. De schuldei-
scher, de curator, de mede-schuldeischers kunnen onderling omtrent 
die waarde overeenkomen, wat hun billijk toeschijnt. De curator of 
een van de mede-schuldeischers kan bijv. een deskundige zijn, aan 
wiens oplossing men de zaak overlaat. Ook zal het oordeel van een 
derden deskundige ingeroepen kunnen worden. Er zal, in één woord, 
naar omstandigheden gehandeld kunnen worden; dat de wet dit toe-
staat, mag aanbevelenswaardig heeten. Dit geldt ook voor de artt. 130 
en 131. 

G. O. art. 133 = art. 133 der wet. 

Artikel 134. 
Schuldvorderingen aan toonder kunnen ten name van" toon_ 

der" geverifieerd worden. Iedere ten, name Van "toonder" geve-
rifieerde vordering wordt als de vordering van een afzonderlijk 
schuldeischer beschouwd. 

O. R. O. Art. 134 (134). Schuldvorderingen aan toonder kunnen ten 
name van »toon'der" geverifieerd worden. Ieder ten name van 
»toonder" geverifieerde vordering wordt als de vordering van een 
afzonderlijk schuldeischer beschouwd. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 134 Naar geldend recht worden llVorderingen 'aan toonder" geve-

rifieerd ten name van hem, die ter verificatie-vergadering houder is. 

I) Verg. K. Ord. 62. 
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De vordering verliest dus altijd hare eigenschap van ver handelbaarheid , 
welke juist de essentie, de eigenaardige economische en juridische func-
tie van het toonderpapier uitmaakt. Die ontzieling van het toonder-papier 
is af te keuren; men denke aan eene obligatieleening. De handel in de 
obligaties wordt thans zoodra de ,uit.gever in staat van fail-
lissement verkeert.- Arhkel 134 Ontwerp zal hlerlll een gewenschte ver-
andering brengen, daar het den houder vrijlaat verificatie ten name van 
»toonder" te vragen '). Er is geen boedelbelang dat zich daartegen verzet, 
het faillissements-proces wordt er niet door gestoord; de eigenaar van 
't papier daarentegen ten zeerste gebaat. 

Eenmaal het beginsel van verificatie ten name van toonder aangeno-
men, volgt daaruit noodzakelijk dat elk stuk (elke obligatie) als de vor-
dering van een afzonderlijken schuldeischel' beschouwd moet worden. 
Dit ligt in het wezen van het toonder-papier. Elk stuk is bestemd op 
zich zelf te staan. Eene toepassing daarvan wordt gevonden in artikel 82 
rS2l Ook zal de hier gegeven bepaling zijnen invloed doen gevoelen bij 
ae stemming over een akkoord. 

Voor order-papier bestaat niet dezelfde behoefte aan verificatie zonder 
tenaamstelling. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 134. Na beraad kan de 

Raad van State zich bij deze bepa-
ling nederleggen ; toch kan hij de 
vraag niet weêrhouden. of het bij 
stemming over akkoorden niet tot 
ongewenschte gevolgen kan lelden, 
dat iedere aan toonder geverifieerde 
schuldvordering als de vordering 
van een schuldeischer 
beschouwd wordt. 

Immers, één crediteur, die in 
het bezit is van een tiental schuld-
vorderingen aan toonder, zal even-
veel stemmen kunnen uitbrengen 
als tien andere crediteuren te za-
men, al zoude het bedrag zijner 
inschuld hem op niet meer dan één 
stem recht geven. 

De Raad meent te moe-
t.en op hetgeen hij bij art. 
8}. [SII heeft opgemerkt ten aan-
zien van het onbeperkte stemrecht, 
dat den crediteur in een faillisse-
ment is t.oegekend, in 
van het stelsel, dat art. 54 van het 
Wetboek van Koophandel ten aan-
zien der leden van naamlooze ven-
nootschappen huldigt. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 134. De bedoelde bepaling 

is een consequent uitvloeisel van 
de omstandigheid, dat er slechts 
eene toevallige eenheid van persoon 
ontstaat als één schuldeischer meer 
dan ééne obligatie aan toonder be-
z.it. • 

De beteekenis van de bedenking 
dat één crediteur die in het bezit 
is van een tiental schuldvorderin-
gen aan toonder, evenveel stem-
men zal kunnen uitbrengen als 
tien andere crediteuren te zamen, 
al zoude het bedrag inschuld 
hem op niet meer dan één stem 
recht geven, is den ondergetee-
kende niet volkomen duidelijk. Im-
mers het aantal der uit te brengen 
stemmen is het ontwerp niet 
afhankelijk gesteld van het bedrag 
der inschuld. 

Met betrekking tot de toekenning 
van het stemrecht veroorlooft de 
ondergèteekende zich te verwijzen 
naar hetgeen daaromtrent hierbo-
ven ad art. 81 [SIJ is opgemerkt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 134. )Ieder", lees: llledere". 

1) Verg. VA.N GOOR, t. a. p., Hfstk. H, 13, die ook verificatie van order-papier 
zonder tenaamstelling verlangt. 
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Dit is veranderd . 

G. O. art. 134 = art. 134 der wet. 

Artikel 135. 
De schuldeischer, die door borgtocht is verzekerd, komt op 

voor zijne schuldvordering onder aftrek van hetgeen hij van 
den borg heeft ontvangen. 

De borg heeft recht voor hetgeen hij den schuldeischer heeft 
betaald. Bovendien kan hij voor het bedrag, waarvoor de schuld-
eiseher kan opkomen , voorwaardelijk toegelaten worden, zoolang 
de schuldeischer zelf niet opkomt. 

O. R. O. Art. 135 (135) = art. 135 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 135. Bij de regeling van de rechten, die de schuldeischer, wiens 

vordering door borgtocht verzekerd is , en de borg zelf in het faillisse-
ment van den schuldenaar kunnen doen gelden, dient voor alles daarop 
gelet te worden. dat de boedel niet tweemalen met betaling van dezelfde 
schuld bezwaaro. mag worden, dat dus ook twee personen niet. beiden 
tegelijk voor dezelfde schuld kunnen opkomen. Dit nu zoude het geval 
zijn, indien de hoofdschuldeischer zich kon doen verifieeren voor z\ine 
schuldvordering, en daarnaast de borg, in zijne qualiteit van borg, onder 
den naam van regresvordering voor hetgeen hij eventueel aan den hoofd-
schuldeischer zal moeten voldoen. Het is dan dezelfde schuld die twee-
malen figureert, namelij k als een schuld aan den schuldeischer en als 
eene voorwaardel\ike schuld aan den borg. 

Artikel 879 Wetboek van Koophandel is op dit punt niet 
Wel nemen de meeste schrij vers aan, wat hier vooropgesteld is, dat de-
zelfde schuld niet tweemalen ten laste van den boedel kan komen, en 
dat de borg dus , behalve voor hetgeen hij den schuldeischer vóór de 
faillietverklaring voldaan heeft, voor het overige alleen dan kan opkomen 
als de schuldeischer zelf niet opkomt; maar de tegenovergestelde meening, 
volgens welke schuldeischer en borg naast elkander voor het geheele 
bedrag der schuld geverifieerd kunnen worden, heeft evenzeer 
gers gevonden '). Ook de practijk vat de wet nog al eens in laatst.ge-
melden zin op, en zoo komt het herhaaldel\ik voor, dat schuldeischet' 
en borg naast elkander beiden voor dezelfde schuld worden toegelaten. 

Het voorgestelde artikel 135 tracht aan deze controverse een einde te 
maken, door uitdrukkelijk te bepalen, dat de borg , voor hetgeen de 
schuldeischer alsnog te vorde ren heeft, slechts voorwaardelijk kan wor-
den toegelaten, d. w. z. slechts zoolang als de schuldeischer zelf niet op-

I) Dat schuldeischer en borg niet te gelijk in het faillissement van den schuldenaar 
kunnen opkomen betoogt HOLTIUs, t. a. p., bI. 491 vlg. Evenzoo DIEPHUIS , t. a . p., 
bI. 346; DE BERSET, bI. 67; BÉDARRIDE, nis 860- 864. Anders DE GEER, noot 1 op 
HOLTIUS, bI. 492; KIST, bI. 202. Vergelijk voorts Mr. OYENS, bI. 204 vlg., en rb. 
's Hertogenbosch , 6 Dec. 1886, Wkbld. v. Not. en Reg., no. 900, bevestigd door Hof 
'sHertogenbosch, 18 Oct. 1887 , W . nO. 5527, waartegen de cassatie verworpen werd , 
Hooge Raad , 15 Juni 1888, W. nO. 5572. 
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komt. Duidelijk volgt hieruit, dat hetzij de schuldeischel' , hetzij de borg, 
doch nooit beiden tegelijk, al zij het op verschillende gronden, de rech-
ten uit de door borgtocht verzekerde schuld in 't faillissement kunnen 
doen gelden. Toont de borg aan, dat hij de schuld voldaan heeft, dan 
alleen is hij onvoqrwaardelijk schuldeischel' van den boedel. 

Afzonderlijk advies van de Staats-
raden Jhr. 11k v. Hnmalda van 

Eysinga en lIJr. Heemskerk. 

De ondergeteekenden, op vele 
punten instemmende met 's Raads 
advies van 24 Juni 1890, n°. 9, 
veroorloven zich daarnevens de na· 
volgende aanmerking op artt. 135 , 
en 136 van het wetsontwerp, welke, 
hoewel door 's Raads 2de Afdeeling 
voorgesteld, slechts de goedkeuring 
van de minderheid van den Raad 
van State mocht verwerven, aan 
Uwer Majesteits hooge aandacht te 
onderwerpen. 

De eerste twee zinsneden van art. 
135 komen b\ina woordelijk over-
een met art. 879 van het Wetboek 
van Koophandel. De derde zinsnede 
voorziet het geval dat de nog on-
beschadigde borg, of de borg die 
slechts een gedeelte der schuld van 
den gefailleerden hoofdschuldenaar 
heeft betaald, wil geverifieerd wor-
den, te gelijk met den oorspron-
kelijken schuldeischer. Aan den 
bedoelden borg wordt alsdan slechts 
een recht toegekend om voorwaar-
delijk te worden geverifieerd; het-
geen volkomen juist is. Maar dat 
voorwaardelijke recht wordt afhan-
kelijk gemaakt van het feit dat (er 
staat zoo lang , maar in de betee-
kenis van mits) de schuldeischer 
zelf niet opkomt. Wanneer dus 
deze wel opkomt, wordt aan den 
borg ontnomen de zoogenaamde 
regres-actie tegen den hóofdschul-
denaar , welke hem krachtens art. 
1880, sub 2°., van het Burgerlijk 
Wetboek toekomt juist indien de 
sch uldenaar in staat van faillisse-
ment of kennelijk onvermogen ver-
keert. Zoo hij immers niet mag 
worden geverifieerd, kan hij nooit 
eenig verhaal op den boedel uitoe-
fenen . Deze afwijking van het gel-
dende recht wordt in de 
Memorie van Toelichting zelfs niet 
vermeld . Zij schijnt den onderge-

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 135. In met het ge-

voelen van de meerderheid van den 
Raad van State wordt door de 
Staatsraden Jhr. Mr. VAN HUMALDA 
VAN EYSINGA en Mr. HEEMSKERK in 
een afzonderlijk ad vies voorgesteld 
de laatste zes woorden van het 
tweede lid van dit artikel te doen 
vervallen. 

Met dat voorstel kan de onder-
geteekende zich niet vereenigen. 
ln de Memorie van Toelichting 
wordt ad artikel er op gewezen 
en de juistheid dier bewering wordt 
in het afzonderlijk advies niet be-
streden, veel min wederlegd - dat 
de boedel niet twee malen met 
betaling van dezelfde inschuld mag 
bezwaard worden. Daarmede ware 
het in strijd den borg een recht 
op den boedel toe te kennen ter 
zake van hetgeen hij den crediteur 
zal moeten voldoen, ten gevolge 
van de omstandigheid, dat deze uit 
den boedel niet ten volle wordt 
voldaan, omdat dan ter zake van 
dezelfde schuld aan crediteur en 
borg te zamen een hooger bedrag 
zou worden uitgekeerd dan de pro-
centen bedragen, die de overige 
crediteuren uit de failliete massa 
ontvangen. Wel wordt in meerge-
meld advies er op gewezen dat de 
gefailleerde twee verbintenissen 
heeft aangegaan, ééne om de oor-
spronkelijke schuld te betalen en 
ééne om den borg, zoo deze voor 
hem moet betalen, schadeloos te 
stellen, maar hiertegen valt op te 
merken: 1°. dat de schuldenaar 
wel twee verbintenissen heeft aan-
gegaan, maar dat een daarvan, die 
jegens den borg, slechts voorwaar-
delijk is; 2°. dat - en hieruit volgt 
dat de in het afzonderlijk advies 
gevoerde bewering den hierboven 
voor de bepaling aangevoerden 
grond onaangetast laat - beide' 
verbintenissen feitelijk dezelfde 
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teekenden noch raadzaam noch ook 
billijk toe. Niet raadzaam omdat zij 
aan de strekking en het doel van 
dit wetsontwerp vreemd.is; en niet 
billijk, omdat de nog onbeschadigde 
borg zeker weten kan, dat hij ten 

van het faillissement. schad e 
zal liJden. Kan men al aan den op-
steller der Memorie van Toelichting 
toegeven dat er eene controverse 
bestaat over het hier besprokene 
geval, rlaarbij moet dan tevens wor-
den erkend dat die controverse 
een arrest .van den Hoogen Raad 
van 18 JUnI 1888, Weekblad van 
het Recht nO. 5572(Nederlandsche 
Rechtspraak, deel 149, blz. 176), 
naar het bestaande art. 879 van het 
Wetboek van Koophandel, in ver-
band met de artt. 1880 en 1331 van 
het Burg'erlijk W etboek, is beslist 
juist in tegenovergesteld en zin, als 
nu bij art. 135 fine van het wets-
ontwerp wordt voorgesteld. Waartoe 
in constituendo die afwijking 'I 
De gefailleerde had toch twee ver-
bintenissen aangegaan, ééne om de 
oorspronkelijke schuld te betalen 
en ééne om den borg, zoo deze voor 
hem moest betalen, schadeloos te 
sl.ellen; en de borg weet zeker dat 

zal moeten betalen hetgeen de 
schuldeischer heeft te vorderen 
minus de procenten, die deze even-
tueel uit de faillielmassa zal ont-
vanfl"en. 

Hiertegen kan wellicht worden 
ingebracht dat de borg zich geheel 
in rle plaats van den oorspronkelij-
ken schuldeischer kan stellen, zoo 
hij hem afbetaalt en alsdan voor 
de geheele schuld in de failliet massa 
opkomt. Maar 1°. vordert het Bur-
gerlijk Wetboek ter aangehaalde 
plaatse dit niet; 2·. kan de borg het 
niet altijd doen; bij voorbeeld de 
borg van een aannemer van eene 
levering of een werk, dat uitbesteed 
is, weet a priori niet of de aanbe-
steder de geheele praestatie van 
hem., borg, zal vorderen, dan wel 
op risico van den aannemer en diens 
JJOrg of borgen eene herbesteding 
beproeven. De borg zal dan mis-
schien een aanbod of een bereid-
verklaring doen; maar ook zelfs dan 
ontzegt het voorgestelde art. 135 fine 

sehuld betroffen. Uit de opmerking 
van de genoemde heeren Staatsra-
den volgt dan ook, naar het oord eel 
van den ondergeteekende, alleen 
dat de borg na afloop van het fail-
lissement, ter zake van het door 
hem aan den crediteur betaalde, 
eene vordering hp,eft tegen den 
schuldenaar, niet dat hij te dier 
zake, ten nadeele van de overige 
schuldeischers, iets kan vorderen 
uit den boedel. 

Dat zoodoende den borg de hem 
bij art. 1880, 2°., Burgerlijk Wet-
boek toegekende actie wordt ont-
nomen, kan geen bezwaar opleve-
ren. Immers is de voorgestelde 
regeling, gelijk (.ndergeteekende 
heeft trachten aan te toonen, juist, 
dan zal genoemde bepaling behoo-
ren te vervallen. Het lag dan ook 
reeds in zijn voornemen om, wan-
neer deze voordracht tot wet mocht 
worden yerheven , een daartoe 
strekkend voorstel te doen bij de 
wetsvoorrlracht, die alsdan zal mce-
ten strekken om de bestaande wet-
geving in overeenstemming te bren-
gen met de nieuwe wet. 

De voorgestelde regeling wordt 
in meergemeld afzonderlijk advies 
niet raadzaam geacht, omdat zij 
aan de strekking en het doel van 
dit wetsontwerp vreemd zou zijn. 
De ondergeteekende kan de juist-
heid dier bewering niet inzien. 
Naar zijne meening behooren in 
eene wettelijke regeling van het 
faillissement ongetwijfeld de rech-
ten van de schuld-
eischers van den gefai lleerde te 
worden vastgesteld. 

Door het beroep op 's Hoogen 
Raads arrest van 15 Juni 1888 
wordt, naar des ondergeteekenrlen 
meening, in geenen deele de bewe-
ring gerechtvaardigd dat de voor-
gestelde regeling niet billijk zou 
zijn. Door dat arrest dat, blijkens 
de vermelding daarvan in de Me-
morie van Toelichting ad art. in 
de noot, niet aan de aandacht is 
ontsnapt, wordt alleen beslist wat 
naar de zienswijze van het hoogste 
rechterlijk college naar rle geldende 
wet als recht is te beschouwen, 
niet wat in dit opzicht door bil-



138 Art. 135. SCHULDEISl:HERS, DOOR BORGTOCHT VERZEKERD. 

hem elke aanspraak, indien de /lijkheid wordt gevorderd. 
hoofdschuldeischer ter verificatie ---
opkomt. 

Dit niet billijk achtende, wenschen de ondergeteekenden eerbiedig in 
overweging te 'ge'Len, de laatste zes woorden van art. 135 van het wets-
ontwerp weg te laten. 

Wil men ook het geval voorzien (hoewel dit te dezer plaats niet noo-
dig is), dat de oorspronkelijke schuldeischer, bebalve door borgtocht, 
ook Jlog op andere wijze , bijvoorbeeld door pand, verzekerd is, dan 
waren die zes woorden te vervangen door: voor wave?" de schuldeischer 
niet u·it den boedel kan worden voldaan. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 135. Na de belangrijke gedachtenwiss!!ling, die tusschen eenige 

leden van den Raad van State en den vorigen Minister van Justitie is 
gevoerd, werd nog in de Commissie van Voorbereiding tot ondersteuning 
van het artikel aangevoerd , dat tegenover den faillieten boedel slechts 
één schuld behoort te bestaan, en dit te meer , omdat de wet (art. 1860 
Burgerlijk Wetboek) onderstelt , dat de hoofdschuldenaar in sommige 
gevallen zelfs van de borgstelling, onkundig kan zijn en dus moeilijk 
kan worden aangenomen" nat hij twee verbintenissen aangaat. Vreemd 
zoude het ook zijn, indien bv. eene vordering, waarvoor twee of meer 
personen hoofdelijk borg waren gebleven, meer dan eenmaal werd ge-
verifieerd en dus op den loop van het faillissement een wellicht boven-

invloed zou uitoefenen. Intusschen werd betwijfeld de juistheid 
van net gezegde van den Minister, »dat de borg na afloop van het fail-
lissement, ter zake van het door hem aan den crediteur betaalde, eene 
vordering heeft tegen den schuldenaar". Want op die wijze zou toch 
werkelijk het door het ontwerp aangenomen stelsel weder worden afge-
broken, afgescheiden nog daarvan, dat zich dan de v!'aag zou voordoen, 
of, nadat de crediteur de bij het gehomologeerd akkoord bedongen per-
centen zijner vordering ontvangen en Je borg hem het saldo betaald 
heeft , die borg nu het geheele dan wel alleen daarover de per-
centen van den debiteur vorderen kan , m. a. w. of het akkoord ook voor 
hem bindend is. 

Het ontwerp behelst geene bepaling, hoe eene vordering hoofdelijk of 
solidair tusschen verscheidene schuldeischers moet worden geverifieerd. 

Kan, vroeg men nog, een crediteur in het faillissement van den borg 
opkomen, als de vordering op den debiteur niet opeisch baar en de 
debiteur niet failliet is? 

Het aangehaalde uit het antwoord op het advies van den Raad van 
State is juist met betrekking tot faillissementen, die met insolventie 
eindigen. 

Het faillissement , zonder akkoord, werkt niet schuldbevr\idend. 
Heeft de schuldeischer bij v. f 100 te vorderen en ontvangt hij eene 
uitkeering van 10 pct., dan behoudt hij Z\in recht voor de . ontbre-
kende f 90 en kan dit na afloop van hel faillissement tegen den 
schuldenaar doen gelden. Indien bedoelde vordering door borgtocht 
was verzekerd, zal de schuldeischer, na ontvangst der 10 pct., den 
borg kunnen aanspreken. Deze kan dan, als hij betaald heeft, voor 
dit bedrag van t 90 eene vordering tegen den schuldenaar doen geI-
den, volgens artt. 1876 en 1877 Burgerlijk W etboek. 

Ingeval een akkoord tot stand komt' is de zaak anders. Daar het 
akkoord schuldbevrijdend werkt, zal noch de schuldeischer, noch de 
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borg, na de homologatie, den schuldenaar ter zake der schuld kun-
nen aanspreken. 

Over vorderingen, hoofdelijk of solidair tusschen verscheidene 
schuldeischers, is geen bepaling noodig. Het staat toch vast, dat er 
in dat geval slechts ééne schuldvordering is tegenover den faillieten 
boedel, zoodat er ook geen twijfel kan beslaan, dat die vordering 
slechts eenmaal kan worden geverifieerd, ten name van den schuld -
eiseher of de schuldeischers, die haar ter verificatie aanbieden. 

Als de vordering niet opeischbaar en de debiteur niet failliet is, 
bestaat er geene vordering op den borg en is het dus niet duidelijk, 
uit welken hoofde de schuldeischer in het faillissement van den borg 
zou kunnen opkomen. 

G. O. art. 135 = art. 135 der wet: 

Artikel 136. 
Indien van hoofdelijke schuldenaren twee of meer in staat 

van faillissement verkeeren, kan de schuldeischer in ieder fail-
lisseinent opkomen voor en betaling ontvangen over het geheele 
bedrag, hem ten tijde der faillietverklaring nog verschuldigd, 
totdat zijne vordering ten volle zal zijn gekweten. 

De hoofdelijke schuldenaar, die op den faillieten boedel recht 
van verhaal heeft, kan uit dien hoofde, voor zooverre de schuld-
eischer zelf kan opkomen, alleen voorwaardelijk worden toege-
laten, zoolang de schuldeischer zelf niet opkomt. 

Indien in het geheel meer dan honderd percent beschikbaar 
mocht zijn, worden die meerdere_percenten naar de onderlinge 
rechtsverhouding verdeeld. 

O. R. O. Art. 136 (136). Indien van hoofdelijke schuldenaren twee of 
meer io staat van faillissement verkeeren, kan de schuldeischel' 
in ieder faillissement opkomen VOOI' en betaling ontvangen over 
het geheele bedrag, hem ten tijde der faillietverklaring nog ver-
schuldigd. totdat zijne vordering ten volle zal zijn gekweten. 

De hoofdelijke schuldenaar, die op den faillieten boedel recht 
van verhaal heeft, kan uit dien hoofde. voor zooverre de schuld-
eiseher zelf kan opkomen, alleen voorwaardelijk worden toegela-
ten, zoolang de schuldeischer zelf niet opkomt. 

Indien in het geheel meer dan honderd procent beschikbaar 
mocht z,in, worden die meerdere procenten naar de onderlinge 
rechtsverhouding verdeeld. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 136. Onder vigueur van de Ordonnance van 1673, die over de 

rechten van den schuldeischer bij faillissement van meerdere hoofdelijke 
medeschuldenaren het zwijgen bewaarde, werden daaromtrent in Frank-
rijk verschillende systemen verdedigd. 

In de eerste plaats het stelsel van SA VARY (Pare re 13 en 48, quest. 
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5): de schuldeischer kan slechts in den boedel van één der medeschul-
denaren opkomen, althans betaling ontvangen. Deze zienswijze vond 
weinig instemming, en kan als geheel verlaten heschouwd worden; zij 
miskent het wezen der hoofdelijkheid door den schuldeischer in de positie 
te brengen van iemand die slechts één schuldenaar heeft. 

Meer bekend is het stelsel van Dupuys DE LA SERRA, gevolgd door 
JOUSSE, ÉMERIGON en POTHIER. Zij laten den schuldeischer toe achter-
eenvolgens in het faillissement van ieder der verschillende hoofdelijke 
schuldenaren op te komen, maar in elk volgend faillissement niet anders 
dan onder aftrek van de uitkeeringen, reeds bevorens ontvangen in een 
of meer der andere faillissementen. 

Het valt niet te ontkennen, dat dit systeem juridiek niet onjuist is, 
het brengt echter mede, dat de schuldeischer nimmer integrale betaling 
verkrijgt, daar hij telkens percenten beurt over het resteerend bedrag. 
Dit gaf aanleiding tot het aannemen van een derde systeem, dat in de 
tweede helft van de 18de eeuw in de rechtspraak de overhand verkreeg, 
volgens hetwelk de sch\Ildeischer in elk der boedels van zijne hoofdelijke 
schuldenaren voor het geheele bedrag zijner vordering niet alleen kan 
opkomen, maar daarover ook uitbetalirig ontvangen tot aan de geheele 
voldoening toe. . 

Welk systeem in artikel 534 Code de Commerce is aangeIlomen , was 
niet geheel duidelijk; de woorden van het artikel lieten daaromtrent in 
twijfel. Evenzoo artikel 878 W etboek van Koophandel, naar aanleiding 
waarvan ten onzent na 1838 de oude strijd tusschen het tweede en derde 
stelsel is voortgezet. Daartoe bestond te gel eed er aanleiding, omdàt ook 
de redactie van artikel 198 Wetboek vau Koophandel, eene toepassing 
van den regel in artikel 878 W etboek van Koophandel neergelegd, ruimte 
tot twijfel laat. Het valt echter te constateeren , dat men in de practijk 
algemeen gebleven is bij het derde stelsel en dat dit ook in de meeste 
nieuwere wetten, zoo in de Fransche wet van 1838 (artikel 542 en vlg.), 
in de Belgische wet van 1851 (artikel 537 en vlg.), in den ltaliaanschen 
Code (artikel 788 en vlg.), in de KO. § 61, in de Oostenrijksche Kon-
kursordnung, § 19 , en in de Deensche wet, § 18 is aangenomen 1). 
Vooral met het oog op deze feiten wordt in artikel 136 van het Ontwerp 
dit stelsel ondubbelzinnig uitgedrukt. Al zij het streng juridisch genomen 
niet boven alle bedenkingen verheven, dit theoretische bezwaar mag voor 
den wetgever geen reden zijn om verandering te brengen in eene ge-
vestigde practijk en ongelijkheid van wetgeving te scheppen op een punt, 
waarop thans overeenstemming bestaat. 

De vraag, in 'hoeverre hoofdelijke medeschuldenaren op elkander re-
gres kunnen nemen, wordt geheel beheerscht door dezelfde beginselen 
als het regresrecht van den borg tegen den hoofdschuldenaar; het bij 
het vorige artikel aangeteekende geldt ook hier; regres zal dus uitgeslo-

I) Dat dit stelsel ten onzent reeds geldend recht is, betoogt DE GEER, noot 1 op 
HOLTIUS, bL 488. In denzelfden zin OYENS , bL 210 vlg.; DE BERSET , bL 62 vlg.; rb. 
Zwolle, 26 Juli 1877, W. nO . 4153, bevestigd door Hof Arnhem, 17 April 1878, W. 
no. 4258, welk vonnis werd gewezen naar aanleiding van art. 198 W v. K.; Mr. KIST, 
t. a. p., bL 200 vlg., onderscheidt: den schuldeiscber-wisselhouder kent hij het recht 
toe in alle failliete boedels 'l'oor het geheel op te komen en uitdeelingen te ontvangen, 
in art. 878 W. v. K . is daarentegen naar zijne meening het stelsel van ),UPUYS DE LA. 
SERRA aangenomen. Verg. voorts Mr. N . K. F. LAND, het recht op vergoeding des wis-
sels bij faillissement der wisselteekenaars in Themis, 1879, bL 181 vlg., die het stelsel 
in het Ontwerp aangenomen in strijd acht met de billijkheid en zoowel met art. 198 
als met art. 878 W. v. K.; DIEPHUIS , 1, bI. 268 vlg., IlI, bI. 315 vlg., en rb. 's Her-
togenbosch , 6 Dec. 1886, W. v. Not. en Reg., nO. 900, door Hof 's Herto-
genbosch , 18 Oct. 1887, W. nO. 5527, achten zoowel in art. 198 als in art. 878 W. 
v. K. het stelsel Dupuys DE LA SERRA aangenomen. 
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ten zijn tusschen die medeschuldenaren , welke gelijktijdig failliet zijn. 
Daar echter de schuldeischel' in eIken faillieten boedel voor het geheele 
bedrag zijner vordering opkomt, zou het kunnen gebeuren dat in alle 
boedels te zamen voor hem meer dan 100 pct. beschikbaar was. Voor 
die meerdere percenten kan in dit geval het onderling verhaal plaats 
hebben; op- welke wijze, hangt af van de rechtsverhouding waarin de 
boedels tot elkander staan; bij wisselschuldenaren is deze bijv. niet de-
zelfde als bij gewone hoofdelijke schuldenaren. Uit dien hoofde wordt 
dan ook alinea 3 van artikel 136 omtrent de wijze van verhaal geene 
beslissing gegeven. J\lS in causa positum. 

Afzonderlijk advies van de Staats-
raden Jllr. ])11'. van Hnmalda van 

Eysinga en Mr. Heemskerk. _ -

Eene geheel gelIjke aanmerking r als op art. 135, zie hiervoor bI. 
136 vlg.l geldt omtrent art. 136, alin. 
2, van het wetsontwerp, in verband 
met art. 4881 collatis artt. 1329 en 
1351 van het Burgerlijk Wetboek. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 13G, al. 2. Met betrekking 

tot de aanmerking door de meer-
genoemde heeren Staatsraden tegen 
deze bepaling in het midden ge-
bracht, veroorlooft de ondergetee-
kende zich, op het voetspoor van 
het afzonderl\ik advies, te verwij -
zen naar hpt op art. 135 aan ge-
teekende. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 136. Naar sommigen opmerkten zou het in het ontwerp aange-

nomen beginsel, dat door het faillissement geene wijziging mag worden 
gebracht in de rechten en verplichtingen van partijen, in dit artikel 
worden verzaakt. De rechtsregel toch, dat gedeeltelijke betaling ook ge-
deeltelijke vernietiging van Rchuld ten gevolge heeft, wordt geschonden, 
wanneer men, zooals hier geschiedt, den houder eener hoofdelijke ver-
bintenis voor het geheele bedrag zijner vordering laat opkomen in elk 
der faillissementen van zijne debiteuren. Tevens volgt uit dit aan den 
schuldeischer toegekende voorrecht, dat aan den schuldenaar, die meer 
betaald heeft, dan zijn deel en derhalve buiten faillissement op z\in me-
deschuldenaar regres zou kunnen uitoefenen, het recht van verhaal moet 
worden ontzegd. Men kon niet. inzien, om welke reden het elders in het 
ontwerp zoo streng toegepaste beginsel der paritas creditorum hier werd 
losgelaten. Immers, dat het slechts lleen theoretisch bezwaar" zou gelden, 
hetwelk )lVOOr den wetgever geene reden mag zijn om verandering te 
brengen in eene gevestigde praktijk en ongelijkheid van wetgeving te 
scheppen op een punt, waarop thans overeenstemming bestaat" - zooals 
de Memorie van Toelichting meent - konden velen niet toegeven. Wan-
neer men toch den schuldeischel' in alle faillissementen van de hoofde-
lijk verbonden schuldenaren toelaat voor het geheele bedrag zijner vor-
dering, dan schept men ten behoeve van dien schuldeischer een privi-
lege, dat eene benadeeling der overige crediteuren ten gevolge heeft. 
Het geldt hier dus meer dan een theoretisch bezwaar tegen een stelsel, 
door de Regeel'ing zelve l>streng juridisch genomen niet boven alle be-
denkingen verheven" genoemd. 

Door anderen werd op bovenstaande bezwaren geantwoord, dat de 
door" de Regeering voorgestelde bepaling moeilijk is te vermijden, zoo-
lang art. 198 Wetboek van Koophandel, eene toepassing van den regel, 
in art. 878 van het Wetboek nedergelegd , blijft bestaan. Het wensche-
lijke van gelijkheid van wetgeving scheen, waar in overige landen een 
dergelijk voorschrift bestaat, bovendien te nopen zich met het voorstel 
der Regeering ten deze te vereenigen. 
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Eerstgenoemde leden merllten hiettegen wederom op dat het lang 
niet zeker is of art. 198 Wetboek van Koophandel bij aanneming van 
dit artikel wel zal blijven bestaan daar ,toch op ernstige gronden be-
toogd is dat het laatste aan het eerste zou subintreeren. Gaarne vernam 
men hieromtrent het gevoelen der Regeering. De door hen aangevoerde 
bezwaren zouden overigens vermeden kunnen worden door te bepalen 
vooreerst dat de houder eener hoofdelijke verbintenis slechts in één 
der faillissementen zijner schuldenaren voor 100 pct. mag worden toe-
gelaten en in de andere slechts voor het bedrag dat hij telkens na eene 
ontvangen uitdeeling nog te vorderen heeft; en voorts, dat hij voor 100 
pct. slechts kan worden toegelaten in den boedel van hem, die naar de 
onderlinge tusschen de debiteuren bestaande rechtsverhouding moet wor-
den aangemerkt als degeen, dien de zaak alleen of in de eerste plaats 
aangaat; dat hij voor het hem dan nog ontbrekende zich kan laten er-
kennen bij dengeen , dien de zaak niet of slechts in de tweede plaats 
aangaat, enz. Neemt men deze regeling aan, dan wordt het stelsel van 
het ontwerp vastgehouden, terwijl het praktisch bezwaar, uit het verlaten 
daarvan ontstaan, vervalt '). 

Het kan niet worden toegegeven, dat door dit artikel het' beginsel 
der paritas creditorum wordt geschonden en een voorrecht toegekend. , 
Het geldt hier de regeling van de rechtsgevolgen der solidariteit; 
worden deze anders geregeld, dan de rechtsgevolgen van niet-solidaire 
verbintenissen, dan kan daarmede de paritas creditorum niet zijn ge-
schonden. Dit beginsel toch wil alleell zeggen, dat schuldeischers, rlie 
dezelfde positie hebben, op dezelfde wijze moeten worden behandeld. 
Nu is echter de positie van een schuldeischel' , die eene solidaire 
vordering heeft, juist door de solidariteit eene andere, dan die van 
den schuldeischel' , 'die eene vordering heeft zonder solidariteit. Het 
artikel kent dan ook geen voorrecht toe, maar regelt het recht van 
den schuldeischel' eener hoofdelijke verbintenis overeenkomstig haren 
aard en op gelijke wijze, als door de Europeesche wetgevers in deze 
eeuw als billijk .en wenschelijk is erkend. Waar zoozeer blijkt van 
eene gevestigde en gemeenschappelijke rechtsovertuiging , is het ge-
heel onraadzaam, in ons land een geïsoleerd standpunt aan te nemen. 
Nu de drang naar rechtseenheid steeds grooler wordt, verdient het 
geene aanbeveling, zonder alles overwegende redenen, ten opzichte 
van eene quaestie als deze '), het Nederlandsche recht te stellen 
tegenover dat van zoovele andere rijken van Europa. 

Bovendien is het artikel ook geheel in overeenstemming met het 
beginsel der hoofdelijkheid , dat juist is: aansprakelijkheid van ieder 
der schuldenaren voor het geheel. De voorgestelde regeling heeft ten 
doel, deze aansprakelijkheid ook in geval van faillissement te hand-
haven en te verzekeren. 

Bij de wet, die overeenstemming zal hebben te brengen tusschen 
de nieuwe faillietenwet en de bestaande wetboeken en wetten , zal 
art. 198 Wetboek van Koophandel behooren te worden ingetrokken. 

1) Men vergelijke omtrent deze quaestie de Nota van bemerkingen op het ontwerp van 
wet op het faillissement en de surséance van betaling, behoorende bij het adres der Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te Groningen; Mr. POLENAAR en E. T. , Weekblad van 
het Recht Nos, 6065, 6067 en 6069; Mr. E. W. INSINGER, Rechten van den houder en 
van betaald hebbende endossanten bij faillissement van het wisselpersoneel , Amsterdam 
1888; Mr. R. FEITR, Themis 1869, bladz. 310 e. V.; Mr. 1. B. COREN, De invloed van 
het faillissement op de verplichtingen van hoofdelijke schuldenaren, Groningen, 1891.· 

') Men verg., behalve de in het Verslag aangehaalde literatuur: Rechtsgeleetrd Ma-
gazijn, 1891, bladz. 552 (recensie van Cohen's proefschrift, door Prof. Molengraafi). 
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Het voorstel dus tot wijziging van het artikel, in het Verslag aange-
geven, kan te minder worden aan vaard, omdat de in het Verslag 
voorgestelde regeling weder aanleiding zou geven tot bezwaren en 
onbillijkheden, die van de voorgedragen bepaling niet te duchten zijn. 

Eerste lid. Eindelijk werd er op gewezen, dat, ofschoon de Memorie 
van Toelichting van het wetsontwerp aan die van het ontwerp der Staats-
commissie volkomen gelijk is, de wetsbepaling zelve is veranderd. Vol-
gens de Staatscommissie wordt de houder eener hoofdelijke verbintenis 
in alle boedels toegelaten voor het geheele bedrag, hem ten tijde der 
eerste faillietverklaring nog verschuldigd, terwijl volgens art. 136, eerste 
lid, van het wetsontwerp, hij slechts wordt toegelaten voor het bedrag, 
hem nog verschuldigd op het tijd stip, waarop ten opzichte van dien 
boedel de faillietverklaring plaats vond. Men wenschte wel te weten, of 
de Regeering werkelijk bedoeld heeft eene zoodanige verandering aan te 
brengen, en daaromtrent alsdan eenige toelichting te ontvangen. 

Met de aangebrachte wijziging van redactie is de in het Verslag 
aangegeven verandering beoogd. Duidelijker moest uitkomen, dat 
getrouw gebleven werd aan .het in het ontwerp aap.genomen begin-
sel, dat in ieder faillissement het tijdstip der faillietverklaring beslist 
over de rechten, die de schuldeischers daarin kunnen doen gelden. 

Derde lid. Hier wordt gesproken van »procent" en »procenten", terwijl 
overal elders in het ontwerp »percent" en ))percenten" voorkomt. 

Gewijzigd in »percent" en »percenten". 

G. O. art. 136 = art. 136 der wet. 

Artikel 137. 
Na afloop der verificatie brengt de curator verslag uit over 

den stand van den boedel, en geeft hij daaromtrent alle door 
de schuldeischers verlangde inlichtingen. Het verslag wordt, 
met het proces-verbaal der verificatie-vergadering, na afloop dier 
vergadering ter griffie nedergelegd ter kostelooze inzage van ieder 
belanghebbende. De nederlegging geschiedt kosteloos. 

O. R. O. Art. 137 (137). Na afloop der verificatie brengt de curator 
verslag uit over den stand van den boedel, en geeft hij daarom-
trent alle door de schuldeischers "erlangde inlichtingen. Het ver-
slag wordt na afloop der vergadering ter griffie nedergelegd ter 
kostelooze inzage van ieder belanghebbende. De nederlegging ge-
schiedt kosteloos. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 137. De nederlegging ter griffie strekt vooral om de niet ter ver-

gadering verschenen schuldeischers in de gelegenheid te stellen van het 
verslag kenniR te nemen. Publiciteit van al wat op het faillissement be-
trekking heeft, kan niet genoeg bevorderd worden. 
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[Verslag van de Tweede Kamer met] Regeeringsantwoord. 
Art. 137. Ter voldoening aan een wenseh, in het Verslag o. a. op 

art. 120 L 121 J, geuit, wordt in dit artikel na de woorden: »Het 
verslag :vordt', ingevoegd: »met het der verificat!e-
vergadenng" en tevens: »na afloop der vergadermg" veranderd In: 
»na afloop dier vergadering". 

G. O. art. 137 = art. 137 der wet. 

ZESDE AFDEELING. 

Van het akkoord. 

Memorie van Toelichting. 
Drie hoofd gebreken kleven de bestaande regeling van het akkoord 

aan: 

1 '. wordt het tot stand komen van een akkoord door de wet te ge-
makkelijk gemaakt; 

20• zijn de procedure tot homologatie en het hooger beroep tegen het 
vonnis van homologatie niet duidelijk genoeg geregeld; 

30 • ontbreekt elke bepaling omtrent de rechtsstelling die de schuld-
eischers na de homologatie van het akkoord tegenover den schuldenaar 
innemen, met name omtrent de stelling der preferente schuldeischers, 
alsook elke aanwijzing omtrent de gevolgen van de niet-nakoming van 
het akkoord. 

Elk dier drie punten heeft een onderwerp van zorgvuldige overweging 
uitgemaakt. Voor zooveel de twee eerste punten betreft, kunnen de voor-
stellen, naar aanleiding daarvan gedaan, het best bij de betrokken arti-
kelen besproken worden. Alleen het laatste vereischt nog eenige vooraf-
gaande ontwikkeling. Omtrent de gevolgen der niet-nakoming van een 
akkoord bestaan twee lijnrecht tegenover elkander staande opvattingen, 
die hun grond vinden in eene verschillende opvatting van het wezen 
zelf van het akkoord. Volgens de eene is het akkoord een vonnis en dus 
onontbindbaar, volgens de andere is het eene overeenkomst en mitsdien 
als alle wederkeerige overeenkomsten ontbindbaar op grond van wan-
praestatie, indien het wederkeerige verbintenisgen tot inhoud heeft. 

Bij het absoluut stilzwijgen der wet, hébben beide stelsels onder de 
uitleggers der wet warme voorstanders en ernstige bestrijders gevonden I). 

I) Het akkoord is eene overeenkoffiRt en dus ontbindbaar op grond van wanpraes-
tatie : DE WAL, t. a. p., dl. lIl, bI. 79, na. 110; KIST, t. a. p., bI. 145 vlg.; W. F. 
DIJKERS, Dis.. De conventione cum creditorWus guam jure nostro mercatores qui foro 
cesserunt ineunt, 48; Mr. A . A. WEVE, gevolgen van een gehomologeerd accoord voor 
den failliet in N. Bijd,·. v. R. en W., 1861, bI. 61 vlg. ; J. SCHOUTEN, Diss. Een paar 
rechtsvragen betreffende accoord, 1871; Mr. S. J. HINGST, Entwurf einer Konkurs-Ord. 
f.. d. deutsche Rewh, Il, m N. B'iJdr ... v. R. en w., 1877, bI. 463 vlg.; H. A. V. REES, 
D,SB. Het karakter van het gerechteZ'Jk accoord 'n het faûltssement, 1879. Het accoord 
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Ook de jurisprudentie is verdeeld '). De Hooge Raad heeft echter steeds 
het akkoord als eene overeenkomst en als ontbindbaar beschouwd 2), 
met dien verstande, dat de schuldeischer, te wiens behoeve de ontbin-
ding wordt uitgesproken, zijn bij het akkoord prijs gegeven vorrlerings-
recht herkrijgt. De ontbinding door den eenen schuldeischer verkregen, 
werkt niet ten behoeve van den anderen. Ieder moet op zijn beurt ont-
binding vragen. 

De buitenlandsche wetgevingen zijn eveneens in twee kampen verdeeld. 
Terwijl de Fransche, Italiaansche, Belgische en Engelsche wetten ont-
binding van het akkoord, al zij het ook met afwijkingen wat 
de regeling der details betreft, toelaten a), is in de K.O. het stelsel van 
de niet-ontbindbaarheid van het akkoord aangellomen 4). 

Het Ontwerp sluit zich bij de eerste groep aan 5). Hoewel het geho-
mologeerde akkoord in vele opzichten met een vonnis gelijkstaat, is het 
toch in zijn wezen niets anders dan een door den rechter, d. i. bij eene 
rechterlijke beschikking (vonnis in den ruimeren zin des woords; FAURE, 
Het Ned. burgerlijk procesrecht, dl. 11, 2e druk, blz. 127 vlg.), be-
krachtigde overeenkomst tusschen den gefailleerde en zijne schuldeischers. 
Tegen deze beschouwing kan niet ob stee ren , dat over het akkoord bij 
meerderheid van stemmen beslist wordt en dat deze beslissing ook ver-
bindend is, niet alleen voor de niet-geverifieerde schuldeischers, maar 
zelfs voor hen die tegenstemden. Dit toch vindt zijne eenvoudIge ver-
klaring daarin, dat de wet de gezamenlijke schuldeischers van den ge-
failleerde als eene vereeniging van personen beschouwt en behandelt. 
Naast de vereeniging uit overeenkomst staat die uit de wet. Met. eene 
zoodanige heeft men hier te doen. De gemeenschap van belangen, de 

besluiten mogelijk te maken die alle schuldeischers bin-
den, rechtvaardigen deze wijze van behandeling 6). 
is een vonnis en dus onontbinJbaar: HOLTIUS, bI. 424 vlg. en DE GEER, aldaar noot 
1 op bI. 425; DIEPHUIS , bI. 320 vlg. ; OVENS, bI. 307 vlg. (tegen wien LAND , in 
Reehtsgel. Mag ., t. a . p., bI. 605 vlg.); A. C. LAGERWEV, Diss. Het akkoord van den 
gefaillw-de met zijne schuldeisehers , bI. 444 vlg.; MOM VISCH, in Themis 1860, bI. 569 
vlg. ; THI;l;ME ,. in Opm. en Med. enz. van Mrs. OuDEMAN en DIEPHUIS , dl. XII ; REE-
KERS, Diss. H et akkoord volgens Ned. Reeht, bI. 41 Vlg .. Verg. voorts Mr. C. J. W. 
v: ROYEN, iets over dwangaccoord in N. B. v. R. en W., 1879, bI. 195-208. 

1) De jurisprudentie zich in de laatste jaren te vestigen in den zin, dat het 
akkoord eene overeenkomst en dus ontbindbaar is. Dus rb. den Haag , ] 7 Juni 1879, 
W. nO. 4436; rb . Rotterdam, 12 Juni 1880, W. nO. 4547; rb. Rotterdam 7 Febr. 1883 
en 5 Nov. 1884; rb. Breda , 19 Febr. 1884; Hof den Bosch, 10 Maart 1885 , beves-
tigende evengemeld vonnis van Breda, alle in Reehtsgel. Bijdr. en Bijbi. D. bI. 
224-243; rb . te Amsterdam , 1:1 Dec. 1887, P . v. J., 1888, nO. 5; W. nO . 5589 , waarbij 
eene vordering tot ontbinding van een akkoord , ingesteld door een niet-geverifieerden 
sclmldeischer, werd toegewezen. Anders nog rb. Haarlem, 25 Juni 1878, Reehtsgel. 
B"bl. , 1879, B, bI. 69; Hof Amsterdam, 13 Maar t 1879, Reehtsgel. B'Jbl., t. z. p., bI. 
71, doch alleen ten aanzien van schuldeischers die niet zijn opgekomen en dus niet aan 
de beraadslaging "ver het hebben deelgenomen. Zie voor de. oudere jurispru-
dentIe de aangehaalde schTlJvers. . 

2) H . R. 8 April 1870, W nO. 3207 ; 30 Jan. 1880, W. nO . 4476 eu 23 Mei 1884, 
Reehtsgel. Bijdr. en Bijbi., 188b, D, bI. 206 vlg. 

3) Frankrijk, art. 520 al. 2 en 3; België, art. 523; Italië, ar t. 843; Bankr.-Act, 
a;rt . 18 (11). 

') Konk. Ord. 18l. 
5) Het Ontwerp volgt hierbij de historische liju. Van den vroegsten tijd af is het 

akkoord als eene overeenkomst beschouwd; zoo kennen de meeste statuten der Itah-
aansche handelssteden, die de oudste regeling yan het faillissement bevatten, niet·eeus 
het vereischte van homoloflatie door de overheid of den rechter . Verg. A. LATTES, Il 
diritto commerciale neUa tegislazione statutaria della città italiane, 1884, bI. 346. Ook 
is het Ontwerp in overeenstemming met het Oud-vaderlandsche recht; men vergelijke 
hetgeen daaromtrent in de aangehaalde diss. van v. REES wordt medegedeeld , en voorts 
speciaal de Amsterdamsche Ord. vau 1777 , art . 22 en 48. 

') Verg. Redactie van de Reehtsgel. Bijdr. en Bijbi. in jg. 1885 , Afd.D, bI. 244 vlg. 
rr W 



146 VAN HET AKKOORD. 

Het akkoord is dus eene overeenkomst tusschen den gefailleerde en 
zijne gezamenlijke schuldeischel's. Zij behoeft echter rechterlijke goed-
keuring, evenals in vele gevallen de overeenkomst van boedelscheiding. 

De rechterlijke beschikking nu, waarbij die goedkeuring g'egeven wordt, 
heet het vonni§ van homologatie, gelijk rechterlijke beschikkingen in 
het algemeen vonnissen genoemd worden. Daardoor kan echter nimmer 
aan de handeling haar karakter van overeenkomst ontnomen worden 1). 
Vraagt men verder naar den inhoud dier overeenkomst, dan blijkt dat 
haar doel is, eene buitengerechtelijke voldoening der schuldeischers met 
bevrijding des schuldenaars te stellen in plaats van de gerechtelijke li-
quidatie met blijvende aansprakelijkheid des schuldenaars voor het tekort-
komende. Het ligt dus in den aard der zaak, dat niet-nakoming der 
bepalingen van het akkoord door den gefailleerde herstel der gerechte-
lijke liquidatie ten gevolge moet hebben; deze is alleen losgelaten in ruil 
voor de minnelijke regeling; zij behoort dus haar plaats te hernemen, 
waar die minnelijke regeling niet geheel, zooals overeengekomen ,wordt 
uitgevoerd. Het recht op herstel van den prijsgegeven toestand kan den 
schuldeischel' inderdaad moeilijk ont.zegd worden. Volgens het Ontwerp 
leidt dan ook niet.-nakoming van het akkoord niet tot eene relatieve 
ontbinding van het akkoord alleen ten behoeve van den schuldeischel' 
die haar vraagt, maar tot eene algeheele ontbinding ten behoeve der 
gezamenlijke schuldeischers, m. a. w. tot eene wederopvatting , herope-
ning , van 't faillissement. Heropening is trouwens de eenige weg, waarop 
gelijkheid tusschen de schuldeischers, het doel èn van het faillissement 
èn van elk akkoord, kan worden gehandhaafd 2). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Ten onrechte, werd door enkelen gezegd, neemt het ontwerp (Memo-

rie van Toelichting , blz. 81 [zie hiervoor bI. 145]), aan, dat het ak-
koord als eene overeenkomst tusschen den gefailleerde en zijne gezamen-
lijke schuldeischers is te beschouwen. Art. 1356 Burgerlijk Wetboek zegt 
met zoovele woorden, dat de toestemming van degenen, die zich ver-
binden, tot de bestaanbaarheid eener overeenkomst wordt vereischt. Het 
akkoord kan echt.er tot stand komen, zonder dat alle schuldeischers hunne 
toestemming verleenen. en daarbij wordt dus het karakter gemist, dat 
volgens genoemd artikel aan alle overeenkomsten eigen moet zijn. 

Verder werd er op gewezen, dat het in de toekomst nog te gemakke-
lijk zal zijn, om een akkoord te sluitep. De wenschelijkheid hiervan werd 
betwijfeld . Een akkoord moet alleen dan worden aangegaan , wanneer 
de schuldeischers er besliste voordeelen uit trekken; de gefailleerde moet 
zich niet door het akkoord, dank zij allerlei kunstmiddelen, op weinig 
moeitevolle wijze van zijne verplichtingen in de toekomst kunnen ontslaan. 
Tegenwoordig is het akkordeeren met enkele percenten geene zeldzaam-
heid, en hierin' werd voor de crediteuren weinig voordeel , voor het 
publiek belang groote benadeelillg gezien Het verdiende, meenden som-
migen, de voorkeur, het percentage vast. te stellen, beneden hetwelk 
een akkoord niet tot stand mocht komen. De te trekken grens zal na-

1) Zie vooral het betoog van Mr. KrsT, t. a. p. 
Evenzoo Code de Comm. franç . art. 522 en Code de Comm belg. art. 524. Vol-

gens Mr. DIJKERS, Diss. 1. cit., en Mr. A. A. WEVE, t. a. p., bI. 62 , is reeds naar 
geldend recht herlev ing van den faillissementstoestand het gevolg van de ontb'nding 
van het akkoord. Mr. MOM VISCH, t . a. p., bI. 583 vlg., wenscht dit de jnre consti-
tuendo. Mr. LAND, Rechtsgel. Mag. 1883 , bI. 607 , acht naar geldend recht ontbinding . 
van een akkoord feitelijk onmogelijk omdat de heropening van het faillissement, bij 
gebreke aan wettelijke regeling, niet mogelijk is. 
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tuurlijk eenigszins willekeurig wezen; dit is evenwel geene reden om 
haar achterwege te laten. De hier bedoelde leden meenden, dat het cijfer 
van 10 pct. gevoegelijk daarvoor kon worden aangenomen. 

Tegenover deze beschouwing werd er door anderen op gewezen, hoe 
het cijfer, dat bij een akkoord door de crediteuren wordt aangenomen, 
niet uitsluitend beoordeeld moet worden in verhouding tot de schulden, 
maar ook in verhouding tot de baten van den boedel. Indien er door 
het akkoord meer van hunne vorderingen terecht komt, dan door ver-
effening, is er voor hen reden een akkoord te sluiten. Eene grens ware, 
hoe men haar ook trekken moge, geheel willekeurig. Waar men aan de 
partijen de gelegenheid laat, tot een vergelijk te komen, kan men be-
zwaarlijk vooraf vaststellen, op welken grondslag dat vergelijk tot stand 
moet komen. Het vaststellen daarvan zou bovendien in vele gevallen er 
slechts toe leiden , dat nog meer dan thans werd aangeboden en aange-
nomen een akkoord, waarbij een zeker aantal percenten contant wordt 
voldaan, en omtrent een aantal andere betaling in jaarlijksche termijnen 
wordt beloofd. De betaling in termijnen zou dan reeds aanstonds of na 
korten tijd achterwege blijven. 

Ontkend werd bovendien, dat dit ontwerp geen verbetering brengt in 
de regeling van het akkoord; wel degelijk is daarbij op de belangen der 
schuldeischers in vele gevallen angstvallig gelet. Zoo heeft zelfs de Re-
geering het slotakkoord, door de Staatscommissie in haar ontwerp op-
genomen, geheel laten vervallen, waardoor de rechtstoestand van den 
schuldenaar na afloop der vereffening verre van aangenaam wordt. Of-
schoon men het slotakkoord niet wenschte te verdedigen (op de gronden, 
in de achtste afdeeling nader uiteengezet), rees toch de vraag, of bij 
gemis daarvan de korte termijnen voor het nemen van eene beslissing 
omtrent het gewone akkoord aanbeveling verdienden. Volgens sommige 
leden behoorde ten minste eene facultatieve bepaling, om die desver-
kiezende te verlengen, in het ontwerp te worden opgenomen. Men denke 
aan de omstandigheid, uat in Oost- of West-Indië bezittingen liggen of 
vorderingen zijn te innen, waarvan de waarde niet kan worden begroot. 

De gezamenlijke schuldeischers van den gefailleerde worden door 
de wet beschouwd en behandeld als eene vereeniging van personen 
(Memorie van Toelichting [hiervoor bI. 145]). De toekenning van het ka-
rakter een er overeenkomst aan het akkoord vindt daarin hare ver-
klaring. 

Met de bestrijding van den wensch om alleen akkoorden, waarbij 
meer dan een zeker aantal percenten (b'iv. 10 pct.) wordt aangebo-
den, toe te laten, wordt ingestemd. Dergelijke bepaling zou ook het 
aanbieden van akkoorden, houdende boedelafstand (zoogenaamde li-
quidatie-akkoorden), zeer in de hand werken, veeltijus niet tot meer 
voordeel van de schuldeischers. Dit ware alleen t.egen te gaan door 
de liquidatie-akkoorden bepaald te verbieden, wat zeker niet wen-
schelijk zou zijn. 

Dat het gemis van een slotakkoord zou behooren te leiden tot ver-
lenging van de voorgestelde termijnen voor het nemen van eene be-
slissing omtrent het gewone akkoord, kan niet worden toegegeven. 
Mochten er in Oost- of West- Indië bezittingen liggen of vorderingen 
zijn te innen, daarvan zal reeds bij den aanvang van het faillissement 
blijkim uit de door den curator op te maken beschrijving des boedels 
(art. 94 (941). Wordt voor de begrooting der waarde daarvan een 
lang tijdsverloop gevorderd, de rechter-commissaris kan daarmede 
rek'ening houden bij de vaststelling van den dar' waarop de verifi-
catievergadering zal worden gehouden (art. 108 L 108]). 
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Liquidatie-akkoord. Er werd op gewezen, dat in deze afdeeling steeds 
wordt uitgegaan van het begrip van het gewone akkoord. Evenwel diende 
in het oog te worden gehouden, dat ook een ander soort van akkoord 
- het liquidatie-akkoord - mogelijk en in vele gevallen gewenscht is. 
De vraag we.rd gedaan, of ook dit niet in het ontwerp behoorde gere-
g"eld te worden, althans wat betreft de bevoegdheid der liquidateuren. 
Deze toch ontleenen aan het akkoord hunne qualiteit tegenover de schuld-
eischers, die partij zijn in het akkoord; kan nu zonder eene uitdrukke-
lijke wetsbepaling zoodanig akkoord de verhouding tusschen den gefail-
leerde en zijn schuldeischers wijzigen 'I Toch is het wenschelijk , dat de 
liquidatie-commissie de bevoegdheid hebbe, om op eigen naam als zoo-
danig op te treden en te procedeeren. Dat het ontwerp een liquidatie-
akkoord erkent blijkt én uit art. 50 r 50], én uit den aanvang van het 
tweede lid van art. 162 L 1621 , maar met die bepalingen alléén zijn de 
gevolgen van het liquidatJe-akfword niet voldoende geregeld. 

Eindelijk - meende men - behoorde te worden overwogen in hoever 
naast eene regeling van het liquidatie-akkoord nog plaats zou overbl\iven 
voor den boedelafstand (artt. 705 e. v. Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering). 

Dat het liquidatie-akkoord geenszins uit het oog was verloren, be-
wijzen de in het Verslag aangebaaIde artt. 50 en 162, tweede lid. 
De bewering, »dat in deze afdeeling steeds wordt uitgegaan van het 
begrip van het gewone akkoord" moet worden tegengesproken. Dat 
geene bijzondere bepalingen voor het liquidatie-akkoord zijn voorge-
dragen, als in het Verslag bedoeld, vindt hierin zijn grond, dat deze 
volkomen onnoodig zijn. De liquidatie, die krachtens het liquidatie-
akkoord moet plaats hebben, wordt toch beheerscht door den inhoud 
van het akkoord. Met den vrijwilligen boedelafstand heeft overigens 
dit akkoord alle trekken gemeen. Ook thans is het liquidatie·akkoord 
toegelaten niet alleen, maar ook niet ongebruikelijk, zonder dat ooit 
moeilijkheden zijn ontstaan uil het stilzwijgen van het Wetboek van 
Koophandel daarover. 

Bij de samenstelling van een wetsontwerp tot het brengen van 
overeenstemming tusschen de nieuwe wet en de bestaande wetgeving 
zal overwogen worden, in hoeverre de titel van boedelafstand in het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal behooren te worden 
ingetrokken. " 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(18 April 1893). 

De heer VAN HOUTEN: .... Nu nog eene vraag aan de Regeering en aan 
de Commissie van Voor bereiding, eene vraag die eigenlij k strekt om de beteeke-
nis in het licht te stellen van eene verandering in een anderen zin dan het-
wetsontwerp oorspronkelijk voorstelde. Het oorspronkelijk wetsontwerp was ont-
zaggelijk streng; men liquideerde al wat er was en behield voor hetgeen onbe-
taald bleef alle rechten, onder andere ook den lijfsdwang. In het laatste stadium 
zijn in art. 195 de woorden "tegen deu persoon" geschrapt. Het luidde eerst: "Na 
afloop van het faillissement, door het verbindend worden der slotuitdeelingslijst, 
herkrijgen de schuldeischers voor het onvoldaan gebleven deel hunner schuldvor-
deriugen, zooals die zijn geverifieerd, al hunne rechten van executie tegen den 
persuon of op de goederen vau hunnen schuldenaar." Door het schrappen der 
bedoelde woorden is iets bereikt dat ik zeer op prijs stel, de feiteltjke afschaffing 
van den lijfsdwang. Waar gevaar is dat deze wordt toegepast behoeft men zich 
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slechts failliet te verklaren, en volgens art. 33 [33) wordt men uit de gijzeling 
ontslagen. (Dat artikel gewaagt van art. 87, doch dit heeft met de gijzeling niets 
te maken). Dus, de lijfsdwaug wordt feitelijk afgeschaft, maar op vrij onregel-
matige wijze: die aan den lijfsdwang ontkomen wil , moet den weg van het fail-
lissement doormaken. Dit komt echter zeer slecht overeen met een ander rechts-
institnnt van Burgerlijke Rechtsvordering: den boedelafstand. De ongelukkige en 
te goeder trouw gehandeld hebbende schuldenaar kan te.· bewa,·ing zijner pe,·-
soonlijke vr·ijheid worden toegelaten tot boedelafstand. Voortaan zal wel niemand 
er aan denken langs dien weg te gaan, wanneer men zoo veel eenvondiger door 
faillissement tot het doel komt. 

Is nu de bedoeling der Regeering ook den boedelafstand op te heffen? De staat 
van kennelijk onvermogen wordt opgeheven, daar allen worden gebracht onder 
het faillietrecht , maar over den boedelafstand laat de Regeering zich niet nit. 
Als de boedelafstand niet wordt opgeheven zou men ook daaraan de liquidation 
by arrallgement knnnen vastknoopen. Ik maak den heer Levy er opmerkzaam 
op, dat indien hem in politieken en physieken zin het leven blijft, hij ook nog 
zijn doel kan bereiken bij de wetten die moeten worden ingediend om het Wet-
boek van Bnrgerlijke Rechtsvordering met de onderwerpelijke wet in overeenstem-
ming te brengen. Dan zou door wijziging in het institnnt van 
knnnen worden verkregen wat de heer Levy verlangt, namelijk dat de persoon 
die zich in moeilijke financieele omstandigheden bevindt, niet meer, gelijk tot nu 
toe als hij staat tegenover enkele hard vochtige of inhalige creditenrs, die, als 
het algemeen belang van alle schuldeischers blijkbaar medebrengt te temporiseeren 
en de zaak in der minne te liqnideeren , weigeren mede te werken, gedwongen 
knnnen worden dezen de volle betaling te verschaffen of failliet te gaan. 

N u men den lijfsdwang heeft weggenomen nit art. 195, zal, vrees ik, nood-
wendig ook de opheffing van het rechtsinstitunt van boedelafstand moeten volgen. 

Het wegnemen van iederen anderen uitweg dan het faillissement, moet, mijns 
inziens, het oog der Regeering er voor openen, dat deze bepaling ook de politieke 
rechten van menigeen tijdelijk in gevaar brengt. Door het doen van boedelafstand 
verliest men op het oogenblik geene politieke rechten. Het beheer ten behoeve 
der crediteuren heeft daarbij een ander karakter. Het faillissement daarentegen 
ontneemt bij de wet het beheer der goederen aan de debiteuren. 

Om die redenen zal een boedelafstand niet ten gevolge hebben, dat bijv. het 
kiesrecht verloren wordt, terwijl dit bij het faillissement wèl het geval is. In 
tijden van politieken strijd geeft het ontwerp alle creditenren tegenover iederen 
debitenr, op eene enkele sommatie , het middel aan, om faillissement-verklaring 
aan te vragen en te verkrijgen, en aldus de debiteuren van de stembus te ver-
wijderen. 

(19 April 1893). 
De heer SMIDT, Milliste,· van Justitie: Alvorens den draad weder op te vat-

ten van mijne rede van gisteren, moge ik, om het niet te verznimen, beginnen 
met de beantwoording van de vraag, gedaan door den geachten afgevaardigde nit 
Groningen, den heer van Houten, of niet, ten gevolge van het wet worden van 
dit ontwerp, de titel "van boedelafstand" zou moeten vervallen. Het is den ge-
achten spreker bekend, dat de Staatscommissie indertijd de intrekking van dien 
titel heeft voorgesteld, maar dat die bepaling in het Regeeringsontwerp is ver-
vallen. In de gewisselde stukken is door de Regeering geantwoord, dat daarom-
trent bij de invoeringswet een voorstel zal worden gedaan, en mij dunkt zeer te 
recht, omdat eene beslissing, hetzij omtrent eene wijziging, hetzij omtrent eene 
intrekking van dien titel, eerst zal knnnen genomen worden nadat bekend is, 
hoe dit ontwerp, wet geworden, zal luiden. 
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Indien ik den geachten afgevaardigde wel heb verstaan, heeft hij aan zijne 
vraag eene bedenking vastgeknoopt, ontleend aan de vrees dat ten gevolge van 
een eventueel vervallen van den boedelafstand, van deze wet nog meerdere poli-
tieke gevolgen zouden te verwachten zijn. 

Hieromtrent wensch ik te doen opmerken dat dit mij niet wel mogelijk schijnt. 
Hetzij iemand failliet verklaard is, hetzij hti boedelafstand heeft gedaan volgens 
de bestaaude wet, valt hij immers ook nu onder art. 80 van de Grondwet, waarbij 
van de uitoefening van het kiesrecht worden uitgesloten, o. a. die de beschikking 
of het beheer over hunne goederen hebben verloren. Voor de geopperde vrees 
schijnt dus geen grond te bestaan. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer_ 
(25 September 1893). 

De heer SASSEN.... Maar wat wil nu dit wetsontwerp? Het brengt niet 
alleen de niet-kooplieden binnen den kring van het faillissement, maar maakt ook 
den toestand van kooplieden bezwarender. Wanneer een koopman failleert is het 
thans nog altijd eene uitkomst, eene veiligheidsklep, wanneer hij een akkoord 
kan aanbieden en het zoo ver weet te brengen , dat een akkoord wordt aange-
nomen. 

Wat zal nu het gevolg zijn van de aanneming van dit wetsontwerp? Dat het 
akkoord veel moeilijker en bezwaarlijker tot stand zal komen. De art. 195 en 
196 van het wetsontwerp zeggen, dat na de verificatie de crediteur zal verkrij-
gen een onomstootelijk recht tegen den debiteur. Wat is nu het gewone geval in 
de tegenwoordige omstandigheden met een akkoord ? Het blijkt bijv. dat er in 
den boedel is 10 percent actief van de 100 percent passief. Nu wordt een akkoord 
aangeboden. Gewoonlijk komt een rechtsgeleerde namens den debiteur 10, soms 
11 percent aanbieden, met deze adstructie: "Als gij dit akkoord aanneemt, krijgt 
gti onmiddellijk uw geld, maar verwerpt gij het, dan gaat het'faillissement door 
en zult gij jaren, minstens maanden moeten wachten, zoo gij nog iets krijgt, 
want de kosten van het faillissement zullen alles verslinden." 

In eene lange reeks van jaren, toeu ik de eer had tot de balie te behooren , 
heb ik nooit den moed gehad, den crediteur te adviseeren, een dergelijk akkoord 
te verwerpen. Immers, wordt het akkoord verworpen, dan gaat het faillissement 
door en krijgt de crediteur oneindig minder dan 10 percent. Daarenboven staat 
de crediteur na bet faillissement met eeue vordering, die hij niet gemakkelijk 
tot zijn recht kan breugen. Want wat moet de crediteur doen na de liquidatie? 
Hij kau beropening van het faillissement vragen. Dit beeft echter groote bezwaren 
in en men gaat er niet licht toe over, omdat in den regel de percenten de moei-
ten en de risico der vervolging niet loonen. 

Maar bij dit wetsontwerp gaat men aan den crediteur geven een titel. Na de 
faillissementsverklaring , wanneer bet akkoord verworpen is, is de debiteur red-
deloos overgeleverd aan den eersten den besten crediteur. Welke rechtsgeleerde 
zal nu, wanneer een akkool'd aangeboden wordt, den raad durven geven: neem 
het akkoord aan, het is uw belang? Het is nu geworden het belang van den 
crediteur om het akkoord te verwerpen. 

Ik heb in de gerechtelijke statistiek nagezien, dat in 1891 van de 900 faillis-
sementen ongeveer, ruim 300 bij akkoord zij n geëindigd. En ziet, die uitkomst 
zal men voor den debiteur grootendeels gaan afsnijden. 
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Artikel 138. 
De gefailleerde is bevoegd aan zijne gezamenlijke schuldeischers 

een akkoord aan te bieden. 

O. R. O. Art. 138 (138) = art. 138 der wet. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 138. Is het akkoord als een beneficium ten behoeve van den ge-

failleerde te beschouwen 'I Het ontwerp schijnt deze vraag bevestigend 
te beantwoorden; immers de bepalingen, dat bij bedrog de homologatie 
van het akkoord door de rechtbank wordt geweigerd art. 153, 3°. 1153], 
en dat bij niet-totstandkoming van het eerste akkoord geen tweede kan 
worden aangeboden (art. 170 [170]), pleiten voor deze opvatting en 
zouden ondenkbaar wezen, wanneer het ontwerp het akkoord als eene 
instelling ook ten behoeve der crediteuren beschouwde. Hiermede in 
verband staat de vraag, of ook door anderen, dan den gefailleerde, een 
akkoord kan worden aangeboden. De minste twijfel bestond omtrent het 
aanbieden door een gemachtigde; dit wordt ook thans algemeen voor 
geoorloofd gehouden. Alleen werd opgemerkt, dat, ofschoon de economie 
van het ontwerp (vooral art. 140 [1401) deed veronderstellen, dat de 
curator nimmer als gemachtigde kan optreden, het toch wenschelijk 
ware, indien dit uitdrukkelijk werd verboden en dit te meer, omdat de 
prakt\ik bij de thans bestaande wetgeving eene andere is. De curator 
- men vergelijke het aangeteekende op art. 71l71, hiervóór bI. 14 vlg.] -
moet geen belang hebben bij het al of niet aannemen van het akkoord. 

Is de aanbieding vergund, bij afwezigheid van den gefai lleerde, door 
een negotiorum gestor • of wel door de daartoe door den kantonrechter 
gemachtigde echtgenoote van eerstgenoemde? Alleen wanneer het akkoord 
als een beneficium te beschouwen is, zou men deze vragen bevestigend 
kunnen beantwoorden '). Sommigen zouden dit echter ongaarne zien 
geschieden; immers alleen hij biedt een akkoord aan, die aanwezig is 
en derhalve ook, zooals de wet eischt, de noodige inlichtingen omtrent 
den boedel kan geven. Bovendien, zonder akkoord behoudt de schuld-
eischer zij ne vordering, en zeer waarsch\inlijk zal, wanneer er personen 
gevonden worden, geneigd den failliet bij afwezigheid geldelijk te steu-
nen, deze ook later wel door erfenis in een beteren toestand gerake[\. 

Door anderen werd opgemerkt, dat een akkoord in zekeren zin altijd 
een beneficium voor den gefai lleerde is; ware het anders, hij zou nooit 
een akkoord aanbieden. Uit het ontwerp blijkt niet, dat door het bene-
ficium de belangen der schnldeischers in de waagschaal worden gesteld. 
De toelichting bij art. 170 [1701 beschouwt de hierin vervatte bepalin-
gen ook wel degel\ik als een voordeel voor de schuldeischers. 

Het akkoord mag zeker een beneficium voor den gèfailleerde hee-
ten, maar strekt tevens ten behoeve van de schuldeischerR. Dit dub-
bele karakter van het akkoord is in het ontwerp niet uit het oog 
verloren en ook in geen en deele onvereenigbaar met de bepalingen, 
dat bij bedrog de homologatie van het akkoord door de rechtbank 
wordt geweigerd, en dat bij niet-totstandkoming van het eerste ak-

1) Ontkennend antwoordde, onder de bestaande wetgeving, de Rechtbank te Am-
sterdam bij vonnis van 24 October 1890, Magazijn van Handel$reçhtl891 , 109. 
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koord geen tweede kan worden aangebóilen (art. 158 (1581). De eerste 
bepaling toch strekt tot bescherming van de goeiIe trouw, dus in het 
algemeen belang; de tweede heeft ten doel te voorkomen, dat de 
géfai lleerde, doór herhaalde van akkoord en . de liquidatie 
ten narieele der schulileischers tot in het oneindige rekke. 

Dat het akkoord door een gemachtigde mag worden aangeboden, 
is niet twijfelachtig. Omtrent het optreden van den curator als ge-
machtigde en de vraag, of dit moet worden verboden, vergelijke men 
het bij art. 71 opgemerkte Lzie hiervoor bI. 14 vlg.]. 

Evenals beslist werd onder het bestaande recht, zal ook ingevolge 
het ontwerp een negotiorum gestor of de echtgenoote van den gefail-
leerde een akkoord niet kunnen aanbieden. 

G. O. art. 138 = art. 138 der wet. 

Artikel 139. 
Indien de gefailleerde een ontwerp van akkoord , ten minste 

acht dagen vóór de vergadering tot verificatie der schuldvorde-
ringen, ter griffie van de rechtbank en van het in artikel 97 
aangewezen kantongerecht heeft nedergelegd , ter kostelooze inzage 
van een ieder, wordt daarover in die vergadering na afloop der 
verificatie dadelijk geraadpleegd en beslist, behoudens de bepa-
ling van artikel 141. 

Een afschrift van het ontwerp van akkoord moet, gelijktijdig 
met de nederlegging ter griffie ,worden toegezonden aan den 
curator en aan ieder der leden van de voorloopige commis-
sie uit de schuldeischers. 

O. R. O. Art. 139 (139). Indien hij een ontwerp van akkoord, uiterlijk 
acht dagen vóór de vergadering tot verificatie der schuldvorderin-
gen, ter griffie van de rechtbank en van het in artikel 97 aange-
wezen kantongerecht beeft nedergelegd , ter kostelooze inzage van 
een ieder, wordt daarover in die vergadering na afloop der veri-
ficatie dadelijk geraadpleegd en beslist, behoudens de bepaling van 
artikel 141. 

Een afschrift van het ontwerp van akkoord moet, gelijktijdig 
met de nederlegging ter griffie, worden toegezonden aan den cu-
rator en aan ieder der leden van de commissie uit de schuldei-
schers. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 139. De voorgestelde regeling is ontleend aan artikel 836 Wetboek 

van Koopbandel. Het tweede lid staat in verband met de bepaling van 
het volgende artikel. 

[Zie ook bij de 3e Afd. § 4, hiervóór bI. 36]. 
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Advies van den Raad van State. 
Art. 139. In art. 836 van het 

Wetboek van Koophandel, waaraan 
- zooals de Memorie van Toelich-
ting zegt - de voorgestelde rege-
ling ontleend is, wordt ook gespro-
ken van eene mededeeling van het 
akkoord in afschrift aan den rech-
ter-commissaris. De Raad kan niet 
inzien, waarom art. 139 daarvan 
geen melding maakt. Zijns inziens 
behooren niet alleen de curator en 
de leden der commissie van schuld-
eischers, maar ook de rechter-com-
missaris een afschrift van het ak-
koord te ontvangen. 

Verder meent de Raad te moeten 
opmerken, dat hier niet bepaald is, 
dat het aangeboden akkoord door 
den gefaillee1'de en - casu quo -
door de borgen zal moeten ziJn on-
derteekend , hetgeen naar hem 
voorkomt toch wel de bedoeling 
zal zijn. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 139. Volgens de voorgestelde 

regeling behoeft van geen enkel 
stuk in het faillissement een af-
schrift aan den rechter-commissaris 
te worden gegeven. Waarom alleen 
ten opzicht.e van het ontwerp van 
een akkoord hierop eene uitzonde-
ring zou moeten worden gemaakt, 
wordt in het advies van den Raad 
van State niet betoogd. De omstan-
digheid toch, dat art. 836 Wetboek 
van Koophandel eene daartoe strek-
kende bepaling bevat, kan moeilijk 
eene zoodanige uitzondering recht-
vaardigen. 

Onderteekening van het aange-
boden akkoord door den gefailleerde 
en casu quo door de borgen is in 
het correspondeerende artikel 836 
Wetboek van Koophandel niet 
voorgeschreven. Waarom zulks zou 
behooren te geschieden, is in het 
advies van den Raad van State niet 
uiteengezet, en is den ondergetee-

kende ook niet bekend. Ongetwijfeld behoort te blijken dat het akkoord 
door den gefailleerde is aangeboden en dat de daarin genoemde borgen 
tot het akkoord zijn toegetreden, maar waarom zou zulks uitsluitend 
door onderteekening van het ontwerp-akkoord moeten blijken'? Die aan-
bieding en die toetreding kunnen bijv. ook blijken uit persoonlijke ver-
schijning van den gefailleerde en de borgen op de akkoord-vergadering, 
en voor zooveel de borgen betreft, uit eene bij het akkoord gevoegde 
afzonderlijke verklaring der borgen. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 139. Sommigen wilden deze bepaling voor kleine faillissementen 

imperatief zien voorgeschreven; voor deze zou dan het bepaalde sub 2°. 
van art. 141 [1411 vervallen. Anderen wenschten, dat in meer gevallen, 
dan hier zijn aangewezen, de beslissing over het ontwerp van akkoord 
kon worden uitgesteld. 

Dit artikel, in verband met art. 141, werd door anderen voor eene 
spoedige aanbieding van het akkoord niet streng genoeg geacht. Den ge-
failleerde is dp. vrijheid gelaten, het ontwerp-akkoord later in te dienen, 
dan binnen den in art. 139 genoemden termijn. De Memorie van Toe-
lichting zelve, ad art. 141, erkent het gevaar, indien den gefailleerde 
veel tijd wordt gelaten om met zijne schuldeischers in geheim overleg 
te treden, ten einde de aanneming van het akkoord op de eene of an-
dere wijze te verzekeren. Verloopen krachtens de bij art. 141 verleende 
bevoegdheid nog drie weken, al\'orens eene beslissing der crediteuren 
wordt uitgelokt, dan zal onnoodig lang voor den schuldenaar de gele-

bestaan om langs slinksche wegen het winnen van onwillige 
credIteuren te beproeven. 

Eerste lid. »Uiterlijk". Ware het niet beter, te lezen »ten minste'''! 
In plaats van »commissie" [in het tweede lid] leze men »voorloopige 
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commissie"; de definitieve commissie toch wordt eerst op de verificatie-
vergadering benoemd. 

Tweede lid. Sommigen zouden gaarne aan den gefailleerde de ver-
plichting zien opgelegd, om door den curator in verband met art. 115 
lllS] aan elk der bekende crediteuren een afschrift van het ontwerp-
akkoord te doen toekomen. Anderen zouden meen en , dat zulks slechts 
tot tijdverlies en noodelooze onkosten zou aanleiding geven. Men vergelijke 
voorts het aangeteekende hij r1e artt. 208 en 215 [21S en 222]. 

Een imperatief voorschrift schijnt niet aanbevelenswaard. Ook in 
kleine faillissementen moelen de schuldeischers een hekwamen tijd 
hehben om te onderzoeken, of aanneming van het akkoord in hun 
belang is. Bovenrlien, welke zou, ter toepassing van het 
voorschrift, de grens moeten zij n tusschen groote en kleine faillisse-
menten'! 

Dat het wenschelijk zou zijn, meer gevallen aan te wijzen, waarin 
de beslissing over het voorgestelde akkoord kan worden uitgesteld, 
kan niet worden ingezien. • 

De bedenking, geopperd tegen den in art. 141 [1411 gestelden 
termijn, zal bij dat artikel behandeld worden. 

Eerste lid. »Uiterlijk" is veranderd in »ten minste", en (in het 
tweede lid) llcommissie" in llvoorloopige commissie". 

Tweede lid. Door nederlegging ter griffie, waar ook de lijsten, 
bedoeld in art. 114 L 1141, ter inzage liggen, wordt voor de publicatie 
voldoende gezorgd. Bovendien worden de bekende schuldeischers door 
den curator van de nederlegging verwittigd. Zie art. 115 [l1S1. Hun 
ook nog een afschrift toe te zenden, schijnt inderdaad noodeloos tijd-
en geldverlies. 

[Zie ook op art. 8, dl. I hl. 286]. 

G. O. art. 139 = art. 139 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Eerste lid. Men had bedenking 

tegen de bepaling, dat in het hier 
vermelde geval over het akkoord in 
de verificatie-vergadering na afloop 
der verificatie rIadelijk geraadpleegd 
en beslist wordt. Dit kan aanleiding 
geven tot verrassingen. Men zoude 
de voorkeur hebben gegeven aan 
een facultatief voorschrift, zooals 
in het ontwerp der Staatscommissie 
waR opgenomen. 

Antwoord der Regeering. 
Eerste lid. De bepaling kan geen 

aanleiding geven tot verrassingen. 
Hiertegen wordt volkomen gewaakt 
door de hier voorgeschreven kos-
telooze inzage, in verband met de 
bij artikel lIS i. f. bevolen schrif-
telijke kennisgeving. 

Artikel 140. 
De curator en de commissie uit de schuldeischers, zijn ver-

plicht ieder afzonderlijk ter vergadering een schriftel\jk advies 
over het aangeboden akkoord te geven. 

O. R. O. Art. 140 (140) = art. 140 der wet. 
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Memorie van Toelichting. 
Art. 140. De curator en de commissie uit de schuldeischers zijn de 

aangewezen personen om een nauwkeurig onderzoek naar den inhoud 
en naar de van het akkoord in te stellen. Het Ontwerp 
tracht zoo veel mogel\ik er voor te zorgen, dat dit onderzoek serieus zij , 
en het uitbrengen van advies niet in eene bloote formaliteit ontaarde. 
Vandaar de bepaling, dat de curator en de commissie ieder een afzon-
derlijk verslag moeten uitbrengen en dat dit schriftelijk moet worden 
overgelegd '). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 140. Indien ingevolge art. 75 [751 op de verificatievergadering 

een definitieve commissie wordt benoemd , zal dan toch de voorloopige 
commissie een schriftelijk ad vies moeten uitbrengen ? Zoo ja, dan behoort 
ook in art. 140 gesproken te worden van de »voorloopige commissie". 

Uit den aard der zaak zal de voorloopîge commissie het advies 
hebben uit te hrengen. Immers aan haar wordt het afschrjft toe!le-
zonden en zij alleen zal in de gelegenheid zijn, een schriftelijk advies 
voor te bereiden. Het volgt trouwens ook onmiskenbaar uit de arti-
kelen 75 en 141 , 1°. [75 en 141l. Nu in art. 139 [1391 het woord 
»Voorloopige" reeds is ingevoegd, kan, ook daarom reeds, in art. 140 
onder »de commissie" geen andere worden verstaan. 

G. o. art. 140 = art. 140 der wet. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(25 April 1893). 

De heer HINTZEN , lid der Commis8ie van VOO1·bet·eiding: In dit artikel is 
de zeer juiste verbetering gebracht dat, alvorens ter verificatie-vergadering een 
akkoord aan de schuldeischers zal worden aangeboden, daarover een schriftelijk 
advies zal worden uitgebracht door den curator, eene bepaling die in onze tegen-
woordige wetgeving .ongaarne werd gemist. 

Nu in art. 140 sprake is van het aan bieden van een ad vies ter vet·gadel·ing , 
kan klaarblijkelijk in verband met art. 139 [1391 niet anders bedoeld zijn dan 
de verificatie-vergadering. 

Intusschen is het mogelijk dat het akkoord te laat ter griffie wordt gedepo-
neerd en dat dus de curator niet in de gelegenheid is geweest daarvan behoorlijk 
kennis te nemen, en wenschelijk ware het dat, indien de vergadering 3 weken 
wordt uitgesteld, de curator daaromtreut dau eveneens een schriftelijk advies nit-
brengt. Dit zal ook wel de bedoeling zijn. 

De Commissie van Voorbereiding is van meening dat het niet noodzakelijk is 
om door eene redactie-wijziging dit duidelijk te doen uitkomen. Zij stelt zich te-
vreden indien de Minister wil verklaren, dat het de bedoeling is, dat de curator 
een schriftelijk advies geeft niet alleen indien het akkoord wordt besproken ter 
verificatie-vergadering, maar ook indien dit geschiedt in de vergadering die 3 
weken later kan volgen. 

I) Een schriftelijk rapport van den curator vorderen eveneens de Code de Comm. 
fr. (1838) art. 506, de Code de Comm. belg. (1851) art. 511 en de Code di Comm. 
ita1. art. 832. 
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De heer SMIDT) Ministe,' van Justitie,' Art. 140 geAft den regel aan dat de 
curator en de commissie uit de schuldeischers) ieder afzonderlijk) een schriftelijk 
advies moeten uitbrengen over het akkoord. Dit zal gewoonlijk geschieden wan-
neer het akkoord ter tafel komt) nadat het overeenkomstig art. 139 tijdig ter 
griffie zal zijn gedeponeerd. 

Heeft dit tijdig deponeeren niet plaats gehad en is er dientengevolge voor den 
curator en voor de commissie uit de schuldeischers geene gelegenheid geweest om 
advies uit te brengen) en besluit de vergadering dan) overee,nkomstig art. 1412°. 
om de raadpleging en de beslissing over het akkoord uit te stellen tot eene vol-
gende vergadering) dan blijft toch de regel van art. 140 bestaan en moet alzoo 
het voorschrift van dat artikel alsnog worden toegepast) zoodat ook in dit geval 
ter voorlichting van de vergadering ) altijd curator en commissie verplicht zijn) 
afzonderlijk een schrifteltjk advies "ter vergadering" te geven. 

Indien ik niet dwaal) was het de bedoeling van den geachten afgevaardigde 
uit Rotterdam) om omtrent dit punt mijne meening te kennen) waarmede hij) 
naar ik mij vlei) wel zal instemmen. 

De heer HINTZEN ) lid de,' Commissie van Voo"be"eiding,' De Commissie 
stelt zich tevreden met de inlichting van den Minister) en zegt hem daarvoor dank. 

Verslag der Eerste Kamer. 
De vraag werd gedaan) waarin 

de sanctie van dit voorschrift ge-
legen is. Zal de vergadering bij niet 
opvolging worden uitgesteld 'I 

AntwOOrd der Regeering. 
De sanctie van dit voorschrift 

ligt in het plichtbesef van de ge-
noemde personen. 

Blijkt dit onverhoopt te ontbre-
ken) dan zal bovendien, wat den 
curator betreft, art. 73 toepassing 
kunnen vinden. 

Beraadslaging in de Eerste Kamer. 
(27 September 1893). 

[Zie op art. 77, hier vóór bI. 32J. 

Artikel 141. 
De raadpleging en beslissing worden tot eene volgende door 

den rechter-commissaris op ten hoogste drie weken later te be-
palen vergadering uitgesteld: 

1 0• indien staande de vergadering eene definitieve COmmISSIe 
uit de schuldeischers is benoemd, niet bestaande uit dezelfde 
personen als de voorloopige, en de meerderheid der ver-
schenen schuldeischers van haar een schriftelijk advies 
over het aangeboden akkoord verlangt; 

2°. indien het ontwerp van akkoord niet tijdig ter griffie 
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is neêrgelegd en de meerderheid der verschenen schuld-
eischers zich voor uitstel verklaart. 

o. R. o. Art. 141 (141). De raadpleging en beslissing worden tot eene 
volgende door den rechter-commissaris op ten hoogste drie weken 
later te bepalen vergadering uitgesteld: 

10. indien staanrie de vergadering eene definitieve commissie 
uit de schuldeischers is benoemd, niet bestaande uit dezelfrle 
personen als de voorloopige, en een of meer der schuldeischers 
van haar een advies over het aangehoden akkoord verlangen; 

2°. indien het ontwerp van akkoord niet tijdig ter griffie is neêr-
gelegd. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 141. »Hoo!!"stens drie weken later te bepalen vergadering" . Het 

stellen van lange . termijnen voor de vergadering tot raadpleging over het 
aangeboden akkoord, waartoe de rechter-commissaris zich wel eens laat 
verleiden, werkt het afbedelen van volmachten om vóór het akkoord te 
stemmen, i. e. w. het bewerken der schuldeischers, waarmede zoo licht 
het beloven van b\izondere voordeelen gepaard gaat, meer dan wensche-
lijk in de hand. Een maximum van drie weken wordt daarom voorge-
steld, niet in de verwachting dat bedoelde handelin!!"en eenvoudig door 
het stellen van een korten termijn kunnen worden beteugeld, maar in 
de overtuiging dat een kort tijdsbestek miuder gelegenheid laat tot het 
verrichten van kwade praktijken dan een lange termijn. Men antwoorde 
niet, dat de vrees voor kwade praktijken hersenschimmig, of althans 
overdreven is; ieder, die eenige ondervinding heeft op het gebied van 
het faillieten recht , weet dat Z\i maar al te veel voorkomen. Mr. F. S. 
VAN NIEROP schreef zelfs in 1871 in z\in praeadvies voor de Ned. Juris-
tenvereeniging (bI. 61) : llZelden komt een akkoord tot stand, zonder dat 
aan den een of anderen crediteur bijzondere voordeel en zijn beloofd ot 
gegeven". 

Buiten de gevallen, in het artikel vermeld, zal uitstel van de behan-
deling van het akkoord niet mogen 'plaats hebben. Trouwens, teIl gevolge 
van het voorschrift van art. 115 L 115], weten de schuldeischers ten 
bekwamen tijde, dat een ontwerp-akkoord ter griffie is neergelegd en 
dat dit op de verificatie-vergadering zal worden behandeld. Alle belang-
hebbenden hebben dus ruimschoots tijd en gelegenheid zieh voor te 
bereiden. Uitslei buiten de in de wet aangegeven gevallen zou alleen kun-
nen leiden tot eene geheel ongemotiveerde vertraging. De bevoegdheid 
daartoe te verleen en mag terecht niet wenschelijk heeten. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 141. De Raad van Slate vat I 

dit artikel op in dien zin, dat in 
de daarin genoemde gevallen uit-
stel van de raadpleging en beslis-
sing moet plaats hebben, doch dat 
dit ook om andere redenen zal 
knnnen geschierien_ Het ware ech-
ter zijns inziens wenschelijk , dat 
zulks uitdrukkelijk bepaald wierd. 

Duidelijkheidshalve zoude in plaats 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 141. De voorgestelde bepa-

ling geeft, naar het oordeel van 
den ondergeteekende, geen aanlei-
ding tot de opvatting als zou be-
halve in de e-evallen, waarin naar 
dit artikel UItstel verplichtend is, 
zoodanig uitstel in andere gevallen 
nog geoorloofd zijn. Waarom hij dit 
laatste ook niet wenschelijk zou 
achten , is thans nader in de Me-
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van »ten behoorlijken tijde", aan I 
het slot van het artikel kunnen ge-
lezen worden: »ten bij art. 139 be-
paalden tijde". 

morie van Toelichting uiteengezet. 
De opmerking van den Raad van 

State betreffende de redactie heeft 
geleid tot verandering van »ten 
behoorlijken tijde" in »tijdig", het-
geen uit den aard der zaak be tee-
kent »binnen den daarvoor door de 
wet aangewezen tijd". 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 141. De absolute regel, in dit artikel opgenomen, dat het uitstel 

der raadpleging en beslissing niet langer dan drie weken kan bedragen, 
kwam velen ongewenscht voor. Het kan toch zijn, dat het advies der 
commissie uit de schuldeischers, sub 1°. bedoeld, binnen dien niet 
gereed is, doch de schuldeischers er niettemin prijs op zouden stellen, 
het alsnog te ontvangen. Zelfs met algemeene toestemming der schuld-
eischers zal dan echter de termijn niet kunnen worden verlengd. Ten 
einde dit bezwaar weg te nemen gaf men in overweging te bepalen, 
dat als algemeene regel een uitstel van drie weken wordt aangenomen, 
doch dat, wanneer de meerderheid der crediteuren het wenscht, een 
nieuw uitstel zal kunnen worden toegestaan. Die meerderheid zou kun-
nen geregeld worden op denzelfden voet, als in art. 146 [146] voor de 
bewilliging in het akkoord gevorderd. 

Nog vroeg men, waarom het sub 1°. bedoelde advies niet, als dat van 
art. 140, schriftelijk moet worden uitgebracht. 

2<'. Hieruit zal volgen, dat de gefailleerde bij de niet-tijdige nederleg-
ging ter griffie een belang krijgt, namelijk dit, dat de beraadslaging kan 
worden verdaagd, terwijl anders de term,in niet kan worden verlengd, 
zelfs met algemeene toestemming der schuldeischers. Men betwijfelde, 
of zulks in overeenstemming is met den geest van het ontwerp. 

Sommigen zijn van oordeel, dat artikel 141 niet streng genoeg is 
en te ruime termijnen stelt (zie Verslag op art. 139 [139, hiervoor bI. 
153 vlg.l); anderen, dat art. 141 te gestreng is en te weinig gelegenheid 
geeft tot uitstel. Noch bet een, noch het ander schijnt gerechtvaar-
digd . . Daar het. artikel voor het uitstel een termijn van ten hoogste 
drie weken stelt, en men mag aannemen, dat de rechter-commissaris 
binnen die grens in ieder bijzonder geval een termijn zal vaststell en, 
als raadzaam zal blijken, kan er van onnoodige verlenging van dien 
termijn geen sprake Bij het bestaan van de bescheiden, in de 
artt. 94 en 96 L 94 en 96 J en na het verslag in art. 137 11371 be-
doeld, is ook een tijdsverloop van drie weken wel voldoenae om de 
commissie uit de schuldeischers, sub 1". van art. 141 bedoeld, in 
staat te stellen, haar ad vies uit te brengen. 

Sub 1°. is tusschen »een" en »advies" ingelascht »schriftelijk" en, 
daar aan één schuldeischer hier te veel macht is gegeven, wordt »een 
of meer der" veranderd in »de meerderheid der verschenen" en 
»verlangen" in »verlangt". 

2°. Ter opheffing van het bezwaar, dat de gefailleerde bij de niet-
tijdige nederlegging van het akkoord ter griffie te veel belang krijgt, 
wordt aan dit nummer toegevoegd »en de meerderheid der versche-
nen schuldeischers zich voor uitstel verklaart". 



KENNISGEVING VAN HET UITSTEL. Art. 142. 

L Zie ook de Beraadslaging in de Tweede Kamer op art. 140]. 

G. O. art. 141 = art. 141 der wet. 

Artikel 142. 

159 

Wanneer de raadpleging en stemming over het akkoord, in-
gevolge de bepalingen van het voorgaande artikel, worden uit-
gesteld tot eene nadere vergadering, wordt daarvan door den 
curator onverwijld aan de niet op de verificatie-vergadering ver-
schenen, erkende of voorwaardelijk toegelaten schuldeischers 
kennis gegeven , bij brieven vermeldende den summieren inhoud 
van het akkoord. 

o. R. O. Art. 142 (142) = art. 142 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 142. Aan de niet ter (tweede) verificatie-vergadering verschenen 

schuldeischers behoeft naar geldend recht geen kennis gegeven te wor-
den van den dag der akkoord-vergadering; indien de curator het al 
doet, dan nog wordt de inhoud van het akkoord zelden medegedeeld. 
Toch is het van belanlJ;, dat ieder schuldeischer die geroepen wordt zijne 
stem uit te brengen over het ak koord , van den inhoud daarvan vooruit 
kennis drage. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 142. Eén lid achtte de mededeeling van den summieren inhoud 

van het akkoord een noodeloozen omslag. 
Anderen zouden gaarne hier ter plaatse zien opgenomen, dat op de hier-

bedoelde vergadering nogmaals de gelegenheid tot verificatie van schuld-
vorderingen wordt gegeven, mits deze b. v. tien dagen vóór het houden 
daarvan en overeenkomstig de voorschriften van art. 110 [1101 bij den 
curator zijn ingediend . De meerderheid zou echter eene dergelijke bepa-
ling niet wen sc hen , daar zij haars inziens aanleiding zou geven tot het 
alsnog verschijnen van een aantal crediteuren met schuldvorderingen tot 
een gering bedrag. 

Noodelooze omslag is van de vermelding van den summieren inhoud 
van het akkoord niet te vreezen ; bij verreweg de meeste akkoorden 
laat zich die inhoud vermelden door de enkele opgaaf der aangeboden 
percenten. 

De opmerking der meerderheid is juist. Niets werkt sluipakkoorden 
en het aanbieden van gefingeerde vorderingen meer in de hand, dan 
het openstellen van gelegenheid tot verificatie op de akkoordvergaderin-
gen. De bepaling zou ook in strijd met het aangenomen stelsel 
van verificatie. 

G. O. art. 142 = art. 142 der wet. 
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Artikel 143. 
Van de stemming over het akkoord zijn uitgesloten de hypo-

theek- of pandhoudende en bevoorrechte schuldeischers, daar-
onder begrepen diegenen, wier voorrang betwist wordt, tenzij 
zij, vóór den aanvang der stemming, van hun hypotheek, pand 
of voorrecht ten behoeve van den boedel afstand mochten doen. 

Deze afstand maakt hen tot concurrente schuldeischers, ook 
voor het geval het akkoord niet mocht worden aangenomen. 

O. R. O. Art. 143 (143) = art. 143 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 143. De voorgestelde redactie: ))tenzij . . . zij afstand mochten 

doen", in plaats van: »ten ware of voor zooveel zij ... afstand doen" 
in artikel 838 Wetboek van Koophandel, heeft ten doel gedeeltelijken 
afstand uit te sluiten. Hebben de bevoorrechte schuldeischers gegronde 
redenen om te meenen dat zij gedeeltelijk niet batig gerangschikt zullen 
worden, artikel 132 [1321 van het ontwerp geeft hun alle gelegenheid 
hunne belangen bij de al- of niet-totstandkoming van het akkoord te 
doen gelden. Aan de bevoegdheid tot gedeeltelijken afstand hebben zij 
dus geen behoefte meer. Tevens wordt het voordeel verkregen, dat die 
bevoegdheid niet langer misbruikt zal kunnen worden tot gunstbetoon 
aan den gefailleerde; dat de afstand over een miniem deel der vorde-
ring, alleen om den failliet aan een akkoord-meerderheid te helpen, 
niet meer mogelijk zal wezen. 

De afst.and moet gedaan worden vóór den aanvang van de stemming, 
omdat daardoor verandering wordt gebracht in den staat des boedels. 
Wat voor de concurrente schuldeischers beschikbaar is wordt vermeer-
derd met het goed, waarop het voorrecht was geveRtigd, terwijl het 
bedrag der concurrente vorderingen vermeerderd wordt met het bedrag 
van de vordering des schuldeischers die de afstand doet. Zal nu ieder 
schuldeischer in de gelegenheid zijn bij het uitbrengen van zijne stem 
vóór of tegen het akkoord, rekening te houden met den staat des boe-
deis, zooals die ten gevolge van den afstand zal zijn, dan moet de afstand 
ook worden gedaan vóór den aanvang van de stemming. Een gebiedend 
voorschrift is hier noodzakelijk. . 

Artikel 838 al. 3 Wetboek van Koophandel bepaalt: ))die afstand heeft 
geen gevolg indien het akkoord niet tot stand komt". De ondervinding 
heeft geleerd dat ook dit tot misbruiken aanleiding geeft. De hevoor-
rechte schuldeischer wordt er door in de gelegenheid gesteld om, zonder 
zijnerzijds eenige risico te loopen, de totstandkoming van een akkoord 
te verijdelen. Immers het staat hem vrij, afstand gedaan hebbende, ook 
tegen te stemmen. Twee middelen zijn er om hieraan een einde te ma-
ken. Men kan aan het doen van afstand de voorwaarde verbinden dat 
de schuldeischer vóór het akkoord zal stemmen, men kan ook bepalen 
dat de afstand in elk geval onherroepelijk zal zijn, dus ook als insol-
ventie volgt. In het Ontwerp is het laatste als het meest rationeele mid-
del gekozen. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 143. Het is niet duidelijk waarom de redactie van art. 838 van 

het Wetboek van Koophandel ))ten ware ot voor zooveel zij afstand doen" 
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niet behouden mag blijven. De Regeeriog wijst op art. 132 [132] volgens 
't welk bevoorrechte schuldeischers ' met behoud van hun recht van voor-
rang in bepaalde gevallen voor een deel hunner vordering als concur-
rente schuldeischers kunnen optreden. Men zou zeggen, dat in zoodanige 
gevallen afstand van het voorrecht voor een deel der vordering niemand 
kan hinderen. Naast art. 132 des onlwerps is, naar het voorkomt, de 
ongewijzigde redactie van art. 838 van het Wetboek van Koophandel 
zeer wel bestaanbaar. 

Volgens de Regeering is het een voordeel dal de afstand van een mi-
niem deel der vordering, alleen om. den failliet aan eene akkoordrneer-
derheid te helpen, niet meer mogelijk zal zijn. Hiertegen valt op te 
merken, vooreerst dal ook krachtens art. 132 des ontwerps bevoorrechte 
schuldeischers in de bij dat artikel bedoelde gevallén tot het verkrijgen 
van eene akkoordmeercl.erheid zullen kunnen medewerken, en in de 
tweede plaats, dat afstand over een miniem deel der vordering niet zoo 
licht tot het verkrijgen van eene zoodanige meerderheid zal leiden, nu, 
volgens het ontwerp, tot het aannemen van een akkoord niet langer eene 
meerderheid van twee derde van het bedrag der niet bevoorrechte vor-
deringen (indien drie vierden der concurrente schuldeischers hunne toe-
stemming geven), voldoende zal zijn, maar steeds eene meerderheid van drie 
vierde van het bedrag der niet bevoorrechte vorderingen vereischt wordt. 

Ook het 2de lid van art. 143 des ontwerps is aan ernstige bedenking 
onderhevig. Dat de in het eersle lid bedoelde afstand de bevoorrechte 
schuldeischers bij aanneming van het akkoord tol concurrente schuldei-
sehers maakt, vloeit uit de bepaling van het 1ste lid noodzakelijk voort. 

Dat dit eveneens het geval zou zijn wanneer omgekeerd het akkoord 
niet tot stand komt is inderdaad zeer irrationeel. Ware er van een ak-
koord geen sprake geweest, dan zou er ook van afstand voor de geheele 
vorderinr; of voor een deel daarvan I 
geene aanleiding hebben bestaan. 
De onderstelling, dat afstand zou Rapport aan de Koningin-Regentes. 
geschieden o'm het tot Rtand komen 
van het akkoord te verijdelen, is Art. 143. Dat naast art. 132 L 132] 
weinig in overeenstemming met de van het ontwerp, de ongewiJzigcl.e 
door de Regeering even te voren redactie van art. 838 Wetboek van 
geuite vrees, dat men door afstand Koophandel, voor zoo veel betreft 
den failliet aan eene akkoord meer- de woorden llten ware of voor zoo-
derheid zou willen helpen. Ook veel" zeer wel bestaanbaar is, kan 
hier geldt de opmerking, dat in de geheel worden toegegeven. Het is 
gevallen, bij art. 132 des ontwerps intusschen, naar het oordeel van 
voorzien, een bevoorrechte schuld- den ondergeteekende, niet ode vraag 
eischer met behoud van zijn recht . of overneming van die woorden 
van voorrang tot verwerping van met eenige andere bepaling van het 
het akkoord zal kunnen medewer- ontwerp vereenigbaar is, maar ?f 
ken. Wat hiervan zij, er bestaat zij wenschelijk is. De gronden dIe 
geen aannemelijke grond om af te voor eene ontkennende beantwoor-
wijken van de bepaling van art. dinr; van die vraag pleiten, zijn in 
838, 3de lid, van het Wetboek van de Memorie van Toelichting uiteen-
Koophandel , volgens welke de af- gezet en, naar den ondergeteekende 
stand geen gevolg heeft, indien het voorkomt, door de beschouwingen 
akkoord niet tot stand komt. lndien van den Raad van State niet ont-
een akkoord wel aangeboden maar zenuwd. Immers het beroep op 
niet aangenomen is, vervalt alles meergemeld art. 132 schijnt ten 
wat ter beëindiging van het fail- deze niet afdoende, omdat daar 
lisse ment bij wijze van akkoord is sprake is van de uitoefening del' 
verricht. Bestaande rechtsverhou- rechten den concurrenten schuld-
dingen kunnen niet door iets, wat eischers toekomende voor zooverre 

li ti 
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niet tot stand kwam, worden ge-
wijzigd, maar behooren ook in het 
hier bedoelde geval te worden ge-
ëerbiedigd. 

Aldus oordeeld e ook de Fransche 
wetgever in art. 508 en de Belgi-
sche in art. 513 van den Code de 
Commerce, ook art. 834 Codice di 
Comm. Ital. 

het voorrecht niet geldend gemaakt 
kan worden, hier van afstand, zij 
het ook voor een gedeelte van een 
voorrecht dat men bezit. En dat-
zelfde geldt van het beroep op art. 
145. Daardoor moge het misbr1!ik 
dat men wenscht te keeren, zIch 
minder krachtig doen gevoelen, 
opgeheven wordt het er niet door. 

AfZonderlijk advies van de Staatsraden Jhr. Mr. de Jonge 
en Mr. de Vries Az. 

Met 's Raads advies omtrent dit artikel kunnen ondergeteekenden zich 
niet vereenigen. Zij stemmen geheel in met hetgeen in de Memorie van 
Toelichting tot verdediging van dit aangevoerd. . 

Het zou inderdaad niet te verdedIgen zIJn, dat een hypothecaIr cre-
diteur, wetende dat hij, medestem-
mende over het aanl)"eboden akkoord, 
door het aanzienlijk bed rag zijner 
vordering de aanneming onmogelijk 
kan maken, het in zijne macht zou 
hebben door een afstand van zijne 
hypotheek, waaraan hij zelf door 
zijne tegenstem ming alle gevolg 
ontneemt., en dus zonder eenige 
risico van zijn kant een akkoord 
kon doen verwerpen, dat wellicht 
anders zou zijn aangenomen, en dat 
toch hem als hypothecair schuId-
eischel' niet kon benadeelen. En 
het laat zich zeer wel denken, dat 
hetzij verstoordheid op den failliet, 
hetzij zucht om een tegenstander 
van het akkoord te hulp te komen, 
een schuldeischer, wiens eigen vor-
dering door hypotheek gedekt is en 
blijft, tot zulk eene handeling noopt. 

Bij de bespreking van art. 143 
heeft zich ook de vraag voorgedaan, 
wanneer of de afstand gedaan moet 
worden, waardoor hij, die van zijn 
voorrecht afstand doet, zich het 
recht van mede te stemmen over 
het akkoord verwerft? Neemt men 
in aanmerking dat het gevolg van 
dien afstand is, dat het goed, waarop 
het voorrecht gevestigd was, in de 
massa komt, het geheel bedrag der 
concurrente schuld vorderingen daar-
entegen met het bedrag der vorde-
ring , die bevoorrecht was, wordt 
vermeerderd, dat dus die 
den staat des boedels verandert, 
dan is het duidelijk, dat de gepri-
Yilegieerde schuldeischer zich om-

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Met de wederlegging in het af-

zonderlijk advies van de Staatsra-
den Jhr. Mr. DE JONGE en Mr. DE 
VRIES Az. van de bedenkingen door 
den Raad van State geopperd tegen 
het tweede lid van het artikel, kan 
de ondergeteekende zich geheel ver-
eenigen. Hij wenscht daaraan, naar 
aanleiding van 's Raads opmerkin-
gen, nog het volgende toe te voe-
gen. Waarom met de vrees dat de 
afstand door een bevoorrecht schuld-
eischer van zijn voorrecht over een 
nlÎnimum deel zijner vordering al-
licht zal geschieden alleen om den 
failliet aan eene akkoord-meerder-
heid te helpen, niet vereenigbaar 
is de onderstelling dat de bevoor-
rechte schuldeischer, wetende dat 
afstand van zijn voorrecht hem niet 
zal benadeelen als het akkoord niet 
wordt aangenomen, daarvan alleen 
zal afstand doen om ter benadeeling 
van den gefailleerde of ten believe 
van een medecrediteur , tegen het 
akkoord te stemmen, d. i. een daad 
verrichten die hem niet kan bena-
deelen, kan de ondergeteekende 
niet inzien. Te recht merkt de Raad 
van State op dat bestaande rechts-
verhoudingen niet gewijzigd kunnen 
worden door iets wat niet tot stand 
komt, maar dit sluit de bevoegd-
heid des wetgevers niet uit om te 
bepalen dat , waar het iemand vol-
komen vrijstaat van eenig voorrecht 
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trent zijn afstand zoo 
tijdig verklaren moet, dat elk der 
concurrente schuldeischers met het 
oog op den staat des boedels, zooals 
die ten gevolge van den afstand 
wezen zal, zijne stem voor of tegen 
het akkoord kan bepalen. Het komt 
daarom den ondergeteekenden voor, 
dat de wet ten aanzien van het 
oogenblik, waarop zoodanige afstand 
gedaan moet worden om recht van 
medestemming te geven, het stil-
zwijgen niet mag bewaren. Nadat 
de stemming is aangevangen moet 
zeer zeker door zoodanigen afstand 
het recht van medestemming over 
het aangeboden akkoord niet kunnen 
worden verkregen. 

al dan niet afstand te doen. de 
keuze van het eerste het voorrecht 
onherroepelijk zal doen teloor gaan. 
De wetgever behoort dit zelfs te 
doen, wanneer zulks kan strekken 
ter voorkoming van benadeeling 
van derden, immers ter voorkoming 
dat een wellicht aanbevelenswaar-
dig akkoord, ten nadeele zoowel 
van den gefailleerde als van de 
concurrente crediteuren verworpen 
worde. 

Met de beschouwingen in meer-
gemeld afzonderlijk advies voorko-
mende omtrent het tijdstip waarop 
van het voorrecht afstand moet 
worden gedaan, vereenigt de on-
dergeteekende zich ten volle. Het 
wetsontwerp en de Memorie van 
Toelichting zijn dienovereenkomstig 
aangevuld. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 143. Volgens sommigen zou uit dit artikel voortvloeien, dat hij, 

die een reeht van terughouding bezit, dat zou verliezen en als concur-
rent beschouwd worden. Door andere" werd deze opvatting bestreden. 
Men zou gaarne hieromtrent worden ingelicht. Overigens vergelijke men 
hierbij het aangeteekende naar aanleiding van artikel 153 lI53]. 

Tweede lid. Voor het geval het akkoord niet mocht worden aangeno-
men zal insolventie volgen. Moet, vroeg men, de hypotheek dan geroijeerd 
worden'? En zoo ja, op welke wijze komt men dan tot roijement'? Wie 
draagt daarvoor zorg'? 

Schuldeischers, die een recht van terughouding hebben, zijn in dit 
artikel niet vermeld, daar zij geene »bevoorrechte schuldeischers" 
zijn; het Burgerlijk Wetboek kent hun geen voorrecht toe op de 
opbrengst der teruggehouden goederen. 

Tweede lid. Omtrent het roijement van hypotheken wordt in de 
Zevende Afdeeling eene bepaling voorgedragen. [Zie op art. 188]. 

G. O. art. 143 = art. 143 der wet. 

Artikel 144. 
De gefailleerde is bevoegd tot toelichting en verdediging van 

het akkoord op te treden en het, staande de raadpleging, te 
wijzigen. 

O. R. O. Art. 144 (144). De schuldenaar is bevoegd tot toelichting en 
verdediging van het akkoord op te treden. 



164. Art. 145. AANNEMING VAN HET AKKOORD. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 144. Uit de toelichting op art. 158 [158] blijkt, dat de gefaill eerde 

bevoegd is het akkoord st.aande de te wijzigen. Men meende, 
dat zulks uit het ontwerp zelf behoorde te bhJken. 

Aan het artikel wordt toegevoegd »en het staande de 
te wijzigen". 

[Zie ook op art. 8, dl. I bI. 2861. 

G. o. art. 144 = art. 144 der wet. 

Artikel 145. 
Tot bet aannemen van bet akkoord wordt vereiscbt de toe-

stemming van twee derde der erkende en der voorwaardelijk 
toegelaten concurrente scbuldeiscbers, welke drie vierde van het 
bedrag der niet bevoorrechte, door geen pand of hypotheek 
gedekte erkende en voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen 
vertegenwoordigen. 

o. R. o. Art. 145 (145) = art. 145 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 145. Van het alternatief van art. 841 Wetboek van Koophandel, 

'/, van het aantal schuldeischers en ' /. van het bedrag der schuldvorde-
ringen of '/. van het aantal schuldeischers en van het bedrag der 
schuldvorderingen , is alleen het eerste behouden. Het laatste alternatief 
geeft te veel overwicht aan de kleine schuldeischers; immers de onder-
vinding leert dat de akkoorden met zeer gering dividend, die aan de 
orde van den dag- zijn, gewoonlijk er doorgehaald worden met eene 
meerderheid van '/. der personen en van slechts '/, der vorderingen. 
Alle kleine schuldeischers, bijv. die wegens levering van huiselijke be-
noodigdheden, schuldeischers met pretenties van (1.00 t.ot f 5.00 worden 
daartoe, meestal onder belofte van integrale betaling, in het veld ge-
bracht, en zoo gaat het akkoord, ten spijt van het verzet dikwijls van 
de grootste schuldeischers, er door. Door steeds ' /. van het bedrag te 
vorderen, zal de grief van het al te gemakkelijk totstandkomen van ak-
koorden voor een gued deel worden weggenomen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Artt. 145 en 146. Volgens sommigen behoorden de bepalingen, de 

vel'eischten voor de aanneming van het. akkoord betreffend, nog ver-
scherpt te worden. Waarom, vroe!!"en zij, niet overgenomen de vereisch-
ten, in art. 896 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gesteld , 
waarbij tot de aanneming van het akkoord vereischt wordt de toestem-
ming van vijf zesde der concurrente schuldeischers, vertegenwoordigende 
zeven achtste van het bedrag der niet voorrang hebbende schuldvorde-
ringen? Men vergete niet, dat de minderheid tot het akkoord gedwon-
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gen wordt en kwade praktijken niet tot de zeldzaamheden behooren. 
Anderen al:ht.ten de van het ontwerp ten deze scherp ge-

noeg en meenden, dat het niet. in het maatschappelijk belang zou we-
zen, ze nog bezwarender te maken. Het. akkoord toch doet den gewonen 
loop van zaken spoediger hervatten en is in de meeste gevallen voordee-
liger voor de schilldeischers , cl.an insolventie, terwijl zelden de insolvente 
failliet het later weder zoo ver brengt, dat hij aan oude verplich-
tingen kan voldoen. 

De gemaakte opmerkingen kunnen geene aan leicl.ing geven tot wij-
ziging der gestelde vereiRchten. Juist hier mag niet worden verO'eten, 
dat het akkoord niet alleen is een beneficium voor den 
maar ook eene instelling in het belang van de schuldeischers. 

G. O. art. 145 = art. 145 der wet. 

Artikel 146. 
Indien twee derde der ter vergadering verschenen schuldei-

schers, meer dan de helft van het gezamenlijk bedrag der schuld-
vorderingen, waarvoor stemrecht kan worden uitgeoefend, ver-
tegenwoordig ende , in het akkoord bewilligen, zal ten hoogste 
acht dagen later eene tweede stemming gehouden worden, zonder 
dat daartoe eene nadere oproeping vereischt wordt. Bij deze 
stemming is niemand gebonden aan zijne dé eerste maal uitge-
brachte stem. 

O. R. O. Art. 146 (146). Indien twee derden der ter vergadering te-
genwoordige schuldeischers, meer dan de helft van het gezamenlijk 
bedrag der schuld vorderingen, waarvoor stemrecht kan worden 
uitgeoefend, vertegenwoordigende, in het akkoord bewilligen, zal 
ten hoogste acht dagen later eene tweede stemming gehouden 
worden, zonder dat daartoe eene nadere oproeping vereischt wordt. 
Bij deze stemming is niemand geboncl.en aan de eerste maal 
uitgebrachte stem. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 146. In tegenstelling met de voorwaarcl.en voor de aanneming 

van het akkQord, die in het voorgaancie artikel verzwaard zijn, worden 
in dit artikel die voor het doen plaats hebben eener tweede stemming 
verlicht. Artikel 842 Wetboek van Koophandel toch vordert eene meer-
derheid van 3/. der opgekomen schuldeischers, vertegenwoordigende de 
helft cier geverifiëerde schuldvorderingen, terw\il volgens het Ontwerp 
eene meerderheid van % der verschenen schuldeischers, mits ook de 
helft van het geverifiëerde kapitaal vertegenwoordigende, voldoende zal 

De wijziging houdt verband met het stelsel aangenomen in het vorige 
artikel, om meer gewicht te hechten aan het becirag dat zich voor een 
akkoord verklaart dan aan het geta l der voorstemmende 
Aan het bedrag der vorderingen mag meerdere invloed worden toege-
kend, omdat het bedrag, dat iecl.er schuldeischer te vorderen heeft 1 
diens belang aanwijst bij de liquidatie. 
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)lBij deze stemming is niemand gehonden aan zijne de eerste maal 
uitgebrachte stem". Door deze woorden wordt boven twijfel gesteld wat 
thans reeds rechtens is '). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 146. Door sommigen werd het behoud van de tweede stemming, 

die thans in art. 842 Wetboek van Koophandel is toegelaten, wensche-
lijk geoordeeld , om het tot stand komen van een akkoord gemakkelijk 
te maken. 

Bij velen ontmoette dit artikel echter ernstige bestrijding, Het ontwerp 
wil sluipakkoorden zooveel mogelijk tegengaan, en toch opent het, hier 
den gefailleerde eene schoone gelegenheid, om door kunstmiddelen het 
in de eerste vorgadering niet-aangenomen akkoord in de tweede te doen 
aannemen. De Memorie van Toelichting verdedigt de bepaling niet nader. 
De bestrijders zonden daarom gaarne vernemen, wat voor behoud van 
het stelsel van art. 842 Wetboek van Koophandel pleit, en waarom de 
voorwaarden voor het houden eener tweede stemming zelfs nog verlicht 
zijn. Aan den gefailleerde en aan de schuldeischers moet de noodige tijd 
worden gelaten, aan den eenen kant om het akkoord voor te stellen, 
aan den anderen kant om over het akkoord te raanplegen; is de tijn 
daartoe in het ontwerp te kort berekend, dan is verlenging raadzaam, 
maar in twee achtereenvolgende vergaderingen stemming toelaten werd 
niet in overeenstem ming geacht met eene goede akkoordregeling. 

Is het de benoeling, nat ook in de tweede vergadering de gefailleerne 
bevoegd zal z\in, llhet akkoord te wijzigen en te verbeteren" '! De Memo-
rie van Toelichting is op dit punt niet duidelijk; men maakte echter op 
uit de woorden: llraadpleging en beslissing" in art. 141 11411 en llstem-
ming" in art. 146, dat raadpleging in de tweede vergadering buitenge-
sloten zou z\in. 

Hier wordt gesproken van lltegenwoordige", in art. 118 1148] van 
Mlanwezige" . schuldeischers. In beide gevallen zou men liever willen le-
zen: llverschenen" schuldeischers, waaronder dan overeenkomstig art. 
118 L 1181 te verstaan zijn ne schuldeischers, die in persoon of bij ge-
volm;lchtigde verschenen zij n. 

Het feit, dat de in het artikel aangegeven (rroote meerderheid zich 
vóór het akkoord verklaart, toont aan, dat dit bij de schuldeischers 
sympathie vindt en noor die meerderh eid in haar belang wordt ge-
acht. In zoodanig geval is het toch raadzaam, zich nader te verzeke-
ren, of niet eene onvoldoende opkomst der schuldeischers oorzaak is, 
dat de door art. 145 [1451 vereischte meerderheid niet werd bereikt. 
Men bedenke, dat, wie wegblijft, daardoor per se wordt gerekend, 
tot de tegenstemmers te behooren. De nieuwe stemming, door art. 
146 toegelaten, geeft den schuldeischers gelegenheid, trouwer op te 
komen en nader duidelijk hunne meening uit te spreken. Kwade 
praktijken, sluipakkoorden zijn in dien tusschentijd wel is waar mo-
gelijk; deze zijn echter nooit geheel te voorkomen; maar het ontwerp 
voorkomt reeds veel , door slechts een uitstel van ten hoogste acht 
dagen toe te staan en vooral door verificatie van schuldvorderingen 
op de akkoordvergaderingen niet toe te laten. En om in sommige 
gevallen een mogelijk kwaad van de zijde nes schuldenaars te keeren, 
mag men toch niet de behartiging van groote belangen der schuld-

') DE GEER, noot 1 op HOLTIUS, bI. 408; DIEPHUIS, t.a.p" b1. 312. Verg. art. 509 
Code de COlllm. fr. (1838); 515 Code de Comm. (18!'i1) . 
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eischers, welke in andere gevallen daarmede kunnen gemoeid zijn, 
uit het oog verliezen. 

Waarom de voorwaarden lichter zijn, dan in art. 842 Wetboek 
van Koophandel, is in de Memorie van Toelichting ad art. uiteeno-ezet. 

Art. 146 laat uitsluitend stemming over het akkoord toe; de lebat-
ten zijn op de eerste vergadering gesloten en het artikel laat niet toe, 
ze te heropenen of .het akkoord te wijzigen. 

»Tegenwoordige" is hier en in art. 148 l148] »aanwezige" veran-
derd in »verschenen". 

l Zie ook op art. 1451. 

G. O. art. 146 = art. 146 der wet. 

Artikel 147. 
Latere veranderingen, in het getal der schuldeischers of in 

het bedrag der vorderingen, hebben geen invloed op de geldig-
heid van de aanneming of verwerping van het akkoord. 

O. R. O. Art. 147 (147) = art. 147 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 147. Eene bepaling aan het Ital. HWb. (artikel 833 al. 2) ontleent!, 

waarvan de billijkheid geen beloog behoeft. Het tegendeel zou elk akkoord 
op losse schroeven stellen en rle grootste onzekerheid in hel leven roepen. 
Eene uitdrukkelijke wetsbepaling is gewenscht om eIken twijfel op dit 
punt uit te sluiten, en eene voor de hand liggende chicane den pas af 
te snijden. Art. 833, al. 2 van het Ital. Hwb. beperkt de bepaling tot 
wijziging in het getal der schuldeischers en in het bedrag der vorderin-
gen ten gevolge van de beslissing der renvooi-processen. Dit verdient 
geen navolging, omdat .ook de uitwijzing van het recht van voorwaarde-
lijke schulrleischers (artt. 129 en 130) of van borgen (art. '135 al. 2) 
wijziging in dit getal en bedrag kan teweeghrengen. Art. 147 is dus al-
gemeen gesteld. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 147. Men vroeg, of hier alleen bedoeld zijn die veranderingen, 

welke na de stemming van art. 146 [146) hebben plaats gehad. Hierop 
werd geantwoord, dat uit de laatste woorden van het artikel 
blijkt, dat er alleen sprake is van wijzigingen, die na de aanneming of 
verwerping plaats grijpen. 

Het antwoord, op de opmerking gegeven, is juist. 

G. O. art. 147 = art. 147 der wet. 

Artikel 148. 
Het proces-verbaal der vergadering vermeldt den inhoud van 

het akkoord, de namen der verschenen stemgerechtigde schuld-
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eischers, de door ieder hunner uitgebrachte stem, den uitslag 
der stemming en al wat verder op de vergadering is voorgeval-
len. Het wordt na voorlezing onderteekend door den rechter-
commissaris en den griffier. 

Gedurende acht dagen kan een ieder ter griffie kostelooze in-
zage van het proces-verbaal verkrijgen. 

O. R. O. Art. 148 (148). Het proces-verbaal der vergadering vermeldt 
den inhoud van het akkoord, de namen der aanwezige stemge-
rechtigde schuldeischers, de door ieder hunner uitgebrachte stem, 
alsmede den uitslag der stemming. Het wordt na voorlezing on-
derteekend door den rechter-commissaris en den griffier. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 148. Het proces-verbaal der vergadering behoort te bevatten het 

officieele relaas van hetgeen er op de vergadering is voorgevallen. Als 
zoodanig moeten er in vermeld worden de inhoud van het akkoord, dat 
aangeboden wordt, en de geheele loop der beraadslaging en stemming. 
Het is wenschelijk dit explicite in de wet uit te drukken, daar het al-
thans aan de voornaamste rechtbanken gewoonte is zich er toe te bepalen 
in het proces-verbaal der vergadering, waarin het akkoord wordt aan-
geboden, alleen den zeer summier en inhoud (bedrag der aangeboden 
percenten) op te nemen, en later in dat der akkoord-vergadering uit-
sluitend den uitslag der gehouden stemming aan ,te teekenen. Het eenige 
eenigszins volledige bewijsstuk van hetgeen er met het akkoord is voor-
gevallen is tegenwoordig de door de schuldeischers onderteekende oorkonde 
"an het akkoord, een niet-authentieke akte die somtijds afwijkt van het-
geen ter vergadering geschied is. Die afwijking is mogelijk, omdat het 
voorschrift yan artikel 843 Wetboek van Koophandel: onderteekening 
van het akkoord staande de vergadering, niet wordt 
zoodat de gemachtigde des gefailleerden na afloop der vergaderIng wel 
eens eenige dagfln noodig heeft om het akkoord zoogenaamd in orde te 
maken, d. w. z. de handteekeningen. der verschillende vóórstemmers te 
verzamelen. Aan dien ongeregelden toestand wordt door artikel 148 Ont-
werp een einde gemaakt; naast het proces-verbaal, ingericht op de hier 
aangegeven wijze, is onderteekening van het akkoord geheel onnoodig; 
het proces-verbaal bewijst, wie in persoon en wie bij gemachtigde VÓÓr 
of tegenstemden. ' 

Advies van den Raad van State. 
Art. 148. In de Memorie van Toelichting wordt gezegd dat naast het 

proces-verbaal, ingericht op de hier aangegeven wijze, de onderteekening 
van het akkoord door de schuldeischers, in art. 843 van het Wetboek 
van Koophandel voorgeschreven, geheel overbodig is, weshalve dit voor-
schrift niet in het ontwerp is overgenomen, Ofschoon de Raad van State 
kan aan de" best:J.ande regeling dit bezwaar is verhonden , 
dat ZIJ Dlet altIjd behoorhJk kan worden nageleefd, omdat de schuld ei-
schers zich vaak r.eeds verwijderd hebben vóórdat het oogenhlik daar is, 
dat het door hen moet gcteekend wordfln, waardoor in plaats 
van »dadeliJk na deszelfs aanneming", de onderteekening van het akkoord 
dikwerf later - zoo kan hij toch niet verhelen, dat 
het hem niet recht dUldehJk IS, hoe een stuk, dat niet door partijen is 
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onderteekend , als bewijsmiddel kan 
rechte moet worden aangesproken 
akkoords. Is het de bedoeling, dat 
het proces-verbaal, waarvan in dit 
artikel gesproken wordt, bewijs-
kracht zal hebben, dan behoort 
uitdrukkelijk te worden vnorge-
schreven, dat het op de vergade-
ring voorgelezen en door den rech-
ter-commissaris, den griffier en den 
curator worde onderteekend. 

('lienen, b,ialdien de schuldenaar in 
tot nakoming van den inhoud des 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 148. Het artikel is naar aan-

leiding van de opmerking van den 
Raad van State aangevuld. Waarom 
onderteekening door den curator 
den ondergeteekende niet noodig 

is reeds boven ad art. 120 
[121, hier vóór bI. 98] uiteengezet. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 148. Deze bepaling, zoo werd opgemerkt, houdt geen verband 

met de Memorie van Toe1ichting, die vordert, dat ook de geheele loop 
der beraadslaging in het proces-verbaal worde opgenomen. Meer bepaal-
delijk wees men er op, dat het noodzakelijk was, dat de in art. 143 
l143] bedoelde afstand in het proces-verbaal werd opgenomen. 

Aa-n het artikel zal moeten worden toegevoegd, dat van het proces-
verbaal kostelooze inzage aan een ieder ter griffie zal worden verleend. 
In verband met het recht, om verbetering van dat proces-verbaal te 
vragen, in het volgend artikel opgenomen, mag eene dergelijke bepaling 
niet ontbreken. 

Naar aanleiding van de gemaakte opmerking is de eerste zinsnede 
van hef artikel als volgt gewijzigd: 

»Het proces-verbaal enz ... .. uitgebrachte stem, den uitslag der 
stemming en al wat verder op de vergadering.is voorgevallen". 

Voorts is aan het artikel toegevoegd een nieuwe zin, luidende: 
»Ged urende acht dagen kan een ieder ter griffie kostelooze inzage 

van het proces-verbaal 

[Zie ook het Verslag op art. 146]. 

G. O. art!. 148 = artt. 148 der wet. 

Artikel 149. 
Zoowel de schuldeischers, die vóór gestemd hebben, als de 

gefailleerde, kunnen gedurende acht dagen na afloop der ver-
gadering aan de rechtbank verbetering van het proces-verbaal 
verzoeken, indien uit de stukken zelve blijkt dat het akkoord 
door den rechter-commissaris ten onrechte' als verworpen is be-
schouwd. 

O. R. O. Art. 149 (14,9). Zoo wel de schuldeischers, die vóór gestemd 
hebben, als de schuldenaar, kunnen ged urende acht dagen na 
afloop der vergadering aan de rechtbank verbetering van het 
proces-verbaal . verzoeken, indien uit de stukken zelve blijkt dat 
het akkoord door den ten onrechte als ver-
worpen is beschouwd. 
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Memorie van Toelichting. 
Art. 149. De akkoord-vergadering geeft tot geen enkele beslissing aan-

leidinp:, die vatbaar is voor I;100ger beroep. Het proces-verbaal bevat 
geen beschikkingen maar constateert slechts wat er geschiedt, wat ten 
overstaan van den rechter-commissaris wordt verhand eld; deze beslist 
niet dat het akkoord verworpen of aangenomen is, maar constateert bloot 
dat de door de wet gevorderde meerderheid al of niet aanwezip: is. Van 
ap.pèl kan dus, ook bij verwerlling van het akkoord, evenmin sprake 
zijn als van appèl van eene notarlëele akte. Toch bestaat de mogelijkheid 
dat eene vergissing plaats heeft. en dat dientengevolge door den rechter-
commissaris de uitslag niet juist wordt geconstateerd, bijv. er is eene 
fout gemaakt in de optelling, het bedrag eener vordering, dat uit het 
proces-verbaal der verificatie-vergadering kan worden gekend, is niet 
juist overgenomen en dergelijke. Heeft deze fout aanleiding gegeven om 
ten onrechte het bestaan der door de wet gevorderde meerderheid aan 
te nemen, dan bestaat er voor de schuldeischers gelegenheid genoeg om 
daarop te wijzen bij de behandelinp: van het akkoord door de rechtbank, 
terwijl het ook zonder dat aan de rechtbank zal blijken bij een behoor-
lijk onderzoek der stukken. Is daaren tegen, bijv. ten gevolge eener fou-
tieve berekening, het akkoord verworpen verklaard, dan zouden de ge-
failleerde en de schuldeischers de gelegenheid missen, veI'betering dier 
verklaring te verkrijgen en zoo tot constateering van den werkelijken 
uitslag te kom en, indien daarin door artikel 149 niet werd voorzien. 
Het artikel geeft hun gedurende 8 dagen de bevoegdheid zich t.ot de 
rechtbank te wenden met verzoek de begane fout te herstellen. Aan de 
bewijskracht van het proces-verbaal der vergadering , waard OOI' op authen-
tieke wijze wordt geconstateerd, wat aldaar is voor!("evallen, wordt door 
deze bepaling in geenen deele te kort gedaan. De woorden »uit de stuk-
ken zelve blijkt" beperken de toepassing van het artikel tot die gevallen, 
waarin de stukken met zich zelve in strijd zijn, die stukken dus zelve 
aantoonen, dat er eene fout in schuilt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 149. Zal rl e schuldeischer, die vermeent, dat ten onrechte is op-

genomen, dat hij den in art. 143 l143] bedoelden afstand heeft gedaan, 
niet daarom tegen het proces-verbaal mogen opkomen 'I 

Als authentieke akte zal het proces-verbaal bewijzen, wat ter ver-
gadering is voorgevallen , dus ook, welke schuldeischers afstand van 
voorrang hebben gedaan; betichting van valschheid zal even als b,j 
iedere andere authentieke akte de weg zijn om er tep:en op te komen. 
In art. 149 betreft het echter niet een geconstateerd feit, maar eene 
conclusie, die foutief kan zijn gemaakt en waartegen uit dien hoofde 
kan worden opgekomen. 

[Zie ook op art. 8, dl. I bI. 2861. 

G. O. art. 149 = art. 149 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Indien uit de stukken zelve blijkt, 

dat het akkoord door den rechter-
commissaris ten onrecht.e als ver-

Antwoord der Regeering. 
Heeft de schrijffout of vérgissing 

geen invloed op den uitslag , dan is 
zij on verschillig. Had zij ten gevolge, 
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worpen is beschouwd kan aan de 
rechtbank verhetering van hel pro-
ces-verbaal verzocht worden; maar 
wat, in het geval dat in het 
verbaal eene schrijffout heeft plaats 
gehad of eene vergissing in de aan-
teekening van eene stern '? Is die 
fout dan onherstelbaar'! 

dat het akkoord verkeerdelijk als 
aangenomen was beschouwd, dan 
zal de rechtbank de homologatie 
weigeren. Was de gevolgtrekking, 
dat het akkoord verworpen was, 

W\jst art. 149 aan. 
BhJkt de fout of vergissIng met uit 
de stukken, dan staat het geval 
gelijk met ieder ander, dat er in 
eene authentieke akte iets onjuist 
wordt gerelateerd. Daaraan zal dan 
niet te doen zijn, tenzij er grond 
is tot betichting van valschheid. 

Artikel 150. 
Indien het akkoord is aangenomen, bepaalt de rechter-com-

missaris vóór het sluiten der vergadering de terechtzitting, 
waarop de rechtbank de homologatie zal behandelen. 

Bij toepassing van artikel 149 geschiedt de bepaling der te-
rechtzitting door de rechtbank in hare beschikking. Van deze 
beschikking geeft de curator aan de scbuldeischers schriftelijk 
kennis. 

De terechtzitting zal gehouden worden ten miniilte acht en 
ten hoogste veertien dagen na de stemming over bet akkoord 
of, bij toepassing van artikel 149, na de beschikking van de 
rechtbank. 

O. R. O. Art. 150 (150). Indien het akkoord is aangenomen, bepaalt 
de rechter-commissaris vóór het sluiten der vergadering de te-
rechtzitting, waarop de rechtbank de homologatie zal behandelen. 

Bij toepassing van artikel 149 geschiedt de bepaling der terecht-
zitting door de rechtbank in hare beschikking. 

Van deze beschikking geeft de curator aan de schuldeischers 
schriftelijk kennis. De terechtzitting zal gehouden worden ten 
minste acht en ten hoogste veertien dagen na de stemming ovel' 
het akkoord of, bij toepassing van artikel '149, na de beschikking 
van de rechtbank. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 150-156. Uit de regeling van de artikelen 845-847 Welboek 

van Koophandel blijkt niet duidelijk of al dan niet een gewoon proces 
bedoeld is. De meeningen der schrijvers loopen daaromtrent uiteen '). 
In de practijk houdt men zfch aan de regelen van het gewone proces, 
omdat de wet niet met zekerheid aanwijst hoe er anders geprocedeerd 
zou moeten worden Z). Zonder deze jurisprudentie onjuist te noemen, 

1) Verg. HOLTIUS , bl. 413 vlg; DIEPHUIS , bI. 317; KIST, bI. 162 vlg.; OVEN8 , bl. 
294 vlg. ; LAGERWEY , t. a p., bI. 109 vlg. 

2) Verg. rb. Amsterdam, 25 Jan. 1882 , Rechtsgel. BijbI. 1882, B, bI. 221. 
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mag toch verklaard worden dat hetl!een zij aanneemt zeer zeker niet was 
bedoeld door den wetgever van 1838. Deze was overtuigd van de wen-
schelijkheid eener spoedige rechtspraak in faiIIissementszaken, en meende 
daarvoor gezorgd te hebben. Bij de toepassing der wet is echter gebleken 
dat die zorg geheel onvoldoende was. Het is toch voorgekomen, dat heerst 
zes jar.en na de faillietverklaring uitspraak werd gedaan over het appèl 
van een vonnis van homologatie, ook andere vonnissen op een 
verzet dikwijls lanl!er dan een jaar na de aanneming van het akkoord 
gewezen worden". Tal van voorbeelden kunnen de juistheid staven dezer 
opmerking '). Dergelijke toestand is onhoudbaar. De liquidatie van een 
boedel moet niet jaren opgehouden: kunnen worden door eene procedure 
over de vraag, of op gerechtelijke dan wel op wijze zal 
plaats hebben. Zoo wel de schuldeischers als de gefailleerde ondervinden 
daarvan niets dan nadeel. 

Bij de vaststelling van de artikelen 150-156 Ontwerp is dit alles in 
het oog gehouden. Van de daarin voorgestelde procedure mag verwacht 
worden dat zij zal voldoen aan alle eischen van prompte, goedkoope en 
zekere justitie, die men redelijkerwijze kan stellen. Het geheele geding 
van den dag af van stemming over het akkoord tot en met de beslissing 
in cassatie zal, de maxima van alle termijnen genomen, altijd in onge-
veer drie maanden afgeloopen zijn, en kan binnen één maand beëindigd 
worden; terwijl de omslachtige formaliteit van het verzet geheel komt 
te vervallen. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 150, eerste lid. De terechtzitting, waarop de 1'echtbank zal be-

slissen, kan de rechter-commissaris kwalijk bepalen. Wanneer de recht-
bank die beslissing nemen zal, staat 
te harer beslissing. Daarom ware 
het beter om hier te lezen: ))de 
terechtzitting, waarop hij het ak-
koord aan de rechtbank ter homo-
logatie zal aanbieden". Verder kan 
de rechter-coII;lmissaris niet 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 150, eerste lid. De door den 

Raad van State geopperde beden-
king is juist. Zij heeft tot wijziging 
van de redactie geleid. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
[IV. Onvolledigheid van het ontwerp I. Vruchteloos zocht men naar de 

processueele regelen, . . . . hoe de behandeling van de homologatie van 
het akkoord (art. 150) .... moet geschieden. 

Dringend noodig scheen het, genoemd onderwerp bij dit ontwerp te 
regelen; immers werd door velen de vrees uitgesproken, dat, wanneer 
hier alles werd overgelaten aan de practijk en de gewoonte van iedere 
rechtbank afzonderlijk, dan lang niet altijd de eenvoudigste en goedkoop-
ste weg zoude worden 1angewezen en daardoor voor een goed deel de 
vruchten zouden teloorgaan, Jie men met de tegenwoordige herziening 

1) De aangehaalde zinsnede is van Mr. LAGERWEY, Diss. , t. a . p, bI. 118. Het geval 
waarop gedoeld wordt IS te vinden in R echtsgel. Bijbi , dl. X. bI. 171. Ten bewijze 
van het In den tekst J ezegde strekke verder: bij arrest van het Hof te Amsterdam. 
19 Jan. 1883 (P. v. . 1883 , n'. 12*) werd een accoord gehomologeerd omtrent een 
jaar na de insolventverklaring door de rechtbank; bij vonnis van de rb. te haarlem, 
dd. 20 Mei 1884 (P; v. J. 1884 , n° 3J*) op het gedane verzet een akkoord geho-
mologeerd, dat 25 Juh 1883 (dus tien maanden be vorens) was aangenomen ; bij vonnis 
van de rb. te Rotterdam, dd. 28 Febr. 1885. W. n' . 5150 ; een akkoord gehomolo-
geerd drie maanden na de raadpleging. 
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bedoelde, namelijk eene een voudige en goedkoope behandeling der fail-
lissementsprocedure. te bevorderen. Ook om eene meer uniforme behan-
deling der faillissementen in de hand te werken schenen meerdere voor-
schriften hier wenschelijk. 

Hoe de behandeling van de homologatie moet geschieden wordt 
duidelijk, nauwkeurig en uitvoerig aangegeven in de artt. 150-153 
van het ontwerp. 

A1·t. 150. Dit artikel is niet zeer duidelijk geredigeerd. Naar aanleiding 
van de opmerking van den Raad van State werd het gewijzigd, maar, 
ofschoon de Regeering het geopperde bezwaar toegaf, zal ook nu nog 
de rechter-commissaris bepalen den dag, waarop de rechthank de ho-
mologatie zal behandelen. In allen gevalIe behoort de tweede zinsnede 
van het derde lid een nieuw lid uit te maken, terwijl het tweede lid 
moet aangevuld worden met de eerste zinsnede van het derde. Dan toch 
blijkt duidelijker, dan thans, dat de eerste bepaling bij toepassing van 
art. 149 L 1491 vervalt. 

De bedenking van den Raad van State was gericht tegen het voor-
schrift, dat de rechter-commissaris de terechtzitting zou bepalen, 
waarop de rechtbank zal beslissen. Aan deze bedenking was tegemoet 
gekomen door de wijziging van het eerste lid. 

Er kan geen bezwaar bestaan, dal de rechter-commissaris den dag 
bepaalt, waarop de rechtbank de homologatie zal behandelen. 

De eerste zinsnede van het derde lid is toegevoegd aan het tweede lid. 

G. O. art. .150 = art. 150 der wet. 

Artikel 151. 
Gedurende dien tijd kunnen de schuldeischers aan den rech-

ter-commissaris schriftelijk de redenen opgeven, waarom zij 
weigering der homologatie wenschelijk achten. 

O. R. O. Art. 151 (151) = art. 151 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie op art 150]. 

G. O. art. 151 = art. 151 der wet. 

Artikel 152. 
Op den bepaalden dag wordt ter openbare terechtzitting door 

den rechter-commissaris een schriftelijk rapport uitgebracht, en 
kan ieder der schuldeischers in persoon of bij gemachtigde de 
gronden uiteenzetten, waarop hij de homologatie wenscht of 
haar bestrijdt. 

De gefailleerde is mede bevoegd, tot verdediging zijner belan-
gen op te treden. 
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O. R. O. Art. 152 (152). Op den bepaalden dag wordt ter openbare 
terechtzitting door den rechter-commissaris een schriftelijk rapport 
uitgebracht, en kan ieder der schuldeischers in persoon of bij 
gemachtigde de gronden uiteenzetten, waarop hij de homologatie 
wenscht of haar bestrijdt. 

Artikel 144 is hier toepasselijk. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 152. De procedure is vormloos : geschreven, door procureurs ge-

nomen, conclusies komen niet te pas. Ieder schuldeischer kan in persoon 
mopdeling zijne grieven of zijne meening over het akkoord uiteenzetten. 
Hij kan zich ook laten vertegenwoordigen, door een procureur of een 
ander, terwijl schriftelijke formuleei"ing van hetgeen hij in het midden 
heeft te brengen niet is uitgesloten. 

rZie voorts op art. 150]. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 152. Terwijl in dit artikel 

aan de schuldeischers gelegenheid 
gegeven wordt om het akkoord te 
verdedigen of te bestrijden, schijnt 
hier aan den gefailleerde - naar 
het geldende recht »bevoegd om ter 
verdediging of toelichting van het 
akkoord op te treden (art. 846, alin. 
3, van het Wetboek van Koophan-
del) - niet te zijn geacht. Ook hem 
behoort gelegenheid te worden ge-
geven om zijne belangen te beplei-
ten, en waar het akkoord bestrij-
ding vindt, moet hij het op de 
terechtzitting kunnen verdedigen, 
en dient als het noodig is, hem 
voor die verdediging een uitstel 
verleend te kunnen worden. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 152. Niet zonder grond zou 

kunnen worden beweerd dat des 
schuldenaars om ter 
openbare terechtzittmg het akkoord 
toe te lichten en te verdedigen, 
uit art. 144 L 1441 voortvloeit. Om 
allen twijfel uit te sluiten is thans 
aan het artikel een nieuw lid toe-
gevoegd. Dat den gefailleerde, met 
inachtneming van het bij art. 153 
[153] al. 1 bepaalde, door de recht-
bank voor zijne vedediging uitstel 
kan worden verleend, spreekt van-
zelf en behoeft dus met bepaald 
te worden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 152. Eerste lid. Het schriftelijk rapport van den rechter-commis-

saris werd door één lid niet noodig geacht. 
Hier wordt gesproken van »bij gemachtigde", in art. 118 rUS 1 van 

»bij schriftelijk gevolmachtigde". L 

Tweede lid. Beter dan eene wijziging ware het, eene zoo korte bepa-
ling te dezer plaatse te herhalen. 

Een schriftelijk rapport heeft zijn nut; het dwingt meer, zich re-
kenschap te geven van de zaak, dan eelJe mondelinge voordracht. 

De volmacht kan mondeling worden gegeven ten overstaan van den 
rechter, de .en zijn gemachtigde beide verschij-
nen. Ook mart. 118 IS het verelschte van een schriftelijke volmacht 
vervallen. 

In plaats van het tweede lid wordt gelezen: 
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»De schuldenaar is mede hevoegrl tot verdediging zijner belangen 
op te treden". 

[Zie ook op art. 8 , dl. I bI. 286]. 

G. O. art. 152: Op den bepaalden dag wordt ter openbare terecht-
zitting door den rechter-commissaris een schriftelijk rapport uit-
gebracht, en kan ieder der schuldeischers in persoon of bij ge-
volmachtigde de gronden uiteenzetten, waarop hij de homologatie 
wenscht of haar bestrijdt. 

De gefailleerde is mede bevoegd, tot verdediging zijner belan-
gen op te treden. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(25 .April 1893.) 

De heer HARTOGH, Lid de,' Commissie van Voat'bereiding: Eene kleine 
opmerking slechts. De Regeering heeft, in overeenstemming met de Commissie 
van Voorbereiding, getracht in het wetsontwerp zooveel mogelijk overaî dezelfde 
terminologie hetzelfde begrip aan te nemen. 

Intnsschen is ons gebleken dat de woorden "gemachtigde" en "gevolmachtigde", 
nog promiscue in verschillende artikelen voorkomen, zoo in art. 6 [6], dat reeds 
is aangenomen, waar gesproken wordt van "gemachtigde", terwtjl men wederom 
in andere artikelen aantreft het woord "gevolmachtigde." 

Ik meen, dat het woord "gemachtigde" wel de voorkeur verdient, dat het beter 
Hollandsch is. Indien de Minister het dus met mij eens mocht zijn, zou ik hem 
wel in overwegiug willen geven in dit artikel het woord "gevolmachtigde" te 
wijzigen in "gemachtigde", terwijl dan later, bij de tweede lezing, overal waar 
noodig diezelfde wijziging zal kunnen aangebracht worden. 

De heer' SMIDT, Ministe,' van Justitie : Het doet mij groot genoegen, dat de 
Commissie op deze redactievraag terugkomt en ik verklaar mij gaarne bereid er 
toe mede te werken, om, en wel juist in den door de Commissie bedoelden zin, 
overal in de wet ten dezen dezelfde uitdrukking te gebrniken. 

Ten gevolge hiervan wijzig ik hier het woord "gevolmachtigde" in "gemach. 
tigde", terwijl ik mij voorbehoud om bij de tweede lezing dezelfde wijziging, waar 
noodig, in andere artikelen voor te stellen. 

Artikel 153. 
Op denzelfden dag, of anders zoo spoedig mogelijk, geeft de 

rechtbank hare met redenen omkleede bescbikking. 
Zij zal de homologatie weigeren: 

1°. indien de baten des boedels met inbegrip van de zaken, 
waarop recht van terughouding wordt uitgeoefend, de som, 
bij bet akkoord bedongen, aanmerkelijk te boven gaan; 

2°. indien de nakoming van het akkoord niet voldoende is 
gewaarborgd; 

3°. indien het akkoord door bedrog, door begunstiging van 
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een of meer schuldeischers of met behulp van andere on-
eerlijke middelen is tot stand gekomen, onverschillig of 
de gefailleerde dan wel een ander daartoe heeft medege-
werkt. 

Zij kan ook op andere gronden en ook ambtshalve de homo-
logatie weigeren. 

O. R. O. Art. 153 (153). Op denzelfden dag, of uiterlijk acht dágen 
daarna geeft de rechtbank hare beschikking. 

Zij zal de homologatie weigeren: 

1°. indien haar blijkt, dat de baten des boedels met inbegrip van 
de zaken, waarop recbt van terughouding wordt uitgeoefend, 
de som, bij het akkoord bedongen, aanmerkelijk te boven gaan; 

2°. indien de nakoming van het akkoord niet voldoende is ge-
waarborgd; 

3°. indien het akkoord door bedrog, door begunstiging van een 
of meer schuldeischers of met behulp van andere oneerlijke 
middelen is tot stand gekomen, onverschillig of de gefailleerde 
dan wel een ander daartoe heeft medegewerkt. 

Zij kan ook op andere gronden en ook ambtshalve de homolo-
gatie weigeren. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 153. In 1872 schreef Mr. HINGST: »Vergis ik mij niet, zoo heeft 

de afwezigheid van bepalingen, wanneer de homologatie mag worden 
geweigerd tot de jurisprudentie geleid, dat die homologatie bij na niet werd 
geweigerd. De statistiek wijst dit laatste uit" '). Die woorden zijn ook 
thans nog volkomen juist, en in allen deele door de ervaring van latere 
jaren bevestigd geworden '). ))Dat de baten des boedels aanmerkelijk te 
boven gaan de som bij het akkoord bedongen", in artikel 845 Wetboek 
van Koophandel als voorbeeld van een grond van verzet tegen de homo-
logatie genoemd, is feitelijk, behoudens hoogst zeldzame uitzondering, 
de eenige grond geworden, waarop de homologatie wordt geweigerd. De 
rechtbank te Haarlem besliste 20 Mei 1884 (P. v. J. 1884, nO. 31*), dat 
de omstandigheid, dat de waarborg voor de uitbetaling der aangeboden 
percenten ontbreekt, geen grond oplevert, om de homologatie van een 
akkoord te weigeren, omdat de schuldeischers vrij zijn op dien groild 
het akkoord af te stemmen '). De rechtbank te Rotterdam achtte, 28 

1) Mr. HINGST, Waarbo·rgen bij akkoorlkn in faillissementen, in N. Bijdr. 1872, 
bI. 318. 

2) Blijkens de gerechtelijke statistiek werd in 1875 op 140 aangenomen akkoorden 
slechts van 4 de homologatie geweigerd; in 1876 op 137 van 1; in 1877 op 181 van 
1; in 1878 op 204 van 8; in 1879 op 199 van 8; in 1880 op 171 van 6; in 1881 
op 206 van ti; in 1882 op 223 van 4; in 1883 op 240 van 1; in 1884 op 281 van 
2; in 1885 op 342 van 7; in 1886 op 391 van 7; in 1887 op 363 van 4 en in 1888 
op 388 van 3. . 

') In denzelfden geest Hof Groningen, 5 Sept. 1871, W. nO. 3405, en rb. Maastricht 
1 Mei 1890, W. nO. 5898. Zie voorts vonnis Amsterdam, 21 Febr. 1890 , P. v. J. 
1890 , nO. 52, dat een merkwaardig bewijs oplevert voor de stelling dat zelfs de minst 
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Februari 1885 (R. Bijdr. en Bijbl, I , afd . D, bI. 197), bewezen kwade 
trouw (poging tot omkooping) van den gefailleerde geen grond tot wei-
gering der homologatie, als het akkoord voor de schuldeischers vermoe-
delijk voordeeliger is dan eene insolventie. De rechtbank te Alkmaar 
overwoog, 15 October 1885 (W. nO. 5302), dat het bewezen feit dat aan 
eenige schuldeischers meer voordeelen waren toegekend of beloofd, dan 
de bij het akkoord aangeboden percenten (sluipakkoord) , alsook bewezen 
kwade trouw van den gefailleerde (blijkende uit een door den curator 
ingestelde actio Pauliana) geen redenen zijn om homologatie van een 

.akkoord te weigeren '). Een de zedelijkheid verslappende, 
jurisprudentie wijst op de noodzakelijkheid om in de wet de gevallen te 
noemen, waarin de homologatie geweigerd moet worden '). Daartoe be-
staat trouwens te gereeder aanleiding, daar het notoir is, dat in de 
meeste faillissementen ten behoeve van de aanneming van het akkoord 
de praktijk van sluipakkoorden wordt te baat genomen, en met name 
de kleinere schuldeischers door belofte van integrale betaling, althans 
van meerdere percenten, tot toetreding worden bewogen. De wet verbiede 
dus onvoorwaardelijk de homologatie van een akkoord, waardoor de schuld-
eisehers benadeeld worden, dat de noodige waarborgen voor de richtige 
nakoming mist (akkoorden op het papier), of waarvan blijkt dat het met 
behulp van sluip-overeenkomsten is tot stand gekomen. Het laatste »on-
verschillig of de gefailleerde dan wel een ander" daartoe heeft medege-
werkt. Immers al is de gefailleerde onschuldig aan het gebruik der on-
eerlijke middelen, dit neemt niet weg dat het akkoord door die middelen 
tot stand gekomen, de meerderheid vervalscht, het recht der schuldei-
sehers derhalve geschonden is, en hierop alleen komt het aan bij de 
vraag of de homologatie van een akkoord geweigerd moet worden S). 

De Konkursordnung is reeds in deze richting voorgegaan, men zie 
§ 173. 

»Met inbegrip van de zaken, waarop recht van terughouding wordt 
uitgeoefend"_ Deze woorden zijn sub n°. 1 opgenomen, ten einde duide-
lijk te doen uitkomen dat de vorderingen, waarvoor recht van terughou-
ding kan worden uitgeoefend, aal1 het akkoord onderworpen zijn. Misschien 
zou artikel 60 laO] waarin bepaald wordt dat het recht van terughouding 
niet verloren gaat door het faillissement van den schuldenaar, daaraan 
kunnen doen twijfelen. Daar echter het recht van terughouding geen 
voorrang geeft , staat de vordering door dit recht verzekerd ten aanzien 
van het akkoord, dat het vorderingsrecht zelve aantast, op eene lijn 
met alle andere. concurrente schuld vorder!ngen. De goederen, waarop' het 
recht wordt Uitgeoefend, maken deel Uit van · den gemeenschappehJken 
boedel. Vergelijk de toelichting op artikel 60 [ao, dl. I bI. 479]. 

[Zie ook op art. 150]. 

aanbevelenswaardige akkoorden worden gehomologeerd. Anders rb. Breda, 1 Febr. 
1848 , W. nO. 904; Hof 's Bosch, 5 Aug. 1890 , W. nO. 5922, beslissende dat gemis 
van aHeIl waarborg. voor de uitbetaling der beloofde procenten voldoenden grond op-
levert om de homologatie van het akkoord te weigeren; OYENS bI. 273. . . 

') Het laatste vonnis wordt ook door Mr. B. J. POLENA.A.R, m Them.s 
1886, bI. 89. 

2) Verg. LA.GERWEY , t. a.;p, bI. 124. Zie over ambtshalve weigering der homologa-
tie Mr. HINGST, in N. BifJdr. 1872, t. a. p. , en OYENS, bI. 272 vlg. Verder art. 517 
Code de Comm. belg. (1851), art. 515 Oode de Comm. fr. (1838). 

3) Sluipovereenkomsten , waarbij bijzondere voordeelen door een derde worden beloofd, 
zijn geldig volgens Kantong. nO. 1 te Amsterdam, 14 Jan. 1876, R. B. 1879, B, bI. 
67; rb. Amsterdam, 29 MeI 1878 en 18 Maart 1881, W. nis. 4285 en 4704. 

Il. 12 
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.Advies van den Raad van State. 
Art. 153. Het tweede lid van dit artikel bepaalt, in welke gevallen de 

homologatie van het akkoord moet geweigerd worden. De Raad van State 
acht het wenschelijk , dat nog een vierde geval daarbij worde gevoegd, 
dat na het tweede geval kon worden vermeld. Buiten het feit toch, dat 
de nakoming van het akkoord niet voldoende gewaarborgd is, behoort 
de omstandigheid, dat niet gezorgd is voor hetgeen noodig is tot voldoe-
ning der faillissementskosten en tot betaling van de bevoorrechleschuld-
eischers, weigering der homologatie ten gevolge te hebben. Wel is waar 
bepaalt art. 1ö3 L 1631 van het ontwerp: »Hel bedrag waarop geverifi-
eerde schuldeischers, krachtens een erkend voorrecht, aanspraak kunnen 
maktn, alsmede de kosten van het faillissement, moeten vóór de homo-
logatie in handen van den curator I 
worden gestort, tenzij deswege door 
den gefailleerde zekerheid wordt 
gesteld", maar de homologatie van 
het akkoord is daar niet afhanke-
lijk gesteld van de naleving van 
dit voorschrift. Naar het oordeel 
van den Raad behoort dit echter 
wel te geschieden, en hij geeft 
mitsdien in overweging, dat tus-
schen het tweede en derde geval 
worde ingelascht, de zinsnede: »(3°), 
indien niet het bedrag, waarop ge-
verifieerde schuldeischers, krach-
tens een erkend voorrecht, aan-
spraak kunnen maken, alsmede de 
kosten van het faillissement in han-
den van den curator gestort zijn, 
of deswege door den gefailleerde 
zekerheid is gesteld"; ot wel eene 
zinsnede van dezen inhoud: »(3°.), 
indien niet aan het voorschrift van 
art. 163, eerste lid, is voldaan". 

Rajlport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 153. Naar het oordeel van 

den Raad van State behoort de om-
standigheid, dat niet gezorgd is 
voor hetgeen noodig is tot voldoe-
ning der laillissementskosten en tot 
betaling van de bevoorrechte schuld-
eischers, weigering van de homo-
logatie ten gevolge te hebben. Voor 
die zienswijze wordt in 's Raads 
advies geen enkele grond aange-
voerd. De ondergeteekende acht 
haar niet aanbevelenswaard. De 
preferente schuldeischers staan bui-
ten het akkoord en hebben geen 
belar.g bij de al of niet aanneming 
daarvan. Hun belang is alleen dat 
de boedel niet aan den schuldenaar 
wordt afgegeven vóórdat zij voldaan 
zijn, met andere woorden dat zij 
hun onderpand behouden. Daarvoor 
waakt art. 163 (163) voldoende. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 153. Eerste lid. Men vroeg, of het mogelijk zal zijn, dat de recht-

bank zóó spoedig uitspraak doet, als hier wordt voorgeschreven. Wen-
schelijk scheen het, hier geen termijn aan te nemen. 

De l:Jeslissing over de homologatie is eene spoedeischende zaak; ter 
tegemoetkoming ec::hter aan het bezwaar worde, in plaats van ))Uiter-
lijk acht dagen daarna", gelezen: »anders zoo spoedig mogelijk". 

Tweede lid. 10. Bij dit artikel kwam ter sprake het recht van terug-
houding . .De l\:Iemo,rie van Toelichting zegt hieromtrent lop art. 60, dl. I 
bI. 4791 eigenlIJk met veel meer, dan »dat de rechtsgevolgen daarvan uit 
de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek moeten worden 
afgeleid", hetgeen de zaak niets verder brengt, terw\jl toch naar veler 
oordeel de rechtsverhouding van den retentierecht bezittend en schuld-
eischer gedurende den loop van het faillissemeI1t, even goed als die van 
den voorrang hebbenden schuldeischer, in dit wetsontwerp behoorde 
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geregeld te worden. Bij onderscheidene artikelen - men vergelijke het 
aangeteekende bij de art. 60, 110, 113, 143, 180 en 195 L 60, 110, 113, 
143, 180 en 1951 - wordt op dit gemis gewezen. Hier wordt aan 
het retentierecht gedacht, maar daarbij doet zich de volgende vraag voor. 
Gesteld, er komt een akkoord tot stand tot een bedrag van 10 pct. Is 

die op eene zaak recht van retentie bezit, dan verplicht haar tegen 
uitkeering van 10 pct. zijner vordering af te geven; dan wel, mag hij 
haar behouden, tot hem het volle bedrag zijner vordering, of althans 
de waarue van het in zijn bezit zich bevindend voorwerp, is uitgekeerd 'I 
In antwoord hierop werd gewezen op bladz. 87 der Memorie van Toe-
lichting [zie hiervoor bI. 177], waar duidelijk gezegd wordt, dat de 
vorderingen, waarvoor recht vim terughouding kan worden uitgeoefend, 
»aan het akkoord onderworpen zijn". 

Sommige leden waren van oordeel, dat het recht van retentie een 
geheel speciaal recht is, dat ook door het akkoord niet feitelijk mag ont-
nomell of verkort worden. Het recht van retentie brengt mede, dat men 
bij executie een voorwerp bezit, waarop men executeeren kan; van dit 
recht den houder ingeval van faillissement des schuldenaars te versteken, 
zou in strijd zijn met de beginselen, uitgedrukt in art. 348 Wetboek 
van Strafrecht, in strijd met den aard en de bedoeling van het recht. 
Hij kan toch, alléén omdat hij een retentierecht had, schuldeischer zijn 
geworden . 

Andere leden waren deze opvatting niet toegedaan. Immers het geho-
mologeerd akkoord werkt ten opzichte van alle schuldeischers, met uit-
zondering alleen der voorrang hebbende; ging men nu ook hen, die het 
recht van retentie bezitten, daarb\i uitzonderen, dan zou dit eene uit-
breiding zijn, waartoe de wet geene bevoegdheid geeft, en men zou, 
tegen hare bedoeling in, het recht van retentie met dat van preferentie 
gelijk stellen. De retentievorderiJlg deelt in zoo verre het lot van alle 
concurrente vorderingen, dat zij mede onderworpen is aan de beslissing 
der vergadering van schuldeischers omtrent het akkoord. Is dit laatste 
aangenomen, dan leeft wel het retentierecht onverzwakt voort, maar de 
pretentie is gewijzigd en door de betaling van de gereduceerde vordering 
houdt dat recht op. De schuldeischer, die het recht kan uitoefenen, zal 
uit den aard der zaak zelden voor het akkoord stemmen; zijn belang 
pleit meestal voor vereffening, waarbij zijn recht ook onverkort blijft, 
maar te gelijk zijne vordering niet wordt verminderd. 

Dat het ontwerp het retentierecht in laatstvermelden zin opvat, blijkt, 
zoo merkten de hierbedoelde leden nog op, genoegzaam uit de omstan-
digheid, dat het hier ter plaatse wordt vermeld. De goederen, die terug-
gehouden zijn, zullen immers onder de baten van den boedel worden 
aangemerkt. 

De schuldeischer moet echter verplicht worden, niettegenstaande het 
bepaalde in art. 60 L 601, om den curator opgave te doen van het voor-
werp, hetwelk hij terughoudt; tevens moet bij de verificatie van 
het verband tusschen de vordering en het voorwerp, want, indien geen 
akkoord tot stand komt en de vereffening haren loop heeft, dan zal, dit 
was men algemeen eens, degeen, die een recht van retentie bezit, het 
goed niet behoeven af te geven, voordat hem zijne geheele vordering is 
uitbetaald. 

De meening, in de laatste drie alinea's ontwikkeld, wordt gedeeld. 
Het recht van terughouding geeft noch recht van voorrang, noch 
recht van executie, maar uitsluitend de bevoegdheid om tot aan de 
betaling de goederen onder zich te houden. Op hetgeen betaald moet 
worden oefent het akkoord invloed. Na de homologatie kan de schuld-
eischer, die recht van terughouding heeft, evenals ieder concurrente 
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schuldeischer, slechts aanspraak maken op de akkoord-percent.en; hij 
mag mitsdien de goederen niet langer onder zich houden, nadat die 
percenten voldaan zijn. De zaak is volkomen duidelijk. Het ontwerp 
heeft niet anders te bepalen, dan dat het recht van terughouding, 
zoo en in dier voege als het buiten faillissement bestaat en met dezelfde 
gevolgen, blijft bestaan, als de schuldenaar failliet is. Dit is in art. 60 
ondubbelzinnig uitgesproken. Artikel 153, tweede lid, 1°. is van dit 
artikel 60 een noodzakelijk gevolg. 

In artt. 110, en 119 1191 wordt thans op het 
recht van terughoudmg gelet. 

Uit 1°. vervallen de woorden: llhaar blijkt dat". Wat onder 2°. en 
3°. is vermeld, moet haar (de rechtbank) eveneens blijken. Het is 
wenschelijk , voor alle gevallen eene gelijke redactie aan te nemen. 

2°. Waar" zooals hier geschieden zal, het akkoord gerechtelijk wordt 
gehomologeerd, dient ook aan hen, die tot het akkoord zijn toegetreden, 
de naleving van de overeenkomst door de wet te zijn verzekerd. Is 
hieraan, vroegen sommigen, behoorlijk voldaan 'I Het werd betwijfeld. 
Het artikel zegt wel is waar, dat de rechtbank de homologatie zal wei-
geren, indien de nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaar-
borgd, maar noch in dit, noch in eenig ander artikel wordt geformuleerd, 
waaruit het voldoende van den waarborg moet blijken en welke zeker-
heid de schuldeischel' verkrijgen zal, dat de hem toegezegde percenten 
op den bepaalden tijd uitbetaald zullen worden. De nakoming van het 
akkoord, zoo werd opgemerkt, moet gewaarborgd worden vooral door 
zekere borgstelling van derden , die zich verbonden hebben de percenten, 
welke boven de kosten uitgekeerd zullen worden, te voldoen. Het ware 
volgens sommigen wenschelijk , dit' hier uit te drukken. Men vergelijke 
voorts het aangeteekende bij art. 161 [161]. 

Nog werd er de aandacht op gevestigd) dat nergens staat vermeld, 
wat het akkoord moet inhouden. De faillissementskosten althans behooren 
daarin wel te worden vermeld. 

Wanneer is nakoming van .het akkoord voldoende gewaarborgd 'I 
Het ontwerp laat de beslissing aan den rechter over. Geen twijfel, 
dat, wanneer het akkoord niet anders bevat dan eene betalingsbelofte, 
de nakoming niet voldoende is gewaarborgd; geen twijfel ook, dat, 
wanneer solide borgen zijn gesteld, zij wel voldoende is gewaarborgd. 
Maar tusschen deze gevallen liggen nog veelsoortige andere. Er kan 
ook zijn eene hypothekaire inschrijving op het goed van derden, eene 
commissie van beheer en controle uit de schuldeischers en dergelijke. 
Een volkomen eerlijk en vertrouwd schuldenaar kan met zekerheid 
aanwijzen, dat hij op andere wijze in staat zal zijn tot voldoening der 
percenten. Aan den anderen kant levert borgstelling op zichzelf niet 
altijd een behoorlijken waarborg; dit hangt toch van de soliditeit der 
borgen af, enz. Feitelijk z\jn de toestanden zoo verschillend en doen 
ze in zoo onderscheiden vorm zich voor, dat de wet daarvoor geene 
regels geven kan. Het is daarom niet alleen het verstandigst, maar 
volstrekt noodig, de beslissing aan den rechter over te laten. De wet 
kan ook geene volledige opsomming geven van al de middelen, die 
kunnen strekken tot voldoenden waarborg van de nakoming van het 
akkoord. De beoordeeling van deze feiteliJke quaestie moet daarom 
aan den rechter lJlijven. 

De faillissemenlskosten komen ten laste van den boedel en moeten 
integraal voldaan worden, onverschillig, of het akkoord daaromtrent 
iets bepaalt en wat het bepaalt. 
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Derde lid. De rechtbank kan ook ambtshalve de homologatie weigeren. 
Men veronderstelde, dat dit dan toch bij gemotiveerde uitspraak zou 
moeten geschieden. 

In het eerste lid wordt thans in fine gelezen : »hare met redenen 
omkleede beschikking". 

G. O. art. 153 = art. 153 der wet. 

Artikel 154. 
Binnen acht dagen na de beschikking van de rechtbank kun-

nen, zoo de homologatie is geweigerd, zoowel de schuldeischers, 
die vóór het akkoord stemden, als de gefailleerde; zoo de ho-
mologatie is toegestaan, de schuldeischers, die tegenstemden of 
bij de stemming afwezig waren, tegen die beschikking in hoo-
gel' beroep komen. In het laatste geval hebben ook de schuld-
eischers, die vóór stemden, ditzelfde recht, doch alleen op 
grond van het ontdekken na de homologatie van handelingen 
als in artikel 153 onder 3°. genoemd. 

O. R. 0: Art. 154 (154) = art. 154 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 154-156. De appellant behoeft noch den gefailleerde noch den 

curator (die als zoodanig geheel buiten het akkoord staat), noch een 
zijner medeschuldeischers het appèl te beteekenen , en hen evenmin op 
te roepen. De homologatie toch is geene beslissing in een contradictoir 
geding, maar eene goedkeuring door den rechter te verleen en , na on-
derzoek der zaak, geheel vrijelijk en zonder aan eenige voordracht van 
welke partij ook gebonden te zijn; het appèl dient dus alleen om het Hof 
van de zaak te saisisseeren. De gefailleerde en de schuldeischers, die er 
prijs op stellen aan het Hof hunne meening over het akkoord te doen 
kennen, het te verdedigen of te bestrijden, kunnen ter griffie van de 
rechtbank vernemen, of er appèl is aangeteekend, en ter griffie van het 
Hof bovendien, op welken dag het appèl behandeld zal worden '). 

[Zie ook op art. 150 J. 
Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 154. Naar aanleiding van deze bepaling' werd de vraag gedaan, 
of ook de curator of een niet appelleerend schuldeischer op kunnen ko-
men bij de behandeling van het hooger beroep. 

De curator, wien als zoodanig de zaak niet aangaat, neemt aan de 
behandeling geen deel. Overigens is in art. 155 [155] op het hooger 

I) Verg. over de vraag, wie recht van hooger beroep moeten hebben, OnlNs , bI. 
396 vlg.; LAGERWEY, bI. 6 vlg. 
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beroep, behoudens de aldaar gemaakte uitzondering, art. 152 r 1521 
toepasselijk verklaard. 

G. O. art. 154 = art. 154 der wet. 

Artikel 155. 
Het hooger beroep geschiedt bij een verzoekschrift, in te die-

nen ter griffie van het gerechtshof, dat van de zaak moet ken-
nis nemen. De voorzitter bepaalt terstond dag en uur voor de 
behandeling, welke zal moeten plaats hebben binnen twintig 
dagen. Van het hooger beroep wordt door den griffier van het 
rechtscollege, waarbij het is aangebracht, onverwijld kennis 
gegeven aan den griffier van de rechtbank, die de beschikking 
omtrent de homologatie heeft gegeven. 

Op de behandeling van het hooger beroep zijn, met uitzon-
dering van het bepaalde omtrent den rechter-commissaris, arti-
kel 152 en artikel 153, eerste lid, toepasselijk. 

O. R. O. Art. 155 (155). Het hooger beroep geschiedt bij een verzoek-
schrift, in te dienen ter griffie van het rechtscollege, dat van de 
zaak moet kennis nemen. De voorzitter bepaalt terstond dag en 
uur voor de behalldé ling, welke zal moeten plaats hebben binnen 
twintig dagen. Van het hooger beroep wordt doór den griffier van 
het rechtscollege, het is aangebracht, onverwijld kennis 
gegeven aan den griffier van de rechtbank, die de beschikking 
omtrent de homologatie heeft gegeven. 

Op de behandeling van het hooger beroep zijn, met uitzondering 
van het bepaalde omtrent den ff'chter-commissaris, artikel 152 en 
artikel 153, eerste lid, toepasselijk. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie op art. 154 , en op art. 150]. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 155, laatste volzin. Aangaande de homologatie-procedure in hoo-

ger beroep wordt hier bepaald, dat de behandeling van het appèl zal 
plaats hebben binnen 20 dagen na het daartoe oedane verzoek op de 
wijze voorgeschreven in Mt. 152. Deze verwijzing "naar art. 152 den 
Raad van State niet juist, althans niet voldoende voor. Zooals dat artikel 
luidt, kan het zijns niet bij hooger beroep worden toegepast. Het 
spreekt van een schfiftehJk rapport, uit te bTengen door den rechte?'-
commissaris, en het zal toch wel niet de bedoeling zijn, dat een lid 
der rechtbank deelneemt aan de 
behandeling eener zaak ten hove. 

Voor den rechter-commissaris zal 
hier een raadBheer-rapporteur, door 
het gerechtshof aan te wijzen, in 
de plaats moeten treden; of wel 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Artt. 155 en 156. De door den 

Raad van State geopperde beden-
kingen hebben tot algeheele wijzi-
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het nemen eener conclusie door het 
openbaar ministerie zal dienen 
voorgeschreven te worden. 

Verder behoort naar het oordeel 
van den Raad van State, in artikel 
155 te worden voorgeschreven, dat 
het gerechtshof binnen een korten 
termijn - op twee of drie dagen 
te stellen - nadat de appellant 
daartoe het verzoek gedaan heeft, 
den dag zal moeten bepalen, waarop 
het appèl zal behandeld worden. Op 
dp,ze wijze kan worden gezorgd, dat 
met de bepaling van dien dag niet 
gewacht worde totdat de termijn 
van twintig dagp,n, binnen welken 
de behandeling moet plaats hebben, 
bijna verstreken is, een uitstel, 
waardoor de appellant geruimen 
tijd in onzekerheid zou worden 
gelaten omtrent den dag, waarop 
het beroep zal worden behandeld, 
en belanghebbenden eerst als die 
dag reeds zeer dicht ophanden is, 
daarvan kennis zouden krijgen. 

Eindelijk komt het den Raad 
voor, dat eene bepaling als in het 
eerste lid van art. 153, voor de 
behandeling in eersten aanleg, 
vervat is, voor de behamleling in 
hooger beroep niet mag ontbreken, 
opdat de zaak met den vereischten 
spoed worde afgedaan. 

ging van eerstgemeld artikel aan-
leiding gegeven. Aan de bedenking 
betreffende het rapport van den 
rechter-commissaris en de overige 
opmerkingen van den Raad is daar-
door te gemoet gekomen. Voor dat 
rapport zou, naar 's Raads oordeel, 
een rapport van een raadsheel'-
rapporteur of eene conclusie van 
het openbaar ministerie in de plaats 
moeten treden. Gronden worden 
daarvoor intusschen in 's Raads 
advies niet aangevoerd en zijn den 
ondergeteekende ook niet bekend, 
zoodat in dit opzicht aan 's Raads 
voorstel geen gevolg is gegeven. 
Door le vorderen dat, ook in cas-
satie, de voorziening worde inge· 
steld in plaats van door eene ver-
klaring, bij een verzoekschrift, 
wordt de toepasselijkheid van art. 
429 Wetboek van 
Rechtsvordering buiten twijfel ge-
steld. Tevens heeft de thans voor-
gestelde regeling het voordeel dat 
de procedure overeenstemt met de 
in art. 8 L 81 voor de faillietverkla-
ring voorgeschrevene. 

Evenals de Raad van State [op art. 
1561, veroorlooft de ondergeteekende 
zich voor zooveel betreft de procedu-
re in cassatie, verder te verwijzen 
naar hetgeen hierboven bij art. 10 
[121 daaromtrent is opgemerkt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 155. Eerste lid. Ook hier vroeg men, waarom in plaats van 

)Jrechtscollege" niet wordt gesproken van »gerechtshof'. Men vergelijke 
het aangeteekende de artt. 8 en 21.1 [8 en 218]. 

Het woord JJrechtscollege" is vervangen door »gerechtshof" (zie 
hierboven ad art. 8, zevende lid [dl. I bI. 2871). 

G. O. art: 155 = art. 155 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
De opmerking werd gemaakt, dat 

gedurende den termijn van acht da-
gen in het vorig artikel bedoeld, tal 
van appèllen kunnen inlwmen. Ge-
vraagd werd of zij alle, als gevoegde 
zaken, op denzt'lfden dag zullen be-
recht worden. De verwijzing naar 
art. 153 ,eerste lid, geeft daarop 
geen antwoord. 

Äntwoord der Regeering. 
De gestelde vraag wordt beves-

tigend beantwoord. De gelijktijdige 
berechting op denzelfden dag blijkt 
uit de verwijzing naar art. 152. 
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Artikel 156. 
Cassatie wordt binnen dezelfde termijnen en op dezelfde wijze 

aangeteekend en behandeld. 

O. lit. O. Art. 156 (156) = art. 156 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie op art. 154, en op art. 150]. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 156. Even onvolledig als het rechtsgeding in beroep in het vorige, 

is de procedure in cassatie in dit artikel behandeld. Met eene eenvoudige 
verwijzing naar een vroeger artikel kan de wet hier niet volstaan. 

Evenmin als bij het gerechtshof kan bij den Hoogen Raad een rechter-
commissaris optreden. 

Ook de andere opmerkingen bij art. 155 gemaakt gelden hier. 
Verder verwijst de Raad van State ---

naar hetgeen hij bij art. 10 r12J 
over de wijze, waarop aldaar de 
procedure in cassatie geregeld is, 
heeft opgemerkt. 

• Rapport aaa de Koningin-Regentes. 
L Zie op art. 155]. 

G. O. art. 156 = art. 156 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
De opmerking werd gemaakt, dat 

niets weloneigenlij ker schijnt dan 
een concurs van leeken ter toelich-
ting of bestrijding van een eisch in 
cassatie. 

Antwoord der Regeering. 
Indien de bedoelde leeken het 

met deze opmerking eens zijn of 
het in hun belang achten, zullen 
zij pen rechtsgeleerd gemachtigde 
(art. 152) aanwijzen. 

Artikel 157. 
Het gehomologeerde akkoord is verbindend voor alle geen 

voorrang hebbende schuldeischers, zonder uitzondering, onver-
schillig of zij al dan niet in het faillissement opgekomen zijn. 

O. R. O. Art. 157 (158). Het gehomologeerde akkoord is verbindend 
voor alle geen voorrang hebbende schuldeischers van den gefail-
leerde, zonder uitzondering, onverschillig of zij in het faillissement 
opgekomen zijn. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 157. Tot het wezen van het akkoord behoort dal het de geza-

menlijke concurrente schuldeischers van den gefailleerde bindt, zonder 
onderscheid of zij al dan niet zijn opgekomen, al dan niet daartoe heb-
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ben medegewerkt of daarvoor gestemd hebben. Door dit uit te spreken 
kenschetst artikel 157 het akkoord als eene overeenkomst tusschen den 
gefailleerde en de wettelijke vereeniging zijner schuldeischers. Behoudens 
eene eenigszins andere redactie, zegt artikel 848 Wetboek van Koophan-
del hetzelfde. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 157. Door de Staatscommissie was voorgesteld eene bepaling, in 

het door haar ingediend ontwerp opgenomen als art. 157 én luidende: 
»Wanneer de homologatie geweigerd wordt op eene der gronden in ar-
tikel 153 onder 3°. vermelrl, kan de schuldeischel' , aan wien bijzondere 
voordeelen z\in toegekend of die tot oneerlijke middelen de hand heeft 
geleend, in het faillissement geene rechten als schuldeischer meer uit-
oefenen." Door de Regeering evenwel is, zonder opgave van redenen, 
deze bepaling niet overgenomen, hetgeen velen betreurden, daar zij haar 
beschouwden als eene gepaste straf voor hen, die zich aan de genoemde 
daden schuldig maken. 

Wat betreft art. 157 van het Regeeringsontwerp werd de vraag gedaan, 
wat zal gelden ten opzichte van den houder eener vordering met tijds-
bepaling, die niet is opgekomen. Zullen ten aanzien van dezen de rege-
len gelden, bij art. 131 r1311 betreffende de verificatie van dergel\ike 
vorderingen aangenomen?"En hoe is het met niet-geverifieerde vorderin-
gen onder ontbindende of opschortende voorwaarde (artt. 129 en 130 
[129 en 130])'1 

De bepaling der Staatscommissie is niet overgenomen. Het is niet 
verdedigbaar op deze wijze, als straf, eene wettige vordering van haar 
effect te berooven. Ook zou zij, in strijd met de beginselen, aan ons 
burgerlijk recht ten grondslag liggende, ten gevolge hebben, dat door 
de oneerlijke handeling van een . (Ier schuldeischers de andere schuld-
eischers zich zouden verrijken. De poenale sanctie vindt men in art. 
345 (indirect ook in art. 344, 2°.) van het Wetboek van Strafrecht. 

Wat de vorderingen betreft , waarvan sprake is in de artt.129-131 
[129- 131] , deze artikelen zijn alléén geschreven voor de verificatie 
en kunnen · dus niet gelden voor vorderingen, van welke geene veri-
ficatie is gevraagd. Die eene vordering heeft met tijdsbepaling zal 
dus moeten wachten, totdat de vordering opeischbaar is geworden, enz. 

[Zie ook op art. 8, dl. I bI. 286]. 

23 Maart 1893. In art. 157 wordt tusschen »zij" en »in", in ge-
lascht, ))al dan niet". 

G. O. art. 157 = art. 157 der wet. 

Artikel 158. 
Na verwerping of weigering van de homologatie van het ak-

koord kan de gefailleerde in hetzelfde faillissement geen akkoord 
meer aanbieden. 

O. R. O. Art. 158 (159). Na verwerping of weigering van de hom 010-



186 Art. 158. GEEN TWEEDE AKKOORD KAN AANGEBODEN WORDEN. 

gatie van het accoord kan de gefailleerde in hetzelfde faillissement 
geen ander akkoord meer aanbieden. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 158. De vraag of de gefailleerde na verwerping of weigering van 

de homologatie van het aangeboden akkoord nog een ander akkoord kan 
voorstellen en hoe dikwijls hij dit kan herhalen, moet door de wet be-
slist worden. Daarover besta'!t toch een belangrijk vp.rschil van gevoelen '), 
hoewel de practijk in dien zin gevestigd schijnt te zijn, dat na de tweede 
verificatie-vergadering geen akkoord meer kan worden aangeboden '). 
In elk geval bezit de rechter-commissaris, door dadelijk na verwerping 
van het akkoord of weigering van de homologatie insolventverklaring aan 
te vragen, de macht het aanbieden van verdere akkoorden onmogelijk 
te maken. Nu echter in het stelsel van het Ontwerp het vonnis van 
insolventverklaring vervalt, bestaat er misschien nog meer behoefte aan 
regeling van dit punt. Het kan niet twijfelachtig zijn in welken zin deze 
moet geschieden. Het akkoord dient om de schuldeischers gelegenheid 
te om te beslissen over rle vraag wat zij verkiezen; minnelijke 
liqUIdatie of gerechtelijke. Die beslissing kan slechts eens vallen. De 
gefailleerde moet het niet in zijne macht hebben, door herhaalde aan-
biedingen van akkoorden, dp. liquidatie tot in het oneindige te rekken. 
Zijn de door hem aangeboden voorwaarden voor de schuldeischers niet 
aannemelijk genoeg, dan kan hij ze staande de raadpleging en 
verbeteren. De bevoegdheid later een nieuw akkoord aan te bieden werkt 
allerlei verkeerde praktijken in de hand; zij geeft aanleiding dat de ge-
failleerde gaat beproeven zoo weinig mogelijk aan te bieden, om dan 
na verwerping bod allengs te verhoogen en .met betere voorstellen 
voor den dag te komen. Meer dan een reden pleIt dus voor de voorge-
stelde verbodsbepaling. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 158. Men verwees naar hetgeen bij de algemeene beschouwingen 

betreffende deze en de achtste afcleeling naar aanleiding van het weg-
wlllen van het slotakkoord is opgemerkt [zie hierna op art. 193 en bij 
Afdeeling VIII]. 

In den tweeden regel leze men llakkoord" in plaats van llaccoord". 

De drukfout is verbeterd. Buitendien is in den laatsten regel het 
woord llander" weggelaten, daar het tot eene verkeerde opvatting 
aanleiding zou kunnen geven. 

G. O. art. 158 = art. 158 der wet. 

1) Verg. over de bevoegdheid van den gefailleerde om een tweede akkoord aan te 
bieden, DE GEER, noot 1 op HOLTIUS, bI. 386, die van oordeel is, dat deze bevoegd-
heid eerst ophoudt door de insolventverklaring; evenzoo DIEPHUIS , bI. 326 en H. R., 
21 Sept. 1860, W. nO. 2281. Daarentegen is volgens Redactie Mag. v. H andelsr. , 
dl. 3, Mengelingen, bI. 91-98; HOLTIUS, bI. 389 vlg. ; KIST, bI. 152 vlg. en OVENS, 
bI. 256 de tweede verificatie·vergaderinjl: de uiterste termijn voor de aanbieding van 
een akkoord. Eene derde meening wordt verdedigd door LAGERWEY, blo 100 , die van 
oordeel is, dat na de verwerping van het eerste in het geheel geen tweede akkoord 
meer kan worden aangeboden 

0) Verg. de arresten van den Hoogen Raad van 1 Aug. 1862, W. nO. 2462 en 16 
Oct. 1868, W. nO. 3049. 
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Artikel 159. 
Het in kracht van gewijsde gegane vonnis van homologatie 

levert, in verband met het proces-verbaal der verificatie, ten 
behoeve der erkende vorderingen, voor zoover zij niet door den 
gefailleerde overeenkomstig artikel 126 betwist zijn, een voor 
tenuitvoerlegging vatbaren titel op tegen den schuldenaar en de 
tot het akkoord als borgen toegetreden personen. 

O. R. O. Art. 15\:) (160). Het in kracht vap gewijsde gegane vonnis 
van homologatie levert, in verband met het proces-verbaal der 
verificatie ten behoeve der erkende vorderingen, voor zoover zij 
niet door den gefailleerde overeenkomstig artikel 126 betwist zijn, 
een voor tenuitvoerlegging vatbaren titel OP tegen den gefailleerde 
en de tot het akkoord als borgen toegetreden personen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 159. De bepaling van rlit artikel, welke in eene dringende behoefte 

voorziet, wordt mogelijk gemaakt door het in artikel 126 aan den ge-
failleerde toegekende recht zich bij de verificatie tegen de toelating een er 
vordering te verzetten. De verificatie is vaststelling van ieders vorderings-
recht , vaststelling van bedrag en oorzaak van ieders schuld vordering. 
Echter niet anders dan ten aanzien der schuldeischers onderling, tenzij 
men den gefailleerde ook persoonlijk part\i doe zijn bij de verificatie. 
Dit beoogt artikel 126 Ontwerp. Naar geldend recht gaat de verificatie 
geheel buiten den gefailleerde om, maar staat dan ook de schuldeischel' 
die, na homologatie van het akkoord, de hem toekomende percenten 
opeischt, steeds bloot aan de chicane dat zijne schuld vordering tegenover 
den gefailleerde niet vaststaat '). Ook al betwist men de kracht van der-
gelijk verweer, omdat in het aanbieden van het akkoord en de onder-
werping daarvan aan de stemming der geverifiëerde schuldeischers, een 
zich neerleggen bij of erl,ennen van de resultaten dier verificatie ligt ') , 
dan nog heeft de schuldeischer altijd met deze moeilijkheden te kampen 
dat hij voor de akkoordspercenten geen executorialen titel bezit en dat 
hij dus moet beginnen veroordeeling van den schuldenaar tot betaling 
te vragen. 

Aan deze moeilijkheid maakt artikel 159 Ontwerp een einde, door aan 
het in van gewijsde gegane vonnis van homologatie (d. i. aan de 
beschikking, waarbij de homologatie wordt verleend), in verband met. 
het proces-verbaal der verificatie executoriale kracht ten behoeve der 
erkende schuldeischers toe te kennen. De door den griffier af te geven 
grosse zal dus moeten bev:llten: de beschikkin!!, der rechtbank houdende 
de homologatie, waarin de inhoud van het akkoord behoort te worden 
opgenomen, benevens een uittreksel uit het proces-verbaal van de veri-

') Volgens den H. R., 11 Jan. 18ï4, M. v. H., 1874, dl. XVI, bI. 55, bindt de 
verificatie der schuldvorderingen den gefailleerde niet, en kan deze na de homologatie 
van een akkoord de geven fiëerde vordenngen ontkennen. Verg. over dit onderwerp 
B ÉDARRIDE, t . a. p., dl II , nis. 593-595. 

") Aldns vonnis rb . Arnhem, 5 April 1877 , Rechtsgel. BijbI. 1877, B, bI. 185 , ver-
nietigd bij arrest Hof Arnhem, 5 Dec 1877, R. B., t. a. p., bL 335, W. nO. 4193. 
V gL voorts de conclusie van het Openbaar Ministerie bij het vonnis van de rb. Amster-
dam, 21 Juni 1887, W. nO. 5504, waarin dit gevoelen uitvoerig werd ontwikkeld. 
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ficatie-vergadering, waarin de erkenning van de vordering des ageeren-
den schuldeischers wordt geconstateerd. 

Door de bevoegdheid, den gefailleerde in artikel 126 gegeven, om 
aanteekening te doen houden, dat hij de verificatie een er vordering niet 
goedkeurt, en de bepaling dat voor dergelijke vorderingen geen execu-
toriale titel wordt verkregen, worden des gefailleerden rechten en be-
langen op de ruimste wijze gewaarborgd en gehandhaafd. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 159. De Raad kan zich niet vereenigen met hetgeen hier bepaald 

wordt, daal' het, z\ins inziens, al te zeer afwijkt van hetgeen in boek 
II, titel 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorkomt. 
Ook al wordt het proces-verbaal. vermeld in art. 120 [121], ondertee-
kend op de wijze als bij dat artikel door den Raad is aangegeven. zelfs 
dan nog zou kwalijk daaraan, in voege als art. 195 voorstelt, de kracht 
van executorialen titel kunnen worden toegekend. 

Als executorialen titel kan alleen gelden het vonnis van homologatie, 
waarin de inhoud van het akkoord zooveel noodig zal moeten worden 
opgenomen, de wet zelve zoude moeten bepalen, dat aan ieder 

schuldeischer, wiens vordering niet uit kracht van art. 126 
is betwist, eene grosse voor zooveel I 
hem aangaat kan worden uitgege- Rapport aan de Koningin.Regentes. 
ven, en de griffier verplicht zal zijn 
van den persoon, aan wien hij haar Art. 159. Het artikel is ter tege-
heeft en het bedrag, moetkoming aan de bedenkingen 
waarvoor zij uitgegeven is, aan den van den Raad van State gewijzigd. 
voet der grosse melding te maken. Een uitdrukkelijk voorschrift om-

Zooals artikel 159 thans luidt, trent de verplichting tot afgifte van 
vreest de Raad, dat de bepaling in grossen van het vonnis van homo-
de practijk tot moeilijkheden aan- logatie wordt niet vereischt, omdat 
leiding zal geven, bijv. waar het deze reeds uit de algemeene ter 
een akkoord geldt) inhoudende ces- zake betrekkelijke voorschriften van 
sie van goederen. hetWetboek van Burgerlijke Rechts-

vordering voortvloeit. 

[Zie voorts op art. 8, dl. I bI. 286]. 

G. O. art. 159 = art. 159 der wet. 

Artikel 160. 
Niettegenstaande het akkoord behouden de schuldeischers al 

hunne rechten tegen de borgen en medeschuldenaren van den 
schuldenaar. 

O. R. O. Art. 160 (161). Niettegenstaande het akkoord behouden de 
schuldeischers al hunne rechten tegen de borgen en medeschul-
dena'l-en van den gefailleerde. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 160. Ten gevolge van het stilzwijgen van het Wetboek van Koop-

handel behoort de vraag, of de borgen en medeschuldenaren van den 
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gefailleerde door het akkoord in diens boedel bevrijd worden, tot de 
betwiste punten in het faillietenrecht. Zij heeft eene geheele literatuur 
in het leven geroepen, die hier echter niet nader ontleed behoeft te 
worden '). Op het voetspoor van de Fransche en ltaliaansche 
wetten en van de Konkursordnung is de niet-bevr,jding der norgen en 
mede-schuldenaren in het Ontwerp aangenomen '). Deze oplossing voldoet 
het meest aan de behoeften van de practijk en rust op goede gronden. 
In de eerste plaats leidt daartoe eene juiste waardeering van het wezen 
en de economische functie van den borgtocht en van de solidariteit, die 
beide dienen om den schuldeischer veilig te stellen tegen de gevolgen 
van de insolventie of wanbetaling van den hoofdschuldenaar. Kent men 
nu aan het akkoord eene bevrijdende werking toe, dan zullen borgtocht 
en solidariteit in strijd met de bedoeling van partijen ophouden hunne 
diensten te praesteeren , juist wanneer de schuldeischer daaraan de meeste 
behoefte heeft. Verder houde men in 't oog, dat het akkoord niet zoo-
zeer is eene kwijtschelding als wel eene regeling van de wijze waarop 
de schuldeischers buitengerechtelijk voldaan zullen worden, altijd voor 
zooverre voldoening mogel\jk is; eene minnelijke executie, waarbij de 
schuldeischers alleen afstand doen van hetgeen niet te verhalen is. Het 
akkoord wordt door de schuldeischers aangenomen, niet om rechten prijs 
te geven of een geschenk te doen, maar om zooveel te verkrijgen als 
onder de gegeven omstandigheden mogel,jk is. Ook om deze reden kun-
nen borgen en medeschuldenaren zich niet te hunner bevrijding op het 
akkoord beroepen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 160. Omtrent het stelsel, in dit artikel gevolgd, bleken de mee-

ningen verdeeld. Volgens sommigen was de bepaling niet billijk en moesten 
zij, die vóór het akkoord hadden gestemd, geen verhaal hebben op de 
borgen. Deze leden wenschten het artikel aldus te formuleeren : llTenzij 
de schuldeischers medegewerkt hebbell tot het akkoord, behouden zij 
alle hunne rechten ' tegenover de borgen en medeschuldenaren van den 
gefailleerde" . 

Dit zou volgens anderen, indien het akkoord als een overeenkomst en 
zijne werking als schuldvernieuwend wordt beschouwd, ook in overeen-
stemming zijn met art. 1460 Burgerlijk Wetboek. Hiertegen werd opge-

1) Borgen worden door het accoord met den gefailleerden hoofdschuldenaar bevrijd: 
Mr. THIEME in O'fY""'rk. en Mededeelingen , dl. XlI, bI. 209 ; Prof. GOUDSMlT in het 
advies medegedeeld door Prof. FRulN in Themis , 1883, bI. 216. Anders (de borgen 
worden niet bevrijd): SCHOUTEN, Diss. Een paar rechuvragen over het akkoord, 1871, 
bI. 25 vlg.; DIEPHUIS , Ned. Burg. Recht, 2e dr., dl. VIII , nO. 10 1, en Handelsregt , 
dl. lIl, bI. 322; KIST, Handelsregt , dl. VI, bI 168 vlg. ; MOM VlSCH, in Themis, 1864, 
bI. 487 vlg.; REEKERs, Diss. H et akkoord volgens Ned. recht , bI. 62 vlg.; LAGERWEY, 
Diss., t.a. p., bI. 152 vlg.; Mr. POLENA.A.R, in Bijbl, 1878, B, bI. 3. Verg. 
ook HOLTIUS, t. a. p., bI. 428 vlg.; Rechtsgel. Admezen , dl. VIII , bI. 89 vlg ; Mr. v. 
ROYEN, in N. Bijdr., 1879, bI. 195 vlg.; OYENS, bI. 299 vlg. en M. J . CLAASBN, acad. 
prft., De werking van het gerechtelijk akkoord op borgtocht, 1887; verder POTjIlER, 
Traité deJl obligations, dl. I, nO. 381; DURATON, Cours de droit civil, dl. X , nO. 540; 
MARcADÉ (PONT), Explication du Code Napoléan, IX, nO. 387; BÉDARRIDE, t. a. p., 
ad art. 545 Cod. de Comm. fr. (1838). 

Dat de borgen niet bevrijd worden werd beslist door rb. Groningen, 10 Juni 1881, 
R. Bijbl. 1882, B, bI. 226, door den Hoogen Raad bij arrest van 23 Mei 1884, ver-
werpende de cassatie tegen een vonnis rb. Arnhem, 3 Dec. 1883, R . Bijd. en Bijbl. 
1885, D , bI. 206-215 en door rb. te Utrecht, 20 Febr. 1889, W. nO. 5712. 

2) Code de Comm. fr. (1838), art. 545; Code de Comm. belg. (1851) art. 541; Cod. 
di Comm. ital., art. 792; Konk. Ord. i! 178. 



190 Art. 161. EINDE VAN HET FAILLISSEMENT, ZOODRA HET VONNIS 

merkt, dat, waar volgens de toelichting- op art. 157 l157] het akkoord 
als eene overeenkomst wordt beschouwd tusschen den gefailleerde en de 
wettelijke vereeniging zijner schuldeischers, de schuld vernieuwing ook 
zou moeten werken ten aanzien van de tegenst.emmers. 

De meeste leden vereenigden zich met het stelsel van het ontwerp, 
ook al konden zij de opmerking in de Memorie van Toelichting in ver-
band met de belangen van den borg niet beamen, dat namelijk »het 
akkoord door de schuldeischers wordt aangenomen om zooveel te ver-
krijgen als onder de gegeven omstandigheden mogelijk is". Immers in de 
praktijk zullen de hiergenoemde sch uldeischers, indien zij door borgen 
gedekt zijn, niet nauwkeurig toezien, of bij het akkoord al dan niet 
schade geleden wordt. De gegoede borg kan altijd zelf voor de beharti-
ging van zijn belangen zorg dragen, want hij zal in den regel gebruik 
kunnen maken van de bevoegdheid, bij art. 1877 Wetboek 
verleend, en dus treden in de plaats van den schuldelscher. Deze be-
voegdheid neemt de onbillijkheid weg, die volgens de eerstgenoemde 
leden in de bepaling van dit artikel gelegen zou zijn '). 

Te recht wordt gewezen op art. 1877 Burgerlijk Wetboek. De borg, 
die volgens art. 1869, 4°. Burgerlijk Wetboek verplicht is, den schuld-
eiseher terstond te voldoen, kan, dank zij art. 1877 Burgerlijk Wet-
boek en art. 135 [1351 ontwerp, de medebeslissing over het akkoord 
in eigen handen nemen. Daarmede is iedere onbillijkheid wegge-
nomen. 

Tegen de door de bestrijders van het artikel voorgestelde bepaling 
geldt, behalve het bezwaar, in het Verslag aangevoerd, nog dit, dat 
het in vele gevallen de borgen en medeschuldenaren meer nadeel zal 
berokkenen. De schuld eischer zal dan, om zijne rechten tegenover 
de borgen en medeschuldenaren van den gefailleerde niet te verlie-
zen, in ieder geval tegen het akkoord moeten stemmen , ook al zouden 
dl' schuldeischers daardoor meer erlangen, dan bij insol ventie , en dit 
ten nadeele van die borgen en medeschuldenaren , die dan meer zul-
len moeten bijpassen. 

[Zie ook op art. 8, dl. 1 bI. 2861. 

G. O. art. 160 = art. 160 der wet. 

Artikel 161. 
Zoodra de homologatie van het akkoord m kracht van ge-

wijsde is gegaan , eindigt het faillissement. 

O. R. O. Art. 161 (162, al. 1). Door de homologatie van het akkoord 
eindigt het faillissement. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 161. »Door de homologatie van het akkoord eindigt het faillisse-

ment". Het akkoord toch strekt om het gerechtelijk beslag , In. a. w. het 
faillissement zelf, op te heffen. Het geeft den schuldenaar beheer en 

') Mr. L. A. DE BRUYN. De werking van het accoord ten opzichte van de borgen van 
den failliet. Leiden 1887, bladz. 42. 
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beschikking over zijn boedel terug, het vervangt de executie door eene 
minnelijke wijze van schuldafdoening. de wet aanwijst en nauw-
keurig vaststelt, wanneer het faillissement begint, zoo mag zij ook niet 
nalaten de opheffende kracht van het akkoord uitdrukkelijk uit te spre-
ken, te minder daar het ontbreken der voorgestelde bepaling in het 
Wetboek van Koophandel aan haar bestaan voor het geldend reèht heeft 
doen twijfelen. Trouwens voor dien twijfel bestaat eenige aanleiding. 
Immers artikel 89U Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt 
voor den staat van kennelijk onvermogen: »De bepalingen omtrent het 
akkoord, voorkomende in de vierde afdeeling van den eersten titel van 
het derde boek van het Wetboek van Koophandel, zijn, behoudens de 
volgende uitzonderingen, mede hier van toepassi.ng. 

10. enz. 

20. Dat bij het verleenen van de homologatie van het akkoord, tevens 
verklaard wordt dat de staat van kennelijk onvermogen wordt opge-
heven". 

Wat hier vour het kennelijk onvermogen uitdrukkelijk is bepaald, 
volgt uit het wezen van het akkoord. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 161. Het is zeker de bedoeling, dat de homologatie in krilcht van 

gewijsde is gegaan, maar dan behoort dit, evenals in art. 162 [162], 
te worden uitgedrukt. 

Verder wenschte men de niet-naleving van het akkoord zooveel moge-
lijk te voorkomen, 'door den curator met de uitbetaling van de bij het 
akkoord bedongen percenten te belasten. Bij periodieke uitkeeringen 
behoort voldoende waarborg te worden gegeven. 

De aanhef worde gelezen: »Zoodra de homologatie van het akkoord 
in kracht van gewijsde is gegaan." 

Imperatief voor te schrijven, dat de curator belast moet worden 
met de uitbetaling der percenten, zou onnoodig de vrijheid van han-
delen, te dien aanzien, aan banden leggen. Het kon zelfs zijn, dat 
de schuldeischers er niet op gesteld waren. 

Preventief en repressief leveren de artt.153 1153] vlg. en 165[1651 
vlg. ook voldoende waarborgen voor de naleving van het akkoord. 

G. O. art. 161 = art. 161 der wet. 

Artikel 162. 
Nadat de homologatie in kracht van gewijsde is gegaan, is 

de curator verplicht, ten overstaan van den rechter-commissaris 
rekening en verantwoording aan den schuldenaar te doen. 

Indien bij het akkoord geene andere bepalingen deswege zijn 
gemaakt, geeft de curator aan den schuldenaar tegen behoor-
lijke kwijting af alle goederen, gelden, boeken en papieren tot 
den boedel behoorende. 



192 Art. 162. REKENING EN VERANTWOORDING VAN DEN CURATOR. 

o. R. o. Art. 162 (162, all. 2 en 3). Nadat de homologatie in kracht 
van gewijsde is gegaan , is de curator verplicht, ten overstaan van 
den rechter-commissaris rekening en verantwoording aan den ge-
failleerde te doen. 

Indien bij het akkoord geene andere bepalingen deswege zijn 
gemaakt, geeft de curator aan den gefailleerde tegen 
kwijting af alle goederen, gelden, effecten, boeken en papieren 
tot den boedel behoorende. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 162. Naar luid van art. 849, eerste lid, van het Wetboek van 

Koophandel, moet de rekening en verantwoording thans 'worden afge-
legd ten ovm·staan van den rechter-commissaris. De Raad van State 
meent, dat dit ook in het ontwerp 
behoort te worden bepaald. In de 
Memorie van Toelichting wordt 
omtrent deze verandering niets ge-
zegd. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 162. Aan de opmerking van 

den Raad van State is gevolg ge-
geven. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 162. Tweede lid. Men keurde goed, dat, nadat de homologatie 

in kracht van gewijsde is gegaan, de curator aan den gefailleerde de tot 
den boedel behoorende goederen enz. zal hebben af te geven. Wilt zal 
echter, zoo werd gevraagd, hieromtrent gelden bij vereffening'! Behoort 
ook daar niet uitdrukkelijk bepaald te worden, dat de gefailleerde zijne 
hoeken en papieren terug erlangt'! Met het oog op art. 195 l195] toch 
zal het bezit daarvan onmisbaar voor hem wezen. 

Tweede lid. Zie hel aangeteekende op art. 193 l193]. Het woord 
»effecten" is weggevallen, ten gevolge van de opmerking bij art. 163 
[1631· 

l Zie ook op art. 8, dl. I bI. 286]. 

G. O. art. 162 = art. 162 der wet. 

Artikel 163. 
Het bedrag, waarop geverifieerde schuldeischers, krachtens 

een erkend voorrecht, kunnen maken, alsmede de 
kosten van het faillissement, moeten in handen van den curator 
worden gestort, tenzij deswege door den schuldenaar zekerheid 
wordt gesteld. Zoolang hieraan niet is voldaan, is de curator 
verplicht alle goederen en gelden tot den boedel behoorende 
onder zich te houden, totdat dit bedrag en de bedoelde kosten 
aan de daarop rechthebbenden zijn voldaan. 

Wanneer ééne maand na het in kracht van gewijsde gaan 
van het vonnis van homologatie is verloopen, zonder dat van-
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wege den schuldenaar de voldoening van een en ander is ge-
schied, zal de curator daartoe overgaan uit de voorhanden ba-
ten des boedels. 

Het bedrag in het eerste lid bedoeld, en het deel daarvan, 
aan ieder schuldeischer krachtens zijn recht van voorrang toe 
te kennen, wordt desnoodig door den rechter-commissaris begroot. 

Artikel 164. 
Voor zooveel betreft vorderingen, waarvan het voorrecht voor-

waardelijk erkend is, bepaalt de in het vorige artikel bedoelde 
verplichting van den schuldenaar zich tot het stellen van ze-
kerheid en is de curator bij gebreke daarvan slechts gehouden 
tot het reserveeren uit de baten des boedels van het bedrag 
waarop het voorrecht aanspraak geeft. 

O. R. O. Art. 163 (163). Het bedrag, waarop geverifieerde schuldei-
schers, krachtens een erkend voorrecht, aanspraak kunnen maken, 
alsmede de kosten van het faillissement, moeten in handen van 
den curator worden gestort, tenzij deswege door den gefailleerde 
zekerheid wordt gesteld. Zoolang hieraan niet is voldaan, is de 
curator verplicht alle goederen en gelden tot den boedel behoo-
rende onder zich te houden, totdat dit bedrag en de bedoelde 
kosten aan de daarop rechthebbenden zijn voldaan. 

Wanneer ééne maand na het in kracht van gewijsde gaan van 
het vonnis van homologatie is verloopen, zonper dat vanwege den 
gefailleerde de voldoening van een en ander is geschied, zal de 
curator daartoe overgaan uit de voorhanden baten des boedels. 

Het bedrag in het eerste lid bedoeld, wordt desnoodig door den 
rechter-commissaris begroot. 

Voor zoo veel betreft vorderingen, waarvan het voorrecht voor-
waardelijk erkend is, bepaalt zich de verplichting van den gefail-
leerde tot het stellen van zekerheid en is de curator bij gebreke 
daarvan slechts gehouden tot het reserveeren uit de baten des 
boedels van het bedrag, waarop het voorrecht aanspraak geeft. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 163. Het lot der preferente schuldeischers is naar geldend recht, 

als er in het faillissement een akkoord tot stand komt, verre van be-
nijdenswaardig. Zij kunnen bij een akkoord niets winnen, er alles bij 
verliezen. Er is niemand die voor hen zorgt of voor hunne rechten 
waakt; het zelf te doen is hun niet toegestaan. Het akkoord gaat buiten 
hen om; komt het tot stand, dan herneemt de schuldenaar het beheer 
van zijn boedel; de curator defungeert en legt aan den schuldenaar re-
kening en verantwoording af onder afgifte van alles wat hij onder zich 
heeft. De preferente schuldeischer moet dan maar zien, hoe hij van den 
gefailleerde betaling kan krijgen; dat hij inderdaad recht yan voorrang 
heeft, staat niet eens vast, want daarover zou eerst bij de rangregeling 
beslist worden; een proces over dezen voorrang tegen eene insolvente 
tegenpartij is dus gewoonlijk zijn deel. Het vooruitzicht om na veel kos-
ten een vonnis te verkrijgen, niet-executabel faute d'objet, noopt hem 
ten slotte elke voorwaarde, die de sch uldenaar hem stelt, aan te nemen 
of in de betaling van akkoord percenten te berusten. 

li ill 



194 Artikelen 163 en 164. 

Op de gebreken van dien toestand is reeds herhaalde male!! gewezen ). 
Hij eischt dringend verbetering. Van de voorgestelde mag dl.e 
op afdoende wijze verwacht worden. ?urator met lil het bezIt 
is van de noodige gelden tot voldoemng der en der 
bevoorrechte vorderingen, of deswege geen zekerheId IS gesteld, houdt 
hij den boedel onder zich , om daaruit desnoods de betaling te. doen. 
Men houde hierbij in het oog dat volgens de bepalingen van de arhkelen 
113 en 119 lU3 en 120 I Ontwerp bij de verificatie tevens over den 
voorrang beshst wordt.. . 

Het derde lid houdt rekemng met het felt, dat het voorrecht wordt 
bepaald door de waarde van de op welker opbrengst het. 
recht kleeft. Indien daarover geschIl zal de 
beslissen voor wien de boedelbeschnjVlllg en de daann opgenomen · 
waardee/ing der goedel'en de voornaamste van info.rmatie zal zij n. 

Met het vierde lid vergehJke men de bepalIng van arhkel 189 l189 1 
tweede lid. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 163 Bijaldien gevolg wordt 

gegeven aan hetgeen de Raad bij 
art. 153 1153] heeft opgemerkt, 
zal art. 163 eenige wijziging moe-
ten ondergaan. Van alinea 1 kan 
alsdan de eerste volzin behouden 
blijven, doch behoort de tweede te 
worden geschrapt. Voorts zal dan 
het tweede lid dienen te vervallen ; 
maar kan het derde geheel, het 
vierde tot en met zekerheid wor-
den behouden. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 163. Vermits op de gronden 

hierboven bij art. 153 f1531 aan-
gevoerd , aan het voorstel. van den 
Raad van State betreffende wijzi-
ging van dat artikel geen gevolg 
is gegeven, vervallen ook de wij-
zigingen door den Raad op art. 163 
voorgesteld. Intusschen zij n in het 
artikel eenige kleine wijzigingen, 
verbetering van redactie beoogende, 
aangebracht. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 163. Met de regeling, in dit artikel getroffen, kon men zich over 

het algemeen vereenigen. Zij gaf echter aanleiding tot de navolgende 
vragen . . Op welke wijze wordt de voorrang geregeld tusschen de ver-
schillende crediteuren op hetzelfde goed 'I En behoort aan de geverifieerde · 
schuldeischers niet het recht toegekend te worden, om eenig toezicht 
uit te oefenen op de juistheid der begrooting Joor den rechter-commis-
saris, in hel derde lid hedoeld'? Zal die begrooting den grondslag uitma-
ken der verrekening? Waarom, zoo vroeg men ten Blotte, wordt in hel 
eerste lid niet, gelijk in het tweede van art. 162 [1621 ook gesproken 
van effecten? 

Ter voldoening aan de geopperde bedenkingen is het derde lid van 
het artikel aldus gewijzigd : • 

»Het bedrag , in het eerste lid bedoeld, en het deel daarvan, aan 
ieder schuldeischer, krachtens zijn recht van voorrang, toe te kennen, 
wordt des noodig door den rechter-commissaris begroot". 

') V gl. Mr. H INGST, Waarborgen bij akkoorden in faillissementen, in N. Bijdr. enz., 
1872, bI. 300 vlg. en. het betoop; van Mr. J. HEEMSKERK Az. op de tweede Verg. der 
Ned. JUTlsten-Vereemgmg m 1 871,. H andelmgen , 1871 , II , bI. 113 v. De praktijk 
heeft het met geheel onschuldIge hUIsmIddeltje gevonden, dat de Officier van Justitie 
zijne conclusie de h?mologatie van het akkoord aanhoudt tot de gelden voor de 
preferente schuldelschers 1D handen van den curator gestort zijn; eeu voldingend bewij s 
hoezeer hier de behoefte aan wettelijke regeling gevoeld wordt. 
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De eenige weg, om uit de moeilijkheden, die het geval uit den 
aard der zaak medebrengt , te geraken, is, om als de belanghebben -
d.en het niet eens kunnen worden, de beslissing op te dragen aan 
den rechter-commissaris. Eene der moeilijkheden is, dat het juiste 
bedrag, waarop de bevoorrechte schuldeischers aanspraak hebben, 
alleen kan gekend worden door realisatie van de goederen. waarop 
bet voorrecht kleeft. Realisatie heeft echter niet plaats. Strikt geno-
men, zouden de schuldeischers de waarde dier goederen moeten be-
wijzen, of eigenlijk, wat die goederen, gesteld , zij worden verkockt, 
zouden opbrengen; een bewijs, bczwaadijk te leveren. Van die ver-
moedelijke opbrengst hangt ook weer af, of van twee na elkander 
bevoorrechte schuldeischers een van beiden, dan wel beiden, batig 
zouden kunnen worden gerangschikt. Al deze quaesties moeten eene 
zoo eenvoudig mogelijke, voor alle partijen minst kostbare oplossing 
vinden, waartoe geen andere weg openstaat, dan den rechter-com-
missaris aan te wijzen om in geval van verschil te bepalen, wat aan 
iederen schuldeischel' toekomt. De rechter-commissaris heeft, juist 
door zijne betrekking als zoodanig, de ruimste gelegenheid, zich te 
doen voorlichten en de zaak ten genoegen van allen te beëindigen. 
Wordt dit doel niet bereikt, de weg van art. 67 [671, eerste lid staat 
dan nog open. 

In art. 162 L 1621, tweede lid, is het woord ))effecten" als overbo-
dig nevens ))goederen" doorgehaald. 

[Zie ook op art. 8, dl. I bi. 286.1 

M. B. 23 Maart 1893. Art. 163, vierde lid, wordt art. 164, met wij-
ziging van \) bepaalt zich" enz. in: ))bepaalt de in het yorige artikel be-
doelde verplichting van den schuldenaar zich tot" enz. 

G. O. artt. 163 en 164 = artt. 163 en 164 der wet. 

Artikel 165. 
Ontbinding van het gehomologeerde akkoord kan door eIken 

schuldeischer gevorderd worden, jegens wien de schuldenaar in 
gebreke blijft aan den inhoud daarvan te voldoen. 

Op den rust het bewijs, dat aan het akkoord is 
voldaan. 

De rechter kan, ook ambtshalve, den schuldenaar uitstel van 
ten hoogste ééne maand verleen en , om alsnog aan zijne ver-
plichtingen te voldoen. 

o. R. O. Art. 164 (164). Vernietiginl!' van het gehomologeerde akkoord 
kan gedurende één jaar, nadat het in kracht van is ge-
gaan, gevorderd worden wegens het plegen van een der hande-
lingen in artikel 153 onder 3" vermeld. 

Evenwel zal de schuldeischel' niet-ontvankelijk zijn in deze vor-
dering, indien bewezen wordt, dat hem het bestaan van bedoelde 
handelingen reeds bekend was, vóór den afloop van den termijn, 
voor het aanteekenen van hooger beroep in art. 154 voorg-eschreven. 

Art. 165 (165). Ontbimlillg van het gehomologeerde akkoord kan 
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door eIken schuld ei sc her gevorderd worden, jegens wien de schul-
denaar in gebreke blijft aan den inhoud daarvan te voldoen. 

Op den schuldenaar rust het dat aan het akkoord is 
voldaan. 

De rechter kan, ook ambtshalve, den schuldenaar eenig uitstel 
verleenen, om alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie ook hiervoor bI. 144 vlg.]. 

Artt. 164-171. Deze artikelen handelen over vernietiging en ontbin-
ding van het akkoord. Daarbij is in hoofdzaak het systeem aangenomen 
in de Fransche en Belgische wetten neergelegd '). Niet-nakoming van 
het akkoord geeft aanleiding tot ontbinding daarvan en heropening van 
het faillissement. Niet-nakoming bestaat, zoodra een der schuldeischers 
niet overeenkomstig den inhoud van het akkoord wordt voldaan; immers 
de gefailleerde neemt bij het akkoord jegens zijne gezamenlijke schuld-
eischers de verbintenis op zich, hun allen zonder uitzondering op de-
zelfde wijze te voldoen. Er is slechts ééne overeenkomst, waaraan echter 
ieder schuldeischer voor zich een vorderingsrecht ontleent. Ook één 
schuldeischer kan daarom in het stelsel van het Ontwerp de vordering 
tot ontbinding instellen. 

Samenwerking van een bepaald aantal schuldeischers te vorderen, 
zooals de ltaliaansche wet, artikel 843, doet (zij vordert dezelfde meer-
derheid, die noodig is voor de aanneming van een akkoord), ware eene 
miskenning van den feitelijken toestand. Die eisch zou juist zijn, indien 
de uitbetaling van het dividend nooit anders geschiedde dan aan alle 
schuldeischers gezamenlijk, en deze dus ook nooit anders dan in gelijke 
conditie konden verkeeren. Zij is niet juist, hU de schuldenaar aan iede-
ren schuldenaar individueel betaalt, zoodat er naast geheel voldane 
schuldeischers geheel of gedeeltelijk onvoldane kunnen wezen. Het zou 
in de meeste gevallen met rechtsweigering gelijk slaan, indien het recht 
van den niet-voldanen schuldeischer op hervatting der gerechtelijke ver-
effening, afhankelijk werd gesteld, niet alleen van de voorwaarde dat 
er meer schllideischers in dezelfde omstandigheden verkeeren, maar ook 
van hunne medewerking tot het verzoek om ontbinding. 

»Reconstituer la majorité serait impossible, l;mrtout s'il s'était écoulé 
quelques années depuis Ie concordat. Soumettre l'action en résolution au 
concoul'S de cette majorité c'était écrire dans la loi un principe condamné 
d'avance à ne recevoir jamais aucune application", merkte de rapporteur 
van de commissie uit de Fransche Kamer van Afgevaardigden bij de 
behandeling der wet van 1838 terecht op '). 

Art. 164. Zijn de hierbedoelde handelingen den schu ldeischer bekend 
den afloop van den termijn voor het àanteekenen van hooger beroep 

In artikel 154 voorgeschreven", dan kan hij op grond daarvan bezwaar 
maken tegen de homologatie van het akkoord, of althans, indien deze 

heef! plaats gehad, daartegen hooger beroep aanteekenen. Uit het 
met gebrUik maken van rechten mag dus afgeleid worden, dat de 
schuldeischer het akkoord gewild heeft niettegenstaande hem het bestaan 
van zulke handelingen bekend was. Het ware ook bedeukelijk indien 
datgene wat men tijdig kan doen gelden, een middel kon worden om 

I) Code de Comm. franç., artt. 518 , 520-526; Code deComm. belg. artt.521-527 
2) V gl. BÉDARRIDE, nO. 685. ' 
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een toestand, dien men inmiddels heeft helpen vestigen, weder te niet 
doen. Evenwel is de bewijslast op den gewezen failliet gelegd, ten einde 
het recht des eischers niet illusoir te maken; het bewijs toch van on-
bekendheid met de quaestieuse feiten vóór den termijn van hooger be-
roep zou feitelijk in menig geval niet of niet dan uiterst. moeilijk te 
leveren zij n. 

Aan de voorgestelde bepaling is het bezwaar verbonden, dat dienten-
gevolge het bestaan van het akkoord gedurende den van één jaar 
niet absoluut verzekerd is, - een bezwaar waarvan het betrekkelijk 
gewicht geemzins mag worden ontveinsd. Toch mag daaraan geene over-
wegende beteekenis worden toegekend; immers wanneer door de homo-
logatie het beroep op bedrog inderdaad wordt gedekt, dan mag de over-
weging beslissend heeten, dat niet-opneming van een voorschrift als het 
onderhavige feitelijk eene premie zou stellen op het voltooide bedrog. 
Is daarentegen de opvatting juist , dat een beroep op bedrog door homo-
logatie niet wordt afgesneden, dan is de voorgestelde bepaling nog meer 
noodzakelijk, daar zij dit beroep althans aan een betrekkelijk kort tijds-
verloop bindt. 

Art. 165. Op den schuldenaar rust het bewijs, dat aan het akkoord is 
voldaan, omdat hij de persoon is, die het bewijsstuk der voldoening, 
de kwijting van den schuldeischer voor het ontvangen dividend, in han-
den heeft of behoort te bebben; immers hij bezit het recht bij de vol-
doening kwijting te vorderen, en heeft het dus aan zich zelf te wijten 
indien hij naliet dit te doen. 

De bevoegdheid van den rechter om ook ambtshalve den schuldenaar 
nog eenig uitstel te verleen en , ten einde alsnog aan zijne verplichtingen 
te voldoen, strekt tot waarborg dat de ontbinding van 't akkoord en de 
heropening van het faillissement alleen zal worden uitgesproken, als de 
wanpraestatie des schuldenaars ontwijfelbaar vaststaat. 

Advies van den Raad van State. 
A1,t. 164. Deze bepaling komt den Raad van State niet practisch voor. 

Of het akkoord door bedrog, door begunstiging van een of meer schuld-
eischers of met behulp van andere oneerlijke middelen is tot stand ge-
komen, moet door de rechtbank worden onderzocht en beslist, alvorens 

de homologatie verleent. Later behoort die vraag geen punt van be-
handeling meer te kunnen uitmaken. Is het vonnis van homologatie in 
kracht van gewijsde gegaan, dan 
dient het lites finiri oportet te 
gelden. De schuldeischers moeten 
niet gedurende een jaar nadat de 
homologatie van het akkoord in 
kracht van gegaan is, in 
onzekerheid verkeeren, of het ak-
koord wel stand zal houden, dan 
of het op grond van vóór de aan-
neming gepleegde handelingen zal 
worden vernietigd. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. '164. De gronden waarop de 

ondergeteekende behoud van deze 
bepaling , niettegenstaande de daar-
tegen door den Raad van State 
geopperde bezwaren, wenschelijk 
acht, thans nader in de Me-
morie van Toelichting ad art. uit-
eengezet. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. '164. Dit artikel werd door onderscheidene leden afgekeurd. Het 

zal ten gevolge hebben, dat gedurende een jaar na de homologatie het 
handeldrijven voor den gefailleerde zoo goed als onmogelijk zal wezen. 
Gedurende dat tijdsverloop toch zal hem moeilijk krediet geschonken 
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worden, daar immers na vernietiging van het akkoord de boedel in 
staat van insolventie kan geraken. De derde, bij wien krediet gevraagd 
wordt, kan niet beoordeelen, of er waarschijnlijkheid bestaat van ver- . 
nietiging van het akkoord; bij hem weegt alleen het feit, dat er dienaan-
gaande geene zekerheid te geven is. De gefailleerde , in wiens faillisse-
ment geen der in art. 153, sub 3°. bedoelde gevallen heeft plaats gehad, 
kan dus door deze wetsbepaling getroffen worden. De bepaling treft 
buitendien niet alleen den gefailleerde, die bij het tot stand komen van 
het ak koord bedrog gepleegd, of een of meer schuldeischers bevoordeeld 
heeft, maar ook hem, in wiens faillissement door een derde , buiten z,in 
medeweten, oneerlijke middelen aangewend zijn. De Rl'geering wenscht 
geene premie te stellen op het voltooide bedrog en verdedigt daarmede 
het artikel. Men meende echter, dat lites finiri oportet en merkte op, 
dat de Regeering toch in haar systeem een jaar na de homologatie het 
door bedrog verkregen akkoord in wezen laat. 

De bedenkingen tegen dit artikel zijn gewichtig. Door eene wijzi-
ging daarvan is eerst wel getracht, aan de bezwaren te gemoet te 
komen, maar zonder voldoend resultaat. Het is daarom beter, het 
artikel te laten vervallen; het is daarom geschrapt. In verband hier-
mede is in art. 166 [1661 en art. 167 L 167] , eerste lid ))vernietiging of" 
doorgehaald en is uit art. 19 [19], eerste lid, sub 3°. weggelatenll de 
vernietiging en", gelijk mede: llmet eene opgaaf der redenen"; dit 
laatste, omdat dit nu overbodig is geworden, daar de reden van ont-
binding geene andere is, dan de niet-nakoming van het akkoord. 

Art. -165. Eerste lid. Sommige leden maakten er bezwaar tegen, dat 
door eIken schuldeischer, die niet voldaan wordt, de ontbinding van het 
gehomologeerde akkoord gevorderd zal kunnen worden. Volgens hunne 
meening mag daarin geene aanleiding worden, om het akkoord 
voor de andere schuldeischers te vernietigen, wat ook de groote bezwa-
ren, verbonden aan de verdeeling, bij art. 171 [171] voorgeschreven, 
ten gevolge zal hebben. De Konkursordnung kent dezen eisch tot ont-
binding niet, omdat zij in het akkoord een vonnis, en niet eene over., 
een komst ziet. 

De Konkursordnung staat, wat betreft de onontbindbaarheid van 
het akkoord wegens wanpraestatie , alleen . wordt op dit punt ook 
door Duitsche schrijvers bestreden, bijv. KOHLER, Lehrbuch des Kon-
kursrechts, bladz. 497: l)überwiegende Gründe (sprechen) für das 
französische System, wa'! nämlich die Auflösung des Vergleiches we-
gen Nichterfiillung des Vertrages betrifft". 

Ook is er geene regeling, die zoo weinig bezwaren oplevert, als 
art. 171 [1711 van het ontwerp, en stellig geene, waarbij de billijk-
heid beter wordt betracht. 

Derde lid. Vele leden wenschten deze bepaling te schrappen. Bij hen 
rees ernstige twijfel, of hierdoor de belangen der schuldeischers voldoende 
in het oog zijn gehouden. De opmerking werd daartegen gemaakt, dat 
de bepaling in overeenstemming is met het gemeene recht, waarop 
echter wederom werd aangevoerd, dat zulks allef'n het geval is, wanneer 
men het akkoord als eene overeenkomst heeft te beschouwen. Anders 
toch is het gemeene recht, in casu art. 1302 Burgerlijk Wetboek, hier 
niet toepasselijk. De bepaling, zoo werd voorts . opgemerkt, is hovendien 
ruimer dan evengenoemd artikel , dat slechts den termijn van ééne maand 
noemt, terwijl hier van lleenig uitstel" wordt gesproken. De vrees scheen 
piet ongewettigd, dat menig akkoord zou worden gesloten, waarvan de 
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tijdige nakoming niet in de bedoeling des gefailleerden lag, maar het-
welk alleen had voorgesteld in de verwachting, dat de rechler van 
de hem hier gegeven bevoegdheid gebruik. zou maken. 

De leden, welke een tegenovergesteld gevoelen waren toegedaan, kon-
den deze vrees niet deel en en geloofden niet, dat van deze bepaling ecn 
te veelvuldig of niet gerechtvaardigd gehrui k zou worden gemaakt, ter-
wijl zij zeer wenschelijk kan in de gevallen, waarin de gefailleerde 
bijv. gelden wachtende is, die hem echter eerst over eenigen tijd zullen 
bereiken. Vreest men voor de mO(l;elijkheid van een te lang uitstel, dan 
bepale men, evenals in art. 1302 Burgerlij k Wetboek, dat ' het niet meer 
zal kunnen bedragen dan ééne maand. Men wenschte voorts tot de Re-
geering de vraag te rich ten , of haars inziens laatstgenoemd artikel van 
toepassing zal wezen, voor het geval art. 165, derde lid , uit het ontwerp 
mocht vervallen. 

De vrees, door vele leden geuit, dat van deze bepaling een te 
veelvuldig of niet gerechtvaardigd gebruik zal worden gemaakt, wordt 
niet gedeeld. Zij zal even weinig tot misbruiken aanleiding geven, als 
het voorschrift van art. 1302, vierde lid Burgerlijk Wetboek. Omtrent 
de vraag, of laatstgemelde bepaling toepasselijk zal zij n, voor het 
geval art. 165, derde lid uit het ontwerp mocht vervallen, is stellig 
de mogelijkheid van verschil van zienswijze niet uitgesloten. Juist om 
twijfel daaromtrent te voorkomen, is eene stellige bepaling wensche-
lijk. Met het oog op het daarmede beoogde doel bestaat intusschen 
geen bezwaar, daarin een termijn op te nemen. In het derde lid is 
daarom in plaats van de woorden »eenig uitstel" gesteld »een uitstel 
van ten hoogste ééne maand". 

G. O. art. 165 = art. 165 der wet. 

Artikel 166. 
De vordering tot ontbinding van het akkoord wordt op de-

zelfde wijze aangebracht en beslist, als ten aanzien van het 
verzoek tot faillietverklaring in de artikelen 4, 6-9 en 12 is 
voorgeschreven. 

O. R. O. Art. 166 (166). De vordering tot vernietiging of ontbinding 
van het akkoord 'wordt op dezelfde wijze aangebracht en beslist, 
als ten aanzien van het verzoek tot faillietverklaring in de artike-
len 4 en 6-10 is voorgeschreven. 

llemorie van Toelichting. 
Art. 166. Daar heropen:ng van het faillissement het gevolg is van de 

vernietiging of de ontbinding van het akkoord, is de procedure tot ·fai l-
lietverklaring de aangewezen vorm voor de behandeling van de in dit 
artikel genoemde vorderingen. 

[Zie ook op art. 1651. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 166. Met deze bepaling kan 

de Raad van State zich niet wel 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 166. Niettegenstaande de op-

merking van den Raad van State I 
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vereenigen. De vordering tot ver-
nietiging of ontbinding van het 
akkoord heeft wel in zooverre over-
eenkomst met het verzoek tot fail-
lietverklaring , zij ten gevolge 
kan hebben, dat de debiteur tot 
den staat van faillissement terug-
keert, zoodat er als het ware een 
verzoek tot faillietverklaring in ligt 
opgesloten, maar tevens is zij, wat 
de naam aanduidt, eene rechtsvor-
dering tot vernietiging of ontbinding 
eener overeenkomst, en eene dus-
danige vordering behoort, naar den 
Raad voorkomt, niet in raadkamer, 
doch op de openbare terechtzitting 
als een geding tusschen partijen te 
worden behandeld. 

In verband met hetgeen in dit 
advies bij art. 164 [zie op art. 1651 
is opgemerkt, zullen, wordt aan 
die opmerking gehoor gegeven, de 
woorden vernietiging of moeten 
vervallen. 

waarvan het betrekkelijk gewicht 
door den ondergeteekende niet 
wordt ontkend, meent hij toch na. 
nauwgezette overweging de bepa-
ling van dit artikel te moeten 
handhaven. In de eerste plaats geldt 
voor hem de overweging, dat het 
geheele in hel ontwerp aangeno-
men stelsel van vermetiging en 
ontbinding van het akkoord in be-
paalde gevallen onuitvoerbaar wordt, 
indien het verzoek tot heropening 
van het faillissement op grond van 
bedrog bij de aanbieding van het 
akkoord of op grond van niet-nako-
ming van het akkoord, wordt be-
handeld als een gewoon proces. 
vVil heropening van het faillisse-
ment practisch eenige beteekenis 
en waarde hebben, dan moet de 
vraag of er reden tot heropening 
is niet drie of vier jaren bij den 
rechter aanhangig zijn, zooals allicht 
het geval zal wezen als over die 
vraag een gewoon geding moet wor-

den gevoerd. Hier geldt volkomen hetzelfde als voor het vonnis van fail-
lietverklaring. Indien een gewoon proces gevoerd moest worden over de 
vraag of er aanleiding bestaat tot faillietverklaring, het faillissement zou 
van weinig nut zijn. Evenals nu voor de faillietverklaring eene bijzondere 
procedure wordt voorgesteld, die de waarborgen voor eene goede beslis-
sing met eene spoedige behandeling weet te vereenigen , behoort dit ook 
hier te geschieden, en houdt men dit in het oog, dan is ook juist de 
procedure voor de faillietverklaring de aangewezene om hier te worden 
toegepast. 

Bezwaren zijn van deze bepaling , en deze overweging mag in de tweede 
plaats gewicht in de schaal leggen, inderdaad niet te duchten, daar de 
vraag of een akkoord al of niet is nagekomen in negen van de tien ge-
vallen eene bloot feitelijke zal zijn, wier geen grootere moei-
lijkheden zal opleveren dan de beantwoording der' vraag, of iemand heeft 
opgehouden te betalen, welke immers ook in zich sluit eene beoordeeling 
van het vorderingsrecht van den\("ene die eene faillietverklaring aanvraagt, 
en van het al of niet gemotiveerde van des schuldenaars weigering om 
te betalen. 

Bovendien - er is reeds op gewezen - levert het toepasselijk ver-
klaarde geding tot faillietverklaring voldoende waarborgen op voor volle-
dige. voorlichting van den rechter en voor eene juiste beslissing, terwijl 
de In het ontwerp gegeven rechtsmiddelen van verzet, hooger beroep 
en cassatie waarborgen, dat de bedenkingen van rl e in het ongelijk ge-
slelde partij steeds volledig tot haar recht komen. 

Door het ongewijzigd behoud van art. 164 vervalt de aanleiding om 
hier de woorden llvernietiging of" te doen vervallen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 166. Ook hier dient te worden beslist; of men persoonlijk dan 

alleen bij procureur kan verschijnen. 
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Wat voor het verzoek tot faillietverklaring rechtens is , zal het door 
de verwijzing naar de art!. 4 en 6-10 ook hier zijn. 

[Zie ook op art. 165, hiervoor bI. 198]. 
Op voorstel van de Commissie van Voorbereiding van 27 April 1893, 

in overleg met de Regeering, is »4 en 6-10" gewijzigd in »4,6-9 en 12". 
G. o. art. 166 = art. 166 der wet. 

Artikel 167. 
In het vonnis, waarbij de ontbinding van het akkoord wordt 

uitgesproken, wordt tevens heropening van het faillissement 
bevolen met benoeming van eenen rechter-commissaris en cu-
rator, alsmede van eene commissie uit de schuldeischers, indien 
er in het faillissement reeds eene geweest is. 

Bij voorkeur zullen daartoe de · personen gekozen worden, die 
vroeger in het faillisf>ement die betrekkingen hebben waarge-
nomen. 

De curator draagt zorg voor de bekendmaking van het von-
nis op de wijze in artikel 14, derde lid, voorgeschreven. 

o. R. o. Art. 167 (167). In het vonnis, waarb\i de vernietiging of ont-
binding van het akkoord wordt uitgesproken, wordt tevens her-
opening van het faillissement bevolen met benoeming van eenen 
rechter-commissaris en curator, alsmede van eene commissie uit 
de schuldeischers, indien er in het faillissement reeds eene ge-
weest is. • 

Bij voorkeur zullen daartoe de personen gekozen worden, die 
vroeger in het faillissement die betrekkingen hebben waargenomen. 

De griffier draagt zorg voor de . bekendmaking van het vonnis 
op de wijze in artikel 14 voorgeschreven. 

lIemorie van Toelichting. 
Art. 167. De personen, die reeds eenmaal in het faillissement gefun-

geerd hebben, zullen uit den aard der zaak het meest geschikt zijn om 
dezelfde betrekkingen andermaal waar te nemen. 

[Zie ook op art. 165, hiervoor bI. 196 en verder Verslag der Tweede 
Kamer met Regeeringsantwoord op art. 165, hiervoor bI. 198]. 

M. B. 23 Maart 1893. In het derde lid van art. 167 wordt in plaats 
van ))griffier" gelezen ))curator". 

Op voorstel van de Commissie van Voorbereiding van 27 April 1893, 
in overleg met de Regeering, iR in al. 3 achter 14 ingevoegd »derde lid". 

G. O. art. 167 = art. 167 der wet. 

Artikel 168. 
De artikelen 13, eerste lid, 15-18 en die, welke vervat zijn 
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in de tweede, derde en vierde afdeeling van dezen titel, zijn 
bij heropening van het faillissement toepasselijk. 

Evenzoo zijn toepasselijk de bepalingen van de afdeeling over 
de verificatie der schuldvorderingen, behoudens deze wijziging, 
dat de verificatie beperkt blijft tot de schuldvorderingen, die 
niet reeds vroeger geverifieerd werden. 

Niettemin worden ook de reeds geverifieerde schuldeischers 
tot bijwoning der verificatie-vergadering opgeroepen en hebben 
zij het recht de vorderingen, waarvoor toelating verzocht wordt, 
te betwisten. 

O. R. O. Art. 168 (168). De artikelen 11, 15-18 en die, welke vervat 
zijn in de tweede, derde en vierde afdeeling van dezen titel, 
zijn bij heropening van het fa illissement toepasselijk. 

Evenzoo zijn toepasselijk de bepalingen van de afdeelin!t over 
de verificatie der schuldvorderingen, behoudens deze wijziging, 
dat de verificatie beperkt blijft tot de schu ldvorderingen, die niet 
reeds vroeger geverificerrl werden. 

Niettemin worden ook de reeds geverifiëerde schuldeischers tot 
bijwoning der verificatie-veqradering opgeroepen en hebben 
het recht de vorderingen, waarvoor toelating verzocht wordt, te 
betwisten. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 16g. Het heropende faillissement wordt geheel op dezelfde wijze 

behandeld als een nieuw uitgesproken faillissement. Dezelfde formalitei-
ten moeten alle opnieuw vervuld worden. Boedelbeschrijving bijv. is 
noodig, omdat het actief niet meer hetzelfde zal gebleven zijn en in elk 
geval de curator moet constateeren wat hij onder zijn beheer neemt; 
verificatie, omdat er na het einde van het faillissement nieuwe vorde-
rinIten ontstaan kunnen zijn. De reeds eenmaal geverifiëerde schuldvor-
deringen behoeven echter na de hero pening niet opnieuw geverifieerd te 
worden. Daarbij komt het uit dat er geen nieuw faillissement is, maar 
dat alleen het oude weder opgenomen wordt. 

[Zie ook op art. 165]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 168. Indien vernietiging van het akkoord is uitgesproken op grond , 

dat eene gefingeerde vordering is geverifieerd (art. 121 [1211) of haar 
bedrag te hoog was, dan zal dit immers op de verificatievergadering 
medegedeeld en in het proces-verbaal opgenomen moeten worden 'I • 

Door de weglating van art. 164 is de vernietiging van het .akkoord 
vervallen. 

Op voorstel van de Commissie van Voorbereiding van 27 April 1893, in 
overleg met deRegeering , is in al. 1 ))11" veranderd in ))13, eerste lid" . 

G. O. art. 163 = art. 168 der wet. 
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Artikel 169. 
De handelingen, door deIi schuldenaar in den tijd tusschen 

de homologatie van het akkoord en de heropening van het 
faillissement verricht, zijn voor den boedel verbindend, behou-
dens de toepassing van artikel 42 en volgende zoo daartoe gron-
den zijn. 

O. R. O. Art. 169 (169). De handelingen, door den schuldenaar in den 
tijd tusschen de homologatie van het akkoord en de heropening 
van het faillissement 'lerricht , blijven van kracht. behoudens de 
toepassing van artikel 42 en volgende zoo daartoe gronden zijn. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 169. De schu ldenaar heeft in den tusschentijd tusschen de homo-

logatie van het akkoord en de heropening van het faillissement beheer 
en beschikking over zijn vermogen gehad. Wat hij gedurende dien tijd 
verricht heeft, is dus rechtsgeldig verricht en kan door eene latere we-
deropvaUing van het faillissement niet aangetast worden, tenzij voor 
zoo verre er gronden zijn om voor den boedel eene Pauliana in te stellen. 

rZie ook op art. 165]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 169. De bedoeling dezer bepaling is duidelijk, maar is zij wel 

juist geformuleerd 'I Ook gedurende het faillissement blij ven immers de 
verbintenissen, door den gefailleerde na de faillietverklaring aangegaan, 
van kracht (art. 23 l24J)'1 

De geopperde bedenking heeft geleid tot vervanging der woorden 
llblijven van kracht" door: ))Zijn voor den boedel verbindend". 

G. O. art. 169 = art. 169 der wet. 

Artikel 170. 
Na de heropening van het faillissement kan niet op nieuw 

een akkoord aangeboden worden. 
De curator gaat zonder verwijl tot de vereffening over. 

O. R. O. Art. 170 (170) = art. 170 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 170. Wanneer het gehomologeerde akkoord wegens het plegen 

van een der handelingen in art. 153 11531 onder 3°. vermeld, is ver-
nietigd, of wegens niet-nakoming daarvan door den schuldenaar is ont-
bonden, is hij onwaardig in het faillissement, na de beropening daarvan 
op zoodanigen grond, andermaal tuegelaten te worden tot voorrec.ht 
om een akkoord te mogen aanbieden. Ook mogen de schuldelschers Dlet 
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blootgesteld worden aan eene herhaling van het. 
aanneming van het akkoord en vervolgens vefI:netIgIng, of 
daarvan op gelijken grond, waardoor wederopvathng van t faIllIssement 
voor de tweede maal noodig zou worden. 

IZie ook op art. 165.J 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 170. Men zie de opmerkingen, waartoe dit artikel aanleiding gaf, 

bij art. 138 [138]. 

Daar er geen aanleiding is gevonden tot wijziging van het artikel, 
mogen de gronden, in de Memorie van Toelichting aangevoerd, het 
behoud van dit artikel rechtvaardigen. 

G.O. · art. 170 = art. 170 der wet. 

Artikel 1 71. 
Indien tijdens de heropening jegens eenige schuldeischers reeds 

geheel of gedeeltelijk aan het akkoord is voldaan, worden bij de 
verdeeling aan de nieuwe schuldeischers en diegene onder de 
oude, die nog geene voldoening ontvingen, de bij het akkoord 
toegezegde percenten, en wordt aan hen, die gedeeltelijke beta-
ling ontvingen, hetgeen aan het toegezegde bedrag nog ont-
breekt, vooruitbetaald. 

In hetgeen alsdan nog overschiet, wordt door alle schuld ei-
schers, zoo oude als nieuwe, gelijkelijk gedeeld. 

O. R. O. Art. 171 (171) = art. 171 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 17'1. De verdeeling onder de schuldeischers van het actief, in het 

heropende faillissement gevonden, en de vaststelling van ieders aanspraak 
op dividend maken de neteligste punten uit bij de regeling van het her-
opende faillissement. Het systeem , in de Fransche, Belgische en ltali-
aansche wetten aangenomen, sluit als schuldeischers uit diegenen der 
oude schuldeischers, aan wie het bij akkoord bedongen dividend volledig 
is uitbetaald, laat hen, aan wie dit gedeellelijk voldaan is, alleen toe 
voor een deel hunner schuldvordering correspondeerende met het niet 
betaalde gedeelte van het dividend . terwijl zij, die nog niets 
ontvingen, voor het geheele bedrag hunner primitieve schuldvordering 
opkomen '). Dit stelsel is juist in zooverre de schuldeischers kunnen 

') Code de Comm. fr. (1838), art. 526 aL 1 en 2; Code de Comm. belg. (1851), 
art . 527 aL 1; Cod. di Comm itaL a. 845. Verg. ook art. 48 van de Amsterdamsche 
Ordonnantie op de desolate boeJelskamer van 1777 , welk art.ikel, volgens Mr. HrNGST, 
(N. R. Bijdr. enz. 1877, bL 474) , de eenige goede regeling bevat van de wijze van 
uitdeeline; in het hernieuwde faillissement. Ook Mr. MOM VrscH beveelt die regeling 
aan in zIjn opstel in Themis jg. 1860, s. cito 
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behouden, wat zij krachtens hun recht uit het akkoord van den schul-
denaar rechtsgeldig hebben ontvangen. Het zou toch zonderling in strijd 
zijn met recht en billijkheid hen te noodzaken het eenmaal ontvangene 
weder in den boedel terug te brengen. Daaraan is steeds vast te houden, 
dat heropening van het faillissement geen terugwerkende kracht heeft. 
Minder juist is daarentegen de opvatting, waarvan bedoeld stelsel tevens 
uitgaat, als zoude betaling van het bij akkoord bedongen dividend of 
een gedeelte daarvan ook nog na heropening van het faillissement als 
delging der schuld voor het geheel of een evenredig deel beschouwd 
moeten worden. Dientengevolge toch zal het mogelijk zijn dat de schuld-
eischers , wien door den schuldenaar niets betaald werd, bij de liquidatie 
na heropening een hooger dividend ontvangen dan bij akkoord werd 
toegezegd, derhalve meer ontvangen en van beter conditie worden dan 
de schuldeischers, jegens wie wel aan het akkoord werd voldaan. Boven-
dien zouden genen (werd dit stelsel aangenomen) na het einde van het 
faillissement volgens de artikelen 195 en 196 [195 en 196J Ontwerp 
hun vorderings- en executierecht tegen den schuldenaar voor het ont-
brekende behouden, terwijl dezen voor altijd als volledil.\" gekweten zouden 
moeten worden beschouwd. Dergelijke rechtsongelijkheId is in strijd met 
het wezen van het faillissement. In het Ontwerp is daarom aangenomen, 
dat de heropening van 't faillissement alle schuldeischers zonder uitzon-
dering in hunne rechten tegen den gefailleerde herstelt; het akkoord 
houdt voor hen allen op eenig verder effect te sorteeren; het dividend, 
dat reeds krachtens het akkoord ontvangen is en niet behoeft terugge-
geven te worden, wordt beschouwd als eene vooruitbetaling op het divi-
dend dat na de heropening door den curator wordt uitgekeerd. Op deze 
wijze wordt met eerbiediging tevens van verkregen rechten de meest 
billijke behandeling van allen bereikt. 

De voorgestelde regeling wijkt eenigszins af van die, welke vervat is 
in artikel 48 der Amsterdamsche Ordonnantie op de desolate boedels ka-
mer van 1777, welk artikel wel eens ter navolgin!!," is aangeprezen. Het 
onderscheid, dat de Amsterdamsche Ordonnantie maakt tusschen de oude 
en de nieuwe schuldeischers (degenen wier vorderingen anterieur zijn 
aan het akkoord en die welke na de homologatie van het akkoord met 
den geakkordeerden schuldenaar hebben gecontracteerd en gehandeld) 
is niet gerechtvaardigd. In het heropende faillissement behooren alle 
schuldeischers gelijke rechten te .hebben; in het feit dat de vordering 
anterieur is aan het akkoord, kan evenmin een reden voor preferentie 
liggen als in het feit dat zij daaraan posterieur is. De gelijkheid tusschen 
alle schuldeischers duldt geene andere afwijking, dan die welke nood-
zakelijk daaruit 'voortvloeit, dat wat eenmaal rechtsgeldig ontvangen is, 
behouden kan worden. 

L Zie ook op art. 1651. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 171. Na aandachtige over-

weging kan de Raad van State zich 
met het stelsel dat hier gehuldigd 
wordt, niet vereenigen. Hem komt 
het voor, dat vermits tusschen de 
schuldeischers, tegenover wie aan 
het akkoord voldaan is, en den 
gefailleerde geeneriei rechtsband 
meer bestaat, die schuldeischers 
uit het heropende faillissement 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 171. Na eene aandachtige 

overweging van de bedenkingen 
door den Raad van State aange-
voerd tegen het in dit artikel ge-
huldigde stelsel, meent hij daaraan 
de voorkeur te moeten blijven ge-
ven. De Raad gaat uit van de pre-
misse, dat tusschen den gefailleerde 
en de volgens akkoord betaalde 
sch uldeischers geen rechtsband meer 
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geen uitkeeringen meer moeten 
kunnen genieten . Dit bezwaar 
schijnt hem grooter toe, dan het 
nadeel, dat volgens de Memorie 
van Toelichting eigen is aan het 
daarin gewraakte systeem der Fran-
sche, Belgische en ltaliaansc he 
wetten. 

W el is waar kunnen volgens dit 
laatste stelsel de schuldeischers, 
jegens wie niet aan den inhoud van 
het akkoord voldaan is, i n beteren 
toestand verkeeren, dan zij die de 
bedongen percenten ten volle heb-
ben ontvangen, doch tegenover deze 
gunstige kans staat ook de ongun-
stige van zich met een minder ge-
tal percenten te moeten tevreden 
stellen. Het ontwerp nu schenkt 
hun de laatste, maar onthoudt hun 
de eerste. Dit is stellig niet billijk. 
De billijkheid zoude in dit geval 
eischen, dat de schuldeischers, die 
de hun bij het akkoord toegekende 
percenten ten volle genoten heb-
ben, een deel daarvan in het fail-
lissement terugbrachten, opdat hun 
toestand niet gunstiger zij dan die 
van hunne mede-schuldeischers. 
Dit wil het ontwerp echter niet, 
en zal de Raad van State ook niet 
aanbevelen. Doch daarom juist geeft 
hij de voorkeur aan het stelsel der 
vreemde wetgevingen, o. a. beli-
chaamd in art. 845, al. 1-3 , van 
het ltaliaansch Wetboek van Koop-
handel, hetwelk in hel. Fransch 
aldus luidt: 

llLes créanciers antérieurs au 
concordat rentreront dans l'intégra-
lité de leurs droits à l'égard du fai lli 
seulement; mais ils ne pourront 
figurer dans la masse que pour les 
proportions sui vantes. 

»S'ils ont reçu une partie du di-
vidende pour la portion de leurs 
créances primitives correspondante 
à la portion du dividende prornis , 
qu'ils n'auront pas touché". 

bestaat. Dit meent de ondergetee-
kende te moeten ontkennen, omdat 
juist de ontbinding van het akkoord 
volgens het ontwerp weder tusschen 
hen een rechtsband in het leven 
roept. Het ontwerp, wordt in 's 
Raads advies wiJders beweerd, 
schenkt den niet of gedeeltelijk 
voldanen ' schuldeischers eene on-
gunstige kans en onthoudt hun de 
gunstige. Dit kan niet als griet te-
gen het gekozen stelsel worden 
aangevoerd, omdat het uit den aard 
der zaak voortvloeit. Die ongunstige 
kans is nooit weg te nemen. Waar 
niet is heeft zelfs de Keizer zijn 
recht verloren. En de gunstige kans 
kan niet verleend worden, zonder 
groote onbillijkheid te plegen jegens 
anderen. 

De ondergeteekende blijft nog 
steeds de meening toegedaan, dat 
het gekozen stelsel op de in de 
Memorie van Toelichting aange-
voerde gronden de eenig bill\ike 
en rationeele oplossing geeft, die 
gegeven kan worden. Er kan on-
getwij feld ongelijkheid tusschen de 
schuldeischers voorkomen. Maar die 
ongelijkheid is dan niet een uit-
vloeisel van de wet, zooals in het 
stelsel van het ltaliaansche Wetboek, 
dat kunstmatig ongelijkheid kweekt, 
door het akkoord jegens den een en 
schuldeischer zijne werking te la-
ten behouden, jegens den anderen 
als ontbonden te beschouwen; in-
tegendeel, zij vindt haren grond in 
den feitelijken beteren toestand 
waarin degene zich bevindt aan 
wien betaald is. 

Het ltaliaansche stelsel hinkt ook 
nog in an der opzicht op twee ge-
dachten. Als werkelijk door beta-
ling der akkoord procenten de cre-
diteur voldaan is, de rechtsband , 
gelijk de Raad van State zegt, is 
opgeheven, hoe dan te verklaren 
dat alle schuldeischers , ook de vol-
dane crediteur, volgens art. 845, 
al. 1., Cod. di. Comm. Ital. hunne 
rechten tegen den failliet. verkrijgen. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 171. Tweede lid. Sommigen achtten het onbill\ik , dat. in het over-

schietende door oude en nieuwe schuldeischers gelij kelijk zou worden 
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gedeeld. De eersten behoorden huns inziens een preferent recht te heb-
ben boven degenen, die eerst na de homologatie van het akkoord met 
den schuldenaar hebben gehandeld, zooals art. 48 der Amsterdamsche 
ordonnantie van 1777 op de desolate boedelskamer dat bepaalde. De laat-
sten toch wisten of konden weten, in welken toestand de schuldenaar 
verkeerde, terwijl de eersten meestal niet konden voorzien, dat hij daarin 
zou geraken. 

Anderen evenwel vereenigden zich met het hier door de Regeering 
gevolgde stelsel. Het actief, dat in dit stadium van het faillissement in 
den boedel aanwezig mocht zijn, zal meestal van de nieuwe schuldeischers 
afkomstig wezen en het ware dus onbillijk, aan de oude daarop een 
preferent recht toe te kennen. Op eerstgenoemde wijze zou men het den 
gefailleerde bovendien onmogelijk maken, na de homologatie van het 
akkoord wederom overeenkomsten aan te gaan, daar niemand bereid zou 
worden gevonden, onder die omstandigheden met hem te handelen. 

Dit laatste gevoelen wordt geheel gedeeld. Preferentie behoort niet 
te worden verleend, tenzij daarvoor zeer geldige en dringende redenen 
bestaan, die hier niet aanwezig zijn. Zoo ooit, dan mag hier een be-
roep worden gedaan op de paritas creditorum. 

G. O. art. 171 = art. 171 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
-'" Een lid meende, dat het beter 
ware, indien eerst gezorgd werd 
voor de belangen der oude schuld-
eischers voor zoo veel zij niet geheel 
voldaan waren. 

Antwoord der Regeering. 
De zienswijze van één lid vond 

reeds eene bestrijding bij de Com-
missie van Voorbereiding, ad art. 
171, tweede lid. 

Artikel 172. 
Het' vorige artikel is eveneens toepasselijk, indien de boedel 

van den schuldenaar, terwijl door hem aan het akkoord nog 
niet volledig is voldaan, opnieuw in staat van faillissement 
wordt verklaard. 

O. R. O. Art. 172 (172). Het voorgaande artikel is eveneens toepasse-
lijk, indien de boedel van den schuldenaar, terwijl door hem aan 
het akkoord nog niet volledig is voldaan, opnieuw in staat van 
faillissement wordt verklaard. 

Memorie van Toelichting. 
ATt. 172. Ook dan wanneer, op grond van het niet betalen van na de 

homologatie van het akkoord gemaakte nieuwe schulden, eene tweede 
faillietverklaring plaats heeft, terwijl aan het akkoord, waarmede het 
eerste faillissement beëindigd werd, nog niet volledig is voldaan (wat 
het geval is zoolang nog niet aan alle oude schuldeischers de beloofde 
percenten zijn uitbetaald), kunnen er naast elkander voorkomen: schuld-
eisehers uit het oude faillissement, die de akkoord-percenten integraal 
of gedeeltelijk ontvangen hebben, schuldeischers uit het oude faillisse-
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ment die niets ontvangen hebben, en nieuwe schuldeischers. De verdee-
]jng behoort dus in dit geval op dezelfde wijze te geschieden als in hel 
voorgaande artikel bij heropening van het faillissement is bepaald '). 

Op voorstel van de Commissie van Voorbereiding van 27 April 1893, in 
overleg met de Regeering, is »voorgaande" veranderd in »vorige". 

G. O. art. 172 = art. 172 der wet. 

ZEVENDE AFDEELING; 

Van de vereffening des boedels. 

Artikel 173. 
Indien op de verificatie-vergadering geen akkoord aangeboden, 

of indien het aange boden akkoord verworpen, of de homologa-
tie definitief geweigerd is, verkeert de boedel van rechtswege in 
staat van insolventie, en gaat de curator onmiddellijk tot ver-
effening en tegelde-making van alle baten ·des boedels over, zon-
der dat daartoe de toestemming of medewerking van den gefail-
leerde noodig is. 

Niettemin kan den gefailleerde eenig huisraad, door den rech-
ter-commissaris aan te wijzen, worden gelaten. 

O. R. O. Art. 173 (173) = art. 173 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 173. Het volkomen nuUelooze vonnis van insolventverklaring wordt 

door het Ontwerp afgeschaft. Niet-aanbieding van een akkoord binnen 
den daarvoor door de wet gestelden termijn, d. i. uiterlijk op de verifi-
catie-vergadering, verwerping van het aangeboden akkoord, het in kracht 
van gewijsde gaan van een vonnis waarb\i de homologatie geweigerd 
wordt, zijn alle zekere bepaalde feiten, die den staat van insolventie 
voor een ieder duidelijk en ondubbelzinnig in het leven roepen. Daar-
naast is het volkomen onnoodig dien toestand nog eens op eene plechtige 
wijze bij rechterlijk vonnis te doen cOllstateeren. Voortaan zal zij van 
rechtswege in 't leven treden, waardoor tevens vermindering van fail -
lissementskosten verkregen zal worden. 

Het tweede lid is noodig, omdat artikel 447 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering onder de niet voor inbeslagneming vatbare goederen 
voorwerpen tot het huisraad behoorende niet noemt. 

I) Evenzoo Code de Comm. fr. (1838), art. 526 al. 3; Code de Comm. belg. (1851) 
art. 527, aL 2; Cod. di Comm. Hal. art. 845 al. ult. 
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A.dvies van den Raad van State. 
Art. 173. Alhoewel de Raad van State zich met de afschaffing van het 

vonnis van insolventverklaring wel vereenigen kan, komt het hem toch 
voor, dat de curator niet tot de vereffening en tegeldemaking van de 
baten des boedels behoort over te 
gaan, dan uit. kracht van een be-
velschrift door den rechter-commis-
saris gegeven. Dit bevelschrift treedt 
dan in de plaats van het vonnis tot 
insolventverklaring . en het bevel 
der rechtbank, dat de boedel door 
de curators zal worden vereffend, 
waarvan art. 851 van het Wetboek 
van Koophandel spreekt. Door dat 
bevelschrift wordt dan geconsta-
teerd, dat een der gevallen in den 
aanhef van art. 173 opgenoemd aan-
wezig is, en het tijdstip vastgesteld, 
waarop de curator met de vereffe-
ning moet beginnen. 

Wat in het tweede lid van dit 
artikel gebiedend wordt · voorge-
schreven, kan naar het oordeel van 
den Raad facultatief worden ge-
steld. De rechter-commissaris zal 
wel niet nalaten van deze bevoegd-
heid gebruik te maken, tenzij hij 
gewichtige redenen hebbe om den 
gefailleerde die gunst te onthouden, 
bijv. als deze wegens bankbreuk 
zich in hechtenis bevindt of ver-
oordeeld is, of voortvluchtig is. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 173. Waar, zooals in dit ar-

tikel, de wet zelve een bevel geeft 
tot vereffening, schijnt daarnevens 
een daartoe strekkend bevel van den 
rechter-commissaris volkomen over-
tollig. Immers of een der gevallen 
in den aanhef van het artikel op-
genoemd, aanwezig is, blijkt uit 
het proces-verbaal der verificatie-
vergadering en de overige ter zake 
betrekkelijke bescheiden; daartoe 
wordt zoodanig stuk dus niet ver-
eischt. Zulks wordt evenmin ver-
eischt tot vaststelling van het tijd-
stip, waarop de curator met de 
vereffening moet beginnen, daar 
hij ingevolge de in dit artikel voor-
komende uitdrukking »onmiddel-
lijk" daarmede moet beginnen, 
zoodra het aldaar bedoelde geval 
aanwezig is. 

De door den Raad van State 
voorgestelde wijziging van het t.wee-
de lid van dit artikel is overgeno-
men. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 173. llHet volkomen nuttelooze vonnis van insolventverklaring 

wordt door het ontwerp afgeschaft". Aldus de Memorie van Toelichting. 
Sommigen echter konden het nuttelooze van dit vonnis niet inzien en 
achtten het ten behoeve van hen, die anders wellicht bereid zouden 
worden gevonden met den gefailleerde zaken te doen, wenschelijk , dat 
de staat van insolventie uitdrukkelijk werd uitgesproken. Zij wenschten 
zelfs verder te gaan, dan het bestaande recht, en de verplichting tot 
openbaarmaking van het vonnis in de wet op te nemen. De kosten, waarop 
de Memorie van Toelichting wijst, zullen gering zijn, daar immers het. 
ontwerp voor alle stukken, in het faillissement op te maken, de zegel- en 
registratiekosten opheft. 

Anderen evenwel beschouwden, met de Memorie van Toelichting, het 
vonnis van insolventverklaring als eene noodelooze formaliteit, die slechts 
dienen zou, om een reeds duidelijk bestaanden toestand te registreeren. 
Het faillissement toch is ge publiceerd en blijft bestaan, zoolang het niet 
is ingetrokken; zij, welke van dien toestand onkundig zijn, hebben dit 
slechts aan zich zelf te wijten. Nu het ontwerp er juist naar streeft, om 
onnoodige formaliteiten en kosten, zij het ook geringe, te vermijden, 
behoort meergemeld vonnis daarin niet te worden opgenomen. 

Il. 14 
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Tweede lid. Is, vroegen sommigen, hieronder hetzelfde begrepen als 
in art. 21 r211 vermeld wordt'! Het antwoord luidde, dat hier iets an-
ders bedoe1d is, daar het in art. 21 vermelde buiten het faillissement 
blijft. Wat betreft het woord »huisraad" vergelijke men het aangeteekende . 
bij art. 21, 1°, [zie dl. I bI. 351 vlg.l 

De gronden, aangevoerd voor de afschaffing van het vonnis van 
insolventverklaring, schijnen alleszins afdoende. 

Tweede lid. Hieronder vallen andere goederen, dan die, welke in 
art. 21 worden vermeld en buiten het faillissement blijven. 

[Zie ook op art. 251. 

Nota van den heer Levy. 
Het oogmerk der wettelijke regeling in Engeland is het faillissement 

zoo weinig aantrekkelijk te maken, dat het aantal personen, dit middel 
te baat nemend, tot het geringste cijfer wordt herleid. Mutato nomine, 
de te fabula narratuI'. Ter bereiking van voorschreven doel, zijn naar 
de bescheiden meening des ondergeteekenden verschillende punten uit 
die regeling voor overneming ten onzent vatbaar. 

Als zoodanig wijst hij aan: 

V. Behoud van het vonnis van insolventie en van het vonnis van 
rehabilitatie. Dergelijke rechterlijke uitspmken maken meer moreelen 
indruk dan een toestand, die van rechtswege geacht wordt te bestaan '), 
gelijk in het eerste, of noodeloos wordt genoemd ') gelijk in hel tweede 
geval. Trouwens het vonnis van insolventie is, in des ondergeteekenden 
stelsel l zie hierna. hoofdstuk Homologatie van akkoord buiten faillisse-
ment I, noodig om het onvermogen in het voorafgaand stadium .scherp 
te onderRcheiden van het eigenlijke faillissement. Het vonnis van reha-
bilitatie stelt aanschouwelijk voor oogen het eereherstel. waarop de Me-
morie van Toelichting bladz. 100 lzie t. a. p.] om redenen den onderge-
teekende onbekend, zoo laag neerziet. Het is waar, streng logisch, passen 
beide deze rechterlijke uitspraken niet in de abstractie van het vermo-
gensbeslag of de vermogens-executie. Ook hier echter herhaalt de onder-
geteekende : de werkelijkheid heeft op meer te letten dan de streng 
logische eischen van één enkel beginsel. Tegen het e vinculis mtio cinari 
waarschuwde reeds BACO, naar des ondergeteekenden meening, niet ten 
onrechte. 

Ook in de Nota van den heer LEVY wordt, wegens den moreelen 
indruk daarvan, teruggewenscht een vonnis van insolventie en dat 
van 1'ehabilitatie. De bedoelde moreele indruk bestaat echter bloot in 
theorie. Wel wil de steller der Nota gelet hebben op de »werkelijk-
heid", maar in werkelijkheid zijn het alleen juristen en enkele met 
de faillissements-praktijk vertrouwden, die weten, dat er een vonnis 
van insolventie bestaat en wat dit beteekent ; zulke wettelijke finesses 
dringen niet tot de groote massa door. 

G. O. art. 173 = art. 173 der wet 

I) Memorie van Toelichting. bladz. 93 [zie hiervoor bL 208]. 
') Memorie van Toelichting, bladz. 100 [Zie hierna bij de elfde AfdeelingJ. 
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.Amendement van den heel' Let'y, strekkende om de woorden: "verkeert de 
boedel van rechtswege in staat van insolventie, en gaat de curator" te vervangen 
door de woorden: "wordt de boedel door de rechtbank insolvent verklaard. 

De curator gaat" 

De heer LEVY: Wanneer wij, tot de vereffening genaderd, dit ontwerp ver-
gelijken met het bestaande recht, dan zien wij een zeer belangrijk verschil. Vol-
gens het bestaande recht wordt de insolventie van het voorafgaaI!d stadium der 
faillissements-procedure gescheiden door eene diepe lij n van demarcatie, een rech-
terlijk vonnis, dat de insolventie uitspreekt. Naar het ontwerp daarentegen ,glijdt 
de schuldenaar, die geen akkoord aanbiedt of wiens akkoord verworpen of niet 
gehomologeerd wordt, in de insolventie. Dit drukken uit de woorden: "van rechts-
wege" in het artikel. 

Daartegen heb ik twee bedenkingen. Mijne eerste is deze: dat is valsch gedacht 
en valsch gevoeld, Voor de minste rectificatie van de registers van deu Burger-
lijken S.tand , wanneer iemand Jan heet, die Piet heeten moet, adieert men voor 
den rechter (artt. 68 en 69 Burgerlijk Wetboek). Hier daarentegen ondergaat 
geheel de persoonlijkheid eene transformatie en nu laat gij den rechter achterwege. 
Dit klopt niet. 

Intusschen, ik werk dit punt niet uit, Onmiddellijk, nadat ik het uitgesproken 
heb, in Unen adem , voeg ik er bij, dat er mij niet aan gelegen ligt, tenzij de 
Kamer goedgunstig hare adhaesie wil schenken aan mijne tweede bedenking, die 
honderdmaal erger is. 

Mijne tweede bedenking is, dat hier door de woorden "van rechtswege", door 
de afschaffing alzoo van het vonnis der insolventie, eene dwaling wordt geschapen, 
een waan wordt gewekt. De nationale conscientie wordt gesust als zouden de 
gevolgen voor den persoon van den g-efailleerde, die thans verbonden zijn aan het 
vonnis van faillietverklaring, zóó goed, zóó deugdelijk, zóó rechtmatig zijn gere-
geld, dat het vonnis van insolvent-verklaring wel als eene ijdele formaliteit kan 
worden afgeschaft. Welnu, die dwaliug moet hersteld, die waan moet verstoord, 
de natiónale conscientie moet zoo noodig met forschen greep worden wakker ge-
schud, opdat zij kome in opstand tegen het onrecht, dat door dit ontwerp niet 
geschapen, maar bestendigd en verscherpt wordt als het vonnis van insolventie 
wordt afgescha{t. 

Het vonnis van insolventie was de eenige deur waardoor weggenomen wor-
den kon het onrecht, dat ons tegenwoordig faillissementsrecht den gefailleerde aan-
doet; den gefailleerde namelijk, die wel accordeert en niet insolvent wordt ver-
klaard. 

Die deur grendelt de Regeeri ng niet alleen; neen, zij werpt haar op het nach t· 
slot, want het vonnis van insolventie wegnemende , neemt zij de eenige mogelijk-
heid weg', om terug te komen op het bestaande onrecht. Zij laat in wezen als 
eenig vonnis, het vonnis van de faillietverklaring. 

Het ontwerp doet meer. Wat onrecht was voor kooplieden, wordt in en door 
het ontwerp nitgebreid tot niet-kooplieden; zoodat ik meen !!'elijk te hebben, wan-
neer ik zeg: het onrecht wordt niet bestendigd, maar uitgebreid en verscherpt. 

Trouwens, dat onrecht wordt begrepen en gevoeld en het verheugt mij dit met 
de stukken te kunnen aantoonen. 

In mijne Nota, bladz. 164, sub 5, [zie hiervoor] heb ik geschreven het navolgende: 
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"Behoud van het vonnis van insolventie en van het vonnis van rehabilitatie. Derge-
1ijke rechterlijke uitspraken maken meer moreelen indruk dan een toestand, die van 
rechtswege geacht wordt te bestaan, gelijk in het eerste, of noodeloos wordt ge-
noemd, gelijk in het tweede geval. Trouwens het vonnis van is, in des onder-
geteekenden stelsel, noodig om het onvermogen in het voorafgaand stadium scherp 
te onderscheiden van het eigenlijke faillissement" 

De Kamer van Koophandel te Amersfoort - en ik spreek haar volgaarne 
daarvoor hier openlijk mijnen dank uit - heeft het initiatief genomen, bij de 
overige Kamers van Koophandel tot het ondersteunen van mijne Nota. Blijkens 
het verslag, dat uitgebracht is door de Commissie van Voorbereiding en te vin-
den onder stuk XI, verkreeg de .A mersfoortsche kamer die adhaesicl van de Ka-
mers van Koophandel te Oosterhout, Apeldoorn, Delft, Kampen, Avereest, Op-
sterland, Assen, Hoogeveen, Katwijk, voor Franeker, Barradeel en Menaldumadeel, 
Hoorn en Meppel. De andere Kamers van Koophaudel zwegen. Bestrijding vond 
mijne Nota alleen bij die van Leiden. Ik zeg dit niet om er op te stoffen, maar 
om aan te toonen, dat de openbare meening op dit punt aan mijne zijde is; de 
openbare meening die ik als noodzakelijke ouderlaag van de wet beschouw. 

Vóór alles is er mij aan gelegen zoo duidelijk mogelijk te zijn. Daarom nog 
eens: welk onrecht wordt bestendigd wanneer deze Kamer slechts één vonnis, 
dat van faillietverklaring in wezen laat, en dat omtrent insolventie afschaft? 
Dat onrecht is, dat de Kamer alsdan onherroepelijk vaststelt: alle gevolgen van 
het faillissement voor den persoon van den gefailleM'de vloeien voort en moeten 
in de toekomst blijven voortvloeien uit het vonnis van faillietverklaring, - want 
een ander is er niet. 

Om ons nu rekenschap te geveu van de beteekenis dezer uitspraak van de 
Kamer, moeten wij ons afvragen: welke zij n de gevolgen? Wat is het faillisse-
ment? 

Het ontwerp antwoordt: het faillissement is vermogens-executie. Juist, maar is 
het niets meer? Men zou het gelooven als men op bladz. 14 van het Verslag der 
Commissie van Voorbereiding [zie op art. 20, dl. I bI. 342J leest: "Sommigen 
vroegen, of het in de bedoeling der Regeering ligt, dat het faillissement geene 
gevolgen zal hebben voor den persoon van den gefailleerde, zoodat dit niet in 
aanmerking kan komen bij het toekennen van het kiesrecht en het vaststellen der 
vereischten, om tot voogd, toezienden voogd, curator of bewind voerder benoemd 
te worden of uit sommige dier betrekkingen te worden outzet. Anderen merkten 
op, dat deze vragen niet in deze wet behoefden te worden beslist. Deze wet toch 
behandelt alleen de gevolgen van het faillissement, wat het vermogensrecht 'des 
gefailleerden betreft." 

En daarop antwoordt de Regeering: 
"Wat door "anderen" werd opgemerkt, wordt als juist aangenomen." 
Verwonderlijk laconisme! 
Honderd :teven en vijftig folio-pagina's over vermogens-executie, en één enkele 

regel over de gevolgen van het faillissement voor den persoon van den gefail-
leerde. 

De Kamer vergunne mij een beeld te gebruiken. Men denke zich die vermo-
gensafwikkeling , die liquidatie, in een koffer. Dan is het belangrijke document 
geëscorteerd door de fine fleur van onze juristen: door de Staatscommissie, de 
Commissie van Voorbereiding , door twee Ministers van J ustitie-grootzegelbewaar-
ders. Nu toont men mij de vermogens-executie. Is het dan wonder, dat ik zeg: 
ja, die vermogens-executie zie ik wel, hoe zoude zulk een brillant escorte niet in 
het oog vallen, maar wat ik niet zie, is de failliet; de gevolgen van het faillis-
sement voor den pet'soon van den failliet zie ik niet. 
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Het faillissement vertegenwoordigt een stuk levensgeschiedenis , dat ook een 
stuk lijdensgeschiedenis zijn kan. Wat doet gij met dien persoon? En als men 
mij dan op gedempten toon antwoordt met een enkelen regel druks in dit lijvige 
stuk: die persoon komt later? dan waarschuw ik tegen die noodlottige dwaling. 
Neen, die failliet komt niet later; hier, in dit artikel, in de afschaffing van het 
vonnis van insolvent-verklaring, komt de failliet. 

De Kamer vergelijke toch wat deze laatste dagen onder hare oogen is voorge-
vallen. Alle amendementen zonder eenig ouderscheid raken eu betreffen den per-
soon van den gefailleerde. De amendementen van Houten, van der Kaay en Ty-
deman: zorg toch dat niet één l'ancuneus schuldeischel' iemand failliet kuune 
geven. Het amendement-de Kanter: eerbiedigt toch het recht van verdediging; 
het amendement-Rink: geeft toch den man langer termijn. Het amendement van 
de Commissie van Voorbereiding: waakt toch tegen schijn-faillissement. Mijue 
beide amendementen: waarvan de strekking aan de Kamer bekend is. 

Het rehabilitatie-amendement van de Commissie van Voorbereiding raakt den 
persoon. Het is merkwaardig, of lievel' niet merkwaardig, blij keus de discussie 
der laatste dagen dat slechts één naam, die van den heer Hintzen , ten aanzien 
van dat amendement ontbreekt. Alle amendementen dus raken ·den persoon van 
den failliet; daarentegen waar de afwikkeling, de liquidatie, de vermogensexecutie 
ter sprake komt, daar stond uw hamer eenvoudig niet stil, Mijnheer de 
zitter ! 

Dante zegt ergens. tot Virgilius: non ragionam di lor, ma guarda e passa, laat 
ons over die schimmen niet spreken, bezie ze alleen en ga voor bij. 

Dit heeft de Kamer in toepassing gebracht ten aanzien van de liq uidatie. 
natuurlijk daar deed de Kamer wèl aan, dat toch is de koffer, die men veilig 
gedemandeerd achtte aan dat schitterend escorte. 

En wanneer nu de Kamer aldus gehandeld heeft, dau wensch ik te vragen , 
geeft dit niet te denken? Wat wordt beoogd met die methode van wetgeving, 
waarvan deze afschaffing van het vonnis van insolventie een uitvloeisel is? Wat 
wil men toch met dat achterbaks houden van den persoon des gefailleerden? 
Moet het primum verum , onbetwistbaar, voor altijd geldend recht zijn dat wat 
thans voor den persoon van den gefailleerde aan het vonnis van de faillietver-
klaring is verbonden, ook in de toekomst verbonden moet blijven aan dat vonnis, 
en daaraan moet verbonden blijven indien dit wetsontwerp, gelijk geschiedt, tot 
niet-kooplieden wordt uitg(}breid? Is dat de bedoeling, dan veroorloof ik mij de 
bescheiden vraag, waarop steunt dat horribile decretorum? geef ons dan gronden 
voor deze nieuwe meening, opdat wij ze beoordeelen kunnen. 

Of is het u werkelijk te doen om die vraag open te houden? De vraag namelijk, 
of de gevolgen, die thans verbondeu zijn aan het vonnis van faillietverklariug 
ook in de toekomst aan dat vonnis verbonden znllen blijveu? Welnu, waarom 
praejudieieert gij haar dan door afschaffing van het vonnis van insolventie en 
afschaffing van de rehabilitatie? Ik kan toch niet denken dat het de bedoeling 
van iemand zou kunnen zijn om dit ontwerp, dezen wolf te hullen in een schaaps-
vacht. Wij hebben het zoo even nog gehoord als antwoord van Regeeriugswege 
gegeven: in deze wet worden de gevolgen van het vonnis van faillietverklaring 
niet geregeld. Dat is zoo, maar deze wet is omgeven van andere wetten waarin 
die gevolgen voor den persoon van den gefailleerde wel geregeld zijn. En nu neem 
ik een van die wetten voetstoots, en ik doe dat niet zonder intentie. Laat ons 
aannemen dat een rechterlijk ambtenaar komt in staat van faillissement. Hij heeft 
te goeder trouw een deel van zijn vermogen aan een notaris of aan eene bank 
toevertrouwd, en die Bank gaat fout. Of wel zij n gezin wordt door ziekte geteis-
terd: hij begint met uit te zuiuigen, maar daaraan komt een einde; ten slotte 
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blijven 3, 4, 5 huisschulden onbetaald, en de rechterlijke ambtenaar gaat fout. 
Wat gescbiedt nu, wanneer gij biertegen bij dit al'tikel, door herstelling van 

bet vonnis van insolventie, niet waakt? 
Dan wordt die rechterlijke ambtenaar afgezet als een misdadiger. Wij lezen in: 

art. 11 der Rechterlijke Organisatie: "De Hooge Raad kan een recbterlijk amb-
tenaar afzetten, wanneer hij verklaard wordt in staat van faillissement of van 
kennelijk onvermogen". 

Hij wordt niet ontslagen, want ook dat kent de wet in art. 12 (ontslag we-
gens invaliditeit enz.). Hij wordt afgezet; op Mne lijn gesteld met een misdadiger. 
En waarom kies ik nu juist dit artikel? Om twee redenen. Vooreerst omdat wij 
bier voor ons hebben een scherp belijnden tekst; en 2°. omdat juist dit artikel 
als voorbeeld ter navolging voor ambtenaren door de Regeering is gesteld blz. 71 
van het Verslag, met verwijzing naar bet artikel van de Rechterlijke Organisatie 
[zie op art. 57. dl. I bI. 472]. 

Hoe wordt gebandeld met ambtenaren ; en wanneer moet aldus worden geban-
deld? Openbare besturen behooren bti de aanstelling van l'ekenplichtige am bte· 
naren de bepaling te maken, dat faillissement de betrekking doet verliezen of 
eene reden oplevert voor ontzetting." Faillissement - niet insolventie .. het en-
kele feit derhalve van bet faillissement . 

Wat is dus het recht, dat wij bij dit artikel fiatteeren , wanneer wij bet von-
nis van insolventie afscbaffeu? Dat recht is dit, dat, onafhankelijk van de vraag 
of er een akkoord tot stand komt, ja dan neen, den dag na de faillietverklaring 
en krachtens de faillietverklaring. zonder onderzoek van de' vraag of iemand door 
eigen schuld of niet in staat van faillissement is geraakt, het vonnis van de 
faillietverklaring den recbter, den ambtenaar voor altijd vernietigt; het vonnis 
van de faillietverklaring, want een ander vonnis is er niet en komt er niet; het 
andere vonnis in de bestaande wet wordt door dit ontwerp afgescbaft. De rechter, 
de ambtenaar wordt vernietigd, ook al nemen zijne crediteuren met zijn akkoord 
genoegen; ook al is dat akkoord 100 pct.; hli wordt toch vernietigd, want de 
gevolgen voor den persoon zitten vast aan het vonnis van de faillietverklaring; 
het vonnis van insolventie wordt opgeheven. 

Dat is het recht, dat wij te gemoet gaan in dit wetsontwerp door de opheffing 
van het vonnis van insolventie. 

Nu is de eenvoudige vraag, die ik aan de Kamer voorleg, deze: Moet, mag 
dat zoo blijven ? Kunt gij de vernietiging van een persoon, zonder onderzoek naar 
schuld . als algemeenen maatregel overeenbrengen met uw rechtsgevoel , of onder-
vindt gij dat als een gruwelijk onrecht? 

Dat men iemand, die bij vonnis is insolvent verklaard buiten de volgerechtigde 
maatscbappij plaatst, is bard, maar kan kwalijk anders. 

I emand die bij vonnis insolvent verklaard is, blijft gebukt onder een rechtmatig 
geverifieerden, dus rechtmatig bestaanden schuldenlast. Dien last moet bij aan-
zuiveren; hij is dus niet capax juris; niet meest,er over zijn eigen zaak. die groot 
of klein kan zijn ; hij werkt voor anderen, die zijne rechtmatige schuldeischers zijn. 

Maar dat zij al vast begint , a priori begint met te vernietigen het bestaan 
van den man, die straks een akkoord zal aanbieden, dat aangenomen en geho-
mologeerd zal worden, terwijl toch die aanneming hem zijne vernietigde positie 
niet teruggeeft of kan teruggeven, omdat gij het vernietigen van die positie hebt 
vastgeknoopt aan het vonnis van het faillissement, - geenerlei reverentie voor 
menschen zal mij weerhouden van te zeggen , dat ik dat noem : God geklaagd. 

Ziet toch wat gij doet. ziet toch welk een onmetelijke afstand er is tusschen 
het recht dat gij gaat invoeren en het recht dat than. bestaat. 

Ik sla op art. 75 van het Wetboek van Koophandel en lees daar : "Een kassier, 
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zijne betalingen opschortende of failleerende, wordt vermoed het verval r.ijner 
zaken door eigen schuld te hebben veroorzaakt." 

Dit breidt gij uit, dat ziet een kind. Maar hoe ver breidt gij het uit? Gij 
breidt het uit in omvang en intensiteit. Gij leest niet voor het woord: kassier, 
een koopman die enz., neen gij leest: elk en een iegelijk die failleert, wordt ver-
moed schuldig te zijn aan het verval zijner zaken. 

Dat is de omvang. Maar, gij breidt ook uit, zeide ik, in intensiteit. 
Het vermoeden bij den kassie.' wijkt VOor tegenbewijs. Als hij het tegenbewijs 

levert, dus het bewijs dat hij niet door eigen schuld tot verval is gekomen, kan 
hij worden gerehabiliteerd. 

Maar dat wil het wetsontwerp niet. Dat zijn "finesses", naar het oordeel der 
Regeering, blijkens bladzijde 124 [zie hiervoor bI. 210]. 

.A.lzoo het vermoeden dat hier wordt uitgebreid tot elk en een iegelijk, dat 
vermoeden wijkt niet voor tegenbewtjs . 

.A.lzoo, het staat onomstooteliik vast, het is beginsel van N ederlandsrh recht, 
dat elk en een iegelijk die failleert vermoed wordt het verval zijner zaken door 
eigen schuld te hebben veroorzaakt. En dit beginsel is niet te remedieeren , daar 
kan men niet op terugkomeu, want in dit artikel wordt het vonnis van insol-
ventie afgeschaft, zoodat gij niet anders overhoudt dan het vonnis van failliet-
verklaring. Nu zegt men misschien, dat beginsel, die uitbreiding van artikel 75 
Wetboek van Koophandel, staat niet met zoo vele woorden in het outwerp te 
lezen; ja, dat is zoo , het staat er niet in te lezen, maar dat is juist het ongeluk; 
stond het er maar wèl in te lezen, dan schrikte men er voor terug, maar het is 
de veronderstelling, de grondslag van deze scherpste wet van gallsch Europa, 
de veronderstelling ook van de methode van wetgeving, die men gevolgd is bij 
de afschaffing van dat vonnis van insolventie. En nu vraag ik: nu gij uitbreiden 
gaat, nu gij allen trekt binnen deze wet, rechters, ambtenaren, geleerden, land-
bouwers, geestelijken, officieren, onderwijzers, allen, hoe zij heeten mogen, is 
dan de veronderstelling, die in art. 75 Wetboek van Koophandel geschreven is 
en die ten grondslag ligt aan deze wet, is die overeenkomstig de waarheid of 
slaat zij de waarheid in het aangezicht? Ik vraag, want gij knoopt voor den 
persoon die failleert de gevolgen vast aan het vonnis van faillietverklaring, ik 
vraag: met welk recht vernietigt gij den man, hem failliet verklarende , den 
man, die straks zijne crediteuren bevredigen kan en zal? Ik vraag: met welk 
recht vernietigt gij dien man zonder onderzoek van de vraag naar schuld of 
onschuld , eene vraag, die niet kan worden onde"zocht bij het faillissement, laat 
staan berecht. Met welk recht worden alle hulpmiddelen ontrnkt op den eigen 
oogenblik wellicht dat men ze het meest noodig heeft? Ik weet op die vragen 
geen antwoord; wanneer een ander het weet, dat hij het dan zegge. 

Waar zit de fout? 
De fout zit hier , dat men in onze wetgeving, hier en daar en overal aan het 

vonnis van faillietverklaring heeft vastgeknoopt gevolgen , die hadden behooren 
te worden vastgeknoopt aan het vonnis van insolventverklaring, maar, terwij l 
onze wetgeving die fout beging, liet zij ten minste het vonnis van insolventver-
klaring in stand en in wezen , dat wil zeggen, zij gebrnikte het remedie wel 
niet; maar zij liet dan toch de mogelijkheid open, dat bij eene wetswijziging het 
zon kunnen worden gebrnikt; zij liet de mogelijkheid open, dat die gevolgen voor 
den persoon des gefailleerden, die thans in onze wetgeving vastgeknoopt ztjn aan 
het vonnis van faillietverklaring, dat die vastgeknoopt kunnen wurden daal' waar 
zij beboo1'en, aan het vonnis van insolventverklaring. Maar dat doet dit ontwerp 
niet; het ontwerp werpt de remedie zelve weg in het artikel , dat wij thans be-
spreken; het ontwerp zegt : daar zal in het faillissement maar zijn één 
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vonnis, het vonnis van faillietverklal'ing, één enkel vonnis, en de rest volgt van 
rechtswege. Is iemand failliet verklaard en heeft hij geen akkoord aangeboden, 
is het geweigerd of wordt het niet gehomologeerd, dan komt er geen vonnis meer, 
dan is de betrokkene van rechtswege insolvent, dat wil zeggen dat het onrecht, 
dat thans aanwezig is in onze wetgeving. door de bewoordingen van ditontwerp, 
door de afschaffing van het vonnis van insolventie, niet alleen wordt bestendigd, 
maar verscherpt en uitgebreid, Wat kunnen wij nu daaraan doen? 

Geheel kunnen wij dat kwaad niet keeren. Wij kunnen bijv. dengeen , die door 
een vonnis van faillietverklaring is getroffen, niet tot kiezer of verkiesbare ma-
ken - dat verbiedt de Grondwet, - maar indien wij een kwaad niet geheel 
kunnen keeren, is dat dan eeue reden om het geheel te laten voortbestaan? Mijns 
emchtens knnnen wij doen wat in ons vermogen is, maar dan hebben wij een 
vonnis noodig van insolventverklaring als vast steunpunt voor zoodanige wets-
wijziging als ik beoog: overbrenging van de gevolgen van de faillietverklaring 
voor den persoon des gefailleerden van het vonnis van faillietverklaring op het 
vonnis van insolventie. Wij weten, blijkens het slotartikel van dit ontwerp, dat 
deze wet zal worden ingevoerd op een nader bij de wet te bepalen tijdstip, dat 
wil zeggen: deze wet zal alsdan vergezeld zijn van eene invoeringswet, waarin 
de Regeering de bepalingen herziet, die in onze wetgeving voorkomen nopens de 
persoonlijke gevolgen van het vonnis van faillietverklaring. 

Nn kan de Kamer hier en nu nopens den inhoud dier invoeringswet aan de 
Regeering geen voorschriften geven, dat zou eene overschrijdiug zijn van de re-
verentie, die de onafhankelijke Vertegenwoordiging aan den zelfstandigen raads-
man der Kroon is verschuldigd. Maar evenzeer als de Kamer de zelfstandigheid 
eerbiedigt van de Regeering, evenzeer zal de Regeering te rade gaan met de 
wenken, de wenschen, de vingerwijzingen van de Kamer. Indien nu de Kamer 
een vonnis van insolventie verlangt, derhalve het bestaande recht handhaaft en 
herstelt, dan moest ik mij zeer bedriegen in de beteekenis van dat votum, wan-
neer het niet het eerbiedig verzoek aan de Regeering zou bedoelen: wil toch bij 
uwe invoeringswet de gevolgen van hét vonnis van faillietverklaring voor deu 
persoon van den gefailleerde biunen de nauwst mogelijke greuzen beperken. 

Tracht in uwe invoeringswet het daarheen te leiden dat niet het vonnis van 
faillietverklaring iemands bestaan en toekomst reddeloos doe gaan, on-
verschillig of hij is een rampspoedig doch eerlijk mau, dau wel een gewetenlooze 
speler, zonder schuldigverklariug, zonder onderzoek zelfs. 

Dat is de beteekenis van het votum dat uitgebracht wordt over mijn amende. 
ment: herstel van het vonnis van insolventie in dit artikel; een eerbiedig verzoek 
dat niet het vonnis van faillietverklaring maar het vonnis van, insolventie zij 
het uitgangspunt voor de noodzakelijke hardheid der wet. Om dat eerbiedig ver-
zoek aan de Regeering te kunnen doen, is noodig dat hersteld worde hetgeen 
door de Regeering nit dit artikel is verwijderd; dat derhalve hersteld worde de 
bepaling van ons bestaand recht. 

Nog eene enkele opmerking ten slotte. Schijnbaar behandel ik hier een juridisch 
punt. Dat wordt reeds aangeduid door de woorden: van rechtswege, vonnis van 
insolventie enz. Misschien zijn er wel verblind genoeg om te zeggeu : dat is ju-
risterij. Welnu, zij die aldus denken vergissen zich. 

Het geldt hier eene leemte die ik van den aanvang af heb aangewezen in deze 
overigens deugdelijke afwikkelingswet. Het punt, dat ik aanwees, dat is de al-
gemeene maatschappelijke zijde, waardoor deze wet met het leven, dat vaak een 
lijden is, in aanraking komt. Ik spreek hier van eene zaak waarvan het wel en 
wee van duizenden afhangen kan. Dat is mijn excuus, wanneer ik steeds hetzij 
in dezen, hetzij in een anderen vorm dit doel najaag en najagen zal zoolang ik 
de eer heb hier te staan. 
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De heer HU BER, lid van de Commissie van Voot'bet'eiding: Ik moet nood-
wendig de Kamer rukken uit de hooge sfeer, waarin de geachte afgevaardigde 
uit Amsterdam haar heeft gevoerd. Waarlijk de geachte a,fgevaardigde heeft de 
toelichting van zijn amendement hoog genoeg opgezet; de geheele persoonlijkheid 
van den gefailleerde zou dool' de insolventverklaring ondergaan eene transfor-
matie! 

Wat wil men toch, door het weglaten van het vonnis van insolventverklaring, 
tegenover den gefailleerde achterwege houden? zoo roept hij uit. Door de insol-
ventie, zoo vervolgt hti verder, nu zonder vonnis. wordt eene dwaling geschapen, 
wordt de nationale conscientie gesust. 

Inderdaad, in dien gedachtengang heeft men tot nog toe over dit ontwerp niet 
geredeneerd, en in dien gedachtengang zal ik den geachten voorsteller van het 
amendement ook niet volgen. 

Ik moet integendeel de Kamer terugbrengen op het nuchter terrein van de 
kalme redeneering : dat de insolventie inderdaad niets anders is dan het begin van 
het tweede stadium van het faillissement. 

Het onderzoek wie schuldeischers van den gefailleerde zijn, en uit welke goe-
deren zijn boedel bestaat, is · afgeloopen , en wanneer dan geen akkoord is tot. stand 
gekomen of gehomologeerd, komt de insolventie, en kan de cumtor tot de ver-
effening van den boedel overgaan. Is dit nu zoo verschrikkelijk om daaraan die 
gevolgen te hechten welke de geachte afgevaardigde er aan wil verbinden? 

Zijn die gevolgen voor den persoon· van den gefailleerde werkelijk zoo groot, 
dat men zou kunnen spreken van eene transformatie die de bedoelde persoon zoude 
ondergaan? 

Neen, de transformatie, die de geachte afgevaardigde zich voorstelt, heeft - zoo 
zij al bestaan mocht - plaats door het vonnis van faillietverklal'ing, en gebenrt 
niet door de insolventie. De voorsteller heeft het trouwens zelf aan het slot zijner 
rede moeten erkennen, dat de faillietverklaring zelve de onaangename gevolgen 
heeft. waarvan hij - wel eenigszins overdreven - sprak. Hij heeft dan ook 
later moeten erkennen, dat de faillietverklaring, en deze alleen, naar de Grond-
wet aan den persoon van den gefailleerde politieke rechten ontneemt, omdat het 
hem ontneemt de beschikking over zijne goederen. 

Maar of de insolventie al dan niet plaats heeft bij rechterlijk vonnis, dan wel 
van rechtswege, aan deze zaak doet het hoegenaamd niets af. 

Nu vraag ik: wat wil de geachte voorsteller met zijn amendement; wat heeft 
hij er aan om te bepalen, dat de rechter de insolventie moet uitspreken? 

Eenvoudig niets. Het feit toch spreekt uit zich zelf stellig genoeg. De verificatie 
is afgeloopeu, er is geen akkoord aangeboden of het aangeboden akkoord is ver-
worpen of niet gehomologeerd. Dau is er insolventie. Derhalve het feit dat er 
insolventie aanwezig is, valt dus gemakkelijk genoeg te constateeren, zoodat 
daarvoor toch geen rechterlijk vonnis noodig is! Wat kan de rechter anders doen 
dan het feit constateeren ? 

Waartoe dan hier eene rechterlijke uitspraak verlangd? In het laatste gedeelte 
van zijne rede komt de ge"chte afgevaardigde daaromtrent eenige meerdere hel-
derheid geven. Hij betoogt namelijk dat el' eene invoeringswet zal komen, en dat 
deze voor den persoon des gefailleerden de gevolgen vau het faillissement zal re-
gelen, gelijk deze wet dat regelt voor zijne goederen. Neemt nu de Kamer dat 
amendement aan, dan zoude zij verklaren : wij willen in de invoeringswet niet 
zeer teederlijk voor den persoon des gefailleerden gezorgd hebben. 

Ik stel mij die invoeringswet geheel anders voor. Die wet toch zal, mijns inziens, 
niet beslissen over den persoon van den gefailleerde, maar is eenvoudig bestemd 
tot regeling van het verband tusschen deze wet en de andere wetten van dell 
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Staat. Trouwens het faillissement kan niet anders zijn dan een beslag op het 
geheele vermogen van den gefailleerde; de persoon zelf blijft er geheel buiten. 

N u dus de geachte afgevaardigde heeft vastgesteld, dat de uitvoeringswet de 
gevolgen van het failli ssement voor den persoon van den gefailleerde zal regelen", 
zegt hij: ik verbind aan dit amendement de verklaring - als ware het eene mo-
tie - dat de Tweede Kamer die gevolgen voor den persoon des gefailleerden zoo 
zacht mogelijk wenscht te doen zijn. 

Maar op die wijze kan men ook aan het alleronschuldigste en minst beteeke-
nende amendement allerlei zaken en bedoelingen verbinden. En dan vraag ik of 
er eenig logisch verband bestaat tusschen de verlangde rechterlijke uitspraak en 
het gevoelen dat men de gevolgen van het faillissement voor den persoon des 
gefailleerden zoo zacht mogelijk wenscht te doen zijn. 

Dit r esultaat, dat de geachte afgevaardigde van zijn amendement verwacht, 
moet ik dan ook, namens de commissie, ten sterkste recusseeren. Het gaat toch 
niet aan , in een amendement eene beteehnis te leggen die het inderdaad niet 
heeft , noch door zijne woorden, noch in zij ne logische beteekenis. 

De commissie echter het amendement nemende zooals het luidt, de eisch bevat-
tende dat de insolventverklaring door een rechterlijk vonnis zal worden gecon-
stateerd, kan het niet ondersteunen, en wel in de eerste plaats niet, omdat het 
vonnis van insolventverklaring in werkelijkheid eene geheel noodelooze arbeid is. 

Wat nut toch kan het hebben om, wanneer na afloop der verificatie geen 
akkoord wordt aangenomen , of het aangenomene niet gehomologeerd, en het dus 
zonneklaar blijkt dat de boedel moet worden geliquideerd , dan nog door den 
r echter te laten constateeren , dat de insolventie daar is en de liquidatie moet 
plaats hebben? 

Maar, in de tweede plaats is het voorstel van den geachten afgevaardigde ook 
niet onschadelijk. 

Wij hebben bij de bewerking van deze wet - èn de Staatscommissie , èn de 
Regeering èn de Commissie van Voorbereiding - alles gedaan om de behandeling 
van een faillissement zoo kort mogelijk te doen duren , en zoo weinig mogelijk 
te doen kosten, en de geachte afgevaardigde weet wel, dat zijn amendement, 
aangenomen, aan dien spoed eene niet geringe vertraging geeft. 

W anneer de rechtbank de insolventie moet uitspreken, moet het proces-verbaal 
van de verificatie geheel in optima forma gereed zijn, drie leden van de rechtbank 
moeten elk voor zich daal'van kenni s nemen, daarna bij elkaar komen en eerst 
dan kan het vonnis worden gewezen. In het systeem van het wetsontwerp kan 
onmiddellijk na de verificatie worden overgegaan tot vereffening van den boedel, 
als geen akkoord is tot stand gekomen. In het systeem van den geachten afge-
vaardigde . gaat minstens eene week voorbij na de verificatievergadering vóór de 
curator kennis krijgt van het vonnis van insolven tie en dan eerst kan hij met 
de liquidatie beginnen. Dit is reageeren tegen het systeem van het wetsontwerp. 

Ik wensch te eindigen met t wee vragen aan den voorsteller te doen. 
1 '. Hoe stelt hij zich voor, dat de zaak bij de rechtbank aanhangig gemaakt 

wordt. Zijn amendement is o. i. niet volledig. 
De zaak moet toch bij de rechtbank worden aangebracht. Er moet iemand zijn 

die de beslissing van haar vraagt. Art. 150 r150], dat wij aangenomen hebben 
en dat handelt over de homologatie van het akkoord, bepaalt uitdrukkelijk, dat 
de rechter-commissaris den dag bepaalt, waarop de rechtbauk de homologatie van 
het akkoord zal behandelen. 

Aan het amendement van den geachten afgevaardigde ontbreekt eene dergelijke 
bepaling , eene soortgelijke verwijzing. I k weet wel , dat in de bestaande wet ook 
die aanwijzing ontbreekt, dat dus ook die lacune tegenwoordig bestaat en dat 
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men zich in de praktijk ge.red heeft. Doch nu wij eene nieuwe wet maken is het 
plicht die lacune weg te nemen, die fout te verbeteren. 

Een legale weg moet worden aangewezen , hoe de zaak bij de rechtbank komt. 
En ten tweede merk ik dit op: Het vonnis van insolventie is, naar zijne eigen 

meening, zeer belangrijk. Hoe kan hU dan voorstellen het in deze wet te bren-
gen, zonder aan den gefailleerde het recht van hooger beroep of cassatie te geven? 

Doch ook buiten het antwoord op deze vragen, op de gezegde gronden kan de 
Commissie niet tot aanneming van het amendement. 

Den heer VAN DER KAA Y: Ik stel er groot belang in den geachten VOOl'-
steller van het amendement goed te begrijpen, en ook de Kamer zal dit wel doen. 
Ik veroorloof mij daarom enkele opmerkingen te maken, die nu en dan zullen 
moeten geschieden iu vragenden vorm. Begrijp. ik den geachten afgevaal'digde 
goed, dau mag ik als vaststaand beschouwen: voor den gefailleerde moet het, 
wanneer deze wet in werking komt, volkomen onverschillig zijn of het amende-
ment wordt aangenomen of niet , indien ook niet andere wetten gewijzigd worden . 
Op dit oogenblik zal in de verschrikkelijke gevolgen die ons de geachte afgevaar· 
digde heeft geschilderd, voor den gefailleerde geene verandering komen, of het 
amendement er in staat of niet, indien het wetsontwerp, wet geworden , wordt 
ingevoerd. 

Hij heeft er op gewezen, dat bij of voor de invoering dezer wet andere wetten 
zullen moeten worden gewtjzigd. 

En nu stelt hij zich voor, dat de onaangename gevolgen, die de faillietver-
klaring voor den persoon van den schuldenaar moet hebben, bij de invoerings-
wetten zullen worden verbonden niet aan den failliet- maar aan de insolventver-
klaring. 

Dit is de beteekenis. Wij hadden het alleen nog niet zoo goed begrepen, en 
ook voor mij rees hier en daar een vraagteeken. Doch nu hebben wij op dit punt 
zekerheid. 

Nu echter al dadelijk ' eene opmerking, wat betreft het kiesrecht en de benoem-
baarheid tot lid der Staten-Generaal. Daal'În kan - het is reeds gezegd - geene 
verandering gebracht worden, maar niet op dezen grond, dat wij hier zouden 
moeten vragen: Zijn die gevolgen aan de famiet- of aan de insolventverklaring 
verbonden? Want van geen van beide wordt in de Grondwet gesproken; maar 
wel staat er, dat het kiesrecht verloren gaat en men niet meer benoembaar is 
tot lid der Staten-Generaal, wanneer men heeft verloren: de beschikking of het 
beheer over zijne goederen. Of iemand nu failliet of insolvent wordt verklaard, 
is in dit opzicht onverschillig : het beheer over zijne goederen heeft hij in beide 
gevallen verlol'en. 

Wat · echter andere gevallen betreft, bijv. een kassier, of een voogd, die afge-
zet kan worden, een rechter, die kan worden ontslagen, voor hen kan er belang 
zijn, dat bij de in voerings wet de bestaande wetten zoo gewijzigd worden, dat die 
gevolgen zullen kunnen plaats hebben, niet bij de failliet-, maar bij de insolvent-
verklaring. 

Ik wil gaarne aan den geachten afgevaardigde, aan ieder lid der Kamer, aan 
deze en aan elke volgende Regeering de mogelijkheid laten, die verandering in 
onze wetgeving te brengen, maar nu -- en dit heb ik met groote verbazing ge-
hoord - wenscht de geachte voorsteller, aan zijn amendement deze beteekenis te 
geven, dat men zich nu reeds dóor voor of tegen het amendement te stemmen, 
vóór of tegen een dergelijken belangrijken maatregel zal verklaren. Dit is het 
onmogelijke van ons gevergd. Wanneer de invoeringswet voor ons ligt, zullen 
vele uiteenloopende .gevallen ter sprake komen) en dan zal men moeten oordeel en 
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naar het zeer verschillend gewicht der omstandigheden en na behoorlijk onder-
zoek, of en in welke gevallen men die gevolgen aan de faillietver klaring of aan 
de insolventie wil verbinden. 

De geachte afgevaardigde zegt dat dit zonder aanneming van zijn amendement 
niet mogelijk zal zijn, daar het vonnis van insolventverklaring uit de wet is 
-genomen. Maar . zal er dan geene insolventie meer zijn ? Wanneer het artikel on-
gewtizigd blijft, zal dan niet evenzeer mogelijk zijn wat de geachte voorsteller 
van het amendement verlangt? Men zal bij aanneming daar4lan niet kunuen be-
palen, dat de nadeelige gevolgen voor den belanghebbende zullen ontstaan, indien 
de boedel insolvent wordt verklaard, maar wel indien de boedel "in staat van 
insolventie verkeert", zooals art. 173 van het ontwerp het uitdrukt. Maar dat is 
toch precies hetzelfde; er zal geen vonnis zijn, maar een toestand treedt in. 
Wanneer men niet wil dat een rechter kan worden afgezet, of dat iemand van 
de voogdij kan worden ontzet, wanneer hij in staat van faillissement is verklaard, 
maar eerst wanneer zijn boedel in staat van insolventie verkeert, dan verzet zich 
het artikel, zoo het ongewijzigd wordt aangenomen, daar niet tegen, en is daar-
voor het amendement niet noodig. De staat van insol ventie springt duidelijk genoeg 
in het oog, daarvoor is geen vonnis noodig; dat heeft de geachte voorsteller ook 
niet betoogd. Voor dat doel is alzoo het amendement geheel onnoodig. 

Aanvankelijk achtte ik het van weinig belang, of wij al dan niet het vonnis 
van insolventverklaring zouden behouden; het kon alleen eene luttele vertraging 
en een weinig meer kosten veroorzaken; maar de heer Levy verbindt nu aan de 
aanneming van zijn amendement gevolgen, die het mij onmogelijk maken mij :laar 
voor te verklaren. Hij wenscht dat de aanneming van zijn amendement zal gelden 
als een verzoek aan de Regeering om door wijziging van verschillende . wetten 
ten aanzien van de bestaande onaangename gevolgen voor den schuldenaar te 
verbinden aan de insolventie en los te maken van het faillissement. Wie zou over 
al die uiteenloopende gevallen nu reeds, zonder onderzoek, een oordeel durven 
ui tspreken ? 

Ik betreur het tevens dat de geachte voorsteller in zijue toelichting eene be-
teekenis aan zijn voorstel heeft gegeven waardoor hij eene latere regeling voor 
zich zelven en anderen moeilijk heeft gemaakt. 

Immers heeft hij verklaard, dat het onmogelijk zou wezen bij de invoeringswet 
de schadelijke gevolgen te verbinden aan de insolventie, in plaats van aan de 
faillietverklaring, gelijk tot dusverre het geval is, indien zijn amendement wordt 
verworpen, wat ik niet onwaarschijnlijk acht. Voor zijn latere plannen zou het 
goed zijn, indien hij die verklaring kon terugnemen. 

Het is inderdaad niet in het belang eener latere regeling dit amendement voor 
te stellen met de daaraan gegeven toelichting. Ik zou daarom gaarne zien dat het 
werd teruggenomen, want het bemoeilijkt de verwezenlijking van 's voorstellers 
eigen wenschen - en misschien ook van die van anderen - bij de invoeringswet. 

De heer LEVY: De Vergadering heeft gehoord mijne argumentatie tot toelich-
ting van mijn amendement. De Vergadering heeft tevens gehoord de wijze waarop 
ik ben bestreden door een der geachte leden der Commissie van Voorbereiding en 
door den heer van der Kaay; en nu wensch ik aan de Vergadering deze eenvou-
dige vraag te doen: heeft men aan mijne argumentatie I'echt laten wedervaren, 
of heeft men zijn toevlucht gezocht bti allerlei expediënten, btj kleine middelen, 
bij uitvluchten, in strijd met den regel, dien ik meen dat vooral van toepassing 
behoort te zijn in 's lands raadzaal: "il ne faut pas aborder les grandes questious 
par les petites cötés"? Het antwoord op die vraag meen ik met gerustheid aan 
de Kamer te kunnen overlaten. Wat was in het kort de inhoud van mijne argu-
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mentatie, en tevens de aanbeveling van bet amendement? Het faillissement ver-
valt in twee stadiën. 

Het eerste stadium begiut met bet vonnis van failliet v erklariug en eindigt, 
ook naar het systeem van dit ontwerp, met het aangenomen en gehomologeerd 
akkoord. 

Het tweede stadium begint bij hetgeen in dit ontwerp wordt aangenomen te 
zijn de vereffening des boedels, en hetgeen in werkelijkheid is, en ook bevestigd 
wordt door dit ontwerp, de insolventie van den persoon die failliet is geraakt. 
Dat tweede stadium eindigt zooals het eindigeu kau. 

Nu geschiedt er onrecht; dat is niet tegengesproken; ik constateer dat dit niet 
alleen niet is tegengesproken, maar zelfs eenigermate erkend is door den heer 
van der Kaay, toen hij zeide: de verandering, die gij wenscht, en hierin bestaat 
dat men vastknoopt de gevolgen voor den persoon van den gefailleerde - gevol-
gen die tbans geaccrocheerd zijn aan het vonnis van faillietverklaring ,- niet 
aan het vonnis van de faillietverklaring, maar aan den staat van insolventie 
die verandering is goed, zoo zeide de heer van der Kaay. 

N n geschiedt er onrecht. Gij verheelt u echter dat er onrecbt geschiedt, en 
hoe komt het dat gij u dat verheelt? Doordien in het wetsontwerp en in de 
Toelichting steeds het faillissement wordt bescbouwd als te zijn de executie van 
het vermogen, zoodat de gevolgen van het faillissement voor den persoon des 
gefailleerden op den achtergrond geraken, niet worden behandeld, omtrent welke 
gevolgen wordt verwezen naar andere wetten. 

Wij hebben het gehoord, ik heb het voorgelezen, de Regeering zegt: Niet nn, 
maar in 'andere wetten zal gebandeld worden over de gevolgen van het faillisse-
ment voor den per"oon des gefailleerden. 

Daar nn zou ik niets tegen hebben, bijaldien maar dat faillissement als zooda-
nig niets praej udicieerde ten aanzien van dien persoon. 

Maar dat doet het ontwerp, door alleen te behouden het vonnis van failliet-
ver klaring, niet. 

H et vonnis van faillietver klaring, als zoodanig , treft, vernietigt den persoon. 
Ik heb er op gewezen, met het wetboek in de hand, dat een rechter die fout 
gaat, alzoo ten laste van wien een vonnis van faillietverklaring wordt uitgespro 
ken, dat die rechter, zeg ik, den dag daarop volgend op dien enkelen groud kan 
worden afgezet als een misdadiger. 

Dat zou goed zijn, dat zou te verdedigen wezen, wanneer dat vonnis van fail-
lietverklaring, hetwelk zulke zwaarwichtige gevolgen heeft dat het iemand ver-
nietigen kan, een resultaat ware van het onderzoek naar deze vraag: of de man 
die fout gaat schuld heeft aan zijn faillissemeut. Maar dat onderzoek geschiedt 
niet bij het vonnis van faillietverklaring en kan niet gesebieden ; dat vonnis van 
faillietverklaring zegt objectief alleen: gij bebt opgebouden te betalen, het bemoeit 
zich niet met de vraag of er schuld is, ja of neen, en kan zich daarmede ook 
niet inlaten. 

Datgene nu wat rechtens is voor dien rechter wordt als type van wetgeving 
door de Regeering aanbevolen als te zijn rechtens voor alle comptabele ambtena-
ren, dat wil zeggen dat alle ambtenaren getroffen door het vonnis van failliet-
verklaring, den dag daarna, onafhankelijk van de vraag of zij met hunne schuld-
eischers zullen komen tot een akkoord, onafhankelijk van de vraag wat de inhoud 
van dat akkoord zal zijn, zij het ook dat er 100 pct. aan de schuldeischers worde 
uitbetaald, dat ,zeg ik, die rechter of die ambtenaar in zijn stand wordt vernie-
tigd, uitsluitend en alleen krachtens het vonnis van faillietverklaring, dat niets 
onderzocht. 

Ziedaar nu een staat van zaken, dien ik voorleg aan de Vertegenwoordiging, 
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en nu zeg ik aan die Vertegenwoordiging: laat ons dit onrecht trachten te ver-
helpen. En dat dit een . onrecht is wordt niet betwis t. De heer Rnber had er 
woord voor over. De heer van der Kaay in elk geval heeft dan toch zijne -sym-
pathie betuigd voor eene verandering, die bestemd is om dit onrecht te verhelpen. 

Welnu, ik zeg derhalve tot de Vertegenwoordiging: onwedersprekelijk is, dat 
door deze regeling in de wetten die dit ontwerp omgeven, een onrecht bestaat, 
dat niet weêrsproken is; en ik er bij : laat ons trachten dit onrecht te ver-
helpen. 

Roe moeten wij dit verhelpen? Door aanwijzing van de beide stadiën van het 
faillissement, waarop ik zoo even wees, het stadium waarin men nog kan accor-
deeren, dat geopend wordt door het vonnis van faillietverklaring en het stadium, 
dat geopend wordt door het vonnis van insol v.mtie, ten einde te knnnen vast-
knoopen aan het vonnis van insolventie de gevolgen van het faillissement, thans 
geaccrocheerd aan het vonnis van faillietverklaring. Ten einde die te knnnen 
overbrengen en vastknoopeu aan de insolventie heb ik noodig een terminns a quo, 
eene date certaine, een onwedersprekelijk stuk, eene uitspraak van den rechter, 
waaruit blijkt dat op dit oogenblik ontegenzeggelijk die staat van insolventie is 
aangevangen. Dat heb ik daarvoor noodig. Men zegt: maar dat kan toch behoor-
lijk worden geconstateerd. Ik vraag: hoe kan dat worden geconstateerd naar het 
stelsel van het ontwerp? 

Ik heb reeds meermalen gezegd: naar het stelsel van dit ontwerp, waar sprake 
is van rechtswege, glijdt de schuldenaar in de insolventie. Er is niet aanwijsbaar 
een dictum van den rechter. Waaruit blijkt dat op dat oogenblik, van dezen dag 
af, de ventie begint? Dat komt er wel, wanneer gij het ·vonnis van de in-
sol ventie handhaaft, maar dat is er nu niet. Nu moge het wel resulteeren uit 
het feit, dat er geen akkoord is aangeboden of dat het akkoord niet is aangeno-
men, of dat het akkoord niet is gehomologeerd, maar die feiten worden in het 
stelsel, dat ik de eer had aan te bevelen, samengevat in een vonnis, en onte-
genzeggelijk krijgen die feiten een indiscutabel steunpunt, wanneer de rechter 
heeft gezegd: nu begint de insolventie. Vandaar dat ik zeide: laat ons die beide 
stadiën van het faillissement scheiden, onderscheiden, afscheiden door een vonnis 
van den rechter. Nu zegt men: ja , wanneer gij dat doet, dan geeft gij eene breede 
beteekenis aan dit amendement. Dit was juist mijne bedoeling. 

Mijne bedoeling was om door middel van dit amendement, door middel van 
het in het leven roepen van een rechterlijk dictnm het mogelijk te maken , dat 
wij een onrecht verhelpen dat op dit oogenbJik bestaat en dat anders niet ver-
holpen wordt. Maar zegt men: dan praejudicieert gij hetgeen de Regeering in 
hare invoeringswet bepalen zal. Juist omgekeerd, wanneer men den weg volgt 
dien ik de eer had de Kamer aan te wijzen, dan laat men de vraag open, met 
dien verstande, dat men aan de Regeering het eerbiedig verzoek doet om harer-
zijds, bij het ontwerpen der invoeringswet in overweging te nemen, op welke wijs 
binnen de engst mogelijke grenzen de noodlottige gevolgen kunnen worden be-
perkt van het vonnis van faillietverklaring. Juist door de aanneming van mijn 
amendement laat men de vraag open, terwijl omgekeerd, wauneer nu reeds gezegd 
wordt, dat er van rechtswege insolventie zal zÜn, er geen ander persoonlijk von-
nis zal zijn dan dat der faillietverklaring , en dus de weg is afgesloten tot herstel 
van een onrecht, dat niet betwist wordt en naar mijn bescheiden meening niet 
betwist worden kan. Althans het betreden van dien weg wordt moeilijker , dan 
wanneer het middel wordt aangenomen, dat ik de eer had aan te wijzen. Dit is 
zÓó waar, dat de heer Ruber straks zeide: ja, het faillissement diffameert, daaraan 
kunnen wij niets doen. I s dat zoo? Zouden wij daaraan niets kunnen doen? Is 
het waar dat ieder, die failliet verklaard is, onverschillig of hij een akkoord 
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kan aanbieden, onverschillig of hij zijne crediteuren bevredigen kan, in de ter-
men van misdadiger verkeeren moet, vernietigd worden moet? Kunnen wij dat 
niet verhelpen? Juist, daar is de wondeplek. Om die weg te nemen, dient het amen-
dement. Niet om te praejudicieeren welke de gevolgen zullen zijn voor den betrok-
ken persoon, maar om de vraag open te laten , met dien verstande, dat men in 
overweging geeft om die gevolgen binnen de engst mogelijke grenzen te beperken. 

De heer van der Kaay heeft gesproken van het kiesrecht. 
Dat ik daarover gedacht heb, bewijst reeds hetgeen ik in mijne eerste rede 

heb gezegd. Uit de Gronwet vloeit de in capaciteit voort ten aanzien van de bur-
gerschapsrechten: kiesrecht en verkiesbaarheid. Daaraan kan ik echter niets doen, 
of deze wet zou alleen kunnen worden ingevoerd wanneer de Grondwet op dit 
punt werd herzien. Volgt evenwel daaruit dat men alles moet laten zooals het 
tegenwoordig is? De heer van der Kaay kan dit niet zeggen en heeft het ook 
niet gezegd. 

Welke zijn ten slotte de beide bedenkingen door den heer Huber aangevoerd? 
De eerste bedenking was deze dat het vonnis zoude ztjn nutteloos. Nutteloos? 

Wanneer ik door middel van eene authentieke akte afkomstig van bet orgaan 
van den Staat, dat belast is met de rechtspraak, aanwijzen kan dat aan de in· 
solventie verbonden zijn de persoonlijke gevolgen welke tbans verbonden zijn aan 
het vonnis van faillietverklaring , en welke, alleen het vonnis van faillietverkla-
ring aannemende, daaraan ook moeten verbonden blijven omdat er geen ander 
vonnis is, doe ik dan een nutteloos werk? 

De tweede bedenking was dat het zou zijn schadelijk. Waarom? Omdat er 
eenig tijdverlies en eenige onkosten uit voortvloeien. Ik vraag: wanneer bereikt 
kan worden het doel dat ik beoog, herstel van onrecht, wordt dit dan niet op-
gewogen door dit luttele tijdverlies, die luttele kosten, gevolg van de instand-
houding van het vonnis van insolventie? 

Eindelijk heeft de heer Huber mij deze vragen gedaan: 
Hoe zal de zaak aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank? Op dezelfde 

wijze als dit thans geschiedt. De rechtbank is toch niet zouder voeling met den 
gefailleerde; de rechtbank heeft den rechter-commissaris, deu curator. Wanneer 
men hier in de wet voorschriften ging geven hoe de zaak aanhangig moest wor-
den gemaakt, dan zou dit nutteloos tijd verlies veroorzaken. De rechter weet wat 
er voorafgegaan is: geen akkool·d of wel een akkoord, maar geen homologatie, 
derhalve insolventie. De heer Huber vraagt mij waarom ik geen waarborg van 
beroep of iets dergelijks aan den gefailleerde geef. Omdat die waarborg geheel 
noodeloos zou zijn. Wij hebben hier een feit waarover de rechter te oordeelen 
heeft, het feit dat er geen. akkoord is of wel dat het niet is gehomologeerd. 
Mitsdien heeft de rechter slechts de conclusie te trekken: nu treedt de insolventie 
in. Dat staat in het artikel van de wet, zegt de heer Huber. Zeker, maar in 
deze wet blijft het juist de vraag, de vraag welke door mij aan de Kamer wordt 
voorgelegd, of men zal behouden de gevolgen voor deu persoon, verbonden aan 
liet vonnis van faillietverklaring, de instandhouding dus van het onrecht daaruit 
voortvloeiende. 

Zie, wanneer mijn amendement - dat is de eenige strekking - slechts de 
mogelijkheid opent om daarop terug te komen, doordien men de gevolgen van 
het vonnis van faillietverklaring overbrengt naar bet vonnis van insolventiever-
klaring , dan is de bedoeliug van mijn amendement bereikt. Doch wanneer men 
de insolventie hier instand houdt van rechtswege, dus niet heeft een vast aan-
wijsbaar steunpunt voor de insolventie gelegen in een rechterlijk dictum, dan is 
bemoeilijkt datgene wat ik . voor alles beoog en waar ik voor alles prijs op stel: 
herstel van onrecht ten opzichte van den gefailleerde. 
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De heer VAN KERKWIJK : Dat is geen onrecht. 

De heer SMIDT, Ministe1' van Justitie: Gaarne wil ik erkennen, bij de-ken-
nisneming van dit amendement, in de verte niet te hebben gedacht aan de 
mogelijkheid, dat daaraan zulk eene diepe beteekenis kon of zou worden gehecht, 
als de geachte voorsteller, blijkens zijne toelichting, bedoelde daarin neder te 
leggen. Maar ik kan er tegelijk bijvoegen, dat ik, ook na die toelichting en het 
verdere debat te hebben gehoord, ook nu nog in het amendement niet kan zien 
zoodanige grande q'uestion, als hoedanig de geachtige afgevaardigde uit Amsterdam, 
de heer Levy 1 meende haar te mogen toekennen. 

Integendeel. Ook nu nog moet ik betuigen, dat mijns inziens bij dit amende-
ment van niets anders sprake is dan van de zeer eenvoudige, nuchtere vraag, 
of in het stadium van den faillissementstoestand , waarin niets anders meer mogelijk 
is dan over te gaan tot den staat van insolventie (en daarmede tot vereffening en 
tegeldemaking) of die staat dan vanzelf zal intreden door het bestaan der feiten, 
waaraan niets meer te veranderen is, dan wel of er nog een rechterlijk vonnis 
zal behooren tnsschenbeiden te tred,en, om die feiten te constateeren en als gevolg 
daarvan den staat van insolventie uit te spreken? En dat, terwijl de rechter niet 
in staat of bij machte is eenige andere uitspraak te geven! 

Het betreft hier dns inderdaad niets anders dan het al of niet voorschrijven 
van eene bloote formaliteit, die ten eenenmale ijdel en nutteloos is. 

Niettemin zou de geachte voorsteller kunnen meenen, dat hem onrecht aange-
daan werd, wanneer ik mij bepaalde tot deze enkele woorden: en wil dus gaarne 
trachten mij zoo mogelijk ook nog op zijn standpunt te stellen en van daar uit 
de zaak te bezien. 

Ong-elukkig echter ben ik het met al de door den geachten afgevaardigde uit 
Amsterdam op den voorgrond gezette praemissen ten eenenmale oneens. Begonnen 
en geëindigd is de heer Levy met de stelling, dat hiel' eene belangrijke verande-
ring wordt aangebracht in het bestaande recht. 

Wat dat punt betreft, is er echter geen belangrijk verschil met hetgeen nu 
bestaat, Een vonnis, dat niets beteekent , valt weg; voor 't overige blijft de zaak 
precies gelijk zij is. 

Wanneer echter de geachte afgevaardigde wat verder gezien had en gelet op 
de gevolgen van dit ontwerp, dan zou hij wel een belangrijk verschil in een 
ander opzicht, in zijnen geest, hebben opgemerkt, welke hij voorbijzag of waarop 
hij althans de aandacht niet vestigde. 

Het gevolg, door mij bedoeld, is, dat terwijl, volgens de bestaande wet, voor 
ongeveer 98 percent van de gefailleerden de staat van faillissement altoos blijft 
vOOl,tduren, aan dien volgens hem treurigen en onrechtmatigen toestand door deze 
wet een einde zal worden gemaakt. Volgens dit wetsontwerp toch, hetwelk bui-
tendien eene veel spoediger afdoening verzekert, zal die toestand voor allen, dit 
is voor de 100 percent, ophouden, onmiddellijk, hetzij na een gehomologeerd 
akkoord, hetzij na volledige betaling, hetzij door het verbindend worden der 
slotuitdeelingslijst. Het faillissement - zegt dit wetsontwerp --'- neemt dan een 
einde, en daarmede zullen dan ook vervallen zijn 111 die in capaciteiten , welke de 
geachte afgevaardigde zoozeer schijnt af te keuren, 

De geachte afgevaardigde heeft èn vroeger èn nu opnieuw beweerd , dat door 
dit wetsontwerp onrecht geschiedt, een onrecht, dat, gelijk hij deed klinken, 
niet is tegengesproken, en dat hij daarom als erkend aanneemt. Welk onrecht? 
Dit, dat er gevolgen worden vastgeknoopt aan het faillissement, die, volgens hem, 
eerst behoorden te zijn verbonden aan eene insolventverklaring. 

Is dit nu ook al een belangrijk verschil met het bestaande recht uat door dit 
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wetsontwerp wordt ingevoerd? Dit was toch het uitgangspunt der redeneeriug 
van den geachten spreker. Zoo ja, waar staat de verandering die beweerd wordt? 
Zoo neen, welke grieve kan daaraan dan tegeu dit voorstel worden ontleend? De 
waarheid is dat dit ontwerp daaromtrent niets behelst. In andere wetten, in de 
Grondwet, in de wet op de rechterlijke organisatie, in het Wetboek van Koop-
handel, in het Burgerltik Wetboek zijn gevolgen aan den staat van 
faillissement en van kennelijk onvermogen, maar het is mij niet bekend dat in 
een onzer wetten een bijzonder gevolg verbonden is aan den staat van iusolventie. 
In dit opzicht zal de toestand dus dezelfde blijven als hij thans is, en brengt 
dit wetsontwerp geene verandering teweeg. 

Verliest de geachte afgevaardigde in zijne redeneering nu niet eene belangrijke 
zaak uit het oog? Wat maken wij hier? Eene herziening van art. 80 der Grond-
wet, van art. 11 van de Rechterlijke Organisatie, van art. 437 Burgerlijk Wet-
boek, van art. 75 van het Wetboek van Koophandel enz.? In geenen deele. Er 
wordt alleen voorgesteld eene nieuwe regeling van den staat van faillissement en 
van kennelijk onvermogen, ter herziening van de betrekkelijke Titels van de 
Wetboeken van Burgerlijke Rechtsvordering en Koophandel. Nu kunnen andere 
wetten daarmede voor zooveel noodig in verband gebracht worden, maar deze 
betreffen niet de faillissementsregeling , waarmede wij thans uitsluitend te doen 
hebben. Wanneer de geachte afgevaardigde nu, bepalingen in andere wetten af-
keurende, zegt, dat ten gevolge van het laten vervallen van het vonnis van 
insolventie onrecht geschiedt, dan staat - gelijk ook door den geachten afge· 
vaardigde 'uit Zierikzee bij interruptie werd gedaan - mijne pertinente ontkenning ' 
daartegenover. De faillietverklaring toch - of er insolventie volgt of niet, of er 
een vonnis van insolventie komt of niet - behoudt precies dezelfde gevolgen die 
zij nu heeft. En uit dien hoofde kan er geen rechtmatige grief tegen dit ontwerp 
bestaan. 

Volgens den geachten afgevaardigde zou de Regeering in het Verslag hebben 
gezegd, dat ten gevolge van deze wet in andere wetten zal gehandeld worden 
over de speciale gevolgen van den staat van faillissement voor andere onderwerpen. 
Maar dit is onjuist. Eene invoeringswet is daartoe niet bestemd. Dat werd dan 
ook door de Regeering niet geantwoord. Op bladz. 14 van het Verslag - waar-
naar de geachte afgevaardigde telkens verwees - werd alleen ingestemd met de 
meening, dat het vaststellen der vereischten voor voogd, curator enz. niet in 
deze wet behoort, daar deze wet alleen behandelt de gevolgen van het faillisse-
ment met betrekking .tot het vermogensrecht van den gefailleerde. Dit is eene 
juiste onderscheiding. Voor eene goede behandeling van zaken moet men haar 
volgen. Elke zaak moet, in haar eigen verband, worden beoordeeld en beslist. 

In den regel kan wel het stilzwijgen bewaard worden over al datgene wat hier 
gesproken wordt, waaromtrent men mag vermoeden, dat de Vergadering zelve de 
juistheid of onjuistheid daarvan wel dadelijk zal inzien. Daaraan schrijf ik het 
ook toe, dat de beide geachte sprekers uit Dokkum en uit Alkmaar menig aangeroerd 
punt hebben laten liggen. En ik zal dit voorbeeld ook volgen, behalve met be-
trekking tot hetgeeu gezegd en luide en bij herhaling herhaald werd tot karak-
teriseering dezer wet. Daarover te zwijgen is gevaarlijk, omdat buiten deze ver-
gadering zulk eene bewering dan wel eens stilzwijgend, zonder onderzoek, als 
juist wordt aangenomen. 

De geachte afgevaardigde heeft o. a., naast de verkondiging dat er onrecht ge-
schiedt, even onjuist het schel doen klinken, dat dit ontwerp zou bevatten de 
scherpste wet op het faillissement, die in Europa bestaat en dan ook zelfs de 
vernietiging van den persoon des gefailleerden ten gevolge heeft. 

Het één is evenmin juist als het ander. 
15 
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De scherpste wet die in Enropa bestaat ! Het lijkt er niets naar. In allen 
gevalIe : elk bewijs ontbreekt en zij is althans vrij wat zachter dan de nn bestaande 
wet. Brengt nn het gemis van een vonnis van insolventie daarin eenige veran-
dering? Geene enkele. Dat de gevolgen van dat gemis nu niet zoo verschrikkelijk 
zijn , dat daaromtrent de nationale conscientie zou moeten worden gesnst, daar-
omtrent had de geachte afgevaardigde, zoozeer met vreemde wetgevingen bekend, 
knnnen en moeten te rade gaan met de ondervinding in Duitschland. Wanneer 
dit een kenmerk is van scherpte, dat "van rechtswege" insolventie plaats heeft, 
dan is de vraag geoorloofd: heeft iemand ooit gehoord, dat in Duitschland, waar 
volgens de Concursordnung insolventverklaring ook niet bekend is , hierdoor de 
nationale conscientie was geschokt? 

Men neme daarnevens een ander groot rij k, in den regel nn niet zoozeer in 
goede overeenstemming met Duitschland. Ook in Frankrijk heeft men geen vonnis 
van insolventverklaring. Zonder eenig nadeel. Hoe kan het dan mogelijk zijn dat 
hier de nationale conscientie door het laten vervallen eener ijdele formaliteit zou 
worden aangedaan, zoodat de Vergadering als 't ware moet worden bezworen op 
dit punt pal te staan? 

Maar ik moet toegeven, de geachte afgevaardigde heeft zich niet alleen tot 
algemeenheden bepaald. Hij heeft een paar bijzonderheden aangeroerd en wel met 
nadrnk, doch niet heel COlTeet. Hij heeft gewezen, tot bewijs voor zijne stelling 
omtrent de vernietiging des persoons, als gevolg van dit wetsontwerp, op art. 11 
van de wet op de rechterlijke organisatie. De rechter, zooals hij het uitgedrukt 
heeft en later nog herhaald, wordt afgezet als een misdadiger, wanneer hij in 
staat van faillissement of van kennelijk onvermogen geraakt. 

Eene sterke nitdrukking ! Voor den indruk, dien dergelijk gezegde ook bniten 
de vergadering maakt , waar niet altijd de bepalingen der wet. daarbij worden 
opgeslagen, moet ik er iets van zeggen. En dan zij herinnerd, dat genoemde 
bepaling van de rechterlijke organisatie niet geheel dateert van 1838, maar dat 
zij ' is gewijzigd in 1877. In art. 11 nu is eene afzetting niet imperatief bepaald, 
maar alleen: 

"De leden der regterlijke magt , die voor hun leven of voor een bepaalden tijd 
zijn benoemd, kunnen door den Hoogen Raad, bij een met redenen omkleed arrest, 
nit hnn ambt worden ontzet; 

,,2°. wanneer zij verklaard zijn in staat van faillissement of kennelijk onver-
mogen, of wegens schulden zijn gegijzeld." 

Het is facnltatief gelaten ter beslissing van den Hoogen Raad, die elk geval 
in concreto beoordeelt. En kan hier nn sprake zijn van de qualificatie van mis-
dadiger? 

Hetzelfde artikel bepaalt ook dat een rechter die zijne verplichting niet nakomt 
om het hem aangewezen vast en voortdurend verblijf t e houden, door den Hoogen 
Raad nit zijn ambt kan worden ontzet. Als dit nn al eens mocht geschieden, is 
dat dan ook afzetten als een misdadiger? En wil de geachte spreker dan niet 
meer eene verwijdering, indien het pnbliek belang dit eischt? 

De wenschen, in dit opzicht, worden zeer tegenstrijdig. Zeer tot mijn leedwe-
zen heb ik door den geachten afgevaardigde uit Sliedrecht, in de zitting van 20 
April Il., op een voor mijn gevoel en voor de waardigheid der rechterlijke macht 
onverkwikkelijke wijze, aan de Vergadering als schrikbeeld zien voorhonden eene 
rechtbank met drie failliete rechters. Wanneer ik nu den geachten afgevaardigde 
uit Amsterdam wel begrijp - die van een faillissement geene gevolgen voor den 
rechter schijnt te willen - dan zou deze geene wetsbepaling wenschen, die eene 
aldus samengestelde rechtbank kon verhinderen, Maar, hoe dit zij, in elk geval 
heeft deze wet niets te maken met de door den heer Levy afgekeurde bepalingen 
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van andet'e wetten. Laten wij ons houden bij het onderwerp dat we voor ons 
hebben en ons thans niet vermoeien met het vaststellen van de vereischten van 
een rechter. Laten wij Qns nu niet in met hetgeen het Wetboek vau Koopjlandel 
bepaalt omtrent een kassier, of het Burgerlijk Wetboek aangaande een voogd of 
een curator. Dit zijn alle onderwerpen, vreemd aan dit wetsontwerp. Wij hebben 
ons nu te bepalen tot de regeling van het faillissement, als vermogensexecutie. 
Kan de geachte afgevaardigde zich met het voorgedragen stelsel als zoodanig niet 
vereenigen , het zij zoo. Maar ook in dat geval, is er geen , reden de bepalingen 
van andere wetten en wetboeken te verwarren met de strekking van dit wets-
ontwerp. 

Nog één woord. Wanneer het vonnis van insolventie nu ook al weder in dit 
ontwerp terugkeerde, wat heeft dit uit te staan met al hetgeen de heer Levy 
besprak en wat zou er dan gewonnen zijn tot keering van al het onrecht, dat die 
geachte afgevaardigde overal bespeurt? 

Die spreker zeide wel: laat ons toch het onrecht trachten te verhelpen, door 
de beide stadiums van het faillissement scherp aan te wijzeu, te onderscheiden en 
af te scheiden. In welk opzicht zal er dan voor dat doel iets verricht zijn? Zal 
het vonnis van ' insolventie aantoonen dat de insolvente een oneerlijke ,debiteur 
óf een roekelooze speler is? Terwijl hij die een akkoord weet te sluiten een eer-
lijke schuldenaar zou zijn? Wij weten allen wel beter. Uit dat oogpunt blijft de 
gansche zaak gelijk ze is. Het doel door den heer Levy beoogd wordt in geen 
enkel opzicht er door bereikt. Ieder, eenigszins door ondervinding met faillieten 
bekend, weet, dat men de eerlijken niet uitsluitend moet zoeken onder hen die 
een akkoord weten te sluiten, noch de oneerlijken bij hen wier boedel insolvent 
werd verklaard. 

En dan nog , wanneer bij de eventueele behandeling van eenig ander wetsont-
werp de geachte spreker mocht ' meenen, dat aan den staat van insolventie een 
speciaal gevolg moet worden verbonden en niet aan den staat van faillissement, 
daartoe heeft hij dan nog alle gelegenheid. Een vonnis van insolventie is daartoe 
immers niet noodig. Hij heeft dit wel ontkend door te beweren dat de dag waarop 
de insolventie aanvangt, dan niet vast zou staan. Maar dit is niet juist. Ret feit 
waaraan de staat van insolventie van rechtswege zal verbonden zijn staat vast 
met den bepaalden datum daarvan. Of moet en kan elke gebeurtenis alléén gecon-
stateerd worden bij een vonnis? Staat bijv. de datum van eene geboorte, niette-
genstaande er bij den burgerlijken stand eene akte is, niet vast, indien geen 
vonnis haar constateert? Hier is het niet anders. Wanneer een aangeboden akkoord 
niet aangenomen wordt, is daarvan een bepaalde dag die uit het proces-verbaal 
blijkt. Wordt het akkoord niet gehomologeerd, dan blijkt de datum uit de be-
schikking der rechtbank. Wanneer geen akkoord werd aangeboden, gaat de insol-
ventie in op den dag van den afloop der verificatie. Twijfel of onzekerheid kan 
er dus in geen geval zijn. 

Maar hiermede meen ik thans genoeg te hebben gezegd over enkele der groote 
punten, die de geachte spreker als zoodanig ter sprake heeft gebracht. 

De heer LEVY: Ik zal slechts twee opmerkingen opnemen van hetgeen wij 
gehoord hebben van den Minister .. De Minister zeide namelijk: ik ontken dat er 
onrecht geschiedt. Waarom ontkent de Minister dat? 

Het eenig motief dat hij daarvoor aanvoert, is dat het wetsontwerp op de 
faillietverklaring geene wijziging in het bestaande recht brengt. Is dat nu een 
voldoende steun voor 's Ministers stelling? Is dan het bestaande recht heilig? 
Mogen wij daaraan niet raken op een oogenblik, dat wij de gansche materie van 
het faillissement onder de oogen zien? Sluit die conclusie op de praemisse? Ik 



!!28 Art. 173. DE BOEDEL VERKEERT VAN RECHTSWEGE 

heb niet gezegd, dat dit wetsontwerp onrecht in het leven roept, maar dat het 
onrecht bestendigt en uitbreidt. Dit laatste gsschiedt door het feit, dat het wets-
ontwerp onder den kring van faillieten trekt ook niet-kooplieden, personen die 
naar het bestaande recht niet kunnen worden failliet verklaard; personen, die 
thans in staat van kennelijk onvermogen moeten worden verklaard. 

En komt men in staat van dat kennelijk onvermogen op dezelfde wijze als men 
naar dit ontwerp zou komen iu staat van faillissement? Volstrekt niet. Men 
heeft alleen te vergelijken de voorwaarden, die in art. 882 en 883 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering gesteld worden voor het komen in staat van ken-
nelijk onvermogen met de voorwaarden, die hier gesteld worden voor het komen 
in staat van faillissement. 

Ik zeide herhaaldelijk, dit wetsontwerp bestendigt een bestaand onrecht en 
breidt het uit. Dus men kan mij niet antwoorden: ik ontken dat het onrecht 
bestaat, dan moet gij eerst bewijzen dat het bestaande recht geen onrecht is. 

Nu is de Minister mij hard gevallen, omdat ik een voorbeeld nemende, wees 
op den rechter, die ongelukkiglijk komt in staat van faillissement. 

Wat gebeurt er met dien rechter? 
Ik zeide, die rechter kan worden afgezet als een misdadiger. 
Daarover is de Minister mij hard gevallen. Maar de Minister, voorlezende 

hetgeen staat in art. 11 Rechterlijke Organisatie, heeft juist niet voorgelezen de 
woorden, die voorkomen sub 10 en 20 van dat artikel, waarin wordt gezegd, dat 
de rechter kan worden afgezet wanneer hij wegens misdrijf tot gevangenisstraf of 
hechtenis is veroordeeld, en wanneer hij verklaard is in staat van faillissement. 
Heb ik dan ongelijk, wanneer ik zeg, dat in dat artikel zelf het faillissement op 
ééne lijn gesteld wordt met het plegen van een misdrijf, en heb ik dan onrecht 
wanneer ik vraag: is het enkele feit dat iemand komt in staat van faillissement 
voldoende om die uitspraak te wettigen, dat behoort te worden gesteld op ééne 
lijn met iemand, die een misdrijf begaat; kan het niet zijn, nu gij in uw ontwerp 
het faillissement uitbreidt tot personen, die geen kooplieden zijn, dat zij onge-
lukkiglijk zijn gekomen in dien staat, en gij derhalve niet het recht hebt om 
over hen den staf te breken? 

Nu zegt de Minister: er staat kan. Dat weet ik wel, want waarlijk het is niet 
heden voor het dat ik dit artikel lees. Maar is dat dan op zich zelf recht-
matig, dat gij die mogelijkheid opent dat iemand den dag na de faillietverklaring 
op grond van die faillietverklaring wordt ontzet, dus vernietigd? 

De Minister zegt wel, er staat in de wet kan, maar op pag. 71 van het ver-
slag van de . Commissie van Voorbereiding lzie op art. 57, dl. I bI. 472], wordt 
het woordje kan niet gebruikt, daar geeft de Regeering den Raad om voor alle 
comptabele ambtenaren · als voorbeeld tel' navolging aan te nemen art. 11 van de 
Rechterlijke Organisatie, en om aan het enkele feit van faillietverklaring te ver-
binden die vernietiging waarover ik klaag. Daar wordt niet gesproken van kan. 
Kan dat alles worden goed gemaakt door een beroep op het bestaande recht, of 
rust niet op de Regeering, die zoodanig beroep doet de plicht om alsdan te be-
wijzen dat dit recht rechtmatig is, hetgeen ik ontken? 

Bij herhaling heb ik gezegd - en dit was de tweede opmerking die de Minis-
ter maakte - dat deze wet de scherpste is van Europa. 

Ik handhaaf die uitspraak omdat overal in Europa de faillietenwetten , speciaal 
voor den ongelukkigen, maar eerlijken debiteur, vergezeld zijn van andere wet-
ten, onder andere benamingen. In Engéland heeft men de Bankruptcyact, met 
zijn voorafgaand stadium ; in Frankrijk de liquidation judiciaire; in Griekenland, 
Portugal, Zwitserland, overal elders heeft men een instituut, · dat de scherpe 
faillietenwet verzacht. 
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Hier heb ben wij dat niet; daarom zeide ik dat deze wet als zoodanig de scherp· 
ste van gansch Europa is. 

De Minister zeide: laat ons nu niets bepalen omtrent hetgeen moet voorkomen 
in die verschillende wetten, die van het faillissement spreken. 

Maar mag ik er met aandrang de aandacht op vestigen dat dit juist is wat ik 
wil. Laat ons nn niets bepalen, laat ons nn niets praejudicieeren! Laat ons de. 
mogelijkheid openen om bij de invoeringswet of bij andere wetten, die de Regee-
ring op het oog heeft de gevolgen, welke thans vastgeknoopt zijn aan de failliet-
verklaring, te binden aan het vonnis van insolventie. 

De Minister vraagt: hebt gij daarvoor een vonnis noodig? Dat kan blijken nit 
een feit. . 

Wanneer dat het verschil is en er niets meer achter zit, dan vraag ik of dat 
der moeite waard is om zoodanig krachtig verzet te wekken, als thans geschiedt? 

Het feit van de insolventie blijkt zonneklaar nit het vonnis; dat spreekt van 
zelf, ·men heeft dat vonnis eenvoudig voor zich te nemen. Laat ons nu aannemen 
dat de Regeering de vraag, die ik te berde bracht, niet praejudicieeren wil, 
schaadt dat vonnis dan zoo sterk? 

Wanneer het waarlijk in de bedoeling der Regeering ligt om deze vraag open 
te houden, en derhalve de invoeringswet zóó te maken dat de gevolgen van het 
vonnis van de faillietverklaring binnen de engst mogelijke grenzen beperkt 
worden, dat waarlijk zooveel mogelijk naar de insolventie overgebracht wordt, 
wat thans vast zit aan de faillietverklaring waarom opponeert gij u dan zoo sterk 
tegen dat vonnis? 

Zijn er znlke schrikkelijke nadeelen aan dat vonnis verbonden? Mijne be-
doeling is juist om deze vraag niet te praejudicieeren, maar om eene akte in het 
leven te roepen, waaruit zonneklaar blijkt dat er insolventie is en blijkt dat bet 
faillissement in zijne twee stadia wordt onderscbeiden door een rechterlijk dictum. 

De Minister zegt: bij tal van handelingen zoudt gij dan den rechter kunnen 
inroepen, bijv. bij geboorten. 

Ik antwoord: wanneer gij carricaturen . maakt, levert gij geene argumenten; 
de rechter moet zich voortdurend bemoeien met het faillissement. Hetfaillissement 
staat bij voortduring onder 's rechters toezicht. 

De rechter heeft een gedelegeerde, den rechter-commissaris. Deze is de man, 
die voortdnrend toeziet dat geen stap gedaan wordt in strijd met de bepalingen 
der wet. 

Welnn, wanneer wij dan eene zoo gewichtige juridische verandering zien ge-
benren als gelegen is in de insolventie, is het dan zoo erg vreemd dat men dan 
denzelfden rechtel' die steeds met het faillissement te maken heeft, uitspraak laat 
doen omtrent die insolventie? 

Wanneer derhalve dat vonnis, gelijk ik uit de redeneering van den Minister 
meen te mogen opmaken, overbodig is, dan vraag ik, welke zwaarwichtige be-
denkingen bestaan er tegen? 

Dan althans is er een rechterlijk dictum, waardoor de zaak vaststltat. Indien 
het de Regeering ernst is en zij zich bezig heeft gehonden met de overweging der 
vraag die ik de eer had haar voor te leggen, dan kan bij het invoeren van de 
wet znlk een maatregel nnttig en noodig ztjn om het onrecht dat nu reeds bestaat 
te verhelpen en daarvoor in de plaats te stellen datgene wat ik meen dat is 
overeenkomstig de beginselen van ons recht: geen schuldigverklaring zonder on-
derzoek. 

De heer SMIDT, Ministe,' van Justitie: Door de nu gehoudene rede van del! 
geachten spreker ben ik wel eenigszins bevreàigd. 
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Als grond voor zijn oordeel over deze wet, als de scherpste in Europa , voerde 
hij nu aan dat hierin geene bepalingen worden voorgedragen, om faillissementen 
te voorkomen. Dus met andere woorden : omdat er geen wet bestaat in den geest 
van het door den geachten spreker gedane voorstel, waarin de Vergadering niet 
heeft willen treden . 

Maar ook in vele andere wetgevingen van Europa komen daartoe strekkende 
bepalingen niet voor. 

Bovendien, de geachte spreker is in de gelegenheid een voorstel te doen ten 
einde in dat euvel te voorzien. Deze wet hin dert hem daarin niet. In ieder geval 
constateer ik dat dit geen bezwaar is tegen den inhoud van dit wetsontwerp. 

In de tweede plaats heb ik thans van deu geachteu spreker eene duidelijke 
verklaring mogen vernemen omtrent hetgeen hij verstaat onder · het onrecht waar-
van hij herhaaldelijk sprak. 

Dat onrecht, erkent hij nu, .wordt door deze wet niet geschapen, maar besten-
digd en uitgebreid. 

En welk onrecht dan? Niet één gelegen in den inhoud van deze wetsvoordracht, 
maar voortvloeiende uit andere wetten. 

Maar die andere wetten zijn thans niet aau de orde en de Regeering had alsnu 
geen aanleiding daaromtrent voorstellen te doen. Doch gaat het aan dit wetsont-
werp af te keuren en daaraan de qualificatie "onrecht" toe te kennen wan-
neer men meent dat andere wetten, dat art. 11 der rechterlijke organisatie en 
art. 75 van het Wetboek van Koophandel op zich zelve onjuiste of verkeerde 
bepalingen behelzen die een vermeend onrecht kunnen teweegbrengen? 

Ik constateer dan ook met genoegen dat de aangevoerde grief andere wetten 
geldt, maar daaruit volgt dan ook logisch, dat dit wetsontwerp daardoor onaan-
get(tst wordt gelaten. 

Maar nu zou de tegen andere wetten bij den geachten spreker bestaande grief 
door dit wetsontwerp worden uitgebreid! Die uitbreiding berust echter slechts op 
één woord. Het eenig onderscheid zal daarin bestaan, dat de niet-koopman die 
thans in staat van kennelijk onvermogen wordt verklaard I onder de nieuwe wet 
in staat van faillissement zal verkeeren, zooals dat trouwens ook in andere landen 
het geval is. Maar ·de gevolgen zullen dezelfde blijven. Zoowel art. 11 der rech-
terlijke organisatie als de bepaliugen van het Burgerlijk Wetboek omtrent voogdij 
en curateele treffen gelijkelijk hem die in staat van kennelijk onvermogen en hem 
die failliet is verklaard. 

Het amendement van den heer Levy wordt in stemming gebracht en met 58 
tegen 7 stemmen verworpen. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Vele leden betreurden het, dat 

het vonnis van insolventverklaring 
niet in het artikel was teruggebracht. 
De kosten ,van het vonnis zullen 
zeer luttel zijn en daaraan kon 
moeilijk een argument ontleend 
worden voor de afschaffing. 

Een vonnis geeft een datum, die 
gemakkelijk is na te gaan. Dat von-
nis had een vast punt kunnen uit-
maken, waarnaar men zich later 
had kunnen richten, wanneer men 

Antwoord der Regeering. 
De vraag, of het vonnis van in-

solventverklaring in het ontwerp 
moest worden teruggebracht, heeft 
naar aanleiding van een daartoe 

amendement bij de he-
raa<\slagingen in de Tweede Kamer 
een onderwerp van gezette over-
weging uitgemaakt. De ondergetee-
kende had · toen de eer zij ne beden-
kingen mede te deelen. 

De kosten van een vonnis van 
insolventverklahng mogen niet vele 
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bijv. bij de te rade 
werd sommige capitis diminutieve 
gevolgen van het faillissement, bijv. 
verlies van eerst te ver-
binden aan den staat van insolvent.ie, 
een staat welks juiste begin, hoewel 
van rechtswege geboren, thans ee-
nigszins zwevend is. 

Hoe is het met den 'staat van 
insolventie, werd gevraagd, in het 
geval van art. 167 'I Vgl. art. 170. 

zijn, dit neemt niet weg dat het in 
een ontwerp, dat er naaI streeft 
onnoodige formaliteiten en kosten 
te vermijden, niet behoort te wor-
den opgenomen. Ook bij gemis van 
een vonnis van insolventie zal steeds 
de dag, waarop de insolventie aan-
vangt, vast staan, omdat het feit, 
waaraan de staat van insolventie 
zal verbonden zijn met den bepaal-
den datum daarvan vaststaat. In het 
genl van art. 167 vangt de insol-
ventie aan op den dag van het von-
nis, houdende ontbinding van het 
akkoord en bevel tot heropening 
van het faillissement. Zie art. 170 
en art. 4, derde lid. 

Artikel 174. 
De goederen worden in het openbaar of met toestemming van 

den rechter-commissaris ondershands verkocht. 

o. R. o. Art. 174 (174) = art. 174 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 174. De formaliteiten, door den curator in acht te nemen bij nen 

verkoop van de goederen tot den faillieten boedel behoore.nde, worden 
door dit artikel vereenvoudigd. Aanwijzing van den ambtenaar, door wien 
de openbare verkoop zal plaats hebben, door den rechter-commissaris, 
zooals de artikelen 853 en 857 Wetboek van Koophandel ven, 
mag geheel onnoodig heeten; de bedoelde bepaling is dus 
De onderhandsche verkoop van onroerend goed wordt toegelaten, terwij I 
voor onderhandsehen verkoop in 't algemeen alleen toestemming van den 
rechter-commissaris noodig zal zijn. Eene beslissing van de rechtbank 
omtrent dergel,jke administratieve handelingen brengt slechts onnoodigen 
omslag, en kosten mede , en is te noodig, daar de 
rechtbank toch geene andere gegevens heeft om haar oordeel op te ves-
tigen en naar te beslissen; dan het rapport van den rechter-commissaris 
en de toelichting van den curator. Daar verwacht mag worden dat de 
rechter-commissaris niet lichtvaardig toestemming zal geven tot onder-
handséhen verkoop is evenzeer het bezwarend vereischte van eene taxatie 
door deskundigen weggelaten. Ingevolge het slot van artikel 78 L 78] zal 
de commissie uit de schuldeischers moeten worden gehoord. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 174. Ten aanzien van den 

onderhandsehen verkoop van on-
roerend goed, die hier wordt toe-
gelaten, zij het den Raad vergund 
te naar hetgeen door hem 
bij de artt. 58 en 101 [58 en 1011 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 

Art. 174. De reeds bij de artt. 58 
en 101 L 58 en 101] door den Raad 
van State gemaakte opmerking, dat 
het over het algemeen niet wen-
schelijk zou zijn, den onderhand-
sehen verkoop van vast goed toe 
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is opgemerkt. 
Over het algemeen acht hij het 

niet wenschelijk , dat onderhand-
sche verkoop van vast goed worde 
toegelaten. 

Wat den tweeden volzin van dit 
artikel betreft, is het naar het oor-
deel van den Raad van State in 
strijd met het adviseerend karakter 
der commissie uit de schuldeischers, 
dat door haar in dezen eene mach-
tiging wordt verleend en de wijze 
van verkoop wordt bepaald. 

te laten, wordt hier herhaald. Daar 
den ondergeteekende daartoe strek-
kende gronden onbekend zijn, het 
hem integendeel toeschijnt dat de 
mogelijkheid van onderhandschen 
verkoop wenschelijk , immers in het 
belang va n den boedel is, meent 
hij bij de voorgestelde regeling te 
moeten blijven volharden. De tweede 

. volzin van het artikel is op grond 
van 's Raads bedenking weggelaten. 

De commissie uit de schuldei-
schers zal ingevolge art. 78 [78J 
i. f. gehoord moeten worden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
ATt. 174. De bedoeling van het laatste gedeelte van het artikel is, om, 

in enkele gevallen, de kosten van een openbaren verkoop te besparen. 
Velen waren echter van oordeel, dat hier den rechter-commissaris eene 
te groote vrijheid is toegekend. 

Onderhandsche verkoop kan zeer gewenscht zijn voor ter beurze 
verhandelbare goederen en zelfs voor andere. Kan er gegronde vrees 
zijn, dat de rechter-commissaris van de hem gegeven vrijheid misbruik 
zal maken? 

G. O. art. 174 = art. 174 der wet. 

Artikel 175. 
Over alle niet spoedig of iri het geheel niet voor vereffening 

vatbare baten beschikt de curator op de wijze door den rechter-
commissaris goed te keuren. 

Voor zoo veel dit in het belang is van den boedel, brengt de 
curator de goederen, waarop schuldeischers recht van terughou-
ding uitoefenen, door voldoening der vorderingen, waaraan dit 
recht is verbonden, in den boedel terug. 

O. R. O. Art. 175 (175). Over alle niet spoedig of in het geheel niet 
voor vereffening vatbare baten beschikt de curator op de 
door de commissie uit de schuldeischers aan te geven of, zoo die 
er niet is, door den rechter-commissaris goed te keuren. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 175. Den curator behoort, behoudens de goedkeuring van de 

commissie uit de schuldeischers of van den rechter-commissaris, eenige 
vrijheid gelaten te worden in de wijze van vereffening. Men denke bijv. 
aan litigieuse, twijfelachtige of oninbare vorderingen, aan incourante of 
moeilijk te realiseeren artikelen en dergelijke. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 175. »'ooor de commissie uit de schuldeischers aan te geven". Is, 

vroeg men, bij dit voorschrift het adviseerend karakter dier commissie 
niet uit het oog verloren? 

De bedenking is juist. Het artikel is ook niet geheel overeenkomstig 
hetgeen daarvan in de Memorie van Toelichting is gezegd. De woor-
den »door de commissie uit de schuldeischers aan t.e geven) of zoo 
die er niet is", worden weggelaten. 

Zoo er eene commissie uit de schuldeischers is, moet deze immers 
vooraf reeds gehoord worden, krachtens art. 78 [781-

Over het bij dit artikel bijgevoegde tweede lid, zie het aangetee-
kende bij art. 180 [1801-

G. O. art. 175 = art. 175 der wet. 

Artikel 176. 
De artikelen 98 en 100 houden op van toepassing te zijn als 

de vereftening des boedels overeenkomstig artikel 173 is be-
gonnen. 

O. R. O. Art. 176 (176) = art. 176 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 176. Alimentatie van den gefailleerde en voortzetting der affaire 

komen na de insolventie niet meer te pas. Het status quo is dan geëin-
digd, om voor oe definitieve executie plaats te maken. Ook vergete men 
niet, dat de bepaling van artikel 21 t21] nO. 2 den gefailleerde in staat 
stelt in zijn eigen onderhoud te voorzien. 

G. o. art. 176 = art. 176 der wet. 

Artikel 177. 
De curator kan ten behoeve der vereffening van de diensten 

des gefailleerden gebruik maken., tegen eene door den rechter-
commissaris vast te stellen vergoeding. c 

O. R. O. Art. 177 (177) = art. 177 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 177. Het verbod om den gefailleerde nog langer onderstand uit 

den boedel te verleenen, belet den curator niet gebruik te maken van 
zijne diensten en hem uit dien hoofde een zeker loon te betalen. Om 
allen twijfel te dezen opzichte weg te nemen scheen eene uitdrukkelijke 
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wetsbepaling gewenscht. De rechter-commisRaris heeft te waken tegen al 
te groote toegeeflijkheid of te groot medelijden van den curator; 

Advies van den Raad van State. 
Art. 177. Dat de commissie uit de 

schuldeischers de vergoeàmg, den 
gefailleerde voor zijne diensten toe 
te kennen, vaststelIe , strookt even-
min met den adviseerenden aard 
dier commissie, als de bevoegdheid 
haar in art. 100 L 100] van het 
ontwerp toegekend. 

Evenals in het daar bedoelde ge-
val meent de Raad, dat de com-
missie hier alleen behoort te wor-
den gehoord. 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
A/·t. 177. Ook met de hier door 

den Raad van State voorgestelde 
wijziging kan de ondergeteekende 
zich vereenigen. Dat de commissie 
uit de crediteuren moet worden 
gehoord , volgt uit de aanhaling 
van dit artikel in artikel 78 [78]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 177. Tegen deze bepaling bestond bij sommigen bezwaar, als lei-

dende tot voortzetting van de alimentatie des schuldenaars en kunnende 
strekken ten nadeele des boedels. Met het oog op art. 21 [211, 3°. werd 
bovendien gevraagd, of de rechter-commissaris ook de bevoegdheid heeft, 
een gedeelte voor den boedel in te houden. 

In den rechter-commissaris en den curator mag zoo veel vertrouwen 
worden gesteld, dat hun de bevoegdheid, in dit artikel omschreven, 
kan worden toegekend, zonder vrees, dat zij daarvan ten nadeele des 
boedels een verkeerd gebruik zullen maken, veel minder nog tot een 
door de wet niet gewild doel. 

De vraag, of de rechter-commissaris, met het {l0'" op art. 21, 3°. 
(waarschijnlijk is bedoeld art. 21, 2°.), de bevoegdheId heeft, een 
gedeelte voor den boedel in te houden, wordt ontkennend beantwoord. 

[Zie ook op art. 98]. 

G. O. art. 177 = art. 177 der wet. 

Artikel 178. 
Nadat de boedel insolvent is geworden, kan de rechter-com-

missaris, op door hem te bepalen dag, uur en plaats, eene 
vergadering van schuldeischers beleggen, ten einde hen te raad-
plegen over de wijze van vereffening des boedels, en zoo noodig 
de verificatie te doen plaats hebben der schuldvorderingen, die 
na afloop van den in artikel 108, nO. 1 bepaalden termijn nog 
zijn ingediend en rJÎet reeds ingevolge artikel 127 geverifieerd 
zijn. De curator handelt ten opzichte van deze vorderingen 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 111-114. Hij 
roept de schuldeischers, ten minste tien dagen vóór de verga-
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dering, bij brieven op, waarin het onderwerp der vergadering 
wordt vermeld en hun tevens de bepaling van artikel 114 wordt 
herinnerd. Bovendien plaatst hij gelijke oproeping in het nieuws-
blad of de nieuwsbladen bedoeld in artikel 14. 

O. R. O. Art. 178 (178). Nadat de boedel insolvent is geworden, kan 
de rechter-commissaris, op door hem te bepalen dag, uur en 
plaats, eene vergadering van schuldeischers beleggen, ten eiude 
hen te raadplegen over de wijze van vereffening des boedels, en 
zoo noodig de verificatie te doen plaats hebben der schuldvorde-
ringen, die na afloop van den in artikel 108 nO. 1 bepaalden ter-
mijn nog zijn ingediend en niet reeds ingevolge artikel 127 geveri-
fieerd zijn . De curator handelt ten opzichte van deze vorderingen 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 111-114. Hij roept 
de sch uldeischers bij brieven op, waarin het onderwerp der ver-
gadering wordt vermeld en hun tevens de bepaling van artikel 114 
wordt herinnerd. Bovendien plaatst hij gelijke oproeping in het 
nieuwsblad of de nieuwsbladen bedoeld in artikel 14. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 178. Indien er geen commissie uit de schuldeischers is benoemd, 

en zelfs ook dan wanneer dit wel is geschied, zal het meermalen wen-
schelijk zijn de schuldeischers over de wijze van vereffening te raadplegen. 
De te dien einde te beleggen vergadering kan tevens dienstbaar gemaakt 
worden aan het verifieeren van nagekomen, d. i nà den daarvoor vast-
gestelden termijn, ingekomen vorderingen. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 178. Den Raad van Stat.e is het niet volkomen duidelijk, of m 

den eersten volzin van dit artikel alleen bedoeld wordt, dat de schuld-
eisehers • als de rechter-commissaris I 
het noodig acht . over de wijze van Rapport aan de Koningin-Regentes. 
vereffening des boedelg , zullen ge-
hoord worden, dan of zij eene be- Art. 178. De bedoeling is dat de 
slissing zullen te nemen hebben, schuldeischers alleen gehoord zullen 
waarvan niet kan worden afgewe- worden over de wijze van vereffe-
ken. Over eene dusdanige besltssing ning, niet dat zij daaromtrent eene 
zoude dan moeten worden gestemd beslissing zullen te nemen hebben. 
op de wijze, in art. 81 L 81] voor- Het in het artikel voorkomende 
geschreven. woord llraadplegen" laat hierom-

Aan het slot. van dit artikel moet trent, naar het oordeel van den 
gelezen worden: llbedoeld in art. ondergeteekende, geen twijfel over. 
14", in plaats van: 'llbedoeld in art. De aangewezen schrijffout is her-
114". steld. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 178. Men vroeg, of dit artikel, voor het bedoeld stadium van het 

faillissement, in plaats vau art. 84 l8;tl Zoo neen, is het facult3;-
tief O"esteldf' art. 178 dan wel noorhg'? Geantwoord werd, dat bIJ dIt 
artik:l aan de niet-ge\'erifieerde schuld eischers de gelegenheid gegeven 
wordt. hunne vorderingen alsnog te doen erkennen. Art. 84 handelt en-
kei over de bevoegdheid om te vergaderen. 
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Voorts werd opgemerkt, dat in dit artikel een. voorschrift behoort te 
worden opgenomen omtrent een uit te brengen verslag over den staat 
der liquidatie, dat, telkens na afloop van zekeren tijd, ter visie wOl'dt 
gelegd. Hieraan bestaat werhlijk beboefte. 

Nog werd het wenschelijke betoogd, om, als hel akkoord niet aange-
boden of wel verworpen is, de mogelijkheid te openen, dat terstond de 
crediteuren over de vereffening geraadpleegd worden. Aldus t.och kan 
men de moeite en kosten eener afzonderlijke vergadering ontgaan. Velen 
meenden, dat de rechter-commissaris dan in den regel eene vergadering· 
zou beleggen, om het verwijt te ontgaan van een of anderen schuldei-
seher , dat de schuldeischers geheel buiten het faillissement werden 
gehouden, terwijl het voor hen maar weder onnoodige moeite veroor-
zaakt, steeds die vergaderingen te wonen. 

Ten slotte vroeg men, of in dit artikel niet vermeld behoort te wor-
den, dat de oproeping in de Nederlandsche Staatscourant kosteloos 
geschiedt. 

Art. 84 l84] handelt in het algemeen over de bevoegdheid om 
eene vergadering te beleggen; het onderhavig artikel over eene ver-
gadering tot het aldaar bepaald omschreven doel. Zonder deze bepaling 
ware het op zijn minst genomen tvvijfelachtig, ofin eene vergadering, 
als hier bedoeld, nog schuld vorderingen geverifieerd kunnen worden 
(vgl. de artt. 108 r1081 vlg. en 187 L 186]). 

Inlassching van de woorden »ten minste tien dagen vóór de verga-
dering" tusschen »de schuldeischers"· en llb\i brieven" is raadzaam. 

Een voorschrift omtrent een verslag over den stand der liquidatie 
zou in dit stadium van geen nut zijn. Zood ra hierbij inderdaad belang 
is, geldt de bepaling van art. 183 [183]. Achten echter de schuld-
eisehers intusschen zich niet genoegzaam ingelicht, art. 84 opent hun 
den weg, beter ingelicht te worden. 

Nergens is den rechter-commissaris verboden om de schuldeischers, 
wanneer geen akkoord is aangeboden, terstond over de vereffening 
te raadplegen, hoezeer zoodanige onmiddellijke raadpleging, wanneer 
een aangeboden akkoord verworpen is, met het oog op art. 149 [149] 
wel eens praematuur kon 

De oproeping geschiedt alleen in de nieuwsbladen, bedoeld in art. 
14, dus niet in de Nederlandsche Staatscourant. 

G. O. art. 178 = art. 178 der wet. 

Artikel 179. 
Zoo dikwijls er, naar het oordeel van den rechter-commissaris, 

voldoende gereede penningen aanwezig zijn, beveelt deze eene 
uitdeeling aan de geverifieerde schuldeischers. 

o. R. O. Art. 179 (179) = art. 179 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 179-181. Daar reeds bij de verificatie over den voorrang beslist 

wordt, komt eene eigeillïjke rangregeling in den zin der bestaande wet 
niet meer te pas. Het Ontwerp spreekt daarom van uitdeeli'Ylgslijst. Deze 
lijst toch heeft alleen ten doel aan te wijzen, wat ieder schuldeischer 
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op grond van zijn reeds vaststaand recht zal beuren, wat aan ieder zal 
Uitgedeeld worden, en wordt dus opgemaakt zoo dikwijls er eene uit-
deeling plaats heeft. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeriilgsantwoord. 
Art. 179. Men vroeg, wat geschieden zal, wanneer 1000;. kan worden 

uitbetaald, hetzij door verkoop der aanwezige goederen, hetzij uit eene 
erfenis of schenking. Deze gevallen mogen zeldzaam wezen, zij Z\in toch 
voorgekomen. De vraag klemt te meer, nu het ontwerp de rehabilitatie 
afschaft. 

Wanneer 100'/. kan worden uitbetaald, zal de rechter-commissaris 
daarvan de uitdeeling bevelen. En daarmede zal het faillissemnt ten 
einde zijn. 

G. O. art. 179 = art. 179 ,der wet. 

Artikel 180. 
De curato.r maakt telkens de uitdeelingslijst o.p en o.nderwerpt 

die aan de go.edkeuring van den rechter-co.mmissaris. De lijst 
ho.udt in een staat der o.ntvangsten en uitgaven (daaro.nder be-
grepen het salaris van den curato.r), de namen der schuldei-
schers, het geverifieerde bedrag van ieders vo.rdering, benevens 
de daaro.p te o.ntvangen uitkeering. 

Vo.o.r de co.ncurrente schuldeischers wo.rden de do.o.r den rech-
ter-co.mmissaris te bepalen percenten uitgetro.kken; vo.o.r de be-
vo.o.rrechte schuldeischers, daaro.nder begrepen zij, wier vo.o.rrecht 
betwist wo.rdt, en de pand- en hypo.theekho.udende schuldeischers, 
voo.r zo.o.verre zij niet reeds o.vereenko.mstig de bepaling van ar-
tikel 57 vo.ldaan zijn, het bedrag waarvo.o.r zij batig gerang-
scbikt kunnen wo.rden o.p de o.pbrengst der go.ederen, waaro.p 
zij bevo.o.rrecht o.f die aan hen verbo.nden waren. Zo.o. dit min-
der is dan het het geheele bedrag hunner vo.rderingen, wo.rden 
vo.o.r het o.ntbrekende, - zo.o. de met het voo.rrecht belaste o.f 
aan hen verbo.nden go.ederen nog niet verko.cht zijn, voo.r hunne 
geheele vo.rdering gelijke percenten alsvoo.r de co.ncurrente 
schuldeischers uitgetro.kken. 

o. R. o. Art. 180 (180) = art. ISO der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 180. »Daaronder begrepen zij, wier voorrecht betwist wordt"; 

vergelijk artikel 189 llS9l 
»VOOI· zool'erre ziJ niet reeds overeenkomstig de bepaling van artikel 

57 voldaan zijn". Zij, die van de in artikel 57 L57] gegeven bevoegdheid 
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gebruik kunnen maken, blijven, indien zij dit doen, buiten het faillis-
sement. 

»Zoo de met het voorrecht belaste of aan hen verbonden goederen nog 
niet verkocht zijn, voor hunn e geheele vordering". Dit ziet op het geval 
dat de hypothecaire schuldeischer het beding van artikel 1223 
'Wetboek niet gemaakt heeft , of dat de hypothecaire schuldeischer, die 
dit beding wel gemaakt heeft, of de pandnouder den termijn van artikel 
58 [581, eerste lid , heeft laten vóOrbijgaan, en de uitdeeling geschiedt 
uit de opbrengst van goederen, waarop de voorrang niet kleeft. De hy-
pothecaire, pandhoudende of bevoorrechte schuldeischer wordt alsdan, 
mafwachting van de resultaten van den verkoop der gopderen, waarop 
hij een recht van voorrang heeft, als concurrent schuldeischer behan-
deld . Men vergelijke verder artikel 190 1190]. 

[Zie ook op art. 179 J. 
Verslag van de Twee(le Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 180. Eerste lid. Deze bepaling onderstelt, dat de tusschenkomst 
der rechtbank hier niet nood ig zal zijn. De aandacht werd er echter op 
gevestigd, dat volgens art. 71 L 71] de vaststelling van het salaris van den 
curator door de rechtbank geschiedt. 

Voorts werd gevraagd, of bij voorloopige uitdeelingen ook reeds salaris 
wordt toegekend. De vermelding daarvan behoort Of hier te vervallen, 
Of wel de zaak beter geregeld te worden. 

Ten slotte werd het te omslachtig' geacht, op de aan te 
wijzen, hoeveel elke crediteur ontvangt. Immers komt er naderhand 
gegrond verzet, dan moet alles weder anders worden berekend. 

Tweede lid. Ook hier is verzuimd, melding te maken van het recht 
van teru1l:houding. Men vergelijke het aangeteekende bij art. 60 [60 , dl. 
I bI. 480J. 

Eerste lid. Alvorens de uitdeelingslijst op te maken, zal de curator 
den rechter-commissaris verzoeken, zijn salaris door de rechtbank te 
doen vaststellen. r De vermelding van het salaris behoort niet te vervallen. In den regel 
zal slechts ééne uitdeeling plaats hebben na afloop der vereffening; 
het salaris mag dan op de uildeelingslijst niet ontbreken. In grootere 
faillissementen zullen wellicht somtijds meer uitdeelingen geschieden. 
Evenals dan op de eerste uitd eelingslijst de uitgaven aan faillissements-
kosten tot op dat oogenblik voorkomen en op de latere lijsten telkens 
de kosten , na de voorgaande uitdeeJing gemaakt, zal op die lijsten 
ook te lkens, gesteld bijv., dat. het salaris percentsgewijs van de uit-
deeling is toegekend , zoodanig deel van het salaris worden" uîlgetrok-
ken, als behoort. Er is geen reden om den curator tot het einde van 
het faillissement op zijn salaris te laten wachten, terwijl men den 
schuldeischers in mindering van het hun toekomende uitbetalingen 
doet. 

Het is voor ieder schuldeischer van onmiskenbaar belang , dat hij 
op de uitdeelingslijst kan nagaan , hoeveel zijn deel beqraagt en of 
dit goed is berekend , Den omslag, die daarvan het gevolg kan zijn, 
dient men zich ter wille van het doel te getroosten. 

Tweede lid. Verzuim bestaat hier niet. Recht op integrale betaling 
hebben de schuld eischers, die recht van terughouding hebben, niet. 
Wel kUImen zij weigeren de \loederen, die ziJ onder zich hebben, 
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af te geven, zoolang zij, (buiten het geval van akkoord) niet integraal 
worden voldaan. De curator zal dus hebben na te gaan, wat methet 
oog op de waarde der teruggehouden goederen voor den boedel voor-
deeliger is: percenten betalen en de goederen onder den schuldeischer 
laten, of integraal betalen, maar dan ook de goederen in den boedel 
terugbrengen. In verband hiermede wordt een nieuw tweede lid aan 
art. 175 L 1751 toegevoegd, luidende: 

II Voor zoo veel dit in het belang is van den boedel, brengt de cu-
rator de goederen, waarop schuldeischers recht van terughouding 
uitoefenen, door voldoening der vorderingen, waaraan dit recht is 
verbonden, in den boedel terug". 

G. O. art. 180 = art. 180 der wet. 

Artikel 181. 
Voor de voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen worden 

op de uitdeelingslijst de percenten over het volle bedrag uitge-
trokken. 

O. R. O. Art. 181 (181) = art. 181 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 181. Voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen zijn: betwiste 

vorderingen die door den rechter-commissaris voorwaardelijk zijn toege-
laten (artikel 125 L 125]); vorderingen onder opschortende voorwaarde, 
die niet lot hunne contante waarde terug zijn gebracht (artikel 130 [130]); 
en de vordering van den borg zoolang' de hoofdschuldenaar niet is op-
gekomen (artikel 135 (1351). I Men zie hiervoor bI. 75.] Met de percenten 
voor deze vorderingen wordt later gehandeld op de wijze in artikel 189 
L 189] aangewezen. 

[Zie ook op art. 179]. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 181. Ten aanzien van de uit-

drukking: »voorwaardelijk geveri-
fieerde schuld vordering-en" veroor-
looft de Raad zich te verwijzen 
naar hetgeen door hem omtrent het 
gebruik, van het woord voortvaar-
delijk in het ontwerp bij art. 82 
L 82, hiervoor bI. 39 vlg.]is opgemerkt. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 181. Het woord llgeverifi-

eerde" is vervanp;en door lltoegela-
ten". Ter toelichting daarvan neemt 
de ondergeteekende de vrijheid te 
verwijzen naar het hierboven ad 
art. 82 [82] i. f. aangeteekende. 

G. O. art. 181 = art. 181 der wet. 

Artikel 182. 
De algemeene faillissementskosten worden omgeslagen over 

ieder deel van den boedel, met uitzondering van hetgeen over-
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eenkomstig de bepaling van artikel 57 door den pand- of hy-
potheekhoudenden schuldeischer zelf is verkocht. 

o. ll,. O. Art. 182 (182) = art. 182 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Al't. 182. Meermalen is de vraag geopperd of hypothecaire schuJdeischers, 

die het beding van art. 1223 Burgerlijk Wetboek niet gemaakt hebben, 
in ' de behooren bij te dragen, in dien zin namelijk 
dat van de opbrengst van hun onderpand in de eerste plaats een even-
redig deel der failhssementskosten moet worden afgetrokken; zij is ver-
schillend beantwoord. Dezelfde vraag kan gedaan worden als de curator, 
na verloop van den fatalen termijn, tot verkoop ingevolge art. 854 al. 2 
Wetboek van Koophandel (correspondeerende met artikel 58 [581, eerste 
lid, van het Ontwerp) is overgegaan. Het antwoord zal gelijkluidend 
moeten zijn aan dat op de eerste vraag. Hoe het moet luiden schijnt 
inderdaad niet moeilijk aan te wijzen. De pand- of hypotheekhouder is 
in het faillissement en draagt er dan alle lusten en lasten van, of wel 
hij is er buiten, tertium non dat u!". Buiten het faillissement staan alleen 
de pandhouder en de hypotheekhouder die onherroepelijke volmacht tot 
verkoopen bezit, voor zooverre gebruik maken van hUil recht om hun 
onderpand zelve te realiseeren. Uit artikel 57 [57[ Ontwerp blijkt vol-
doende dat zij, dit doende, met het faillissement hoegenaamd niets te 
maken hebben; van dragen in de kosten van het faillissement kan te 
hunnen aanzien geen sprake zijn ') . De hypotheekhouder, die het beding 
van artikel 1223 Burgerlijk W etboek niet heeft gemaakt, staat daareutegen 
volkomen met alle andere schuldeischers, hij moet zich evenals 
ieder ander laten verifieeren en ontvangt evenals ieder ander bij de ver-
effening het hem toekomende uit handen van den curator. Zonder het 
faillissement, hetwelk dient ook ter executie van zijn onderpand, zoude 
hij niet tot verhaal zijner vordering kunnen komen, dan op de wijze 
voorgeschreven in het tweede boek van het W etboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Evenzeer als het niet bezwaarde gedeelte van den boe-
del behoort dus ook het hem verbonden goed in de kosten van de al-
gemeene executie bij te dragen '). 

Hetzelfde geldt voor den hypotheekhouder, die den termijn, in artikel 
58, eerste lid, Ontwerp genoemd, laat voorbijgaan '). Immers daardoor 
toont hij van zijn recht om buiten het faillissement te blijven geen gebruik 
te willen maken. Het noodzakelijk gevolg van handelwijze is dat 

I) Dat de hypotheekhouder , die krachtens het beding van art. 1223 B. W heeft 
verkocht, naar geldend recht in de faillissementskosten zou moeten bijdragen, mag 
een verlaten standpunt genoemd worden. Het werd aangenomen bij vonnis rb. Hee· 
renveen 28 Juni 1842 , W. no. 409; in gelijken zin, voor het geval de boedel niets 
anders bevat dan uiterst weinig roerend goed en een vast pand met hypotheek beo 
zwaard, Rechtögel. adv. dl. 1I, bI. 194-200; lJE BERSBT, t. a. p., bI. 15 en 33. 

In dezen zin Maastricht, 25 J uE 1882, Rechtsgel. Bijbl. 1882, B i bI. 237 en het 
uits tekend gemotiveerde vonnis der rechtb. te Rotterdam, 23 September 1885 , Rechts-
gel. Bijdr. en Biibl., 1885, D, bi 264. Anders rb. Arnhem, 3 Jan. 1850, W. nO. 1120; 
rb. Zwolle, 10 Jan . 1883 en rb. Leeuwarden, 29 Nov. 1883, Rechtsgel. Bijdr. en Bijbi., 
1885, D, bI. 261 rb. Rotterdam, 22 December 1886, W. nO. 5400; Hooge Raad 
1 F ebr. 1887, W. n . 5401; Hof Arnhem 30 Jnpi 1886, W. nO. 5422, vernietigende 
rb. Arnhem 8 Maart 1886. 

0) V gl. DE PINTO, Handkiding enz. 621 en 627. Anders Hof Friesland 17 Sept. 
1815 en rb. Arnhem 3 Jan. 1850, beide vermeld door LÉON ad art. 858 (De Recht-
spraak van den H oogen Raad door LÉON-LEVY). LÉON zelf gaat met Mr. DE PINTO mede. 
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hij in de positie komt van een faillissements-schuldeischer. De curator 
vereffent ook zijn onderpand. 

Eindelijk is bij deze vraag nog de bevoorrechte schuldeischer betrok-
ken. Moeten de faillissementskosten ook over de opbrengst van het voor-
werp, waarop het voorrecht kleeft, omgeslap;en worden 'I Het kan niet 
twijfelachtig zijn dat ook hier het antwoord bevestigend moet luiden . 
Immers handelt men niet alzoo dan brengt men de fai llissementskosten 
feitelijk uitsluitend ten laste van de concurre1'lte schuldeischers, terwijl 
zij worden uitgegeven ten bate van alle geverifiëerde schuldeischers. De 
kosten zijn een last, die op het geheele actief drukt, op den boedel in 
zijn geheel en dus ook op ieder afzonderlijk bestanddeel daarvan. Zij 
behooren omgeslagen te worden over alle deelen van het actief, de op-
brengst van elk deel met dezelfde percentage te verminderen. 

Artikel 182 Ontwerp heeft ten doel dit ondubbelzinnig uit te drukken. 
Het bepaalt dat de kosten omgeslagen worden over elk stuk van den 
boedel dat de curator heeft gerealiseerd, dus ook over de opbrengst van 
het verhypothekeerde goed, als de hypotheekhouder het beding van ar-
tikel 1223 Burgerlijk Wetboek niet heeft gemaakt, van het verhypothe-
keerde of verpande goed dat de curator ingevolge de bepaling van artikel 
581581, eerste lid , Ontwerp verkoopt, en van het goed waarop een voor-
recht kleeft. 

Verslag van de Tweede · Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 182. ))Omgeslagen over ieder deel van den boedel." Wordt daar-

mede bedoeld, over elk meubel, dan wel afzonderlijk over de roerende 
en onroerende goederen 'I De bepaling scheen niet duidelijk geformuleerd. 
De Memorie van Toelichting spreekt van elk stuk. 

Feitelijk zal de omslag slechts behoeven te geschieden over die 
deelen van den boedel, waarvan de opbrengst tot eene afzonderlijke 
verdeeling aanleiding geeft. Bij voorbeeld, er zijn geene Rchuldeischers 
met recht van voorrang, dan is het volmaakt onverschillig, of van 
iederen post van ontvang éénzelfde percentage voor kosten wordt af-
getrokken, dan 'wel in eens van de totaalpost der ontvangsten gelijk 
percentage. Zijn er daarentegen hypotheekhouders, die door den cu-
rator hebben laten verkoopen, en bevoorrechte schuldeischers, dan 
zal het noodig zijn den omslag te doen: 1'. over de opbrengst van het 
verhypothekeerde onroerend goed, 2'. over de opbrengst van die goe-
deren, waarop éénzelfde voorrecht kleeft, 3°. over de opbrengst der 
goederen, niet bij voorrang aan eenig schuldeischer verbonden, die 
het onderpand der concurrente schuldeischers uitmaken. Van ieder 
dezer posten, onder 1, 2 en 3 vermeld, wordt wel hetzelfde percen-
tage afgetrokken, maar de aftrek moet telkens afzonderlijk geschie-
den, omdat de verschillende saldo's niet op dezelfde wijze ten bate 
van alle schuldeischers komen, maar naar verschillende maatstaven 
yerdeeld worden, naarmate van ieders voorrang. 

G. O. art. 182 = art. 182 der wet. 

Artikel 183. 
De door den rechter-commissaris goedgekeurde uitdeelingslijst 

ligt gedurende tien dagen ter griffie van de rechtbank ter kos-
telooze inzage van de schuldeischers. 

II 1 
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Een afschrift wordt door den curator met hetzelfde doel neder-
gelegd ter griffie van het in artikel 97 aangewezen kantonge-
recht. De nederlegging geschiedt kosteloos. 

Van de nederlegging wordt door de zorg van den curator 
aankondiging gedaan in het nieuwsblad of de nieuwsbladen 
bedoeld in art. 14, daarvan bovendien aan ieder der 
erkende en voorwaardelijk toegelaten schuldeischers schriftelijk 
kennis wordt gegeven, met vermelding van het voor hem uit-
getrokken bedrag. 

O. R. O. Art. 183 (183) = art. 183 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 183. »Schriftelijk kennis wordt gegeven". Schriftelijke kennisge-

ving is de meest doeltreffende; ook is zij weinig kostbaar, omdat de 
curator van gedrukte formuliereJ;l gebruik zal kunnen maken. 

[Zie ook Rapport aan de Koningin-Regentes op art. 82 , hiervoor bI. .w.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A,·t. 183. Beboort ook hier bepaald te worden, dat de plaatsing 

in de Nederlandsche Staatscourant kosteloos geschiedt 'I 
Ook hier is geen plaatsing in de StaatscOU1"ant voorgeschreven. 

G. O. art. 183 = art. 183 der wet. 

Artikel 184. 
Gedurende den in het vorige artikel genoemden termijn kan 

ieder schuldeischer in verzet komen tegen de uitdeelingslijst, 
door inlevering van een met redenen omkleed bezwaarschrift 
ter griffie; hem wordt door den griffier een bewijs van ontvangst 
afgegeven. 

Het bezwaarschrift wordt als bijlage bij de lijst gevoegd. 
O. R. O. Art. 184 (184). Gedurende den in het vorige artikel genoem-

den termijn kan ieder schuldeischer zijne bezwaren tegen de uit-
deelingslijst, zooals zij is opgemaakt, bij exploit, houdende de 
gronden van zijn verzet, ter griffie kenbaar maken. 

Het exploit wordt als bijlage bij de lijst gevoegd. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 184. Welke naar geld end recht de procedure is bij verzet tegen 

de rangregeling is zeer betwist en betwistbaar '). 

1) VgL HOLTIUS , bL 465 vlg.; KIST, bL 193 vlg.; DIEPHUIS, bL 338 vlg.; OYENS, 
bI. 233 vlg.; V. OSENBRUGGEN, t . R . p. , bL 217; V. RONKEL, bL 122 vlg.; DE BERSET, 
bL 37 vlg.; A. MIJNLIEFF , acad. proefschrift , De rangschikking in het faillissement , 
1885 , bL 45 vlg. 
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Het Ontwerp tracht daaromtrent regels te stellen. In hoofd-
zaak is de eenvoudige procedure bij de homologatie van het akkoord 
voorgeschreven op het verzet tegen de uitdeelingslijst toegepast. Terwijl 
echter mondelinge opgave ter openbare terechtzitting van de gronden, 
waarop de schuldeischel' weigering der homologatie wenschelijk acht, 
voldoende is, wordt hier daarentegen een exploit, houdende de gronden 
van het verzet ter griffie uit te brengen, verlangd. Deze afwijking vindt 
haar reden hierin, dat de gronden, aangevoerd voor de weigering van 
een akkoord, slechts strekken ad. informandum judicem, die in elk geval 
zelfstandig beslist, terwij l bij verzet tegen de uitdeelingslijst op de door 
partijen aangevoerde gronden recht wordt gedaan, de rechter niet beslist 
arbitrio suo, maar alleen naar aanleiding van het gedaan verzet. Rech-
terlijke beslissing is hier alleen noodig in geval van verzet, niet, zooals 
bij akkoord, in elk geval. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 184. In dit artikel is eene 

schrijffout geslopen: schuldenaar 
moet zijn schuldeischer. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 184. De aangewezen 

fout is hersteld. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 184. Eerste lid. Aan wien wordt dat verzet beteekend 'I Wensche-

Iijk kwam het voor, te lezen: »ter griffie aan den cw'ator beteekend". 
Dezelfde leemte bestaat thans in art. 867, eerste lid , Wetboek van Koop-
handel. 

Eenige leden achtten geen exploot noodig en een brief, te bezorgen ter 
griffie, voldoende, desnoods tegen ontvangbewijs. 

Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen ,IS het artikel gewij-
zigd als volgt: 
.... ,. . . . llkan ieder schuldeischer in verzet komen tegen de 

uitdeelingslijst, door inlevering van een met redenen omkleed be-
zwaarschrift ter griffie; hem wordt door den griffier een bewijs van 
ontvangst afgegeven". 

llHet bezwaarschrift", enz. 
Het vereischte van een exploot is hiermede vervallen. 
In verband hiermede wordt: 

in art. 185 [185] na het woord »opposanten" ingevoegd: »en den 
curator" ; 

art. 186 rzie op art. 185] gelezen als volgt: 
»Op den bepaalden dag wordt ter openbare terechtzitting door den 

rechter-commissaris een schriftelijk rapport uitgebracht , en kan de 
curator en ieder der schuldeischers in persoon of bij gevolmachtigde 
de gronden uiteenzetten ter verdediging of bestrijding van de uitdee-
lingslijst. 

»Op denzelfden dag, of anders zoo spoedig mogelijk , geeft de recht-
bank hare met redenen omkleede beschikking" ; en 

in art. 187 [1861 tweemaal »exploot" veranderd in »bezwaarschrift". 

(Zie ook op art. 185, hierna bI. 245.] 

G. O. art. 184 = art. 184 der wet. 
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Artikel 185. 
Zoo er verzet gedaan is, bepaalt de rechtercommissaris , on-

middellijk na afloop van den termijn van inzage, den dag, 
waarop het ter openbare terechtzitting behandeld zal worden. 
Deze beschikking ligt ter griffie ter kostelooze inzage van een 
ieder. Bovendien doet de griffier daarvan aan de opposanten en 
den curator schriftelijk mededeeling. De dag van behandeling 
mag niet later gesteld worden dan veertien dagen na afloop van 
den termijn van artikel 183. 

Op den bepaalden dag wordt ter openbare terechtzitting door 
den rechter-commissaris een schriftelijk rapport uitgebracht, en 
kan de curator en ieder der schuldeischers in persoon of bij 
gemachtigde de gronden uiteenzetten ter verdediging of bestrij-
ding van de uitdeelingslijst. 

Op denzelfden dag, of anders zoo spoedig mogelijk, geeft de 
rechtbank hare met redenen omkleede beschikking. 

O. R. O. Art. 185 (185). Zoo er verzet gedaan is, bepaalt de rechter-
commissaris , onmiddellijk na afloop van den termijn van inzage, 
den dag, waarop het ter openbare terechtzitting behandeld zal 
worden. Deze beschikking ligt ter griffie ter inzage van een ieder. 
Bovendien doet de griffier daarvan aan de opposanten schriftelijk 
mededeeling. De dag I'an behandeli ng mag niet later gesteld wor-
den dan veertien dagen na afloop van den termijn van artikel 1&3. 

Art. 186 (186). De behandelinl! geschiedt op de wijze bij de 
artikelen 152 en 153 eerste lid voor de homologatie van het akkoord 
bepaald. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 185. »Deze beschikking ligt ter griffie ter inzal!e van een ieder". 

It>der schu ldeischel' kan dus na afloop van den termijn van inzage ter 
griffie vernemen of er verzet gedaan is en op welken dag het zal worden 
behandeld. Beteekening van het verzet en dagvaarding van curator of 
mede-schuldeischers , worden niet gevorderd '). 

Trouwens, indien men van eene tegenpartij van den verzet doenden 
schuldeischer wil spreken, dan is dat niet de curator, maar zijn dat al 
zijne mede-schuldeischers. Wijziging toch van het dil'idend, voor hem, 
die verzet doet, uitgetrokken, doet haren invloed gevoelen over de ge-
heele lijst en heeft wijziging van ieders dividend noodzakelijk ten gevolge. 
Met dagvaarding nu van alle mede-schuldeischers kan men den opposant 
moeilijk belasten. De kosten alleen zouden dan dikwij ls het geheele be-
lang, dat heeft bij der neutraliseeren . 
De voorgestelde regeling kan bovendien geen bezwaar opleveren, daar 

1) Dit wordt reeds voor het geldend recht aangenomen door DIEPHUIS , bI. 338; 
v. RONKEL, t. a. p., bI. 124; VAN OSENBRUGGEN, t. a. p. Dat de curator den bepaal-
den dag moet beteekenen wordt betoogd door Mr. KIST, bI. 195; dat de rechter voor 
de beteekening moet zorgen, door HOLTIUS en DE BERSET. 
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de wet zelve voor iederen schuldeischer ter griffie de gelegenheid open-
stelt, om alles te vernemen, wat hij in zijn belang noodig heeft t.e weten . 

. De Konkursordnung § 146 heeft beteekening door den opposant even-
min noodig geacht. • 

Art. 186. Vergelijk de toelichting op de artikelen 152 en 153 L 152 en 
153]. De curator is in geen geval als legitimus contradictor te beschou-
wen; evenals bij de homologatie van het akkoord staat hij ook bij het 
verzet tegen de rangregeling geheel buiten het geschil 'j. De rangTegeling 
wordt wel opgemaakt door den curat.or, maar moet door den rechter-
commissaris worden goedgekeurd. Deze vindt in het door hem aan de 
rechtbank uit te brengen rapport (artikel 152) gelegenheid om de gron-
den uiteen te zetten, waarop de aangevallen inrichting der uitdeelings-
lij st berust. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 185. Om de reden bij art. 

150 [1501, eerste lid, i n dit ad vies 
aangegeven, komt het den Raad 
van State wenschelijk voor, dat in 
de plaats van »den dag, waarop 
het ter openbare terechtzitting be-
handeld zal worden", gelezen wor-
de: »den dag I waarop hij ter open-
bare terechtzitting verslag zal uit-
brengen". 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 185. De door den Raad van 

State in overweging gegeven ver-
andering ware, naar het oordeel 
van rien ondergeteekende, niet als 
eene verbetering te beschouwen. 
Zij zou allicht tot noodelooze ver-
traging aanleiding kunnen geven, 
terwijl niets schijnt te beletten dat 
op den dag door den rechter-com-
missaris bepaald tot het uitbrengen 
ter openbare terechtzitting van zijn 
verslag, het verzet niet beslist, maar 
behandeld zal worden. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
[IV. Onvolledigheid van het Ontwerp]. Vrucbteloos zocht men naar 

de processueele regelen . . ., hoe de behandeling . . . . van het verzet 
tegen de uitdeelingslijst (art. 184) .... moet geschieden. 

Dringend noodig scheen het, genoemd onderwerp bij dit ontwerp te 
regelen; immers werd door velen de vrees uitgesproken, dat, wanneer 
hier alles werd overgelaten aan de praktijk en de gewoonte van iedere 
rechtbank afzonderlijk, dan lang niet de eenvoudigste en goedkoop-
ste weg zoude worden en rlaardoor voor een goed deel de 
vruchten zouden teloorgaan, die men met de tegenwoordige herziening 
bedoelde, namelijk eene eenvoudige en goedkoope behandeling der fail-
lissementsprocedure te bevorderen. Ook om eene meer uniforme behan-
deling der faillissementen in de h::md te werken schenen meerdere voor-
schriften hier wenschelijk. 

Hoe hel verzet tegen de uitdeelingslijst geschiedt wordt duidelijk, 

') Over de vraag of de curator bij verzet de rangregeling de legitimus con-
tradictor is, is veel getwist. V gl. HOLTIUs , bI. 470; DI;lPHUIS, bI. 339; OYENS, bI. 
233. Zij werd ontkennend beantwoord door rb. te Rotterdam, 13 Jan. 1815, W. nO. 
581; rb. te Sneek, 17 April 1844, Reehtsgel. Bijbl, dl. VIn, (1846), bI 693-694; 
rb. Haag, 16 Febr 1877, W. nO . 4123. Anders rb. Aruhem, 3 Jan. 1850, W. 
nO. 1120 .. De vraag wordt besproken , uaar aanleiding van het geciteerde vQnnis van 
de Haagsche rechtbank van 1877, in Rechtsgel. Btjblad 1878, B, bI. 16 vlg. V gl. nog 
rb. Amsterdam, 21 Maart en 15 Juli 1856, W nis 1750 en1776. 



246 Art. 186. VERZET VAN EEN NIET·GEVERIFIEERLl SCHULDEISCHER. 

nauwkeurig en uitvoerig aangegeven in de artt. 185 en 186 r185] , 
in verband met de daar aangehaalde bepalingen. 

Art. 185. Moet niet bepaald worden, dat ook hier alles kosteloos ge-
schiedt, evenals in de artt. 97 en 183 [97 en 183]'1 

»Ter inzage" is veranderd in: »ter kostelooze inzage". 

l Zie ook op art. 184 , hiervoor bL 243]. 

M. B. 23 Maart 1898. Art. 186 is opgenomen In het tweede en derde 
lid van art. 185. 

G. O. art. 185 = art. 185 der wet, behalve dat in plaats van ))ge-
machtigrle" wenl gelezen ))gevolmachtigde", welke w\iziging in 
overleg met de is aan!!:ebracht op voorstel der Commissie 
van Voorbereiding van 27 April 1893. 

Artikel 186. 
Ook een niet-geverifieerde schuldeischer kan verzet doen, mits 

hij uiterlijk twee dagen vóór dien waarop het verzet ter 
bare terechtzitting zal behandeld worden, zijne vordering bij 
den curator indiene, een afschrift daarvan bij het bezwaarschrift 
voege, en in dit bezwaarschrift tevens verzoek doe om geveri-
fieerd te worden. 

De verificatie der vordering geschiedt alsdan op de wijze, bij 
artikel 119 en volgende voorgeschreven, ter openbare terecht-
zitting, bestemd voor de behandeling van het verzet en voordat 
daarmede een aanvang wordt gemaakt. 

Indien dit verzet alleen ten doel heeft als schuldeischer geve-
rifieerd te worden, en er niet tevens door anderen verzet is 
gedaan. komen de kosten van het verzet ten laste van den 
nalatigen schuldeischer. 

O. R. O. Art. 187 (187) = art. 186 der wet, beJ:talve dat voor »be-
zwaarschrift" werd gelezen »exploit". 

Memorie van Toelichting. 
Art. 187. ))Mits hij uiterlijk twee dagen vóór dien waarop het verzet 

ter openbare terechtzitting zal behandeld worden, zij ne vordering bij den 
curator indiene". Volgens het voor de verificatie aangenomen systeem 
moet de curator in de gelegenheid ... .zijn de deugdelijkheid der vordering 
vooraf te onderzoeken ten einde daarover bij gelegenheid der verificatie 
praeadvies te kunnen uitbrengen. 

))Een afschrift daarvan bij het exploit voege". De schuldeischers kun-
nen dus ter griffie zien, of er aanvragen tot verificatie gedaan zijn ,door 
wie en voor welke vorderingen. 

» De verificatie der vordering geschiedt alsdan, op de wijze bij artikel 
119 ! 1191 en volgende voorgeschreven, ter openbare terechtzitting". De 
verificatie zal dus geschieden onder leiding van den rechter· commissaris, 
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die toch reeds ter terechtzitting aanwezig zal moeten zijn, om het rap-
port uit te brengen, in het, mutatis mutandis, toepasselijke artikel 152 
L1521 voorgeschreven. 

»Indien dit verzet alleen ten doel heeft enz." Indien er meer dan één 
nalatige schuldeischer is, moeten zij gezamenlijk de kosten van het verzet 
dragen, en wel allen voor deelen. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 187, eerste lid. Hier wordt gevorderd, dat de schuldeischel' »uiter-

lijk twee dagen vóór dien waarop het verzet ter openbare terechtzitting 
zal behandeld worden" zijne vor- ---
!lering bij den curator indiene. 

De Raad twijfelt aan de noodza-
kelijkheid van dien termijn. Het 
komt hem voldoende voor, gelijk 
hij art. 127 [127] alsmede te 
kennen gaf, dat ook hier in over-
eenstemming met het ontwerp der 
Staatscommissie worde voorgeschre-
ven dat de vordering vooraf bij den 
curator moet worden ingediend. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 187 , alin.1. Ter beantwoor-

ding van de bedenking bij den Raad 
van State tegen dit artikel gerezen, 
veroorlooft de ondergeteekende zich 
te verwijzen naar de beschouwin-
gen ad art. 127 [1271 voorko-
menJe. 

[Zie ook Verslag enz. op art. 184, hiervoor bI. 243]. 

G. O. art. 186 = art. 186 der wet. 

Artikel 187. 
Door verloop van den termijn van artikel 183, of, zoo er 

verzet is gedaan, door het op het verzet gewezen vonnis, wordt 
de uitdeelingslijst verbindend. 

Tegen het vonnis, op het verzet gewezen, staat geen beroep 
in cassatie open. 

O. R. O. Art. 188 (188) = art. 187 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 188. Het. op het verzet gewezen vonnis stelt vast of en in hoe-

verre de uitdeelingslijst zal ondergaan. 
het tweede lid is het. beroep in cassatie uitgesloten. omdat de uit-

deelingslijst niets anders bevat dan eene berekening van hetgeen iederen 
schuldeischel' , overeenkomstig bij de verificatie vastgesteld recht 
toekomt. Het geldt hier eene uitsluitend feitelijke quaestie. 

Advies van den Raad van State. 
Al,t, 188, tweede lid. Deze bepa-

ling komt in het ontwerp der Staats-
commissie niet voor. De reden 
waarom hier van dat ontwerp is 
afgeweken, wordt in de Memorie 
van Toelichting niet opj;egeven, en 
is den Raad diet duidelijk. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Al't. 188 , alin. 2. Naar aanleiding 

van de opmerking van den Raad 
van State is thans in de Memorie 
va,n Toelichting de j;rond uiteenge-
zet waarop deze bepaling in het 
ontwerp is opgenomen. 



248 Art 187. VERBINDEND WORDEN DER UITDEELINGSLIJST. 

Verslag van Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 188. Tweede lid. Men begreep, dat hier geen cassatie was ver-

meld, maar geenszins, dat van hooger beroep niet wordt gesproken. Of 
is dit toegelaten'? 

Het hooger beroep wordt uitgesloten door art. 85 [85]. 

G. O. art. 187 = art . 187 der wet. 

Verslag del' Eerste Kamer. 
Tweede lid. Men treft hier, naar 

het schijnt , zoo werd gezegd, een 
eerste voorbeeld aan van de door 
de Grondwet den gewonen wetge-
ver vrijgelaten uitsluiting van het 
cassatieberoep, Deze greep achtten 
eenige leden echter niet gelukkig, 
»Het geldt. hier eene uitsluitend 
feitelijke quaestie" zegt de Memorie 
van Toelichting op bladz. 97, doe-
lende op het vonnis , dat, jugeé-
rende het verzet tegen de uitdee-
lingslijst, louter cijferquaesties zou 
kunnen bevallen , daal' over den 
voorrang reeds is beslist bij de 
verificatie. 

Het zou ech ter zeer goedlmoge-
lijk z\jn, dat zoodanig vonnis aan-

gaf, bij v, tot de grief, dat 
het in strijd met art. 121 rl e kracht 
van gew,j sde zaak van het verifica-
tieverbaaI had miske nd of verzuimd 
te lellen op de bepaling van art. 
143, 2de lid, Dat waren geen fei-
tel,ike , maar rechtsgrieven, 

Antwoord del' Regeering. 
Tweede lid. Erkend moet wor-

den, dat de aangehaalde uitdruk-
king der Memorie van Toelichting 
wat al te exclusief is. Juister ware 
het geweest te gewagen van een 
regel met zeldzame uitzonderingen, 
zooaiR de voorbeelden in het Voor-
loopig Verslag opgenoemd aanwij-
zen. Maar door die uitzonderingen 
kan de toekenning van het middel 
van cassatie hier nog niet gerecht-
vaardigd geacht worden. De mis-
ken ning der kracht van het veri-
ficatie-verbaal als gewijsde zaak of 
hel verzuim der toepassing van art. 
143 tweede lid , zijn zulke tastbare 
wetsovertredingen, dat het oordeel 
daarover veilig ten slotte aan de 
rechtbank kan worden overgelaten; 
verschil van meening is daarover 
niet rlen kbaar. Men bedenke ook, 
dat hier reeds in zekeren zin twee 
instanties zijn. Immers de uitdee-
lingsl,jst behoeft rle goedkeuring 
van den rechter-commissaris (art. 
180), en daarna is nog verzet bij 
de rechtbank toegelaten. Wat de 
pri vilegiën betreft, wordt bij de 
veri ficatie uitgemaakt, krachtens 
welke wetsbepaling de schuldvor-
dering bevoorrecht is , daar anders 
hel pri\'ilege niet voldop.nde zou zijn 
aangewezen. Bij de rangregeling 
zal dus ook te dezen opzichte de 
taak van den rechter-commissaris 
uiterst eenvoudig zijn. 

Bovendien bedenke men, dat wél 
bij de verificatie wordt beslist over 
het aan de vordering' toekomend 
privilege, maar dat het juist de 
uitdeelingslijst is , waarbij de VOOI' -
rang tusschen de privilegiëu zelve 
te pas komt, en die mitsd ien aan-
leiding kan geven tot voor de be-
trokkenen zeer belangrijke rechts-
grieven over schending bijv. van de 
artt. 1192 en 1194 Burgerlijk W et-
boek of 313 W etboek van Koop-
handel. 

Wilde men het cassatieberoep 
alleen uitsluiten in gevallen waarin 
zich onmogelijk eenige rechtsquaes-

tie, hetzij van materieelen hetzij van formeelen aard, kan voordoen, het 
ware te betwijfelen of ooit van de door de Grondwet den gewonen wetgever 
vrijgelaten uitsluiting van dat rechtsmiddel gebruik zou kunnen worden 
gemaakt. En hier kan tegen die uitsluiting, naar 't schijnt, wel allerminst 
bezwaar beslaan. 
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Artikel 188. 
De rechter-commissaris beveelt de doorhaling der hypothekaire 

inschrijvingen, waarmede een tot den boedel behoorend onroe-
rend goed is bezwaard, zoodra de uitdeelingslijst, waarbij de 
opbrengst van het goed tot verdeeling is gekomen , verbindend 
is geworden. 

Op verkoop, door den curator, van tot den boedel behoorende 
schepen, is artikel 575 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering toepasselijk. 

O. R. O. ontbreekt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
L Zevende Afdeeling'. Van de vereffening des boedels.l Men vroeg, waarom 

in deze afdeeling niet is opgenomen de bepaling van art. 870 Wetboek 
van Koophandel. dat na het sluiten der algeheele ranl('-
schikking de rechtbank de doorhaling gelast van inschrijvingen op de 
verkochte goederen. Het ontbreken van eene dergelijke hepaling zou het 
ongewen8chte gevolg kunnen hebben, dat de verkoop van bezwaarde 
goederen in het faillissement ondervond. Men verwees 
voorts llaar het aanget.eekende bij art. 143 [143, hiervoor bI. 1631, tweede lid. 

Ter voorziening in de aangeduide leemte wordt na art. 188 L 187 J 
een nieuw artikel ingela8cht, luidende: 

"De rechter-commissaris beveelt de doorhaling der hypothekaire 
inschrijvingen, waarmede een t.ot den boedel behoorend onroerend 
goed is bezwaard, zoodra de uitdeelingslijst , waarbij de opbrengst van 
het goed tot verdecling is gekomen , verbindend is geworden. 

»Op verkoop van schepen, tot den boedel behoorende , door den 
curator, is artikel 575 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering toepasselijk" . 

In tweeërlei opzicht wijkt de bepaling \'an het lid af van 
art. 870 Wetboek V'm Koophandel. 

In de eerste plaats wonlt de bevoegdheid om de doorhaling te be-
velen, gegeven aan den rechter-commissaris, daar het onnoodig is, 
de rechtbank met ,dit bevel te bela8ten. Immers de zaak wordt reeds 
beslist door de uitdeelingslijst , wt'lke uitmaakt, welke hypothekaire 
schuldeischers batig worden gerangschikt en voor welk bedrag. De 
doorhaling is het noodzakelijk gevolg van deze verdeeling der opbrengst 
onder de rechthebbenden. 

In de tweede plaats wordt niet, zooals in art. 870 Wetboek van 
Koophandel, naar de artt. 1257 vlg. Burgerlijk ' Vethoek verwezen. 
Het bedrag toch, waarvoor de ingeschreven schuld eischers zijn geve-
rifieerd, beslist over hunne aanspral\en op de opbrengst en tevens 
over het bedrai(, waarvoor zij e\'entueel (d. 'W. z. bij voldoende op· 
brengst), batig )mnnen worden gerangschikt. 

Het tweede lid behoeft geen nadere toelichting; ook daardoor wordt 
eene leemte in het ontwerp aangevuld. 

M. B. 23 Maart 1893. De aanhef van hel tweede lid word.t gelezen: 
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»Op verkoop, door den curator, van tot den boedel behoorende schepen, 
is" enz. 

G. O. art. 188 = art. 188 der wet. 

Artikel 189. 
De uitdeeling, uitgetrokken voor een voorwaardelijk toegela-

ten schuldeischer, wordt niet uitgekeerd, zoolang niet . omtrent 
zijne vordering beslist zal zijn. Blijkt het ten slotte dat hij niets 
of minder te vorderen heeft, dan komen de voor hem bestemde 
gelden geheel of ten deele ten bate van de andere schuldeischers. 

Uitdeelingen bestemd voor vorderingen, welker voorrang be-
twist wordt, worden, voor zooverre zij meer bedragen dan de 
percenten over de concurrente vorderingen uit te keeren, gere-
serveerd tot na de uitspraak over den voorrang. 

O. R. O. Art. 189 (189) = art. 189 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Al·t. 189. Is de verificatie voorwaardelijk geschied op grond van be-

twisting der vordering, dan wacht de curator een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis op het verificatiegeschil af; is zij voorwaardelijk geschied 
op grond eener aan de vordering verbonden opschortende voorwaarde 
dan wacht hij het tijdstip af waarop de al- of niet-'/ervlIlling der voor-
waarde beslist zal zijn. In het een en in het ander geval zal naar gelang 
der einduitkomst de uitdeeling aan den voorwaardel\ik toegelaten schuld-
eischer geschieden of wel het daarvoor bestemde bedrag onder de 
schuldeischers verdeeld worden. Is de vordering des borgs voorwaardelijk 
geverifiëerd overeenkomstig de bepaling van artikel 135b, dan wordt hem 
de uitdeeling gedaan, als de slotverdeeling plaats heeft, en de schuldei-
scher dan nog niet is opgekomen ') . 

Advies van den Raad van State. 
Art. 189, eerste lid. Ten aanzien 

van het woord voorwaardelijk in 
rlen eersten volzin, meent de Raad 
te moeten verwijzen naar hetgeen 
hij bij art. 82 [82] heeft opge-
merkt. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 189, alin. 1. Met betrekking 

tot de redactie-wijziging die dit 
artikel, naar aanleiding van de op-
merking aan den Raad van State 
heeft ondergaan, neemt de onder-
geteekende de vrijheid te verwijzen 
naar hetgeen hij hierboven bij art. 
82 [82] heeft ópgemerkt. 

1) Men vergelijke de analoge bepalingen van den Code de Comm. fr. (1838) artt. 
fi67 en 568; Code de Comm. belg. (1851) art. 'i62 ; Cod di Comm. ital. art. 812 en 
Ronk. Ord. 1155. 
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Verslag van de Tw.eede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 189. Eerste lid. lJZoolang niet omtrent zijne vordering beslist zal 

zijn." Ofschoon de Memorie van Toelichting die woorden ook toepasse-
lijk wil maken op het geval, dat de opschortende voorwaarde eener 
voorwaardelijk toegelaten vordering (art 130, tweede lid) is vervuld, 
achtte men toch deze uitdrukking voor dit geval niet juist, in allen ge-
vaJle onduidelijk. 

De onjuistheid of onduidelijkheid kan niet worden toegegeven (vgl. 
de Memorie van Toelichting' blz. 69, sub 4°., vierde alinea, Lzie hier-
voor bI. 74]); de al- of niet-vervulling der opschortende voorwaarde 

inderdaad over het lot der vordering. 

G. O. art. 189 = art. 189 der wet. 

Artikel 190. 
Indien eenig goed , waarop een bepaald voorrecht, een hypo-

theek of pandrecht rust , verkocht wordt, nadat aan den be-
voorrechten hypotheek- of pandhoudenden schuldeischer, inge-
volge artikel 179 in verband met het slot van artikel 180 , reeds 
eene uitkeering is gedaan, wordt dezen bij eene volgende uit-
deeling het bedrag, waarvoor hij op de opbrengst van het goed 
batig gerangschikt is kunnen worden, niet anders uitgekeerd 
dan onder aftrek van de percenten, die hij reeds te voren over 
dit bedrag ontving. 

O. R. O. Art. 190 (190) = art. 190 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
4rt. 190. }JOnder aftrek van de percenten die hij reeds te voren over 

dit bedrag ontving". Wordt de als bevoorrecht geverifiëerde schuldeischer 
slechts voor een deel zijner vordering op de opbrengst van het aan hem 
b,j voorrang verbonden goed batig gerangschikt, dan wordt hem ook 
p een evenredig deel der percenten, bij eene vroegere uitdeeling 
" '1tvangen, in mindering gebracht. Immers het hlijkt dan dat hij con-
I '.Tent schuldeischer is, voor zoo verre z,jne vordering op de opbrengst 
van het onderpand niet batig gerangschikt kan worden. Wat de zaak 
zplye betreft is dus in het Ontwerp de bepaling van artilrel872 Wetboek 
van Koophandel overgenomen, al zij het ook met geheel gew\jzill."de re-
dactie, ten einde de bedoeling der wet beter te doen uitkomen '). 

Advies van den Raad van State. 
Art. 190. Het komt den Raad voor, 

dat »artikel 180" moet zijn »artikel 
179". Immers art. 180 bepaalt alleen 
hoe de uitdeelingslijst moet worden 
ingericht, t.erwijl van het doen der 
uitkeeringen in art. 179 sprake is. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 190. Ter tegemoetkoming 

aan de bedenking van den Raad 
van 8tate, is de redactie van het 
artikel eenigszins gewijzigd. 

1) Zie over de gebrekkige redactie van art. 872 2de lid W. v. K. DIEPHV!S, blo 341, IlOQt 3. 
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G. O. art. 190 = art. 190 der wet. 

Artikel 191. 
Aan schuldeischers, die, ten gevolge van hun verzuim om op 

te komen, eerst geverifieerd worden nadat er reeds uideelingen 
hebben plaats gehad, wordt uit de nog voorhanden baten een 
bedrag, evenredig aan het door de overige erkende schuldeischers 
reeds genotene, vooruitbetaald. 

Indien zij voorrang hebben, verliezen zij dien, voor zooverre 
de opbrengst van de zaak, waarop die voorrang kleefde, bij 
eene vroegere uitdeelingslijst aan andere schuldeischers bij voor-
rang is toegekend. 

O. R. O. Art. 191 (191) = art. 191 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 191. Het beginsel, waarvan dil artikel dat de nakomende 

schllideischer betaald wordt uit de no!\, voorhanden baten, is algemeen 
aangenomen; het bren!\,t mede dat h,i, recht van voorrang kunnende 
doen gelden, ook al is hel onderpand van zijnen voorrang reeds verkocht, 
uit de nog voorhanden penningen het bedrag ontvangt waarvoor h,j op 
het onderpand batig gerangschikt had kunnen worden. Dit kan tot 
moeilijkheden aanleiding geven als de opbrengst van het onderpand reeds 
bij voorrang is toegekend aan een bevoorrechten schuldeischer van lage-
ren rang, die, als de nakomende schuldeischer op tijd opgekomen ware, 
concurrent schuldeischer !\,eweest zoude zijn. Het. Wetboek van Koop-
handel artikel 875 onderscheidt niet; ook in dit geval zal de nakomende 
schuldeischer dus al zijn recht van voorrang op de nog voorhanden 
penningen kunnen doen gelden '). Daar van den schuldeischer aan wien 
de opbrengst van het onderpand eenmaal krachtens rangregeling is toe-
gekend, niets terllggevorderil kan worden, betalen dus feitelijk de con-
currente schuldeischers het gelag. Dat dit in hooge mate onrechtvaardig 
en ' onbillijk is, springt in het oog. Hij, die nalatig is, behoort zelf de 
gevolgen van zijn verzuim te dragen, en niet ten koste van anderen, 
die diligent waren. schadeloos gesteld te worden. Het tweede lid van 
artikel 191 Ontwerp bepaalt. daarom dat het recht van voorrang verloren 
gaat, indien en voor zooverre de opbrengst der verbonden zaak b\j eene 
vroegere uitdeelingslijst bij voorrang aan andere schuldeischers, die bijv. 
een lager recht van voorrang hadden, is toegekend. Verlies van recht 
dus, waar de feitelijke omstandigheden de uitoefening van dit recht niet 
mogelijk maken zonder krenking van anderer recht. Volgens het ontwerp 
wordt derhalve b\i het nakomen van schuldeischers alles zoo geschikt, 
alsof een ieder tijdig opgekomen ware, alt\id voor zooverre dit mogelijk 
is zonder op reeds vastgestelde uitkeeringen terug te komen. 

G. O. art. 191 = art. 191 der wet. 

1) V gl. HOLTIUS, bI. 484; OYENS , bI. 235 vlg. 
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Artikel 192. 
Na afloop van den termijn van inzage, bedoeld bij artikel 

183, of na nitspraak van het vonnis op het verzet, is de curator 
verplicht de vastgestelde uitkeering onverwijld te doen. De uit-
keeringen, waarover niet binnen ééne maand daarna is beschikt 
of welke ingevolge artikel 189 gereserveerd zijn, worden door 
hem in de kas der gerechtelijke consignatiën gestort. 

O. R. O. Art. 192 (192) = art. 192 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 192. Het is wenschelijk dat de wet aanwijze , hoe de curator zich 

van de zorg voor de bewaring van niet opgevraagde en van de gereser-
veerde dividenden kan ontslaan, opdat hij niet genoodzaakt zij ze gedu-
rende dertig jaren of tot de uitwijzing van het recht der voorwaardel,ik 
toegelaten schuldeischers te bewaren. Tevens is de verplichting om in de 
consignatiekas te storten in het belang der schuldeischers, wier gelden 
op een volstrekt veilige plaats bewaard worden. 

Advies van den Raad van State. 
Ar't. 192. Aan den eersten volzin 

zal duidelijkheidshalve dienen te 
worden toegevoegd: llbe houdens de 
toepassing van artikel 189", terwijl 
in den tweeden volzin, nevens de 
uitkeeringen, waarover niet binnen 
eene maand. . . . beschikt is, ook 
de gereserveerde bedragen behoo-
ren genoemd te worden. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 192. Toevoeging van de woor-

den llbehoudens de toepassing van 
artikel 189" aan den eersten vol-
zin, ware, naar den ondergetee-
kende voorkomt, geheel overbodig. 
Dat naast den re\l'el van art. 192 de 
bijzondere bepalIng van art. 189 
geldt, spreekt vanzelf. 

De tweede volzin is overeenkom-
stig het advies van den Raad van 
State aangevuld. 

G. O. art. 192 = art. 192 der wet. 

Artikel 193. 
Zoodra aan de geverifieerde schuldeischers het volle bedrag 

hunner vorderingen is uitgekeerd, of zoodra de slotuitdeelings-
lijst verbindend is geworden, neemt het faillissement een einde, 
behoudens de bepaling van artikel 194. Door den curator ge-
schiedt daarvan aankondiging op de wijze bij artikel 14 bepaald. 

Na verloop van eene maand doet de curator rekening en 
verantwoording van zijn beheer aan den rechter-commissaris. 

De boeken en papieren, door den curator in den boedel ge-
vonden, worden door hem tegen behoorlijk bewijs aan den schnl-
denaar afgegeven. 
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O. R. O. Art. 193 (193). Zood ra de slotlJitdeelingslijst verbindend is 
geworrlen, is het faillissement opgeheven, behoudens de bepaling 
van artikel 194. Door den griffier geschiedt daanan aankondiging 
op de wijze bij art. 14 bepaald. 

Eene maand daarna doet de curator rekening en verantwoording 
van zijn beheer aan den rechter-commissaris. 

Memorie van Toelichting. 
L Algemeene Bescl1ouwingen.l Het Ontwerp gaat uit van het beginsel 

dat het failJissement is een gerechtelijk beslag op bet geheele vermogen 
des schuldenaars ten hehoeve zijner gezamenlijke schuldeischers. Deze 
opvatting beheerscht alle voorgestelde bepalingen en verdient derhalve 
eenige nadere ontwikkeling. 

Zij leidt tot de volgende slotsommen: 

[
10 en 3° zie op art. 20]. 
2° zie op art. 251-

40 • Het faillissement vindt zijn grens in de realisatie van het vermogen. 
Doel van het faillissement is evenals van ieder beslag realisatie van de 

in beslag genomen goederen des schuldenaars ten bate van de schuld-
eischers. 

Zoodra dit doel bereikt is, is het beslag gedaan, m. a. w. het failhs-
se ment geëindigd, en keert alJes weder tot den vroegeren toestand. Het 
faillissement kan in beginsel nà vereffening des boedels geen nawer hing 
hoegenaamd hebben op de rechtsverhouding, waarin de schuldenaar 
tot zijne staat. 

Van een latenten faillissementstoestand nà de vereffening, zoodat zij, 
die schuldeischers waren t,jdens de faillietverklaring, geen ander rechts-
middel tegen hunnen schuldenaar bezitten dan een aanvraag tot herope-
ning van het faillissement (het stelsel van artikel 887 Wetboek van Koop-
handel), kan bij deze opvatting geen sprake zijn. De schuldeischers tre-
den, na afloop van het faillissement, in al hunne vroegere rechten van 
executie tegen den persoon en op de toekomstige goederen van den 
sçhuldenaar, voor het nog onvoldaan gebleven deel hunner vorderingen. 
Het feit dat de in beslag genomen goederen niet genoeg opbrengen om 
hunne vorderingen in haar geheel te verhalen, kan hunne rechten op 
het ontbrekende niet wijzigen. Deze blijven volkomen intact (art. 195 
L 195] Ontw.). Anderzijds staat de schuldenaar, wiens bekwaamheid om 
te handelen trouwens door het faillissement in het minst niet opgeheven 
wordt, gelijk aan ieder ander die eene executie in zijn vermogen heeft 
ondergaan. Over de goederen, die hij na afloop van de vereffening des 
boedels, nadat dus het faillissementsbeslag is geëindigd, verwerft, heeft 
hij onbeperkt vrije beschikking. 

Art. 193. De slotuitdeeling heeft plaats als de geheele vereffening is 
afgeloopen, als alles is gerealiseerd; daarmede neemt het faillissement 
zijn natuurlijk einde; het gerechtel,jk beslag heeft zijne diensten be-
wezen. 

De ondervinding leert, dat de schuldeischers op het bijwonen der 
rekening en verantwoording zeer geringen prijs stellen. Niet. dan hoogst 
zelden gebeurt het dat een hunner voor het aanhooren daarvan aanwezig 
is_ Trouwens er is geen afdoende reden, waarom men hen daarvoor zou 
oproepen. Gedurende het faillissement zelf geeft alihans het Ontwerp 
hun middelen en gelegenheid genoeg eventueele grieven tegen het be-
heer en beleid van den curator te doen gelden; daarvoor hebben zij dus 
de rekening en verantwoording niet noodig; ware het zoo, het zou veel-
tijds te laat zijn. De rekening en verantwoording is dan ook meer eene · 
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controle op de financiëele zijde van des curators werkzaamheid, speciaal 
om na te gaan of hij de dividend en behoorlijk heeft uitgekeerd; de con-
trole uit te oefenen is ongetwijfeld den rechter-commissaris het beste 
toevertrouwd. 

Advies Tan den Raad van State. 
Art. 193. Dal hier van het ver· 

bindend worden der sLOTuitdee-
lingslijst gesproken word t , komt 
den Raad van State minder juist 
voor; volgens art. 188 L 187] toch 
is er slechts ecne uitdeelingslijst, 
»die verbindend wordt", namelijk 
die, waarvan art. 188 spreekt. 

De Raad meent dat het doel vol-
komen wordt bereikt, als de aanhef 
van dit artikel aldus gelezen wordt: 
»Wanneer aan de bepaling van art. 
192 .geheel voldaan is." 

RaPllort aan de Koningin·Regentes. 
Art. 1!:13. De uitdrukking »slot-

uitdeelingslijst" acht de onderge-
teekende juist. Er zijn zoo vele uit-

als er uitdeelingen 
plaats hebben. De voorgesteld e wij-
ziging van art. 180 heeft ten doel 
dit buiten twijfel te stellen. Ware 
de gemelde uitdrukking, gelijk de 
Raad van State beweert, minder 
juist, hetzelfde bezwaar zou bestaan 
tegen de uitdrukking »slotuitdee-
ling" in art. 194 [1941- Toch heeft 
laatstgemelde uitdrukking den Raad 
geen aanleiding gegeven tot het 
maken van eenige opmerk;ing. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
[§ 3. Grondstelling van het ontwerp, en daaruit afgeleide beginselen.l 

4q. het faillissement eindigt met de realisatie van het vermogen des 
schuldenaars, op wien, voor het tekort komende , de schuldeischers hunne 
rechten behouden. (Memorie van Toelichting, blz. 7/8. Artt. 193, 195.) 

Zooals reeds bij § 1 werd opgemerkt achtten sommigen het niet wen-
schelijk, dat, wanneer de voormalige failliet weder in gunstiger omstan· 
digheden mocht geraken, één zijner crediteuren individueel zijne rechten 
van executie tegen de goederen van den schuldenaar voor het nog on-
voldaan gebleven deel zijner vorderingen zou kunnen doen gelden en 
zelfs dadelijk, onverschillig hoe de toestand van den gewezen fai lliet is, 
zijn persoon weder zou kunnen aantasten. Huns inziens behoort een verschil 
gemaakt te worden tusschen oude en nieuwe schuldeischers en moeten 
de eersten slechts dan hunne oude rechten kunnen doen gelden, wanneer 
zij, die vroeger door den faillissemenlstoestand, waarin zij betrokken 
waren, een zeker consortium vormden, wederom als zoodanig optreden. 
In het belang van een geregeld en gang der maatschappelijke zaken scheen 
dit ook wenschelijk. Men verlieze bovendien niet uit het oog, dat het 
systeem van het ontwerp veel harder voor den debiteur is geworden, 
nu het .slotakkoord, door de Staatscommissie voorgesteld, daaruit is weg-
gevallen. 

Hiertegen werd opgemerkt, dat, na het eindigen van het faillissement, 
schuldenaar zoowel als schuldeischers terugkeeren in den toestand, waarin 

vóór het faillissement verkeerden en derhalve een verplicht optreden 
van laatstgenoemden als conso.,.tium niet wel gewettigd kan geacht wor-
den. Ook zij, die voor heropening van het faillissement boven het systeem 
van het ontwerp gestemd waren, zouden overigens in elk geval een ge-
makkelijker weg daartoe willen zien aangewezen, dan thans bestaat. 

De gemaakte tegenopmerking is juist. Door het wegvallen van het 
slotakkoord der Staatscommissie is er niets gewijzigd in het feit, dat 
de vroegere toestand is teruggekeerd, en daarop komt het hier aan. 
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In ieder geval is tegenover liet ontwerp niet eene regeling te ver-
dedigen , die overeenkomt met die van het bestaande recht. Indien 
één onderwerp verbetering behoeft, dan is het de bepaling van de 
rechten der schuldeischers na afloop van het faillissement. Dat die 
rechten thans feitelijk niet voor handhaving vatbaar zijn, ligt juist in 
de vereeniging der oude schuld eischers tot wat in het 
Verslag een consortium wordt genoemd. Onder geene bepaling heeft 
de geregelde gang der maatschappelijke zaken meer geleden, dan 
onder deze, daar zij den schuldenaar na faillissement in den regel 
voor eene vervolging vrijwaart, en dan ook in hooge mate heeft 
medegçwerkt tot de lichtvaardige faillissementen op eigen aangifte. 
Elders heeft men het stelsel der heropening van het faillissement dan 
ook algemeen laten varen. 

Art. 193. Eerste lid. »1s het faillissement opgeheven". Deze uitdrukking 
is onjuist; het faillissement is in dit stadium niet opgeheven, maar ver-
volgd tot zijn uitel:ste consequentiën. 

Tweede lid. Men vroeg, of door de bepaling, dat de curator rekening 
en verantwoording aan den rechter-commissaris doet, de betrekking 
tusschen hem en den gefailleerde wordt geacht daarna niet meer te be-
staan. Kan de gefailleerde ook in beklag komen , wanneer hij meent, 
dat door de behandeling van het faillissement zijne belangen verwaar-
loosd zijn 'I 

Enkele leden wenschten aan deze bepaling toe te voegen de woorden: 
»en wordt door dezen ontslagen". 

Eerste lid. »is het faillissement opgeheven" is vervangen door )>Deemt 
het faillissement een einde". 

Ter tegemoetkomÏ!lg aan de in het 
Verslag bij art. 179 [179] gemaakte 
opmerking werd door den Minister 
toegezegd, den aanhef van dit artikel 
te wijzigen als volgt: 

»Zoodra aan de geverifieerde schuld-
eischers het volle bedrag hunner vor-
deringen is uitgedeeld , of zoodra" enz. 

De Minister is voorts van meening, 
dat de verandering, aange-
bracht m de art!. 14 en 15 [14 en 
15] ,ook in dit artikel »griffier" moet 
worden vervangen door »curator". 

Tweede lid. Doordat het faillissement beëindigd is, zal äe betrek-
king tusschen gefailleerde en curator van zelf ophouden te bestaan. 
Wat met »beklag" bedoeld wordt, is niet duidelijk. Of, indien daartoe 
feitelijke grond is, de schuldenaar tegen den curator eenige actie 
heeft , is eene vraag van gewoon burgerlijk recht, die in de faillie-
tenwet geene oplossing behoeft. 

Eene bijvoeging van de woorden »en wordt door dezen . ontslagen" 
zou zelfs minder juist zijn. De curator defungeert van zelf, wanneer 
het faillissement is geëindigd en er voor hem niets meer valt te doen. 
Blijkt echter achterna, dat er nog wel wat te doen is, dan treedt hij 
weder op, zooals art. 194 [194] bepaalt. 

De aan vang van het tweede' lid wordt, in verband met art. 192 
[192], tweede zinsnede gelezen: »Na verloop van eene maand doet", enz. 
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Bij art. 162, alinea 2 L 162] is aangedrongen op eene analoge be-
paling voor het geval van insolventie. Dientengevolge wordt aan art. 
193 het volgende derde lid toegevoegd: 

llDe boeken en papieren, door den curator in den boedel gevonden, 
worden door hem tegen behoorlijk bewijs aan den schuldenaar afge-
geven". 

G. o. art. 193 = art. 193 der wet. 

Artikel 194. 
Indien na de slotuitdeeling ingevolge artikel 189 gereserveerde 

uitdeelingen aan den boedel terugvallen, of mocht blijken dat 
er nog baten van den boedel aanwezig zijn, welke ten tijde der 
vereffening niet bekend waren, gaat de curator , op bevel vau 
de rechtbank, tot vereffening en verdeeling daarvan over op 
den grondslag van de vroegere uitdeelingslijsten. 

o. R. O. Art. 194 (194) = art. 194 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 194. Heropening van het faillissement iR in de hier bedoelde ge-

vallen niet noodig. De te vroeg als afgeloopen beschouwde vereffening 
des faillieten boedels wordt alleen voor zoo veel noodig weer opgevat. Van 
nieuwe schuldeischers kan geen sprake zijn, daar de schuldenaar over 
de gereserveerde uitdeelingen en verborgen gebleven baten geen oogen-
blik het beheer en de beschikking heeft gehad. Het faillissementsbeslag 
is er op blij ven rusten, zooals in artikel 193 L 193] wordt aangewezen 
door de woorden '»behoudens de bepaling van artikel 194". Het spreekt 
van zelf, al zegt het artikel het niet uitdrukkelijk, dat een of meer der 
schuldeischers zich tot de rechtbank kunnen wenden met het verzoek 
om den curator het in dit artikel bedoelde bevel te geven; in dit opzicht 
is dus geen afwijking bedoeld van artikel 886 Wetboek van Koophandel, 
waarin den dit recht met zoo vele woorden wordt toegel<end ; 
de vermelding daarvan is alleen nagelaten omdat ook anderen, de 
vroegere rechter-commissaris en curator, ja ook de schuldenaar zelf, 
bevoegd zijn, en aan het noemen alleen van de schuldeischers de betee-
kenis gegeven zou kunnen worden van uitsluiting van alle andere per-
sonen '). 

Advies van den Raad van State. 

Art. 194. Tegen de woorden: »of 
mocht blijken dat er nog baten van 
den boedel aanwezig zijn, welke 
ten tijde der vereffening niet be-
kend waren", heeft de Raad van 
State bezwaar. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 

Art. 194. Als grond voor het door 
den Raad van State geuilte oordeel, 
dat voor het geval dat mocht bl\i-
ken »dat er nog baten van den boe-
del aanwezig zijn, welke ten tijde 
der vereffening niet bekend waren", 

1) Evenzoo wordt in 153 Konk, Ord, niet anders gezegd dan dat de curator tot 
vereffening zal overgaan. ,nach Anordnung des Konkursgerichts". 

II TI 
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Uit de Memorie van Toelichtirig 
is op te maken, dat daarmede ver-
borgen gebleven baten bedoeld wor-
den. Het bestaan daarvan kan echter 
eerst geruim en tijd nadat de reke-
ning en verantwoording is afgelegd, 
blijken, en de curator zoude zich 
dientengevolge eigenlijk nooit ten 
volle van zijn beheer kunnen ont-
slagen rekenen. 

Daarom komt het den Raad beter 
voor, dat hier alleen van: llinge-
volge art. 189 gereserveerd e uit-
deelingen" worde gesproken, 

Voor het geval , dat mocht blij-
ken , »dat er nog baten van den 
boedel aanwezig zijn, welke ten 
tijde der vereffening niet bekend 
waren", verdient naar het oordeel 
van den Raad van State, de bepa-
ling van art. 886 van het Wetboek 
van Koophandel de voorkeur. 

de bepaling van art. 886 Wetboek 
van Koophandel de voorkeur ver-
dient , wordt aangevoerd, dat het 
bestaan van zoodanige bate eerst 
geruimen tijd nadat de rekening 
en verantwoording is afgelegd, kan 

zoodat de curator zich eigèn-
lijk nooit ten volle van zijn beheer 
ontslagen zou kunnen rekenen. 
Ware de reden afdoende, zij zou 
evenzeer moeten gelden voor het 
geval dat gereserveerde uitdeelin-
gen aan den boedel terug\'allen. 
Ook zulks kan eerst geruimen tijd 
nadat de rekening en verantwoor-
ding is afgelegd, plaats hebben. 
Men denke aan vorderingen onder 
opschortende voorwaarde. Toch be-
staat voor dat geval bij den Raad 
geen bedenking tegen de voorge-
stelde regeling. Het bezwaar dat 
ten gevolge van de voorgestelde 
regeling de curator zich ,nooit ten 

volle van zijn beheer ontslagen zou kunnen rekenen, kan de onderge-
teekende niet inzien. Dat ontslag erlangt hij door het afleggen van reke-
'ning en verantwoording van zijn beheer aan den rechter-commissaris. 
Komen er later nieuwe Laten ter verdeeling op , zijn beheer vangt ander-
maal aan. Handhaving van de voorgestelde bepaling schijnt derhalve 
wenschelijk. 

G. O. art. 194 = art. 194 der wet. 

ACHTSTE AFDEELING. 

Van den rechtstoestand des schuldenaars na afloop van 
de vereffening. 

Memorie van Toelichting. 
In den rechtstoestand van den schuldenaar na afloop der vereffening 

brengt het Ontwerp eene wijziging. De bestaande toestand 
is dan ook geheel onhoudbaar. Geen artikel van het Wetboek van Koop-
handel heeft den uitleggers zooveel moeite gegeven , en tevens in de 
practijk verderfelijker gewerkt dan artikel 887 Wetboek van Koophandel. 

De gestadige toeneming van het aantal faillissementen mag voor een 
groot deel op rekening gesteld worden van de halfslachtige, onbestemrle 
positie, waarin de gefailleerde, na afloop van de vereffening en zoolang 
hij nog niet is gerehabiliteerd, door dat artikel wordt geplaatst. Feitelijk 
is het faillissement geëindigd, rechtens blijft het hestaan ; wel wordt de 
curator ontslagen, maar toch de schuldenaar rechtens van heheer 
en beschikking over zijn vermogen verstoken, terwijl hij feitelijk optreedt; 
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alsof hij nooit failliet geweest ware. De oude schuldeischers kunnen hem 
niet aanspreken , tenzij door heropening van het faillissement uit te lok-
ken; welke rechten de nieuwe schuldeischers kunnen doen gelden en 
in hoeverre de gefailleerde op zijn beurt tegen hen kan optreden, laat 
de wet in ' t midden en wordt op verschillende wijzen beantwoord. Of 
een tweede, derde faillissement mogelijk is , wie het kunnen aanvragen 
en welke daarbij de verhouding is tusschen de oude en nieuwe schuld-
eischers, is onzeker en niet met juistheid te beslissen. De practijk, de 
jurisprudentie hakt den knoop door, dan eens op deze dan eens op gene 
wijze, zonder eenheid , zonder stelsel; het is alles een chaos van verwarring, 
die alleen aan den gefailleerde ten goede komt '). Veilig voor zijne oude 
schuldeischers heeft hij tegen zijne nieuwe schuldeischers in zijn nog 
steeds voortdurend faillissement eene kostelijke exceptie '). Voor een 
kwaden betaler is er geen betere positie dan die van insolvent gefailleerde 
na de rekening en verantwoording van den curator; doet alles, han-
delt gelijk een ander en is voor niets aansprakelijk; geen wonder dan 
ook dat . ))zich failliet te zullen geven" het gewone dreigement is gewor-
den, waarmede de minder nauwgezette schuldenaar zijne schu ldeiscaers 
van zich afhoudt. 

De groote fout, waaraan de wetgever van 1838 zich schuldig maakte, 
is deze, dat hij zich den faillissementstoestand niet geëindigd kon den-
ken vóór de betaling van alle schulden, althans vóór het te hunnen 

\·oldoen van alle schuld eischers. Hij liet het faillissementsbeslag 
niet zijn einde nemen met den afloop der vereffening, met de realisatie 
van het laatste stuk actief, maar dit voortduren tot aan de rehabilitatie, 
de officiëele rechterlijke en contradictoire vaststelling dat alle schuld ei-
schers voldaan zijn. Dit recht.ens voortbestaan van het faillissement nadat 
het feitelijk is geëindigd , moest noodwendig den zooeven geschetsten 
verwarden toestand ten gevolge hebben. Het ontwerp heeft met die ge-
heele voorstelling gebroken. Volgens artikel 193 1193] neemt het fail-
lissement met de slotuitdeeling een einde. 

, .... Wat na het einde van het faillissement door vereffening rech-
tens zal zijn, wordt nBder aangewezen door de artikelen 195 en 196 
l195 en 196] van het Ontwerp. 

Daarbij wordt uitgegaan van het beginsel , ook geldende 
bij het executoriaal beslag , dat de schuldeischers al hunne rechten tegen 
den schuldenaar behouden voor dat deel hunner vord eringen , waarvoor 
het beslag hun geene bevrediging heeft geschonken. Na het faillisse ment 
treden dus de schuldeischers voor het tekort komend e weder in alle 
executierechten aan hunne vorderingen verbond en. Ten gevolge van 
bedoelde artikelen zal het faillissement voor den schuldenaar niet langer 
een gemakkelijk midd el zijn om zich aan de betaling zijner schuld en 
te onttrekken . Het stelsel in het Ontwerp neergelegd is trouwens geens-
zins nieuw; reeds sedert geruimen tijd wordt het in de voornaamste 
buitenlandsche failli eten wetten gevonden: zoo in den Code de Comm. fr. 
(1838), art. 53!); Code de Cornm. belg. (1851) art. 535; Cod di Comm. 
ital., art. 815 al. 1 ; Konk. Ord., § 152 al. 1. 

I) V gl. de schrijvers en de jurisprudentie hierboven [zie dl. I bI. 8 en 9] aangehaald. 
H OLTIUs, bI. 520 , zegt van den gefailleerde, in wiens faillissement de curator 

rekening en verantwoording heeft afgelegd: ,hij is van het beheer en van de be-
schikking over zijn vermogen verstoken; 7.Îch verbinden en schnlden maken mag hij, 
maar geene proceduren mOlSen persoonlijk tegen hem worden gevoerd en de nieuwe 
schuldelschers, die hij zich m het lange tij dvak. zal gegeven bebben, kunnen op het 
nieuw aangewonnen vermogen geen aanspraak maken , want de staat van faillis-
sement duurt . de failliete boedel bestaat nog en daar valt dat alles in" . Men vgl. 
voorts de jurisprudentie bij L ÉON-LEVY op artt. 886 en 887. 
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Advies van den Raad van State. 
Aan het slot der VIIlste Afdeeling gekomen, moet de Raad van State 

een oogenblik stilstaan bij het voorstel, door de Staatscommissie in hare 
artt. 197-204 gedaan, volgens hetwelk ter gelegenheid van de slot uit-
deeling de schuldenaar aan zijne schuldeischers een akkoord zou kunnen 
aanbieden voor dat gedeelte hunner vorderingen, dat na die uitdeeling 
onvoldaan blijft. 

In het Regeerings-ontwerp is. dat . .voorstel overgenomen en in de 
Memorie van Toelichting met stilzWIjgen voorbIJgegaan. 

Naar 's Raads inzien bestaan er geene afdoende redenen, om deze ge-
heel nieuwe bepaling in de wetgeving op het faillissement te brengen. 

De schuldenaar heeft na de faillietverklaring gelegenheid gehad zijnen 
schuldeischers een akkoord aan te bieden. 

Heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt ten bekwamen tijde, hetzij 
uit nalatigheid, hetzij uit onmacht, hij kan zich niet beklagen, dat tot 
vereffening des boedels is overgegaan, en dat na afloop daarvan de schuld-
eisehers hun recht van executie uitoefenen voor het nog onvoldaan ge-
deelte der schuld. 

Is het akkoord wel aangeboden, maar niet tot stand gekomen, of niet 
&ehomologeerd, er bestaat alsdan weinig vooruitzicht, dat, zoo korten tijd 
daarna, de schuldenaar bij machte zij, zich de noodige fondsen te ver-
schaffen ten behoeve van een akkoord over de nog onvoldoende 
schulden. 

De mogelijkheid eindelijk tot het 
sluiten van onderhandsche akkoor-
den met een of meer der schuld-
eisehers zal door het voorstel der 
Staatscommissie niet worden onder-
vangen, en het doel dat zij daar-
mede beoogde derhalve niet worden 
bereikt. 

De Raad van State is mitsdien 
van oordeel dat de Regeering te 
recht in haar ontwerp dat voorstel 
niet heeft overgenomen. 

Rapport aan d.e Koningin-Regentes. 
Met voldoening heeft de onder-

geteekende uit het advies van den 
Raad van State ontwaard, dat, naar 
's Raads oordeel, te recht in de 
Regeeringsvoordracht niet is over-
genomen het voorstel door de Staats-
commissie in de artt. 197-204van 
haar ontwerp gedaan. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
[Achtste Afdeeling.1 

De rechtstoestand, waarin de schuldenaar na afloop der vereffening 
zal geraken, zal verre van benijdbaar wezen. De Staatscommissie erkende 
dit en had daarom in de artikelen 197-204 van haar ontwerp het slot-
akkoord opgenomen '). De Regeering, hoezeer in den aanhef der Memorie 
van Toelichting mededeelende , dat aan hare wetsvoordracht niet slechts 
de voorstellen dier commissie ten grondslag liggen, maar dat deze zelfs 
daarbij zoo veel mogelijk woordelijk zijn gevolgd, heeft zonder een enkel 
woord van toelichting het slotakkoord laten vervallen. Men meende, dat 
de adviezen van onderscheidene Kamers van Koophandel ') daaraan wel-
licht niet vreemd zijn geweest. Ook onderscheidene leden waren weinig 
voor eene dergelijke instelling gestemd, daar zij huns inziens de deur 

I) Mr. F . J. VAN HARENOARSPEL. Opvolgenq, accoord en accoord na slotuitdeeling. Am-
sterdam 189l. 

') B. v. die van Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage en Utrecht. 
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zou openen voor sluipakkoorden. Het slotakkoord zou bovendien slechts in 
het gunstigste geval eenige weinige debiteuren helpen en voor dezen, 
niet voor allen, de harde bepaling van art. 195 1195] wegnemen. Beter 
kwam het dan ook voor , deze bepaling in milderen zin te 
men zie voorts het sub lIl, 4°. aangeteekende L zie hiervóór bI. 2551. 
Dat de crediteuren hunne rechten herkrijgen was voor de hierbedoelde 
leden geen bezwaar; arrest op goederen, door den gefailleerde verkre-
gen, zouden zij willen toelaten. Immers de debiteur kan weder faillis-
sement aanvragen, en in dat geval is een akkoord mogelijk; eene der-
g-elijke regeling scheen verkieslijk boven de thans aangenomen heropening 
van het faillissement. En zijn er geen goederen van belang, dan zal geen 
arrest gelegd worden of wel art. 16 r161 te baat kunnen worden geno-
men. Vast behoorde echter te staan , dat de execntie niet kan worden 
voortgezet, maar opnieu w moet worden aangevraagd; daardoor toch ' zou 
reeds de hardheid , in art. 195 gelegen , minder groot worden. Uit art. 
33 [33 1 blijkt overigens , dat zulks ook in de bedoeling van het ontwerp 
ligt, maar het scheen twijfelachtig, of art. 195, bepalende, dat de schuld-
eisehers hunne rechten van executie herkrijgen , dienaangaande 
genoeg is. Overigens blijft hier alleen de vraag, of in dat geval bij fail-
lissement de nieuwe crerlitenren niet ten behoeve der oude benadeeld 
worden; de goederen toch Z\i n door de eerste aangebracht, en de laatste 
deelen mede. Het antwoord luidde, dat niemand krediet behoeft te geven 
aan een insolventen rlebiteur. 

Wat echter den lijfsdwang betreft, in dat opzicht hllhoorde naar veler 
oordeel art. 195 wijziging te ondergaan. Alles, wat de debiteur bezit, is 
gearresteerd; de daarna toegepaste lijfsdwang zal derhalve niet meer 
treffen een on willigen , maar een behoeftigen schuldenaar. Art. 16 baat 
hem niet, want ook in ' het daar bedoelde geval kan terstond de lijfsd wang 
op hem toegepast worden. Het hier aangenomen beginsel was, meenden 
deze leden, in lijnrechten strijd met dat, waarvan de lij fsdwang uitgaat, 
dat namelijk de insolvente debiteur, tegen wien lijfsdwang is toegepast , 
daaruit moet ontslagen worden, indien hij aantoont niet in staat te 
te betalen '). 

Door anderen werd hiertegen opgemerkt, dat men ook thans vaak tot 
lijfsdwang zijne toevlucht neemt, niet alleen tegen een onwilligen , maar 
ook tegeneen behoeftigen schuldenaar, ten einde diens familiebetrek-
kingen daardoor te nopen, hem hun geldelijken steun te verschaffen. In 
zoover konden deze leden dus geenszins toegeven, dat deze bepaling in 
strijd is met den aard van den lijfsdwang. Zij waren echter met eerst-
genoemde leden yan oordeel , dat het voorschrift van art. 195 in zijne 
algemeenheid te streng moet geacht worden, en dat, blijft het bestaan, 
die strengheid door het behoud van de mildere bepalingen , in de arU. 
890 en 891 Wetboek van Koophandel vervat , behoort te worden ver-
zacht. . 

Eindelijk werd nog de aandacht gevestigd op de Bankruptcy Act '1883, 
46 en 47 Victoria, die in Sect. 28 den te goeder trouw zijnden debiteur 
te hulp komt, door hem de bevoegdheid te geven van den rechter een 
J)Order of discharge" Ie vragen, terwijl de Bankruptcy Act 1869 daaren-
tegen bepaalde, dat de crediteuren na verloop van drie jaren na de 
sluiting van . het faillissement het saldo hunner vorderingen op den failliet 
mogen verhalen, tenzij inmiddels een dividend van minstens 50 pct. is 
voldaan '). 

1) Tegen het voorgestelde art. 195 verklaarden zich dan ook de Kamers van Koop-
handel te Arnhem , 's.Gravenhage, Rotterdam en Schiedam. V gl. ook Mr. HmGST . 
Rechtsgelee:rrk Bijdragen en Bijblad 1881)/87, Afd. D, bladz. 65. 

Mr. J. WOLTlIlAN . t. a. p., bladz. 84. 
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Ten opzichte van de rechten der oude schuldeischers wordt ver-
wezen naar het sub titel 1 sub 3, 4°. aangeteekende [zie hiervóór 
bi. 255 vlg. I. Dat de executie niet kan worden voortgezet, maar opnieuw 
moet aanvanl!"en, ligt. niet alleen, gelijk wordt opgemerkt, in de be-
doeling van het ontwerp, maar volgt onbetwistbaar uit de ondubbel-
zinnige woorden van art. 33 l33] een einde neemt". En 
daarmede is in volkomen overeenstemming art. 195 [1951, bepalende, 
dat in het daar bedoelde geval de schuldeischers de aldaar omschre-
ven rechten herkrijgen. 

Zonder dat met alle argumenten, door de bestrijders van den lijfs-
dwang aangevoerd, kan worden ingestemd, is er toch geen afdoend 
bezwaar om te voldoen aan den wenseh, dat de schuldenaar, na het 
einde van het faillissement, ter zake van zijne vroegere schulden 
gevr\iwaard blijve voor executie bij lij fsdwang. Hiervoor is, na over-
weging van de verschillende w\jzen, waarop die wensch kan worden 
vervuld , het beste voorgekomen, den lijfsdwang te dier zake geheel 
uit te sluiten. Het wordt niet ontkend, dat hiertegen wel bezwaren 
in het midden kunnen gebracht worden, maar ook tegen eene andere 
wijze van voorziening r\izen gewichtige bedenkingen. In het Verslag 
wordt ten slotte wel de aandacht gevestigd op sectie 28 der Bank-
ruptcy Act 1883, maar in Engeland zelf voldeed die regeling niet, 
waarom die sectie aldaar dan ook reeds weder gewijzigd werd b\i de 
Bankruptcy Act 1890. Bij deze wet werd weder in onderscheidene 
opzichten teruggekomen op de bepalingen der wet van 1883. Zie ver-
der bij art. 195. 

Artikel 195. 
Door het verbindend worden der slotuitdeelingslijst herkrijgen 

de schuldeischers voor hunne vorderingen, in zooverre deze 
onvoldaan zijn gebleven, hunne rechten van executie op de 
goederen van den schuldenaar. 

O. R. O. Art. 195 (195). Na afloop van het faillissement, door het 
verbindend wornen der slotuitdeelingslijst, herkrijgen de schuld-
eisehers voor het onvoldaan gebleven deel hunner vorderingen, 
zooals die zijn geverifiëerd, al hunne rechten van executie tegen 
den persoon of op de goederen van :hunnen schuldenaar. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 195. »Zooals die zijn geverifiëerd." De verificatie fixeert de rechten 

der schu!deischers voor altijd. De schuldeischer van eene ten tijde der 
faillietverklaring niet opeischbare en uit dien hoofde voor hare constante 
waarde geverifiëerde vordering, kan dus na afloop van het faillissement 
zijne rechten alleen doen gelden overeenkomstig die verificatie. Hij blijft 
schuldeischer van de contante waarde. Zijne vordering herleeft niet meer 
in hare vroegere gedaante. [Zie ook hiervoor bI. 258 vlg.l 

Advies van den Raad 
Art. 195. In verband met hetgeen 

ibij art. 193 [193 , hier vóór bI. 255] 
sopgemerkt., kunnen de woorden: 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 

Art. 195. Vermits in art. 193 
[193, hier vóór bI. 2551 het behoud 
van het woord »slotuitdeelingslijst" 
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»door het verbindend worden der 
slot-uitdeelingslijst" vervallen. 

wordt voorgesteld, kan alhier van 
weglating van de in het advies van 
den Raad van State aangehaalde 
woorden geen sprake zijn. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 195. llNa afloop". Waarom niet in overeenstemming met de re-

dactie van het eerste lid van art. 193 [193]: lmadat het faillissement 
is opgeheven"'1 

llHerkrijgen de schuldeischers ..... al hunne rechten van executie". 
Deze uitdrukking scheen sommigen onjuist toe; art. 33 [331, eerste lid, 
bepaalt toch, dat het vonnis van faillietverklaring alle gerechtelijke ten-
uitvoerlegging op roerende of onroerende goederen van den schuldenaar, 
vóór het faillissement aangevangen, dadelijk een einde doet nemen, zoo-
dat, naar hun oordeel, hier van herkrijgen van rechten van 
executie kan gesproken worden. 

llZooals die geverifieerd". Wat zal gelden ten opzichte van den 
niet-geverifieerden crediteur, indien diens vordering was op tijd of voor-
waardelijk 'I Is die nu crediteur voor de contante waarde 'I Het lag, meende 
men, in de bedoeling van het artikel, deze vraag ontkennend te beant-
woorden. Men vergelijke het aangeteekende op art. 157 L 157, hier vóór 
bI. 185J. 

Oveflgens veronderstelde men, dat op goederen, waarop iemand het 
recht van terughouding bezit, nu ook dit recht ongestoord uitgeoefend 
kan worden. 

llNa afloop". Kan het wel de bedoeling zijn, hier het tegenoverge-
stelde te verlangen, als bij art. 193 [193]? 

»Herkrijgen de schuldeischers al hunne rechten van executie". De 
onjuistheid dezer uitdrukking kan niet worden ingezien. Door het 
faillissement verliezen de schuldeischers hun afzonderlijk recht ·van 
verhaal tegen den schuldenaar; zij n verplicht zich te onderwerpen 
aan de faillissements-pJ'ocedure. Na afloop van het faillissement her-
krijgen zij het recht om individueel op te treden, den schuld-enaar 
zelven aan te spreken en diens goederen (volgens het ontwerp ook 
diens persoon) aan te tasten. , 

Zooals die zijn geverifieerd". Te recht wordt eene ontkennende be-
antwoording- der gestelde vraag geacht in de bedoeling van het ont-
werp te liggen. In verband met art. 196 [1961 kunnen, ten aanzien 
van de geverifieerde schuldeischers, genoemde woorden intusschen 
overbodig geacht worden. 

Om voor het overige aan de geopperde bedenkingen te gemoet te 
komen, wordt art. 195, na )lschuldeischers" gelezen: llvoor hunne 
vorderingen, in zoo verre deze onvoldaan zijn gebleven, hunne rechten 
van executie op de goederen van den schuldenaar". 

De ten slotte ten aanzien van het recht van terughouding gemaakte 
veronderstelling wordt alleszins juist geacht. 

Door de Commissie werd in overwe-
ging gegeven, de eerste vijf woorden 
van dit artikel, in verband met het 
opschrift der afdeeling, te doen ver-
vallen. De Minister verklaarde zich 
hiertoe bereid. 
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[Zie ook hiervoor bI. 260 vlg.] 

G. O. art. 195 = art. 195 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Artt. 195 en 196. Hoewel in vele 

opzichten in dit ontwerp de rechts-
toestand van den gefailleerde beter 
wordt geregeld dan thans, zoo had-
den toch eenige leden tegen de hier 
voorgestelde zeer groote verscher-
ping van het faillieten recht , met 
het oof!.' vooral op niet-kooplieden, 
veel bezwaar. Wanneer tegenwoor-
dig een koopman failleert en be-
proeft, na afloop van het faillisse-
ment, zich er weder boven op te 
werken met of zonder hulp van 
enkele handelsvrienden dan wordt 
de gelegenheid hem daartoe niet 
afgesneden . Want wel kan thans 
heropening van het faillissement 
worden gevraagd, doch niemand 
heeft er in den regel belang bij dit 
aan te vragen, daar het aanwezige 
actief onder alle schuldeischers zou 
moeten verdeeld worden. Dit zal 
voortaan anders zijn. Nauwlijks zal 
de koopman of de particulier weder 
een »eigendom" hebben, of hij staat 
bloot aan de aarivallen zijner vroe-
gere crediteuren, die aan het pro-
ces-verhaal van verificatie den titel 
ontleenen om den schuldenaar on-
middellijk, en nu uitsluitend in hun 
eigen belang, te executeeren. Aan 
zulk een gefailleerde eenig geld te 
leenen om hem weder aan eene 
zaak te helpen, zal voortaan ten 
eenenmale ongeraden zijn. Elke 
inkoop zal kunnen strekken ten 
bate van de andere crediteuren. 
Voor den gefailleerde blijft niets 
anders over dan Of enkel op kusten 
van anderen te leven Of het land 
te verlaten. Kan dit volgens strenge 
rechtsbeginselen niet anders gere-
geld worden, dan blijkt hieruit 
opnieuw, hoe door de invoering 
van het faillissementsrecht de posi-
tie van den gewon en debiteur ver-
ergerd wordt. 

Tegen deze beschouwing werd 
aangevoerd, dat de voorstelling, 
welke daarbij gegeven werd van 

Antwoord der Regeering. 
Aan hetgeen in het Voorloopig 

Verslag reeds uitvoerig en degelijk 
is aangevoerd ter weder legging van 
de bezwaren, die eenige leden had-
den tegen deze bepalingen, is wei-
nig toe te voegen. 

Dat juist die bepalingen eene 
groote verbetering in ons faillieten-
recht zullen aanbrengen, daarin 
was men tot nu toe voor zoo ver 
bekend eenstemmig. Is nu echter 
door allen, die met de praktijk 
bekend ûj n, te eenenmale verkeerd 
gezien, als zij beweerden, dat de 
tegenwoordige toestand onverdedig-
baar is en de gevolgen aIleronge-
lukkigst zijn? Het kan niet worden 
erkend. 

Zeker is het toch, dat de onze-
kerheid der rechtspositie van den 
failliet, na het einde van het fail-
lissement, met de eischen van het 
recht en met de belangen der bur-
germaatschappij onvereenigbaar is. 
Voor ongelukkige en eerlijke schul-
denaren werkt zij verlammend; 
aan lichtzinnige, onverschillige, 
kwaadwillige geeft 'lij gelegenheid, 
daarvan ten nadeele van anderen 
schromelijk misbruik te maken. Nu 
daaraan een einde zal gemaakt 
worden, kan men ten behoeve van 
den schuldenaar toch kwalijk meer 
verlangen, dan dat hij na afdoe-
ning van 't faillissement weder ge-
heel sui juris wordt'? Kan men ook 
nog wenschen, dat de wet-bepale , 
dat door zijne schulden de pen ge-
haald, of dat althans eene regeling 
getroffen warde, krachtens welke 
die schulden verder geheel of na-
genoeg onverhaalbaar zullen zijn 'I 
Op welken rechtsgrond een wetge-
ver hiertoe zou mogen overgaan, 
ligt in 't duister. 

Maar met betrekking tot het fail-
lissement van een koopman schijnt 
men het minder nauw te nemen. 
»Veel bezwaar" rees »met het oog 
vooral op niet-kooplieden". Is dan 
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het verergeren van den toestand, 
waarin de gefailleerde zou komen, 
niet van groote overdrijving was 
vrij te pleiten, omdat die toestand 
niet zoo veel verschilde van dien, 
waarin hij thans verkeert. Ook 
thans heeft de gefailleerde bij in-
solventverklaring eene geheel onze-
kere positie. Niemand, die eenigs-
zins voorzichtig is, leent hem geld ; 
men laat hem als zetbaas met an-
derer eigendom handelen. De schets, 
hierboven gegeven van den hoop-
vollen toestalld, waarin een gewe-
zen failliet zich thans verheugt, 
moge desnoods, met eenig opti-
misrne, juist geacht worden, indien 
een akkoord is tot stand gekomen: 
in geval van insolventverklaring is 
zij alles behalve gelijkend. Ook het 
onderscheid tusschen het gemis van 
belang bij vervolging thans, en den 
prikkel van het eigenbelang, die 
voortaan daartoe zal dringen, omdat 
men thans ten behoeve van allen 
zou handelen, maar voortaan zeil 
alleen de vruchten zal plukken, 
bestaat niet, daar ' ieder crediteur 
het recht heeft zich bij ieder beslag 
aan te sluiten. Ja opmerkelijk is 
het, hoe de tegenstanders der in-
voering van het faillietenrecht voor 
niet-kooplieden eerst de individu-
eele executie zoozeer boven de al-
gemeene verkiezen, dat z,j juist 
daarom de uitbreiding van het fail-
lissement tot de niet-kooplieden 
bestrijden, en nu weer, omgekeerd, 
de artt. 195 en 196 aanvallen, om-
dat daarin na afloop van het fail-
lissement de algemeene executie 
door de individueele vervangen 
wordt. Of berust die bestrijding 
alleen hierop, dat de crediteuren 
in het proces-verbaal van verificatie 
een executorialen titel zullen heb-
ben'? Maar is dan het doel van het 
recht om de handhaving er van 
zooveel mogelijk te bemoeilijken '? 
Buitendien de in het ontwerp voor-
gestelde regeling heeft ten doel om 
een einde te maken aan den tegen-
woordigen toestand, waarvan het 
gevolg is dat wie eens failliet is, 
na al-
tijd failliet blijft. Feitelijk zal onder 
de bestaande wetgeving de gefail-

de rechtstoestand voor hem die in 
staat van kennel,jk onvermogen 
verkeert, volgens de nu bestaande 
wet, zoo benijdenswaardig geregeld 'I 
Men oordeele: hij blijft voortd urend 
in dien staat verkeeren, totdat hij 
alle schuldeischers naar hun ge-
noegen heeft voldaan. Terwijl de 
practijk geleerd heeft, dat een eer-
lijke schuldenaar, om zich kennelijk 
onvermogend te kunnen laten ver-
klaren, zeUs een zijner schuld ei-
schers moest verzoeken hem in 
gijzeling te stellen (art. 883, i'. 
Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering), - blijft nu ook, in 
weerwil van het uitgesproken ken-
nel,jk onvermogen, de ten uitvoer 
gelegde stand houden en 
kan zelfs een vroeger verkregen 
doch nog niet ten uitvoer gelegde 
l\ifsdwang worden uitgevoerd, 
»evenals ware de schuldenaar niet 
in staat van kennelijk onvermogen 
verklaard" . 

Naar het stelsel van het ontwerp, 
komt na afloop van het faillissement 
de schuldenaar weder in denzelfden 
toestand, waarin ieder schuldenaar 
verkeert, evenwel met deze voor: 
hem zeer gunstige wijziging, dat 
terwijl gedurende het faillissement, 
ook voor de niet-kooplieden, de 
lijfsdwang wordt opgeheven, die 
ook daarna niet weder, zelfs niet 
op nieuw kan worden toegepast, 
daar zijne schuldeischers hem al-
léén in z\jn vermogen kunnen aan-
spreken. 

Is er geene enkele reden, den 
schuldenaar nog meel' te begunsti-
gen , ook om der gevolgen wille 
zou men niet verder mogen gaan, 
omdat de wet dan een premie op 
het faillietgaan zou stellen, uit een 
juridisch, zedel,jk en economisch 
oogpunt gelijkelijk af te keuren. 
Geheel verkeerd is het, aan het 
faillissement als zoodanig een ont-
eerend karakter toe te kennen, maar 
volstrekt onraadzaam, nevens vól-
doening aau de eischen van billijk-
heid en humaniteit, daaraan ook nog 
bijzondere voordeelen te verbinden 
en den gefailleerde, wien de wet 
door het gerechtelijk akkoord in 
zijne positie reeds begunstigt, op 
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leerde zelfstandig handelen, terwijl 
hij rechtens nog van beheer en 
beschikking over zijn vermogen 
verstoken is. Voortaan zal de gefail-
leerde niet meer van zijne positie 
kunnen misbruik maken dool' te-
genover nieuwe schulden zich te 
beroepen op zijne in capaciteit van 
gefailleerde. 

Ten opzichte van de ))opmerke-
lijke" waarvan in 
het voorgaande sprake is, werd 
aangevoerd, dat die tegenstrijdig-
heid slechts schijnbaar bestaat. De 
faillietverklaring heeft de vernieti-
ging van het burgerlijk bestaan van 
den schuldenaarten gevolge; daarom 
wil men het faillietenrecht niet toe-
gepast zien op niet-kooplieden. Even-
min wenscht men de macht, die de 
schll ld eischers door de toepassing 
van het faillietenrecht over den 
nalatigen debiteur hebben verkre-
gen, ter vrije beschikking te stel-
len van eIken individlleelen schuld-
eischer, omdat de wederopkomst 
van het bestaan daardoor 
wordt bemoeilijkt; daarom heeft 
men bedenking, niet teg'en elke 
individueele executie , maar tegen 
eene regeling gelij k die thans is 
voorgesteld in art. 196. 

grond van z\in faillissement boven 
andere schuldenaren te bevoorrech-
ten. 

Wel is waar wordt cl.en crediteur, 
voor hetgeen hem uit het faillisse-
ment niet gekweten werd, zijne 
aanspraak beter gewaarborgrl. Maar 
dit is rechtmatig en volkomen bil-
l\ik; en ook in het maatschappelijk 
belang geraden. Het recht van in-
dividueele executie der schuld ei-
schers, door het faillissement op-
geschort, moet na den afloop daarvan 
weer herleven, zij het dan ook in 
de uitoefening beperkt. Door die 
beperking wordt aan de 
voldoening gegeven en het is zui-
vere overdrijving, dat door de fail-
lietverklaring het burgerlijk bestaan 
van den schuldenaar zou worden 
vernietigd. Tevens mag men ver-
trouwen dat door de voor beide 
partijen rechtvaardige en · bill\ike 
regeling, die zekerheid van rechts-
toestand geeft, het aantallicbtvaar-
dige faillissementen op eigen aan-
gif te , en tevens de bedreigingen 
van schuldenaren met hun faillis-
sement, zullen afnemen. 

Eindelijk: waren de bedenkingen 
tegen de hier behandelde artikelen 
geopperd afdoende, het faillieten-
recht zou niet alleen niet op par-

ticulieren moeten worrlen toegepast, gelijk wordt gewenscht, maar dan 
ook niet op kooplieden. Maar zonderling en onverklaarbaar zou het zijn, 
dat het stelsel van het ontwerp voor ons land afkeurenswaard en on-
bruikbaar zou zij n, terwijl datzelfde stelsel met goed gevolg in alle nieu-
were faillielenwetten is aangenomen, zoo in de Fransche (wet van 1838 
art. 539), in de Belgische (wet van 1851 art. 535), in de ltaliaansche 
(art. 815), in de Oostenrijksche en in de Duitsche Konkurs Ordnung 

152); en dus ook in die wetten, welke alle schuldenaren aan het fail-
lissement onderwerpen. 

Artikel 196. 
De in het vierde lid van artikel 121 bedoelde erkenning een er 

vordering heeft kracht van gewijsde zaak tegen den schuldenaar; 
:Qet proces-verbaal der verificatie-vergadering levert voor de daarin 
als erkend vermelde vorderingen den voor tenuitvoerlegging vat-
baren titel op tegen den schuldenaar. 

Artikel 197. 
De bepaling van het vorige artikel geldt niet voor zoover de 
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vordering door den gefailleerde overeenkomstig artikel 126 be-
twist is. 

O. R. O. Art. 196 (196). De in artikel 121 bedoelde erkenning eener 
vordering heeft kracht van gewijsde zaak tegen den schuldenaar; 
het proces-verbaal der verificatie-vergadering levert voor de daarin 
als erkend vermelde vorderingen een voor tfmuitvoerlegging vat-
baren titel op tegen den schuldenaar. 

Deze bepaling geldt niet voor zoover de vordering door den 
schuldenaar overeenkomstig artikel 126 betwist is 

Memorie van Toelichting. 
Art. 196. De verificatie eener vordering is authentieke vaststelling en 

erkenning van het vorderingsrecht. Zij bezit dus geheel het karakter van 
een rechterl,ik vonnis en het is slechts het trekken van eene natuurlijke 
consequentie, wanneer hepa'lld wordt dat het proces-verbaal der verifi-
catie-vergadering voor den erkenden schu ldeischel' een executorialen titel 
oplevert., ook tegenover den schuldenaar, daar deze door de bepaling 
van- art.ikel 126 L 126] tot partij de verificatie word t gemaakt. Door 
de hem verleende bevoegdheid tot beiwisting worden bel:1ngen af-
doende gewaarborgd. Indien hij niet betwist, heeft het geen zin de 
schuldeischers na afloop van 't faillissement nog eens tot een proces t.e 
noodzaken, alleen om een executorialen iitel machtig te worden. 

De Konk. Ord. heeft in § 152 al. 2 een aan artikel 196 gelijkluidende 
bepaling. 

Advies van den Raad van State. Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 196. Aanvulling van het ar-

t.ikel in den door den Raad van 
State aangewezen zin acht de on-
derget.eekende onnoodig. Het pro-
ces-verbaal der verificatievergade-
ring is eene authentieke akte; 
geen enkel bezwaar kan er dus 
t.egen hestaan nat de wet bepaalt 
dat dit pt'oces-verbaal een execu-
torialen titel opleyert. Dit brengt 
mede dat de griffier een uittreksel 
van dat stuk in 'den vorm van eene 
!!"rosse op aanvrage zal moeten ver-
strel,ken. Overigens veroorlooft de 
oDdergeteekende zich te verwijzen 
naar het hierboven ad art. 159 [1591 
aangeteekende. 

Art. 196. Het proces-verbaal der 
verificatie zal op zich zelf wel een 
volledig hewijs, maar nooit een 
executorialen titel kunnen opleve-
ren. Wil men den geverifieerden 
schuldeischer een executierecht toe-
kennen, dan zoude dit artikel uit-
drukkel\ik moeten bepalen, dat de 
griffier in den vorm eener grosse 
aan ieder erkend schuldeischer 
wiens vordering niet uit kracht 
van art. 126 [1261 betwist is, en 
die dat verlangt, een extract uit 
dat proces-verbaal uitgeeft , door 
den president der rechtbank exe-
cutoir verklaard, vermeldende den 
naam des schuldeischers en ' het 
bedrag waarvoor hij geverifieerd is, De thanR voorgestelde wijzigingen 

I betreffen uitsluitend de redactie en 
beoogen de terminologie van het artikel in overeenstemming te brengen 
met die van de art!. 121 en 159 L 121 en 159). 

Verslag van de 'I.'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 196. Uit dit artikel blijkt, dat art. 121 [1211 een executorialen 

titel verschaft. Dit is, zoo werd door sommigen opgemerkt, eene reden 
te meer om in laatstgenoemd artikel te bepalen, dat ook de crediteuren 
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en de gefailleerde op grond van dwaling, vernietiging van het daar be-
doelde proces-verbaal kunnen vorderen. 

Het zal bovendien kunnen voorkomen, dat sommige crediteuren nu 
verschillende titels voor executie zullen verkrijgen; of wel, is de laatste, 
vervat in dit proces-verbaal, de eenig geldende 'I 

Het proces-verbaal van verificatie , hierboven bij al't.121 [121] werd 
er reeds eene authentieke akte. Er beslaat geene re-
den, deze anders te beHirrrd·e!en,'·· dan- ,a,ndere authentieke akten en 
terwijl in het algemeen op grond van dwaling vernietiging van authen-
tieke akten niet kan worden gevraagd, dit hier te bepalen, en daar-
mede aan de verificatie hare beteekenis als vaststelling der schuld-
vorderingen te ontnemen. Werd de door sommigen verlangde bepaling 
in de wet opgenomen, dan zou steeds in elk faillisg'ement eene hoogst 
ongewenschte onzekerheid heerschen omtrent de rechten der schuld-
eischers. 

De ten slotte gestelde vraag wordt bevestigend beantwoord. 

N u de titel, vervat in het proces-
verbaal , als de eenig geldende moet 
beschouwd worden, achtte de Com-
missie het wenschelijk , in den vier-
den regel van het eerste lid het woord 
»een" te vervangen door »den". 

r Zie voorts op art. 126, hiervoor bI. 122, en ook op art. 8, dl. I bI. 
28().J. 

M. B. 23 Maart 1893. Art. 1913, tweede lid, wordt art. 197 en de 
aanhef daarvan gelezen: »De bepaling van het vorige artikel geldt" enz. 

G. O. artt. 196 en 197 = artt. 196 en 197 der wet. 

Verslag van de Eerste Kamer met Regeeringsantwoord. 
[Zie op art. 116, en op art. 195]. 

O. R. O. Art. 197 (205). De artikelen van deze afdeeling zijn op het 
faillissement van de naamlooze vennootschap, wederkeerige ver-
zekerings- of waarborgmaatschappij en coöperatieve vereeniging 
niet toepasselijk. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 197. De in dil artikel genoemde vereenigingen en maatschappijen 

houden ten gevolge van het faillissement of van de insolventie op te 
bestaan. Een naamlooze vennootschap of wederkeerige verzekerings- of 

is zonder actief niet denkbaar. De slotuitdeeling, 
zoo niet reeds de insolventie, maakt een einde aan haar leven, juist 
omdat zij worden opgericht om met een zeker bijeengebracht kapitaal 
bepaalde doeleinden te bereiken, en de leden niet verder gehouden zijn 
tot dat kapitaal bij te dragen, dus ook in de verliezen der vereeniging 
te rleelen, dan tot het bedrag, waartoe zij zich bij hunne deelneming 
verbonden hebben. De coöperatieve vereeniging eindigt reeds door hare 
verklaring in staat van faillissement, volgens de bepaling 
van artikel 18, 3°, der wet van 17 November 1876 (Staatsblad n°. 227). 
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Van eene toepassing der bepalingen, in de artikelen dezer afdeeling ver-
vat, kan dan ook geene sprake zijn; immers tegen eene vereeniging , die 
niet meer bestaat, kunnen de schuldeischers geen executie-rechten her-
krijgen. Voor andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen en 
stichtingen geldt niet hetzelfde; vandaar dat zij in het artikel niet ge-
noemd worden. Zoolang eene vereeni\l'ing leden telt, eene stichting con-
tribuanten en een bestuur heeft, blIjven zij bestaan, ook al ondergaan 
zij eene algemeene vermogensexecutie. 

[Vergel. Advies en Rapport op art. 2, dl. I bl. 251]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 197. De ratio dezer bepaling werd niet begrepen. De Memorie 

van Toelichting zegt, dat de hier genoemde vereenigingen en maatschap-
pijen ten gevolge van het faillissement of van de insol ventie ophouden 
te beslaan. Ware dit juist, zou dan de geheele bepaling niet overbodig 
zijn 'I Maar het scheen niet geheel juist. Het. is althans geenszins zeker 
ten aanzien van wederkeerige verzekeringmaatschappijen . . Is het zelfs, 
zoo vroeg men, waar ten aanzien van naamlooze vennootschappen 'I Er 
is daaromtrent geene wetsbepaling, als ten aanzien van coöperatieve 
vereenigingen. Men denke aan eene gefailleerde naamlooze vennootschap, 
wier maatschappelijk kapitaal nog niet ten volle is gefourneerd. 

Maar hoe dit ook zij, dit artikel scheen zonder bezwaar te kunnen 
vervallen. Blijft het echter bestaan, dan vroeg men, of het wel volledig 
was; moesten dan bijv. stichtingen niet evenzeer genoemd worden 'I 

Daarenboven werd opgemerkt, dat, nu deze afdeeling uitdrukkelijk 
verklaard werd niet toepasselijk te zijn op de naamlooze vennootschappen, 
daarnit moest worden opgemaakt, dat de andere afdeelingen wèl in het 
faillissement eener naamlooze vennootschap toepassing zullen vinden; 
eene naamlooze vennootschap zal dus een akkoord kunnen voorstellen. 
Men vroeg echter . of dus geen strijd kan ontstaan met art. 47 Wetboek 
van Koophandel. Evenzeer wenschte men te dezer plaatse van de Regee-
ring wel te vernemen, of hare bedoeling ook was, dat eene ontbonden 
naamlooze vennootschap nog in staat van faillissement kan worden ver-
klaard '). 

Wat er ook zij van de ratio dezer bepaling , erkend wordt, dat zij 
kan vervallen. Art. 197 is mitsdien geschrapt. 

In dit ontwerp komt geene bepaling voor, die verhinderen zou om. 
evenals onder het bestaande recht geschiedt; eene ontbonden naam-
looze vennootschap in staat van faillissement te verklaren. Dit is dan 
ook geheel overeenkomstig de bedoeling, welke medebrengt , dat het 
wel kan plaats hebben. 

1) De Hooge Raad beantwoordde die vraag onlangs (5 Februari 1892) in bevesti-
genden zin; evenzoo het Gerechtshof te Arnhem 9 December 1891; eene tegenover-
gestelde leer huldigde de Rechtbank te Arnhem 5 November 1891. Zie Weekblad van 
het Recht n'. 6152. 
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NEGENDE AFDEELING. 

Van het faillissement eener nalatenschap. 

Memorie van Toelichting. 
Ten einde niet de economie van het Ontwerp te verstoren, zijn de 

bepalingen omtrent het faillissement eener nalatenschap in eenen afzon-
derlijken titel bij elkander gebracht. 

Artikel 767 Wetboek van Koophandel laat faillietverklaring van den 
boedel eens koopmans alleen toe, wanneer deze, na opgehouden te heb-
ben met betalen, is overleden. Het Ontwerp voegt hierbij als een twee-
den grond het feit dat de nalatenschap niet toereikend is ter betaling 
van de schulden des overledenen. Uiterst zelden toch · komt het voor, 
dat de dood zoo spoedig volgt op het ophouden met betalen, dat er vóór 
dien geen tijd is de faillietverklaring aan te vragen; als het ophl/uden 
met betalen gedurende het leven plaats heeft, zal de faillietverklaring in 
den regel evenzeer tijdens het leven geschieden. Herhaalde malen is het 
daarentegen voorgekomen, dat eerst na den dood de insolventie van den 
schuldenaar bleek; meer dan eens ook, dat de schu ldenaar, sta.ande voor 
het feit zijne betalingen te moeten staken, zich van het leven beroofde. 
In die gevallen hebben de schuldeischers een even groot belang bij fai l-
lietverklaring als wanneer het ophouden met betalen reeds gedurende 
het leven is begonnen. De ontoereikendheid van den boedel om alle 
schulden te voldoen zal dus allicht de meest voorkomende reden.worden 
voor de faillietverklaring van de nalatenschap eens schuldenaars, terwijl 
volgens het Ontwerp ditzelfde feit gedurende diens leven nooit grond 
voor faillietverklaring oplevert. 

Deze verschillende behandeling laat zich gereedelijk verklaren. Gedu-
rende het leven van den schuldenaar wordt er met het vermogen ge-
handeld, gewerkt , gespeculeerd; het actief en het passief van den 
schuldenaar wisselen aanhoudend; het feit, dat het vermogen ontoerei-
kend is, om daaruit op een gel}even oogenblik alle schulden te voldoen, 
kan dus zeer goed van voorb\igaanden aard zijn en mag daarom geen 
grond wezen voor faillietverklaring. Bovendien is iemands vermogenstoe-
stand gedurende zijn leven uiterst moeil\ik te constateeren , immers voor 
derden niet of niet dan hoogst zelden waarneembaar. Zoowel het een 
als het ander leidt er toe gedurende het leven van den schuldenaar 
alleen het ophonden met betalen als grond van faillietverklaring toe te 
laten . Na den dood zijn de omstandigheden geheel anders. De loopbaan 
van het vermogen is afgesloten, het ondergaat geene veranderingen, 
geene vermeerderingen of verminderingen meer; volgens den regel »bona 
non intelliguntur nisi deducto aere alieno" behoort het voor alles aan-
gewend te worden om de schulden te voldoen. Den erfgenamen komt 
eigenlijk alleen het saldo toe, in de eerste plaats is het actief onderpand der 
schuldeischers van den overledene, kunnen deze daarop de beste rechten 
doen gelden. Is het vermogen ontoereikend om de schuld en te voldoen, 
het zal dit steeds blijven, herstel is niet meer mogelijk. Dit feit op zich 
zelf bewijst dus reeds, dat er concursus creditorum bestaat, sluit het 
ophouden met betalen als een noodzakelijk gevolg in zich: daarom be-
hoort hel ook erkend te worden als een afdoende grond tot faillietver-
klaring. 

Wat betreft het recht zelf der schuldeischers om faillietverklaring van 
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de nalatenschap huns schuldenaars te het steunt op de overwe-
ging, dat hun, waar zij eigenlijk de UItsluitend gerechtigden tot den 
boedel zijn, het middel niet onthouden mag worden om de liquidatie in 
eigen handen te nemen; of liever, om eene gerechtelijke liquidatie uit-
sluitend te hunnen behoeve en onder leiding van een onzijdig persoon 
(den curator) te provoceeren. In het bij zonder zullen zij daaraan behoefte 

als de erfgenaam zelf onvermogend is of diep in schulden steekt, 
of de erfenis niet aanvaard wordt. Maar ook buiten deze gevallen kan 
faillietverklaring wenschelijk zijn. Het is daarom het meest raadzaam 
voorgekomen, mits hel feit van de ontoereikendheid des boedels wordt 
bewezen , het recht om faillietverklaring te vorderen onbeperkt toe te 
laten , evenals artikel 767 Vlietboek van Kooph andel nu reeds vaststelt 
ten aanzien der faillietaanvrage op grond van het ophouden met betalen 
gedu rende het leven. Is de erfgenaam een solied persoon en aanvaardt 

zuiver, dan zullen de schuldeischers van zelf geen aanleiding hebben 
van· hun recht gebruik te maken. Practische bezwaren zijn dus niet te 
duchten . De hier ontwikkelde beginselen zijn reeds nedergelegd in de 
K. Ord. 203 en 204. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Uit een praktisch oogpunt kon men de bepalingen dezer afdeeling 

voorzeker goedkeuren. Men erkende. dat in vele gevallen de schuldei-
selIers na den dood des schuldenaars een even groot belang bij de fail-
lietverklaring hebben, als wanneer het ophouden met betalen reeds 
gedurende diens leven is aangevangen. Wanneer onder het bestaande 
recht een boedel , waarvan de passiva door de activa worden overtroffen, 
wordt aanvaard door een insolventen erfgenaam , is het voorzeker on· 
billijk, dat de crediteuren der nalatenschap met die des erfgenaams 
moeten deelen; art. 1153 Burgerlijk Wetboek - het beneficium separa-
tionis - voorziet hierin slechts onvoldoende. 

Eene andere vraag is het echter, of uit een theoretish oogpunt deze 
bepalingen zijn te verdedigen. Dit nu meenden velen te moeten betwijfe-
len. Volgens de bestaande rechtsbeginselen is, van het oogenblik, dat 
de nalatenschap aanvaard is, deze één met het vermogen des erfgenaams : 
Ie mort saisit Ie vif. Dit beginsel is echter in het ontwerp losgelaten , 
dat nieuw recht schept, zonder dat de Memorie van Toelichting deze 
voorzeker hoogst gewichtige wijziging voldoende rechtvaardigt, terwijl 
het ontwerp daarop weder terugkomt in art. 202, dat de erfgenamen 
voor het te kort komende stelt. De Konkursordnung, 203 
en 204, waarheen de Memorie van Toelichting verwijst, bevat dan ook 
deze bepalingen niet. 

Wordt echter het systeem van het ontwerp aangenomen, dan wilden 
sommi{!en verder gaan en ook aan den erfgenaam het recht toekennen, 
het faillissement der nalatenschap aan te en een akkoord aan te 
bieden '). Vooral met het oog op art. 202 [202] dat de artikelen 195 
en 196 [195 en 1961 op de erfgenamen toepasselij k verklaart, 
dit wenschelijk. Wel is waar neemt de Memorie van Toelichting op art. 
202 als »vanzelf sprekend" aan, dat bij faillissement eener nalatenschap 
{ireen akkoord te pas komt, aangezien dit toch ten doel heeft, »niet al-
leen om de gerechtelijke vereffening van hetgeen er is te voorkomen, 
maar ook en vooral om den schuldenaar te ontheffen van alle verdere 

1) Vgl. het adres der Kamer van Koophandel te Amsterdam; Mr. B. J. POLENAAR, 
Rechtsgeleerd Magazijn 1888, bladz. 13 ; Mr. HINGST , Rechtsgeleerde Bijdragen en Bij· 
blad 188617, Afd. D, bladz. 51 ; Mr. A. P. V AN STOLK jr., Faillietverklaring na over· 
lijden. Leiden 1889. bladz. 59. 
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aansprakelijkheid voor het tekort komende", - doch men wees er op, 
hoe deze beide gronden ook kunnen aanwezig zijn bij zuiveré aanvaar-
ding. Men denke voorts aan het niet zelden voorkomende geval, dat bij 
vergissing aanvaard wordt. Maar zelfs al is met kennis van wetenschap 
aanvaard, dan nog kan dit door de erfgenamen om nog andere redenen 
geschied zijn, dan juist om rijker te worden . Men denke bijv. aan 
kinderen, die ter eere der nagedachtenis van vader of moeder de nala-
tenschap zuiver aanvaarden. Waarom hun dit feitelijk belet en niet 
toegestaan, een akkoord aan te bieden'? Men vergete daarenboven niet, 
dat de vereffening bij akkoord ook voor de ctediteuren voordeeliger kan 
zijn, hetzij die vereffening dan door de erfgenamen of door bij ,het ak-
koord aangewezen personen geschiedt. 

Andere leden evenwel konden bovenstaande zienswijze niet deelen; 
de erfgenaam, zoo zeiden zij, bezit volgens het bestaande recht, in het 
recht van beraad en het beneficie van inventaris - des noods verbe-
terd - middelen genoeg, om het beoogde doel te bereiken. Er waren 
zelfs leden, die in deze zoo ver gingen, dat zij de in deze afdeeling ver-
vatte bepalingen onaannemelijk achtten, dewijl zij vreesden, dat men, 
gedrongen door de crediteuren om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, 
ten einde de eer der familie te redden zich in het ongeluk zou storten. 

Men meende voorts, dat eene bepaling niet mocht ontbreken voor het 
geval, dat iemand failliet is verklaard en daarna gedurende den loop van 
het faillissement sterft. Gaan al de verplichtingen van den gefailleerde 
dan op zijne erfgenamen over 'I In zulk geval zullen dan toch, meende 
men, de artt. 198 [198] e. v. niet toepasselijk z\in, maar zal het faillis-
sement zijn gewoon verloop hebben. In verband hiermede werd aange-
drongen op de opneming eener bepaling in den geest van art. 486 . Code 
Beige (wet van 18 April 1851): ))Lorsqu'un çommerçant aura été déclaré 
en faillite après son déçès, ou lorsque Ie faillit viendra à décéder après 
l'aven de sa faillite, sa vellve, ses enfanls ou ses héritiers pourront se 
présenter ou se faire représenter pour Ie suppléer dans la formation dn 
bilan, ainsi que dans les opérations de la Men vergelijke voorts 
§ 206 der Konkursordnnng. 

Het is niet zonder gewicht, dat men de bepalingen dezer afdeeling 
uit een praktisch oogpunt kon goedkeuren. Is evenwel de twijfel, 
door velen geopperd, of deze bepalingen uit een theoretisch oogpurJt 
wel te verdedigen zijn, gegrond Aan het beginsel ))Ie mort saisit Ie 
vif" wordt toch geenszins in met het stelsel van ons recht te 
kort gedaan. Evenals dit beginsel in het Burgerlijk Wetboek in vrede 
leeft met het recht van beneficiaire aanvaarding en van het zooge-
naamde beneficium separationis, kan het met de bepalingen van het 
oniwerp samengaan. Het ontwerp geeft slechts aan het beneficium 
separationis een ruimer veld van toepassing, breidt de separatio uit 
tot al die gevallen, waarin deze in het belang der schuldeischers 
dringend noodig is en verzekert de richtige doorvoering door de fail-
lissementsprocedure toe te passen. 

Art. 202 [2021 betreffende de aansprakelijkheid van de erfgenamen, 
ingeval van zuivere aanvaarding, voor het tekort komende, is hier-
mede voorts in overeenstemming. De artt. 198-202 [198-2021 van 
het ontwerp passen behoorlijk in het stelsel van het Burgerlijk Wet-
boek. Na invoering van het ontwerp zullen naast elkander staan, 
eenerzijds de beneficiaire aanvaarding, als middel ten behoeve van 
den erfgenaam om aan de gevolgen een er zuivere aanvaarding te 
ontkomen; anderzijds het zoogenaamde beneficium separationis en de 
faillietverklaring van den boedel des overledenen, als middelen ten 
behoeve van diens schuldeischers om te voorkomen, dat zij van eene 
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zuivere aanvaarding der nalatenschap het slachtoffer worden; het 
faillissement tevens, om in alle gevallen de rechten der gezamenlijke 
schuldeischel's te waarborgen. 

De Regeering sluit zich aan bij de 'bestrijders van het voorstel om 
verder te gaan, dan het ontwerp, speciaal om aan den el'fgenaam 
het recht toe te kennen, het faillissement van de nalatenschap aan 
te vragen. Het bestaande recht. toch verschaft voldoende middelen 
om het met dat voorstel beoogde doel te bel eiken. De erfgenaam, 
die zeker wil zij u , dat hij 'in zijn eigen bezittingen niet kan worden 
aangesproken voor de schulden van den erflater, aanvaarde onder 
beneficie van inventaris. Aanvaardt zuiver , moet. van deze daad 
van vrijen wil de gevolgen dragen. Heeft de aanvaarding der nala-
tenschap bij vergissing plaats gehad, het ware in strijd met de voor-
schriften van ons burgerlijk recht omtrent de aanvaarding, hem in 
de toekenning van het recht om het faillissement der nalatenschap 
aan te vragen en een akkoord aan te bieden, het middel te verschaf-
fen, zich aan de gevolgen zijnet' eigen daad te onttrekken. Ook ten 
behoeve van hen, die tel' eere der nagedachtenis van den overledene 
de nalatenschap zuiver willen aanvaarden , bestaat geen noodzakelijk-
heid aan de voorgestelde uitbreiding. Zij, die op dien grond zuiver 
aanvaarden, zullen daarna evenmin een faillissement van de nalaten-
schap aanvrag'en. Ook het doel, met het aanbieden van een akkoord 
beoogd, zullen zij op eene voor de nagedachtenis des overledenen 
zeker niet grievender wijze kunnen bereiken. Meenen zij, dat inte-
grale voldoening van de schulden des erflaters hunne financieele 
krachten te' boven gaat, zij kunnen aanvaarden onder beneficie van 
inventaris. Daarom dan ook blijve het faillissement der nalatenschap 
eene instelling, waarvan alleen de schuldeischers kU Imen gebruik 
maken. Dat er leden waren die de in deze afdeeling v!!rvatte bepa-
lingen onaannemelijk achtten, dewijl zij vreesden, dat deze bepalingen 
er toe zouden leiden, dat men zich in het ongeluk zou storten, is 
zonder nadere toelichting moeilijk te begrijpen. Naar het voorshands 
schijnt, is deze vrees niet aannemelijk. 

Eene nadere regeling voor het geval van overlijden des gefailleer-
den gedurende het faillissement mag overbodig heeten; in de praktijk 
heeft zich daaraan geene behoefte doen gevoelen. De Negende Afdee-
ling (art. 198 en vlg.) zal niet toepasselijk zijn, daar zij handelt over 
de faillietverklaring nà het overlijden van den schuldenaar; zoodanige 
verklaring komt natuurlijk niet te pas, als er reeds faillissement is. 

Eene overneming van art. 486 Code Beige zou van geenerlei nut 
zijn. De daarin genoemde personen kunnen ook zonder dergelijke 
bepaling door het geven van inlichtingen en het verleenen van mede-
werking , waar die gewenscht wordt, den curator zijne taak gemak-
kelijk maken. Men denke voorts aan art. 66 van het ontwerp. 

Dool' de Commissie werd nader 
aangedrongen op de opneming eener 
bepaling in den geest van art. 486 
Code Beige, op de in het Verslag 
uiteengezette gronden. De Minister 
antwoordde, dat daaraan in de prak-
tijk geene behoefte bestaat: er moest 
ook hier in het oog worden gehou-
den, dat het faillissement is een be-
slag op- en eene executie van het 
geheele vermogen. De Minister deed 
voorts opmerken, dat art. 486 voor-

n. 18 
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noemd ook zag op het geval van 
overlijden van een reeds failliet ver-
klaarde; dus een ander, dan in deze 
Afdeeling bedoeld. Alsdan schijnt het 
aan geen twijfel onderhevig, dat de 
curator in de executie niet verhin-
derd kan worden door den dood van 
een gefailleerde, waardoor echter wel 
de behandeling van het akkoord zou 
moeten vervallen. 

Artikel 198. 
De boedel eens overledenen wordt in staat van faillissement 

verklaard, indien een of meer der schuldeischers daartoe ver-
zoek doen, en summier aantoonen , dat de overledene in den 
toestand verkeerde dat hij had opgehouden te betalen. 

O. R. O. Art. 198 (198). De boedel eens overledenen wordt in staat 
van verklaard, indien een of meer der schuldeischers 
daartoe verzoek doen , en summier aantoonen, dat de overledene 
had opgehouden te betalen, of dat de nalatenschap niet toereikend 
is ter betaling van de schulden des overledenen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 198. Den erfgenamen is de bevoegdheid tot ei!!"en aangifte van 

' t faillissement der nalatenschap niet gegeven '), daar zij voldoende be-
scherming hunner belangen vinden in het recht van beraad en het voor-
recht van boedelbeschrijving. 

Eene uitdrukkelij ke bepaling dat de faillietverklaring gevraagd kan 
worden, »om het even of de erfgenamen van het recht van beraad al 
dan niet gebruik maken, de erfenis zuiver of onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving hebben aanvaard, dan of zij dezelve hebben verwor-
pen" , zooals thans in artikel 767 Wetboek van Koophandel gevonden 
wordt , mag geheel overbodig heeten. De algemeene woorden van artikel 
198 dulden geen beperkende uitlegging , zij omvatten al de genoemde 
gevallen. 

[Zie ook hiervoor bI. 270 vlg;l. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 199. »Summi er aantoonen, dat de overledene had opgehouden te 

betalen". Men meend e , dat d it overbodig was, en dat kon volstaan wor-
den met den tweeden grond, dat namelijk de nalatenschap niet toereikend 
is ter betaling van de schulden des overledenen. Ook de Konkursordnung 
maald all een daarvan meldin!!" '). In geen geval zal de eerste grond alleen 
aanleiding kunnen geven tot de verklaring in staat van fai llissement, 

1) 205a Konk. Ord. kent hun dit recht toe. 
0) Zie VON VÖLDEl'NDORFF, Konkuraordnung, 2de editie, II, 705. 



BOEDEL EENS OVERLEDENEN. Art. 198. 275 

zood at in plaats van llOf' in den vierden regel behoort te worden gele-
zen )len". 

Het bewijs van het ontoereikende des boedels zal voorts door de cre-
diteuren niet gemakkelijk kunnen worden geleverd. Wanneer de erfge-
naam van het recht van beraad gebruik maakt, dan zijn gedurende de 
vier maanden, voor de uitoefening daarvan toegestaan, hunne belangen 
toevertrou wd aan den erfgenaam, die misschien zeer weinig waarborgen 
voor de goede behartiging daarvan aanbiedt. De vraag werd dan ook 
gedaan, of het niet wenschelijk ware eene bepaling op te nemen, waarbij 
aan de schuldeischers het recht wordt toegekend, om ten overstaan des 
rechters van den erfgenaam, die de in art. 1070 Burgerlijk Wetboek 
bedoelde verklaring heeft afgelegd, zoodanige inlichtingen te vragen, als 
waardoor zij in de gelegenheid kunnen worden gesteld zekerheid te ver-
krijgen omtrent de solvabiliteit des boedels. 

Waarom zou de eerste grond (ophouden van betalen vóór het over-
lijden) op zichzelf geen aan leiding mogen geven tot faillietverklaring'! 
Naar het geld ende recht (art. 7ti7 Wetboek van Koophandel) is hij 
zelfs de eenige grond. De ondervinding leerde volstrekt niet, dat het 
noodig is, dien grond af te schaffen. Daarom heeft het ontwerp hem 
behouden, doch tevens een tweeden grond daaraan toegevoegd. 

Eene bepaling, ten doel hebbende, den schuldeischers het recht 
te geven om van den erfgenaam, die zich beraadt, het geven van 
inlichtingen te ' vorderen, zou, wegens hare algemeene strekking, 
niet in de faillietenwet maar in het Burgerlijk Wetboek thuis behoo-
ren. De doeltreffendheid van zoodanige bepaling ware bovendien op 
zijn minst genomen zeer twijfelachtig. 

G. O. art. 198. De boedel eens overledenen wordt in staat van faillis-
sement verklaard. indien een of meer der schuldeischers daartoe 
verzoek doen, en summier aantoonen, dat de overledene had op-
gehouden te betalen, of dat de nalatenschap niet toereikend is ter 
betaling van de schulden des overledenen. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(25 April 1893.) 

De heer SMIDT, Ministe,' van Justitie: In verband met de WlJZ1glllg die 
gebracht is in de al'tt. 1 en 6 [1 en 6]. dient ook eene aanvnlling plaats te 
hebben van art. 198, op dezelfde wijze. De pnnt aan het slot van het artikel 
wordt dientengevolge veranderd in een komma en aan het artikel worden de 
woorden toegevoegd: en indien de "echtbank dit in het gemeenschappelijk belang 
der schuldeische,'s wenschelijk oOl·deelt. 

De heer VAN HOUTEN: Bij de over art. 1 [1] en reeds bij de al 
gemeene beraadslaging is er op gA wezen , dat dit artikel samenhing lIIet de door 
de Regeering voorgestelde opvatting van het faillissement als een execntierniddel 
van geheel normalen aard tegenover kooplieden en niet-kooplieden. Ik had dan 
ook verwacht, dat wij na de wijziging van art. 1 van Regeeringswege eene wij -
ziging zouden hebben gekregen van dit artikel, welke wij à tête reposée hadden 
kunnen nagaan. Toen wij nog dezen morgen geenerlei wijziging hadden ontvan-
gen, heb ik voor mij zelf nagedacht over de verandering, welke in het artikel 
zou behooren te worden gebracht, in de meening dat de Regeering nu het artikel 
onveranderd wenschte te handhaven. Nu wordt ons eene nienwe redactie voorge-
legd welke, zooals het heet, zich aansluit bij hetgeen is besproken bij de artt . 
1 en 6 [1 en 6J, maar dit artikel bevat toch nog iets meer. In art. 1 had men 
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het stelsel dat men zich volstrekt niet bezighield met de quaestie, of iem3Jld al 
dan niet onvermogend was om te betalen, maar zich eenvoudig had gehouden aan 
het feit, zooals het toen heette, het naakte feit, van het niet betalen van op-
eischbare schulden. Ik heb er toen op gewezen, dat met betrekking tot nalaten-
schappen eene nieuwigheid werd ingevoerd, want dat niet alleen het ophouden 
van betalen tot het faillissement van eene nalatenschap aanleiding zou geven, 
maal' ook de omstandigheid dat eene nalatenschap was bezwaard met schulden 
bóveu het bedrag van de baten. Er 'ferd niet gevraagd, dat de schuldeischers 
het ophouden van betalen hadden geconstateerd vóór den dood , maar het was 
ook voldoende dat later geconstateerd werd, dat de nalatenschap niet toereikend 
was om de schulden te betalen. In dat geval zou ieder der schuldeischers het 
faillissement kunneu aanvragen. 

Dit recht blijft bij de Regeeringsredactie voorwaardelijk bestaan. 
Nu is mijne vraag of dit nieuwe recht zal bestaan nevens het bestaande van 

ons Burgerlijk Wetboek, ten aanzien van het recht van beraad en het voorrecht 
van boedelbeschrijving. Blijft de 14de Titel van het Tweede Boek van ons Bur-
gerlijk Wetboek bestaan of zal deze worden afgeschaft? Welke is daaromtrent de 
meening van de Regeering? Zooals de zaak nu geregeld is treden de erfgenamen 
in het beheer del' nalatenschap. Wanneer zij deze aanvaarden worden zij zelve 
aansprakelijk. Meenen zij echter dat de nalatenschap niet voldoende is tot betaling 
del' schulden, uan hebben zij het recht van beraad en boedelbeschrijving. In dien 
14den Titel is uitgewerkt wat de crediteuren in dergelijk geval te doen hebben. 
In de eerste plaats wordt elke rechtsvervolging in dien tijd gestaakt. De erfge-
namen hebben voor het beheer der nalatenschap te zorgen, terwijl zij onder som-
mige omstandigheden kunnen worden genoodzaakt voor dat beheer zekerheid te 
stellèn en waarborgen voor goed beheer te geven. Bij de verdeeling moeten zij 
verder verantwoording doen aan de crediteuren. 

Wordt dit geheele recht nu afgeschaft, en treedt daarvoor in de plaats de 
laatste zinsnede van dit artikel? Bij de algemeene beraadslaging heb ik reeus te 
kennen gegeven dat ik mij daarmede niet zou kunnen vereenigen , omdat ik het 
niet wenschelijk vind dat elk, ook de niet-koopman, na zijn dood enkel en alleen 
omdat zijn boedel niet toereikend is om de schulden te betalen, wordt getroffen 
door de wet van faillietverklaring. 

Ik kan mij met dit artikel niet vereenigen. De Regeering voert hier ten aan-
zien van de nalatenschap een nieuw recht in, namelijk dat ontoereikendheid van 
de baten kan leiden tot faillissement. 

Nu nog eene opmerking omtrent de redactie die mij ook voorkomt niet van 
grond ontbloot te zijn, namelijk of het laatste gèdeelte "indien de rechtbank dit 
in het gemeenschappelijk belang del' schuldeischers wenschelijk oordeelt" slaat op 
beide gevallen of alleen op het tweede geval. Wat moet men summier aantoonen? 
Vooreerst, dat de overledene had opgehouden te betalen of dat de nalatenschap 
niet toereikend is tot betaling der schulden des overledenen. Daarop volgden dan: 
"indien de rechtbank dit in het gemeenschappelijk belang der schuldeischers wen-
schelijk oordeelt". Ik meen dat het niet duidelijk is dat dit 'op beide gevallen 
slaat en zal derhal ve eene nadere explicatie afwachten. Een lid del' Commissie van 
Voorbereiding, waarschijnlijk reeds in de gelegenheid geweest om van de wijziging 
kennis te nemen, zegt mij dat ik het artikel aldus moet lezen, dat el' twee 
voorwaarden zijn, van welke de eerste zich wederom in twee onderdeelen splitst. 
De tweede voorwaarde: indien de rechtbank dit - dat is dat de staat van fail-
lissement worde uitgesproken - in het gemeenschappelijk belang del' schuldei-
schers wenschelij k ach t. 

Indien aldus de redactie kan worden goedgekeurd, dan zoude ik aan de Regee-
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ring en aan dt' Commissie van Voorbereiding in overweging geven om weg te 
laten de woorden: "of dat de nalatenschap niet toereikend is ter betaling van de 
schulden des overledenen". In dat geval toch sluit zich het artikel geheel bij art. 
1 aan. 

Ik wensch ook mede te deelen, wat ik zou hebben voorgesteld om duidelijk te 
doen uitkomen wat moet worden aangetoond om den boedel des overledenen in 
staat van faillissement te doen brengen. 

Ik had willen voorstellen te lezen in plaats van hetgeen volgt na verzoek doen 
"en summierlijk doen blijken van hun vorderingsrecht , van het ophouden des 
overledenen met betalen en van het gemeenschappelijk belang der schuldeischers 
bij de faillietverklaring". 

Op die wijze verviel het in staat van faillissement verklaren eenvondig omdat 
de boedel ondet· nul is, gelijk men pleegt te zeggen. Dit past ook geheel in het 
stelsel der Regeering, dat namelijk het faillissement wegens het ophouden met 
betalen .en niet wegens het onvermogen moet worden uitgesproken. Indien het 
a.rtikel overigens geen bezwaar ontmoet, zal ik echter alleen voorstellen het tweede 
gedeelte weg te laten. 

Mocht het artikel tegenstand ondervinden" dan zal ik misschien beproeven mijne 
eigene redactie daarvoor in de plaats te stellen. Ik wensch, alvorens mijne keus 
te doen, nadere inlichtingen van de Regeering en de Commissie af te wachten. 

De heer TRA VAG LINO, Voo?'zitte?' det· Commissie van Voo?'bet'èiding: De 
Commissie heeft geen bezwaar tegen de wij ziging, door de Regeering voorgesteld, 
en meent, dat die wijziging juist noodzakelijk is, om verband te houden met art. 
1 van het wetsontwerp. 

Den heel' van Houten kan ik antwoorden, dat, voor zoover mij bekend is, in 
geen en deele het voornemen bestaat, om het recht van beraad ten gevolge van 
dit wetsontwerp ter zijde te stellen; en dat integendeel dit recht zal blijven beo' 
staan, zoowel als het voorrecht van boedelbeschrijving. 

Dit neemt echter niet weg, dat de wijziging, door den Minister voorgesteld, 
toch noodzakelijk wordt geacht; terwijl die wijziging bestaanbaar is, zonder dat 
in een enkel opzicht zal worden getornd aan het recht van beraad of aan het 
voorrecht van boedelbeschrijving. Het schijnt niet in de bedoeling der Regeering 
te liggen, om bij de invoeringswet van dit ontwerp, als het wet zal zijn gewor-
den i de hierbedoelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek te veranderen, nog 
veel minder om ze af te schaffen. 

De heer SMIDT, Ministe?' van Justitie: Op de vraag van den geachten afge-
vaardigde nit Groningen omtrent dit artikel in zijne tegenwoordige redactie, kan 
ik antwoorden, .dat de uitlegging, door hem zeI ven iu de laatste plaats gegeven, 
de juiste is. Om dit boven twijfel te verheffen, is het woord: "indien" in de aan 
het artikel toegevoegde woorden herhaald. 

Wat de gevallen betreft waarin verklaring eener nalatenschap in staat van 
faillissement ,mogelijk zal zijn, is hier in hoofdzaak geen verandering gebracht 
in het bestaande recht, want ook thans kan de boedel van een overledene, die 
opgehouden had te betalen, in staat van faillissement verklaard worden. Art. 
7'67 van het Wetboek van Koophandel zegt er wel uitdrukkelijk bij: "om het 
eveu of zijne erfgenamen van het recht van beraad al dan niet gebruik maken, 
de erfenis zonder of onder het voorrecht van boedelbeschrijving hebben aanvaard, 
dan of zij dezelve hebben verworpen." 

Maar die woorden zijn in het thans voorgestelde artikel er niet bijgevoegd, 
omdat de zaak vanzelve spreekt en die' woorden geheel overbodig mogen heetM. 
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De bepalingen van het burgerlijk recht omtrent aanvaarding of verwerpiug van 
nalatenschappen blijven dan ook geheel intact. Nieuw daarentegen is de bepaling en 
hiertegen komt de geachte afgevaardigde vOOl·al op - dat faillietverklaring ook 
kan plaats hebben indien "de nalatenschap niet toereikend is ter betaling van de 
schulden des overledenen". 

Dit is een nieuwe grond voor faillietverklaring, zegt de geachte afgevaardigde, 
die niet voorkomt in de andere van dit wetsontwel·p. Dit is juist. 
Maar waar het op aankomt, is de üaag of de omstandigheid dat het hier .niet 
geldt een levenden persoon, doch eene nalatenschap, deze bepaling niet voldoende 
rechtvaardigt? 

Geheel afdoende schijnt mij hetgeen reeds in de Memorie van Toelichting staat. 
Daar lezen wij toch: "Als het ophouden met betalen gedurende het leven plaats 
heeft, zal de faillietverklaring in den regel evenzeer tijdens het leven geschied.en. 
Herhaalde malen is het daarentegen voorgekomen, dat eerst na den dood de in-
solventie van den schuldenaar bleek; meer dan eens ook, dat de schuldenaar, 
staande voor het feit zijne betalingen te moeten staken, zich van het leven be-
roofde. In die gevallen hebben de schuldeischers een even groot belang bij fail-
lietverklari.ng als wanneer het ophouden met betalen reeds gedurende het leven 
is begonnen". 

Men moet hierbij in aanmerking nemen, dat ten aanzien van een overledene 
van een ophouden van betalen geen eigenlijke sprake meer zijn kan. In een pre-
cairen toestand des boedels echter, terwijl de schuldenaar heeft opgehouden te 
bestaan, is het niet toereikende der nalatenschap ter betaling van de schulden 
des overledenen, een toestand, eq uivaleerende met dien van het ophouden van 
betalen eens nog levenden. 

De heer van HOUTE.N: Het antwoord van de Regèering, dat er geen veran-
dering : word t gemaakt in het bestaand recht is slechts waar ten aanzien van de 
eerste :clausule, namelijk dat eene nalatenschap kan worden verklaard in staat 
van faillissement, wanneer er reeds was ophouden met betalen. 

Ik stel niet daarin verandering te brengen Integendeel, ik vind het vol-
komen juist, dat de boedel in staat van faillissement kan worden verklaard, 
wanueer het recht om de faillietverklaring aan te vragen geacquireerd is bij het 
leven van den overledene, wanneer het reeds zou zijn verkregen op het tijdstip, 
dat degene voor wien het faillissement wordt aangevraagd, sterft. Dit is een be-
staand recht. Nu zegt de Regeering: wij hebben weggelaten de woorden "onver-
schillig of van het recht van beraad is gebruik gemaakt", omdat die woorden 
overbodig zijn Ik zou betwijfelen of die opvatting van de Regeering juist is. 
Maar indien ze jnist is, dan is niet juist wat de voorzitter der Commissie van 
Voorbereiding zeide: dat men intact wil laten het recht, hetwelk de 14de Titel 
van het Burgerlijk Wetboek geeft. 

Wij lezen in art. 1071: "Aan den erfgenaam wordt een termijn van 4 maanden 
vergund" en "gedurende den voorgeschreven termijn" zegt art. 1072 "kan geene 
rechterlijke veroordeeling tegen hem verkregen worden eu de uitvoering van de 
vonnissen, die ten laste van de overledenen zijn uitgesproken, blijft opgeschort". 
Gedurende dien termij n staat het recht ten aanzien der boedels stil. 

Nu zal men hier invoeren, dat, op een eenvoudig request van den schuldei-
scher, de boedel in staat van faillissement kan worden verklaard, niet om eene 
reden die reeds bestond bij het overlijden, alleen om het onvermogen van beta-
len, dat geconstateerd is na d.en dood. 

Het faillissement wordt aldus. een normaal niet het normaal middel van boe-
delbereddering , want de schuldeischers vinden al die rechten ten aanzien van 
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beraad en boedelbeschrijving minder aangenaam, evenals de schorsing in de uit-
oefening van rechten, die de dood van den debiteur geeft en dikwijls de weinig 
vormelijke wijze van bereddering, want ik erken gaarne dat het Burgerlijk Wet-
boek ten aanzien van de boedel bereddering leemten heeft. Wanneer men nevens 
de van het Burgerlijk Wetboek heeft de aanvraag aan de recht-
bank om faillietverklaring - en ten aanzien van iederen boedel kan de rechtbank 
zich laten voorleggen een inventaris - zal hiervan een ruim gebruik gemaakt 
worden, zood ra de inventaris het bewijs levert dat er geen voldoende ba-
ten zijn. 

Is thans onvoldoende gezorgd voor schuldeischers, kunnen in sommige opzich-
ten malversatiëu plaats hebben welke door benoeming van eeu curator kunnen 
worden gekeerd, dau moet daarin worden voorzien door wijziging van het Bur-
gerlijk Wetboek; maar de overledene of de boedel, wat op hetzelfde neerkomt, 
mag mijns inziens niet verklaard worden in staat van faillissement te verkeeren, 
als het recht dien staat te eischen niet bij zijn leven werd verkregen. 

Ik heb dus de eer voor te stellen weg te laten de woorden "of dat de nalaten-
schap niet toereikend is ter betaling van de schulden des overledenen". 

De heer HARTOGH, lid der Commissie van V001'be1'eiding : Ik ben het met 
den laatsten geachten spreker eens, dat in de negende afdeeHng van het ontwerp 
gedeeltelijk nieuw recht wordt geschapen; trouwens op bladz. 131 en volg. van 
het Verslag [zie hiervoor bI. 271 vlg.) wordt dit met zooveel woorden gezegd; men 
gaat bij het ontwerp veel verder dan het Wetboek van Koophandel. Thans kan 
de boedel van een overleden koopman alleen binnen drie maandeu na zijn over-
lijden failliet worden verklaard, als de man bij zijn leven reeds ophield te beta-
len. Nu wordt voorgesteld deu crediteuren, afgescheiden van de feitelijke q uaestie, 
of de overledene bij zijn leven ophield te betalen, het recht te geven faillissement 
aan te vragen, wanneer de boedel ontoereikend is om de schulden te voldoen. 
Dit is ·het standpunt van het wetsontwerp ; ik geef dus toe, het is nieuw recht; 
maar nu is de vraag, of dat nieuwe recht niet goed recht zal zijn. Wij hebben 
niet te onderzoeken, of het wellicht in strijd zou kunnen komen met sommige 
artikelen van ons Burgerlijk Wetboek; deze nieuwe wet immers zal niet terstond 
worden ingevoerd; maar de Regeering is het met de Commissie eens geworden. 
dat daarvoor nog eene afzonderlijke - eene invoeringswet noodig zal zijn. Bij 
aanneming van deze negende afdeeling zullen wellicht ook enkele verauderingen 
moeten plaats hebben in de 14de en volgende Titels van het Eerste Boek vau 
het Burgerlijk Wetboek. 

Welk doel beoogt de Regeering nu met dit nieuwe recht? De geachte yorige 
spreker zal erkennen, dat voor de crediteuren bij het openvallen eener nalaten-
schap volgens het bestaande recht zeer slecht gezorgd is. Hij wees op het recht 
van beraad van den erfgenaam. 

Maar ik vraag: zijn intusschen de rechten van de crediteureu voldoende ge-
waarborgd? Het komt daarenboven voor, dat bij eene minder nadeelige nalaten-
schap, waarvan de schulden wel niet door de baten volkomen worden gedekt, 
de belangen harer crediteuren nog worden ver slimmerd , omdat de erfgenamen nog 
minder solvabel zijn dan hun erflater. In zoodanig geval vinden de crediteuren 
evenmin ' voldoende hulp in onze wet. Het eenige wat onze wet hun toekent, is 
hetgeen art. 1153 bepaalt, het bekende beneficium separationis. Ik geloof echter, 
dat de vorige geachte spreker het wel eens zal zijn met het Verslag, dat het 
benefice zoo niet slecht. althans zeer onvoldoende geregeld is in onze wet. 

Hetgeen men nu hier verlangt bij deze 9de afdeeling in te voeren, is niet an-
ders dan eene meer doelmatige toepassing van dat beneficium separationis, eene 
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volkomen afscheiding en liquidatie van de nalatenschap. Zie hier het denkbeeld 
waarvan in Duitschland de Konknrsordnung is uitgegaan, hetgeen eenigszins ge-
wijzigd in dit wets9ntwerp is overgenomen. 

Ik resumeer: zonder eenige quaestie bedoelt dit wetsontwerp gedeeltelijk nienw 
recht te creëeren, maar ik geloof ook, dat in de praktijk gebleken is, dat er 
behoefte bestaat aan betere regeling van de rechten der schuldeischers eener na-
latenschap. Ik geloof dns, dat deze nienwe afdeeling wèl nieuw, maar ook tevens 
goed recht schept. 1\ 

Na hetgeen ik heb gezegd, zal het duidelijk zijn, dat de Commissie van Voor-
bereiding het amendemeut van den heer van Honten niet kan onderstennen. 

De heer VAN HOUTEN: Nu wordt erkend, dat er eene poging wordt gedaan 
om nieuw recht te scheppen. De eerste vraag is nn hier nog niet, of het is goed 
recht, maar of dat nienwe recht is burge,·lijk of faillieten'recht. 

Nu ben ik volkomeu overtuigd, dat wü hier te doeu hebben met eene nieuwe 
bepaling van burge,·lijk recht en niet van faillieten-recht. 

Wanneer de heer Hartogh zegt, dat de 14de Titel vau het Burgerlijk Wetboek 
gebreken heeft, dan geef ik toe, dat bij het herzien van dien titel nieuwe bepa-
lingen moeten worden gemaakt, maar de vraag is, of die nieuwe bepalingen on-
afscheidelijk behooren te worden verbonden aan de voorwaarde van het bewijs, 
dat de boedel niet ten volle uitkomt. 

De tweede vraag is of de verbeteringen, die ten aanzien van de liquidatie van 
den boedel van den gewonen burger zullen worden aangebracht, mogen worden 
ingevoerd in den vorm, dat men de nagedachtenis van den overledene met fail-
lietverklaring treft. 

Wij komen hier weder terug tot :het uitgangspnnt, de aard der faillietverklaring. 
De heeren hebben zich er langzamerhand zoo vertrouwd mede gemaakt, 'alsof het 
de gewone toestand is van iemand wiens baten ztjn lasten niet overtreffen. Men 
zegt, dat de persoon van den overledene er buiten blUft, en dat de goederen 
alleen er door getroffen worden. Maar, mijn hemel, die persoon, die heelemaal 
niet meer drager is van rechten, die ver klaart men dan toch nog failliet! De 
boedel van dien man wordt wel in staat van faillissement verklaard, maar het 
pn bliek zal er toch van maken dat die persoon in staat van faillissement is ver-
klaard. Waarom dan toch die naam van faillietverklaring voor eene eenvoudige 
boedel bereddering ? Zoolang de wereld staat is, om zoo te zeggen, het recht altijd 
zoo geweest als het in het Bnrgerlijk Wetboek is geregeld; al de bepalingen op 
dit punt van beraad en boedelbeschrijving zijn afkomstig van het Romeinsche 
recht. En waarom zal men dat nu vermengen met het faillietenrecht ? Er zijn 
verschillende waarborgen aan de crediteuren gegeven. Zoodra. er malversatie ge-
pleegd wordt door erfgenamen, die in het beheer zijn, dan worden zij voor het 
geheel aansprakelijk gesteld; wanneer er roerende goederen zijn kan de rechter 
eischen, dat er zekerheid gesteld wordt, enz. Maar wanneer dat niet toereikend 
is kan men toch de bepalingen van het Bnrgerlijk Wetboek verbeteren en behoeft 
men niet zijne toevlucht te nemen tot het faillietenrecht. 

In plaats van nu te zeggen: wij zullen hier een nieuw beginsel vastleggen, en 
dan zal later de Titel van het Burgerlijk Wetboek, die op dit onderwerp betrek-
king heeft, daarmedll in overeenstemming worden gebracht,' zou ik aa'n de Re-
geering en aan de Commissie in overweging willen geven, om, als er verbetering 
moet gebracht worden in de bereddering van dergelijke boedels, dit te doen bij 
eene wijziging van het Burgerlijk Wetboek, en haar niet vast te hechten aan 
het faillietçnrecht, vooral niet nadat men als beginsel heeft vooropgezet, dat men 
de 'luaestle vl1-n' onvermogen geheel ter zijde moet laten. Eerst heeft men mijn 
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amendement op art. 1 bestreden, op grond dat daardoor een geheel nieuw beginsel 
in de wet zou worden gebracht, namelijk of de boedel al of niet toereikend was 
om de schulden te betalen ; het kwam er slechts op aau, zeide de Regeering, of 
er was ophoudeu van betaliug. Nu moet hier dat nien we beginsel er ingebracht 
worden, naar het mij voorkomt geheel ten onrechte: de behandeling van eene 
nalatenschap. ik blijf dus mijn amendement, ook niet.tegenstaande het advies van 
de Commissie, handhaven. 

De heer SMIDT, Ministe1' van Justitie : Het is reeds door mij gezegd: er kan 
geen verschil zijn dat hetgeen de geachte afgevaardigde uit Groningen , de heer 
van Honten wil laten staan in dit artikel, is het bestaande recht, art. 767 van 
het Wetboek van Koophandel, en dat hetgeen daarin nieuw voorkomt, de woor-
den zijn die ·hij nn daaruit wil verwijderen. 

Maar, wat hierbij op den voorgrond moet gesteld worden. is niet: hebben wij 
met ond of met nieuw recht te doen, maar met goed recht? 

De ondervinding heeft geleerd, niet alleen hier te lande maar ook elders, dat 
het cas van het tegenwoordige art. 767 van het Wetboek van Koophandel niet 
voldoet aan de behoefte, als zijnde te beperkt. 

Het is zeer wel mogelijk dat iemand bij zijn overlijden niet meer in staat is 
zijne te betalen, maar dat het aan anderen onbekend is dat hij in dien 
toestand verkeert, omdat hij tijdens zijn leven nog niet had opgehouden te beta-
len. Dan is het middel niet voldoende dat men nu in het Wetboek van Koop-
handel vindt. Ook de Konkursordnung (§ 203 volg.) gaat dan ook verder. 

De heer van Houten meent echter, dat het euvel elders zit, namelijk in het 
burgerlijk recht , niet in het faillietenrecht , en wil daartoe dus het Burgerlijk 
Wetboek gewijzigd hebben. 

Is dit wel juist? Die oude bepalingen, gelijk h\j ze noemde, afkomstig uit het 
Romeinsche recht, zijn in het Burgerlijk Wetboek geschreven ten behoeve van 
de erfgenamen. Ik wijs op het recht van beraad; op het recht om eene erfenis 
zuiver dan wel onder het voorrecht vau boedelbeschrijving te aanv/larden, 

Hiel' handelen wij echter niet over de belangen en rechten van erfgenamen, 
maar van de schuldeischers. Wanneer eene nalatenschap niet toereikend is om de 
schulden te voldoen, en de erfgenamen zijn geheel passief, zoodat zij den boedel 
aan zijn lot overlaten, dan treedt voor de schuldeischers een moeilijke toestand 
in, die voorziening en regeling eischt. 

Nu kan men van een levende zeggen, dat hij ophoudt met betalen, maar zoo-
dra iemand overleden is, kan deze uitdrukkiug niet meel' gebruikt worden en 
moet men wel stellen het geval, dat de overledene reeds tijdens zijn leven had 
opgehouden te betalen, en, wat alsdan met betrekking tot de schuldeischers, er 
mede gelijk staat, het geval van het ontoereikende van den boedel. Wanneer men 
in de zaak overeenkomstig de behoefte en in den geest van . het Wetboek van 
Koophandel wil voorzien, 'dan moet men de thans voorgestelde uitbreiding aan 
de bepaling geven, 

Conflicten met het burgerlijk recht ontstaan daardoor niet, naar mij voorkomt. 
Mocht er al iets denkbaar zijn, voor het geval de erfgenamen den boedel aanvaar-
den onder benefice van inventaris, dan is dit een punt, waarin bij de later te 
volgen invoeringswet zal zijn te voorzien, 

Ik kan mij niet voorstellen dat deze bepaling, die uit een practisch oogpunt 
aanbeveling verdient, niet zou overeenstemmen met de algemeeue voorschriften 
en eischen omtrent de faillietverklaring van eeu levende, en dat zij niet in deze 
wet zou thuis behooren, Bezwaarlijk zou de regeling in het Burgerlijk Wetboek 
zijn in te voegen. Zeer zeker ware zij niet te brengen onder den 14den Titel of 
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de beide daarop volgende Titels van het Tweede Boek van het Burgerlijk Wet-
boek, die hier werdeu aangehaald. 

De heer REEKERS : Ik wensch slechts eene enkele bedenking aan het oordeel 
van den Minister te onderwerpen. 
I De Minister zegt, dat wij hier te doen hebben met eene bepaling in het belang 

der schuldeischers. 
Mij bijna geheel aanslnitende aan het betoog van den heer van Honten, meen 

ik dat voor het belang van de schuldeischers gewaakt moet worden volgens de 
bepalingen daaromtrent in het Burgerlijk Wetboek gegeven. 

Hier is een voordeel aan de schuldeischers geschonken, dat, dunkt mti, eeni-
germate bedenkeltik is. Krachtens deze bepaling zal toch de schnldeischer de 
keuze hebben om tot de erfgenamen te zeggen: indien gÜ niet bijpast bij den 
onvolledigen boedel, zullen wij zorgen dat die boedel failliet verklaard wordt. 

Ik zou dit middel den crediteuren niet gaarne in de hand geven. Gaarne wil 
ik tot alles medewerken wat hun zekerheid verschaft hun geld te verkrijgen, 
maar om hun het recht te geven om dergelijke pressie uit te oefenen op personen, 
die in de verste verte niet betrokken zijn bij hetgeen de overledene verricht heeft, 
daartegen heb ik bezwaar. 

De heer VAN HOUTEN: Na het antwoord van den Minister moet ik nog 
even wijzen op twee bepalingen van het burgerlijk recht. 

Gedurende den termiju van beraad, zijn de crediteuren niet rechteloos; volgens 
art. 1074 kan de rechter al zoodanige maatregelen voorschrijven welke hij mocht 
uoodig achten zoowel tot behoud van de goederen der nalatenschap als van de 
belangen van derden. Na aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrti ving 
is de erfgenaam verplicht, volgens art. 1081 "op verzoek van belanghebbende 
partijen, voldoende zeker beid te stellen voor de waarde der roerende goederen in 
de boedelbeschrijving begrepen. 

"Indien hij in gebreke blijft deze zekerheid te stellen, zullen de roerende goe-
deren worden tè gelde gemaakt om daaruit de schulden en lasten der nalatenschap 
te voldoen". 

Het is mogelijk, dat er gevallen geweest zijn, waarin crediteuren moeilijkheden 
ondervonden hebben, om faillissement te verkrijgen, terwijl zij dat toch in hun 
belang rekenden te zijn. Ook is het mog-elijk dat daaronder gevallen zijn kunnen 
waarvan men met recht zou kunnen zeggen, dat faillietverklaring niet misplaatst 
was, ook zonder dat de voorwaarde: ophouden te betalen. te bewijzen is ten 
aanzien van den overledene. 

Maar kan dat eene reden zijn om naast het · welomschreven recht van het 
burgerlijk recht aan eIken crediteur voor eIken boedel die niet uit kan, recht te 
geven tot het eischen van faillietverklaring? 

Ik heb bij de algemeene beschouwingen opgemerkt dat dit ontwerp is ontwor-
pen in harden geest, voor ieder die schulden heeft; langzamerhand is die geest 
door deze Regeering en door de Commissie op den ar.btergrond gedreven, maar 
hier is men nog niet mild. 

Ik ben volstrekt niet door den Minister overtuigd, dat de voorgestelde veran-
dering noodig is. 

Ook wat de heer Reekers tot ondersteuning van mijn amendemeut heeft gezegd, 
verdient ten zeerste de aandacht. 

Voor de Regeering is faillietverklaring niet anders dan het constateeren van 
het feit dat de boedel niet uitkomt. Niets meer dan de aanvaarding met boedel-
beschrijving. Maar voor de maatschappij blijft, niettegenstaande al die verklarin-
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'gen, het faillissement een schande voor den overledene, en, terwijl het recht den 
.crediteuren niets meer toekent dan om uit den boedel de schulden betaald te 
krijgen I zoo er niet genoeg is pondspondsgewijs , geeft deze bepaling hun nog het 
recht om bovendien een wapen te gebruikeu dat voor de erfgenamen zoo hard kan 
zijn , dat zij liever aan onrechtmatige eischen zullen toegeven, dan toe,staan dat 
den overledene schande worde aangedaan, 

De heer HA RTOG H: Een enkel woord naar aanleiding van de redevoeringen 
der twee laatste geachte sprekers, 

Indien gegrond ware wat de heeren van Honten en Reekers zeiden, zou het 
amendement van den eersten spreker veel verder moeten gaan. 

Waarom dan wel faillietverklaring toegestaan van den' boedel des schuldenaars, 
indien hij overleden is , maar nadat hij reeds opgehouden heeft te betalen? Ook 
in dat geval zou kunnen gelden wat de heer Reekers zeide, dat de crediteuren 
daarvan gebruik zouden maken om de erfgenamen te dwingen meer te betalen 
dan er in de nalatenschap is. Dit gevaar, indien het zoo ernstig ware, bestaat 
immers tegenwoordig ook reeds. Beeft men ooit gehoord dat daarvan misbruik 
gemaakt is? Eu wat den heer van Honten betreft, .indien deze meent, dat onze 
wettelijke bepalingen, rakende de nalatenschappen en wat daarmede in verband staat, 
zoo goed alles hebben geregeld, waarom dan ook door hem het faillissement toe· 
gelaten van den boedel van den overleden schuldenaar, indien hij vroeger heeft 
opgehouden te betalen? Men heeft ook vroeger reeds gevoeld, ik zal niet zeggen 
zoolang de wereld bestaat, zooals de heer van Houten zegt, maar reeds langer 
dan eene halve eeuw, ja, vergis ik mij niet, ook toen het oud·Hollandsche recht 
gold, dat het in zoodanig geval toch noodig was, dat faillissement kon worden 
nitgesproken. 

Waarom is dat noodig? Omdat, hoe men het ook bepalen wil, er altijd plaats 
kan hebben. eene amalgamatie, een in elkander vloeien van de nalatenschap met het 
vermogen van de verschillende erfgenamen, eene samenvloeiing, vooral in ons 
recht, waarin wij niet kennen de hereditas jacens, maar waarin de regel geldt: 
Ie mort saisit Ie vif. 

Ware het nu een geschikt oogenblik om met den heer van Houten de verschil· 
lende door hem bedoelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek na te gaan, 
dan geloof ik, dat het niet moeilijk zou zijn, om aan te toonen, dat in vele 
gevallen de schuldeischers van dien overledene benadeeld kunnen worden, zonder 
dat zij er zeer veel aan kunnen doen door handelingen of, wat nog veel erger is, 
door het niet· handelen van de erfgenamen. Wanneer nu de geachte afgevaardigde 
er op wijst, dat de rechter daartegen maatregelen kan bevelen, dan vergete hij 
niet, dat die hulp meestal te laat komt , wijl dan de nalatenschap met het ver· 
mogen van de erfgenamen juridiek reeds tot één geworden is en eindelijk , dat in 
elk geval, om die hulp des rechters te verkrijgen, vooraf eene procedure noodig 
is, Wanneer dit nu waar is, waarom zullen wij dan den practischen weg niet 
opgaan, die ons door dit wetsontwerp aangewezen wordt? Nu zegt mijn geachte 
vriend en bestrijder, de heer van Houten: gij wilt alles failliet hebben; neen, 
ik hoop, dat ook in de toekomst de meeste nalatenschappen solvent zullen zyn, 
dat is in het belang van de erfgenamen eu ook van den Staat. 

Het geldt hier alleen de vraag op welke wijze, indien de nalatenschap eens 
niet solvent is, knnnen de schuldeischers in zulk een geval het best geholpen 
worden? Ik geloof, dat dit op goede kon plaats hebben, zooals bij dit 
wetsontwerp wordt voorges teld. Er zal dan moeten geschieden , evenals wanneer 
de gefailleerde nog leefde, verificatie en daarna eene liquidatie. Waarom zouden 
wij eene zoodanige regeling nu thans niet bij dit wetsontwerp aannemen? Immers 
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bij het nieuwe faillieten recht hebben wij voor alles op het oogden boedel, een 
algemeen beslag in" het gemeenschappelijk belang van alle crediteuren. Wanneer 
men van dit hoofdbeginsel uitgaat, wat doet het er dan toe of de gefailleerde 
leeft of hij dood is, of hij sterft gedurende het faillissement, of overleden is nadat 
hij opgehouden heeft te betalen? Behooren de rechten der crediteuren in al die 
gevallen niet dezelfde te zijn? 

Ik meen dan ook, dat in dezen gedachtengang , het wetsontwerp een zeer logisch 
stelsel inhoudt. 

Het amendement vau den heer van Houten wordt in stemming gebracht en 
met 56 tegen 13 stemmen aangenomen. 

Art. Hl8 luidt thans: De boedel eens overledenen wordt in staat van 
faillissement verklaard, indien een of meer der schulcleischers daartoe 
verzoek doen, en summier aantoon en , dat de overledene had opgehouden 
te betalen , en indien de rechtbank dit in het gemeenschappelijk belang 
der schuldeischers wenschelijk oordeelt. 

Wetsvoorstel van den heer PIJNAPPEL, om in art. 198, slot, 
vervallen de zinsnede » , en indien de rechtbank dit in het gemeen-
schappelijk belang der schuldeischerll wenschelijk oorrleelt". 

[Zie verder hieromtrent op art. 1, dl. I bI. 201 vlg.}. 

Artikel 199. 
Het verzoek wordt gericht tot de rechtbank, welke tijdens 

het overlijden des schuldenaars bevoegd was de faillietverklaring 
uit te spreken. 

De erfgenamen worden op het verzoek gehoord of daartoe 
opgeroepen bij een exploot, aan het sterfhuis te beteeke-
nen , zonder dat ,het noodig is hen bij name aan te duiden, 
alsmede, voor zooverre zij bekend zijn, bij brieven van den 
griffier. 

O. R. O. Art. 199 (207) = art. 199 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 199. Dit artikel bevat clezelfde regeling als artikel 767 Wetboek 

van Koophandel; alleen is oproeping van bekende erfgenamen bij brieven 
van den griffier aan het daar hepaalde toegevoegd. De wenschelijkheid 
daarvan behoeft geen nader betoog. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 199, tweede lid. De laatste 

woorden : VOO)' zoovel'l'e 
zij bekend zijn, bij b)'ieven van 
den griffie?'" kunnen naar het oor-
deel van den Raad vervallen; de 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 199, al. 2. Daar erfgenamen 

niet. zelden op eene andere plaats 
wonen dan waar het sterfhuis is 
gelegen, somtijds zelfs daarvan ver 
verwijderd zijn, schijnt het alleszins 
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oproeping, bij exploot aan hel sterf· 
huis te beteekenen , komt hem vol-
doende voor. 

wenschelijk dat hun, voor zooveel 
mogelijk, nog persoonlijk kennis 
worde gegeven van het gedane 
verzoek. De mogelijkheid om tegen 

hel verzoek bedenkingen in te brengen, wordt daardoor voor hen ver-
groot. Behoud van de door den Raad van State overtollig geachte woor-
den schijnt derhal ve alleszins raadzaam. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 199. Als de erfgenaam aanvaard heeft., dan kan toch 

worden aangevraagd. Nu zegt wel is waar de Memorie van Toelichting 
op bladz. 102 Lzie hiervóór bI. 27'11, dat, als de erfgenaam een solied 
persoon.is en hij zuiver aanvaardt, de schuldliischers vanzelf geene aan-
leiding hebben van hun recht gebruik te maken. De mogelijkheid echter 
bestaat, dat zij dit zullen doen uit plaagzucht en om kosten te veroorza-
ken. Volgens sommigen zou het dus wenschelijk zijn te bepalen, dat, 
als de erfgenaam voor de betaling der schulden door zakelijke zekerheid 
of borgtocht aan de crediteuren voldoende waarborgen geeft, het faillis-
sement niet zal kunnen worden uitgesproken. Naar het oordeel van an-
deren was eene zoodanige bepaling onnoodig, daar hel toch vanzelf spreekt, 
dat in dergelijke gevallen het verzoek tot verklaring in staat van faillis-
sement niet ontvankel,jk zal worden verklaard, doch men moest erken-
nen, dat art. 198 11981 de gegrondheid van het verzoek eenig en alleen 
liet afhangen van net al dan niet toereike?de der nalatenschap. 

Aan den in het Verslag aangevoerden grond kan nog worden toe-
gevoegd, dal de erfgenaam, die solide is en zuiver heeft aanvaard, 
ook als plaagzucht of kostenmakerij in het spel is, steeds de failliet-
verklaring zal kunnen voorkomen door de bedoelde schuldeischers der 
nalatenschap te belalen. Bovéndien kan het toch geene zaak.zijn, 
voor elke mogelijkheid, vooral niet als zij zeer onwaarschijnlijk is, 
voorzieningen te treffen. 

Tweede lid. Welke erfgenamen worden hier bedoeld , de wettelijke, 
dan wel de testamentaire 'I En wie zal worden gehoord en opgeroepen, 
wanneer er fe en erfgenamen zijn en geen curator over de nalatenschap 
benoemd is '. Bovendien, zoolang niet aanvaard is, er in wette-
lijken zin geen erfgenaam, Deze bepaling, zoo werd gezegd , houdt verband 
met artikel 209 der StaalRcommissie die zich voorstelde, dat er altijd een 
erfgenaam is; in het ontwerp der Regeering is zij onvoldoende. De op-
merking werd echter gemaakl, dat het tweede lid van ar t. 767 Wetboek 
van Koophandel hetzelfde bepaalt. Men vergelijke Qverigens de aanteeke-
ning bij art. 201 L 201, hierua bl. 287 vlg.]. 

Bedoeld zijn . de erfgenamen. Derhalve: de testamentaire erfgena-
men, of, als dezen er niet zijn of verworpen hebben , de wettelijke 
erfgenamen. Zijn geene erfgenamen bekend of te dan .zullen 

ook niet gehoord kunnen worden; het artikel mIst dan op dIl punt 
zijne toepassing. Dat er naar de terminologie onzer wetgevIng geen 
erfgenaam zou zijn, zoolang niet aanvaard is, kan bezwaarlijk worden 
volg'ehouden; men zie o. a. art. 1071 vlg. en 1096 vlg. van Bur-
gerlijk Wetboek en ook het eerste lid in verband met het In het 
Verslag aangehaalde tweede lid van art. 767 van het Wetboek van 
Koophandel.'Ware de bedenking juist, zij zou evenzeer gelden tegen 
hét in bescherming genomen ontwerp der 209 
van haar ontwerp stelt als uitersten termIJn, waarop de faIlhetver-
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klaring kan worden gevraagd, drie maanden na de aanvaarding der 
nalatenschap, maar sluit de bevoegdheid niet uit, de aanvrage te 
doen ook vóór dat de nalatenschap is aanvaard (zie Memorie van 
Toelichting), derhalve op een tijdstip, waarop, naar de geuite mee-
ning, van erfgenamen nog geen sprake zou kunnen zijn. Zoo I,an dan 
ook de uitdrukking »de erfgenamen" in artikel 199 behouden blijven; 
vrees voor verkeerde opvatting behoeft niet te bestaan. 

G. O. art. 199 = art. 199 der wet. 

Artikel 200. 
De faillietverklaring heeft van rechtswege ten gevolge de af-

scheiding van den boedel des overledenen van dien zijner erf-
genamen, in dier voege als bij artikel 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek is omschreven. 

O. R. O. Art. 200 (208) = art. 200 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 200. Ook deze bepaling is in overeenstemming met het geldend 

recht en overgenomen uit artikel 767, 3de lid Wetboek van Koophandel. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 200. De verwijzing naar art. 

1153 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft naar het oordeel van den Raad 
hare bedenkelijke zijde. Bij het ver-
schil van opvatting, dat omtrent 
dat artikel bestaat - waaromtrent 
in dit ad vies bij art. 41 L 41, dl. I, 
bI. 430 vlg.1 een en ander is opge-
merkl-komthet den Raad van State 
beter voor, dat de woorden: )Jin dier 
voege als b\i artikel 1153 van hel 
Bur?erlijk Wetboek is omschre-
ven' worden weggelaten. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 200. Weglating van de in 

het advies van den Raad van State 
aangehaalde woorden zou de onder-
geteekende niet raadzaam achten. 
De Raad verwijst naar zijne opmer-
kingen op art. 41 [411, maar het 
schijnt daarbij zijne aandacht te zijn 
ontgaan, dat de gevallen, waarin 
de artt. 41 en 200 voorzien, ten 
eenenmale verschillen. Eerstgemeld 
artikel behandelt het geval dat de 
u{genaam failliet is, hier is sprake 
van faillissement van de erfenis. 
De bezwaren welke in het eerste 

geval aan de afscheiding verbonden zouden zijn hier niet te duch-
ten, of zelfs niet mogelijk. Trouwens art. 767, a l. 3, Wetboek van Koop-
handel bevat gelijksoortige bepaling, en deze heeft, voor zoo verre den 
ondergeteekende bekend is, nooit slecht gewerkt. 

G. O. art. 200 = art. 200 der wet. 

Artikel 201. 
De faillietverklaring kan aangevraagd worden zoolang niet 

drie maanden na de aanvaarding van de nalatenschap en tevens 
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zes maanden na het overlijden van den schuldenaar zijn ver-
streken. 

O. R. O. Art. 201 (209). De faillietverklaring kan aangevraagd worden 
zoolang niet drie maanden na de aanvaarding van de nalatenschap 
en zes maanden na het overlijden van den schuldenaar zijn ver-
streken. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 201. Meestentijds zullen de eerst na de aan vaarding 

gewaar worden. dat de -boedel ontoereikend is; immers zoolang de erfge-
namen omtrent de aanvaarding nog niet. hebben beslist., zullen de schu ld-
eischers niet licht op betaling aandringen, zullen zij, indien van het 
recht van beraad gebruik is gemaakt, zelfs niet bevoegd zijn betaling te 
vragen, en zoo zal gewoonlijk eerst de aanvaarding onder voorrecht van 
boedelbeschrijving of het ondervinden van moeielijkheden bij de betaling 
nà zuivere aanvaarding hun aanleiding geven naar het al of niet toerei-
kendevan den boedel een onderzoek in te stellen. Vandaar de bepaling 
dat de faillietverklaring aangevraagd kan worden niet alleen zoolang de 
nalatenschap niet is aanvaard maar ook nog gedurende drie maanden 
daarna. Niet altijd echter is het tijdstip der aanvaarding voor de schuld-
eischers gemakkelijk waarneembaar of juist uit te maken, wanneer de 
.aanvaarding heeft plaats gehad. Men denke aan de zoogenaamde stilzwij-
gende aanvaarding, artikel 1094 Burgerlijk Wetboek. Met het oog daarop 
zegt het artikel, dat de faillietverklaring steeds gevraagd kan worden, 
zoolang zes maanden na het overlijden nog niet verstreken zijn. Deze 

zal dus openstaan ook al is er dadelijk na het overlijden aan-
vaard. 

Advies van den 'Raad van State. 
Art. 201. De Raad van State heeft 

tegen de strekking dezer bepaling 
geen bezwaar, doch zou het beter 
achten, indien Z\j aldus luidde : 
))De fai llietverklaring kan niet meer 
worden aangevraagd nadat drie 
maanden sedert de aanvaarding en 
zes maanden sedert het overlijden 
van den schuldenaar zijn verstre-
ken". 

Rapport aan de KoningiTh-Regentes. 
Art. 201. Waarom de door den 

Raad van State voorgestelde redac-
tie beter zoude zijn dan die van 
het ontwerp, wordt in 's Raads 
advies niet uiteengezet en kan de 
ondergeteekende niet bevroeden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 201. Velen zouden er de voorkeur aan geven, zoo een termijn 

werd aangenomen, vóór het verstrijken waarvan de faillietverklaring niet 
kan wOl'den aangevraagd. Bij de aangenomen redactie staat de erfgenaam 
er aan bloot, dat onmiddellijk na het overlijden des erflaters een sc.huld-
eischer zijn verzoek daartoe indient. Sommigen betreurrIen hetovengens, 
dat , ook ditmaal zonder opgave van art. 209 van het ,ontw.erp 
der Staatscommissie niet door de Regeermg IS overgenomen; dit arhkel 
toch was veel meer in overeenstemming met het bestaande recht, dan 
het in het ontwerp opgenomene. Anderen evenwel deelden dit gevoelen 
niet, daar toch het artikel der Staatscommissie verband hield met de 
vraag, wanneer de nalatenschap eigenlijk aanvaard is; eene vraag, die 
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hoogst zelden met juistheid zal te beantwoorden zijn. Enkelen wenschten 
in het hierbedoelde geval het recht van beraad uit te sluiten. 

Het aannemen van een termijn, vóór het verstrijken waarvan de 
faillietverklaring niet kan worden aangevraagd, verdien! geene aan-
beveling. Men denke aan het in het Verslag ad art. 198 [198, bI. 2751 
gestelde geval van een erfgenaam, die zeer weinig waarborgen voor 
de goede behartiging van de belangen der schuldeischers aanbiedt. 
Ter rechtvaardiging van de afwijking van het voorstel der Staatscom-
missie werd wel degelijk in de Memorie van Toelichting reeds gewezen 
op de moeilijkheid in vele gevallen om het juiste tijdstip der aanvaar-
ding vast te stellen. 

Ook volgens het bestaande recht kan rle faillietverklaring dadelijk 
na het overlijden worden aangevraagd en moet dit zelfs geschieden 
mnnen drie maanden na het en derhalve reeds vóór dat 
de erfgenaam, die zich beraadt, genoodzaakt kan worden , de erfenis 
al Jan niet te aanvaarden, Het artikel der Staatscommissie is dus 
geenszins meer in overeenstemming met het beBtaande recht, dan het 
in het ontwerp opgenomene. Waarom eindelijk zou het wenschelijk zijn, 
in het hier bedoelde geval het recht van beraad uit te sluiten '? 

Duidelijkheidshalve is het noodig, tusschen »en" en »zes" in te 
voegen »tevens". 

G. O. art. 201 = art. 201 der wet. 

Artikel 202. 
De zesde afdeeling van dezen titel is op het faillissement eener 

nalatenschap niet toepasselijk; evenmin de achtste afdeeling, 
tenzij de erfenis zuiver is aanvaard. 

O. R. O. Art. 202 (210). De zesde en de achtste afdeeling van dezen 
titel zijn op het faillissement eener nalatenschap niet toepasselijk; 
met uitzondering, indien de erfenis zuiver is aanvaard, van de 
artikelen 195 en 196. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 202. Het spreekt vanzelf dat bij faillissement eener nalatenschap 

geen akkoord te pas komt. Het akkoord toch heeft ten doel niet alleen 
om de vereffening van hetgeen er is te voorkomen en door 
eene mlllnelijke te vervangen, maar ook en vooral om den schuldenaar 
onder de voorwaarden daarin vastgesteld, te ontheffen van alle verdere 
aansprakelijkheid voor het tekort komende. De nalatenschap nu iil na de 
vereffening voor altijd van het touneel verdwenen, van eene latere vor-
dering tegen de nalatenschap voor het deficit kan nooit sprake zijn en 
daarvan dus ook geen ontheffing verleend worden. Hiermede vervalt elke 
raison d'être voor een akkoord; met de verdeeling van de baten is het 
recht der schuldeischers, wat de nalatenschap betreft, uitgeput. 

Het spreekt vanzelve dat de schuldeischers, na afloop van het faillis-
sement der nalatenschap, dieg'enen der erfgenamen, welke de nalaten-
schap zuiver aanvaard hebben. \'001' het tekort komende in hun eigen 
vermogen (persoonlijk) kunnen aanspreken. Bij zuivere aanvaarding is 
het faillissement van de nalatenschap als het ware de executie van een 
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afgezonderd deel van het vermogen des erfgenaams ten hehoeve van een 
bepaalde groep zijner schu ldeischers. Het is dan ook rationeel dat deze, 
na anoop dier exectltie, voOr het hun nog toekomende dp.p.l hunner 
vorderingen treden in de vo lheid hunner rechten van executie op het 
overige vermogen van den erfg-"naam, die immers dool' de aanvaarding 
zelf schu ldenaar is geworden. Vandaar de toepasselijkheirl van de ar tikelen 
195 en 1!J() in geval van zui vere aanvaarding der nalatenschap. 

Het verdient geene aanbeveling, een akkoord iu het faillissement van 
de nalatenschap toe te laten, ten einde den erfgenaam te vrijwaren voor 
bedoeld gevulg van zijne zuivere aanvaarding, die zijne eigen vrije daad 
is. Door het recht van beraad en de aanvaard ing onder voorrecht van 
boedelbeschrij vlDg wordt door de wet voor de erfgenamen voldoende 
gezorgd; daarnaast in het akkoord nog- een middel te geven tot herstel 
tegen eene zuivere aanvaarding ware die zorg te ver uitstrekken. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 202. Reeds vroeger werd er op gewezen, dat behalve de in de 

zesde en de achtste afdeeling van dezen titel vervatte artikelen ook an-
dere onmogelijk toepassing kunnen vinden in de hier bedoelde faillisse-
menten. Men vergelijke o. a. het aangeteekende bij art. 21, [21 , dl I 
bI. 357]. 

Ook ondel' het nu bestaande recht kunnen gelijksoortige quaestiën 
over de toepasselijkheirl van deze en gene bepaling zich voorrIoen, 
zonder tot ernstig bezwaal' aan leiding te hebben gegeven. De rp.chter 
heeft in ieder bijzonder geval te beslissen, wat met het karakter van 
het faillissement eener nalatenschap vereenigbaar is. De artikelen, die 
))onmogelijk toepassing kunnen vinden", hlijven dan van ielf buiten 
toepassing. Het artikel zal, na het wegvallen van art. 1971 zie hiervoor 
bI. 2691, als volgt moeten worden gewijzigd : 

))De zesde afdeeling van dezen titel is op het faillissement eener 
nalatenschap niet toepasselijk; evenmin de achtste afdeeling, tenzij 
de el'fenis zuiver is aanvaard." 

G . O. art. 202 = art. 202 der wet. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Verscheidene leden hetreurden 

het, dat hij faillissemer,t eener na-
latenschap de aanbieding van een 
akkoord niet is toegelaten. Wat 
daartegen in de Memorie \'an Toe-
lichtitJg door de Regeering is aan-
gevoerrl, konden z\i niet geheel 
beamen. Akkoord moge wel in het 
leven zij n geroepen in het helang 
van den gefai lleerde, het kan ook 
dikwerf in het belang van de schu ld-
eischers zei ve zij n. Ook benefieiai-
ren erfgenamen llUn er aan gelegen 
zijn een akkoord aan te bieden ter 
wille van de nagedachtenis des over-
ledenen. 

Il. 

Antwoord der Regeering. 
De overwegende gronden, die voor 

dit artikel pleiten, zij n vroeger uit-
voerig uiteengezet. Mogen de erfge-
namen, ook de béneficiail'e, a l geen 
akkoord kunnen aanbiede n, het staat 
hun vrij, ter wille van de nage-

des overledenen meer uit 
te hetalen dan de boedel veroorlooft. 
En tegenovel' de cl'editeul'en is een 
ander middel, om de eer dier na-
gerlachten is op te houden, wel niet 
denkbaar. Een akkoord op zich zelf 
kan daartoe niet leiden; men zou 
dan tevens moeten vorderen een 
akkoord met een bepaald eer vo llen 
inhoud. 

19 
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TIENDE AFDEELING. 

Bepalingen van internationaal recht. 

Advies van den Raad van State. 
De opneming in dit wetsontwerp van bepalingen van intel'l1ationaal 

recht, is zoowel door de Staatscommissie als door de noodig 
geacht. De eerste ging echter in dit opzicht verder dan de laatste. Immers 
de door de Staatscommissie ontworpen bepalingen betreffende de erken-
ning van in het buitenland door de aldaar bevoegde macht uitgesproken 
faillietverklaringen (artt. 211-213) zijn door de Regeering in haar ont-
werp niet opgenomen. Dit punt zal dus in deze wet niet worden geregeld. 
De Raad van State kan zich, na aandachtige overweging, daarmede 
vereenigen. Zoolang de wetgevingen der verschillende Staten ten aanzien 
der regeling van het faillissement zoo zeer uiteenloopen als thans nog 
het geval is, is de tijd nog niet daar om eene - voor het overige in 
beginsel wenschelijke - erkenning der rechtsgeldigheid van in den 
vreemde uitgesproken faillietverklaringen in onze wetgeving op te nemen. 
Men houd e daarbij in het oog. dat art. 211 der Staatscommissie zoude 
medebrengen dat ook eene in Turkije of Tunis uitgesproken faillietver-
klaring hier te lande rechtskracht zoude hebben. 

Omtrent dit onderwerp is de Regeering altijd bij machte met goed-
keuring van de Staten· Generaal internationale overeenkomsten te sluiten. 

De bepalingen van internationaal recht die in het Regeerings-ontwerp 
opgenomen zijn, betreffen hoofdzakelijk het geval , dat de sch uldenaar, 
die hier te lande fai lliet verklaard 
is, goederen heeft in het buiten· 
land. In tegenstelling met de niet-
overgenomen artikelen der Staats-
commissie, hebben deze artikelen 
dus betrekking op Nede1'landsche 
faillissementen. 

De Raad van State heeft zich 
afgevraagd, of, nu de Regeering in 
haar ontwerp het meest belang/ijke 
gedeelt e van de door de Staatscom 
missie v00rgedragen regeling heeft 
weggelaten. het niet beter ware. 
als deze tiende afdeeling geheel 
achterwege ware geb leven. Die vraag 
heeft hij gemeend bevestigend te 
moeten beantwoorden, ook daarom, 
omdat van de drie voorgestelde ar-
tikelen er slechts een is - art. 205-
dat zijns inziens in de wet verdient 
te worden opgenomen, doch dat 
dan zeer goed - met gew\izigde 
redactie - in de tweede afdeeling 
bij de bepalingen die ol'er schuld-
vergelijking handelen (artt. 54 en 

[54 en 55]) eene plaats zoude 

Rapport aan de 
Dat de artt. 211-213 van het 

ontwerp der Staatscommissie niet 
in de Regeeringsvoordrachl. vOO1'IIO-
men. draagt de goed l(euring van 
den Raad van State weg, maar met 
de ovel'l1eming van de overige ar-
tikelen van de betrekkelijke afdee-
ling van het ontwerp der gemeld e 
Commissie in de artt. 203-205 van 
deze wetsvoordracht kan de Raad 
zich niet vereenigen. Alleen laatst-
gemeld artikel zou de Raad wen-
schen Ie behouden, doch niet in 
eene afzonderlij ke afdeeling en als-
dan met gewijzigde redactie. 

De waartoe 's 
Raads bezwaren tegen die artikelen 
den ondergeteekende aan leid ing ga-
l'en: veroorlooft hij zich hieronder 
u i teen te zei t en L zie l)ij art t. 203 
en 2041-

Aan het slot van dit gedee lte \'an 
zijn advies, vestigt de Raad van 
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kunnen vinden; evenals in de Kon-
kursordnung (§ 49) het geval is. 

Aan het slot van dit gedeelte van 
zijn ad vies, meent de Raad van 
State er de aandacht van Uwe Ma-
jesteit op te moeten vestigen, dat 
het hoogst wenschelijk zoude zijn, 
indien men kon geraken tot eene 
wederzijdsche erkenning van von-
nissen van faillietverklaring in Ne-
derland en in zijne koloniën en 
bezittingen gewezen. Is internatio-
nale faillissementseenheid een ideaal 
dat vooreerst nog wel niet zal wor-
den verwezenlijkt, inmiddels zouoen 
stappen kunnen gedaan worden om 
tot eene dusdanige eenheid tusschen 
het Rijk en zijne koloniën te komen. 

State de aandacht op de wensche-
lijkheid om te geraken tot eene 
wederzijdsche erkenning van von-
nissen van faillietverklaring in Ne-
derland, in zijne koloniën en be-
zittingen gewezen. Het doen van 
daartoe betrekkelijke stappen acht 
de ondergeteekende niet noodig. De 

uitvoerbaarheid van 
bedoelde vonnissen toch is reeds 
gewaarborgd door art. 104 van het 
llReglement op het beleid der Re-
geering van Nederlandsch-Indië," 
art. 140 van het »Reglement op het 
beleid der Regeering in de kolonie 
Suriname ," en art. 161 van het 
»Reglement op bet beleid der Re-
geering in de kolonie Curaçao". 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
De Regeering heeft, zonder eenige toelichting, de voorstellen der Staats-

commissie niet overgenomen. Mell kon dit tot zekere hoogte goedkeuren; 
immers het beginsel , in art. 2'11 van het ontwerp dier com missie neder-
gelegd , zou tot tal van moei lijkheden aanleiding kunnen geven en ons 
dwingen tot de erkenning van faillietverklaringen in schier alle oorden 
der 'aarde, met de meest versch illende maatschappelijke toestanden en 
de meest onderscheidene wettelijke bepalingen '). Terwijl men dus el'-
kende, dat bedoeld artikel te ver ging, meenden enkelen, dat in het 
Regeeringsontwerp het beginsel moest zijl/ nedergelegd, dat zooveel 
mogelijk bij tractaat wederkeerig de rechterlijke uitspraken in faillisse-
menten behooren te worden geëerbied igd. Sommigen echter wenschten , 
dllt daarin nog eenige andere regelen werden vastgesteld, terwijl anderen 
meenden, dat de reciprociteitsvraag daarin bezwaarlijk was op te nemen 
en dat in eene regeling hij de later met andere Staten te sluiten trac-
taten daarin behoorde te worden voorzien '). Vrij algemeen was men 
het er echter over eens, dat de voorgestelde bepalingen de in Nederland 
gevestigde crediteuren, op wie de Nederlandsche curator feitelijk alleen 
verhaal heeft, in slechter positie zullen brengen , clan de in den vreemde 
wonende. 

Door anderen werd betreurd, clat het Regeeringsontwerp geene oP-. 
lossing geeft aan de ten onzent in verschillenden zin besliste vraag, ot 
uit art. 431 Wetb'Jek van Burgerlijke Rechtsvordering volgt, dat de 
buitenlandsche curator als zoo danig in Nederland niet wordt erkend. 
Men vergelijke de Memorie van Toelichting der Staatscommissie L op de 
Tiende Afdeeling]. 

Verder werd gevraagd, of deze afdeeling nu nog- oen weidse hen titel: 
» Bepalingen van internationaal recht" verdient. Tegenover den groolen 
omvang en de beleekenis van hel internationale faillielenrecht zijn de 
artikelen, welke door de Regeering behouden zij n, van zóó bescheiden 

' ) Zie Mr. PH. KLF,rNTJES, H et Faillissement in Het Internationaal Privaatrecht, 
1890, bladz. 318 e. V. ; Mr. G. TRIPELS, Rechtsgeleerd Magaöyn , 1888, bladz. e. v. 

') Het Congres, in 1888 te Turijn gehouden, was ook de meenwg. toegedaan "g.u'ü 
convient, quant à présent, de se borner au système d'una de pluswurs conventlOns 
mternatlOnales, tout en faisant des vocux po!lr uuc lég1slatlOll commune sur la ma-
tiêre"; Mr. KLE1NTJES t. a. p . bladz. VII en 
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aard, dat zij gevoegelijk hadden kunnen worden ingelascht bij eene der 
anoere zooals de Konkursordnung evenzeer heeft 
Zij staan toch in verband met en behooren eigenlük bij art. 20 [20] 
van het ontwerp '). . 

Terwijl het, althans tot zekere hoogte, goedkeuring vond, oat de 
voorstellen oer Staatscommissie betrekkelijk deze afdeeling niet waren 
overgenomen, liepen de gevoelens ))aangaande hetgeen, buiten het in 
het ontwerp voorkomende, daarin eene plaats zou moeten vinden", 
niet weinig uiteen. Wegens het netelige van het onderwerp, kan dit 
trouwens weinig verwondering wekken. 

In overeenstemming met de blijkens het Verslag door ))anderen" 
gedeelde meening kan niet worden aanbevolen, in de wet I1l't begin-
sel neder te leggen, dat zoo veel mogelijk bij tractaat wederkeerig de 
rechterlijke uitspraken in failli ssementen behooren te worden geëer-
biedigd. Nederlegging van dat beginsel alleen in eene wet zou op de 
rechtsverhoUding tusschen de bijzondere personen niet den minsten 
invloed oefenen, terwijl eeue daartoe st.rekkende bepaling als zedelijke 
prikkel voor de Regeering, om zoo mogelijk tractaten tnt wederkee-
ri ge eerbiediging van die uitspraken te sluiten, overbodig, in ieder 
geval hier mi'lplaatst moet "eacht worden '). . 

Dat de voorgestelde bepaiingen de in Nederland gevestigde credi-
teuren in slechter positie zullen ))brengen", dan de in den vreemde 
wonende, is eene opvatting, die niet kan worden toegegeven. Die 
bepalingen zullen integendeel er toe leiden , de pari tas creditorum 
ook tegenover de in den vreemde wonende crediteuren zoo veel te 
bevorderen, als het sou vereiniteitsbeginsel, krachtens het weil, geen 
gezag de macht heeft, buiten zijn grondgebied het recht door dwang 
te handhaven, vergunt. 

Omtrent de vraag , of art. 431 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering toelaat, den buitenlandschen curator als zoodanig in .Ne-
derland te erkennen, bestaat allerminst eenheid van zienswijze. Men 
vergelijke., behalve de Memorie van Toelichting der Staatscommissie 
t. a. p. , ook de noot aldaar. Waar men de geheele regeling der rechts-
gevolgen van het in het buitenland uitgesproken faillissement aan 
tractatenwenscht over te laten, is het niet raadzaam, omtrent dit ééne 
moeiel\ike vraagstuk zich vooraf door een wettelijk voorschrift ie binden. 
Totdat zoodanig'e rep:elin g bij tractaat zal zijn tot stand gekomen, 
blijve ook de bedoelde vraag aan de jurisprudentie ter beantwooroinll' 
overgelaten, daar het onderwerp als zoodanig door eene eenzijdige 
daad van wetgeving toch niet tot eene bevredigende oplossing kan 
worden gebracht. 

Dat de artikelen van oeie afdeeling, cn meel' bepaaldelijk geldt 
dit van de artikelen 204 en 205, bij art. 20 op hunne plaats zouden 
zijn, wOl'dt betwijfeld. Manr ook al hadden zij wellicht ergens anders 
kunnen worden ingelascht, het behoud daarvan te dezer plaatse leidt, 
voor zoo verre kan worden ingezien, toch volstl'ekt niet tot bezwaar 
of onduidelijkheid. 

Verslag der Eerste Kamer. 
Het vervallen der· artt. 211-213 uit het ontwerp der Staatscommissie 

was door eenige leden met leedwezen gezien. 

I) Zie Mr. D. JOSEPHlfS JIT:\'A, Rechtsgeleerd Magazijn, 1888, bladz. 422. 
2) Zie Weekblad van het Recht, nO. 5591, blz. 2, kolom 2. 
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Terwijl de gevolgen geregeld worden ten opzichte van de zich in het 
buitenland bevindende van den in Nederland gefailleerde, had, 
n.aar deze leden meend.en, (ht ook .b.eh?oren te geschieden in omgekeerd en 
ZIn. Thans wordt de va? een vree md dikw\ils 
door een Nederlandsch credIteur mIsbr UIkt om goederen dIe zich in 
Nederland bevinden , aan den boedel te onttrekken' en voor zich 
alleen verhaal te oefenen. 

Dit gevoelen bl eef niet zonder bestrijding. Executie van een buiten-
landsch vonnis .hier te land.e kan als algemeene regel niet worden toe-
gestaa n. H.et faIll!ssernent IS een algemeen beslag op iemands goed 
waartoe met wordt dan onder dool' de ' wel gesteld e waar-
borgen, maar een beslag hIer te lande krachtens het vonnis van een 
vreemden rechter naar vreemde wetgeving gelegd, zou moeilijk te dulden 
z\in. Men zou zich dan voor zijne vorderingen, di !) men thans 'met een 
Nederlandsch vonnis op het zich hier bevindend goed van zijn vreemden 
debiteur kan execul eeren , hebben ---
te onderwerpen aan het vonnis Antwoord der Regeering. 
den vreemden rechter. Zou regehng 
van deze materie pl aats vinden, 
zou moeten geschieden niet bij de 
wet maar bij tractaat, met i nacr. t-
neming van reciprociteit. 

Met de grond en, in het Voorloo-
pip; Verslag tegen de door een Jge 
leden gewenschte regeling aange-
voerd, wordt geheel ingestemd. 

Artikel 203. 
Schuldeischers, die na de faillietverklaring hunne vordering 

geheel of gedeeltelijk afzonderlijk verhaald hebben op in het 
buitenland zich bevindende , aan hen niet bij voorrang verbon-
den, goederen van den in Nederland gefailleerden schuldenaar, 
ZIJn verplicht het aldus verhaalde aan den boedel te vergoeden. 

Artikel 204. 
De schuldeischer, die zijne vordering tegen den gefailleerde , 

geheel of gedeeltelijk, aan een derde overdraagt, ten einde dezen 
in de gelegenheid te stellen die vordering, geheel of gedeeltelijk, 
afzonderlijk of bij voorrang te verhalen op in het buitenland 
zich bevindende goederen van den gefailleerde, is verplicht het 
aldus verhaalde aan den boedel te vergoeden. 

De overdracht wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed met 
dit doel te zijn geschied, als zij is gedaan met de wetenschap, 
dat de faillietverklaring reeds was aangevraagd of aangevraagd 
zou worden. 

O. R. O. Art. 203 (214) = art. 203 der wet. 

Art. 204 (2'15). De schuldeischer, die zijne vordering tegen den 
schu ldenaar aan een derde overdraagt, ten einde dezen in de 
gelegenheid te stellen die vordering afzonderl\ik of bij voorrang 
te verhalen op in het buitenland zich bevin lende goederen van 
den schuldenaar, is verplicht het aldus verhaalde aan den boedel 
te vergoeden. 
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De overdracht wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed met dit 
doel te geschied, als zij is gedaan met de wetenschap , dat de 

- faillietverklaring reeds was aangevraagd of aangevraagd zou worden. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 203._ Krachtens de wetgevingen van verrewl!g de meeste landen 

heeft de faillietverklarîng door een rechter in den \Teemde uitgesproken 
het faillissement van bet geheele vermogen, waar het zich ook bevinde, 
niet t.en Zoo b.v. laat de het Nederlandsche 
faillissement lllet erkennende, individueele executie op de zich in het 
buitenland (i. c. in Duitschland) bevindende vermogensbestanddeelen van 
den hier te lande gefailleerde toe. De schuldeischer, die daarvan gebruik 
makende, buiten het faillissement om, verhaal neemt op goederen van 
den boedel, wordt uit kracht van de wet verbonden het aldus verhaalde 
aan den boedel terug te geven. 

Art. 204. Het voorgaande artikel zal feitelijk toepassing missen zoo 
dikwijls de schuldeischer, die zich op goederen in het buitenlarid ver-
haald heeft, hier te lande niet kan worden aangesproken. De buiten-
landsche rechter toch zal eene vordering des curators gegrond op 
artikel 203 van het Ontwerp niet kunnen toew*en, wanneer de schuld-
eischer , wat in den regel het zal zijn, overeenkomstig de wet van 
zijn land heeft gehandeld. Met het hierop is eene speciale voorziening 
noodig voor het geval dat een schuldeischer, die toepassing van artikel 
203 heeft te duchten, omdat hij bijv. in Nederland woont, vorde-
ring overdraagt aan een ander, op wien de curator geen verhaal kan 
uitoefenen, omdat hij bijv. in Duitschland verblijf houdt. 

Artikel 204 strel\ t dienovereenkomstig- rle verbintenis tot restitutie van 
hetgeen door de executie in het buitenland voor de rr assa verloren is 
gegaan tot hem uit, die zich van zijne vordering ontdeed met het doel 
die executie mogelijk te maken . 

Advies van den R,aall van State. 
Art. 203. Ofschoon het faillisse-

ment volgens ar!. 20 l201 des ont-
werps het geheele vermogen des 
st:huldenaal's omvat, zijn toch de 
goederen des gefailleerden, die bui-
ten het Rijk gelegen zijn; aan het 
beheer des curators onttrokken, en 
kunnen de schuldeischers van den 
boedel in die daarop 
geene rechten doen gelden. Het 
moge wenschelijk zijn hierin ver-
andering te brengen door interna-
tionale regelingen, met den bes!aan· 
den toestand (bij gemis van zoodanilIe 
verdragen) moet rekening gehot:den 
worden. Wat buiten het bereik ligt 
des Nederlandschen curators, kan 
niet worden aangemerkt als een deel 
des boedels. Nu moge het afkeu-
ring verdienen, indien de gefail-
leerde een zijner schuldeischers in 
de stelt diens vordering 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 203. Met den Staatsraad Mr. 

SWART, die in een afzonderlijk ad-
vies zijne over dit en over 
het volgende artikel heeft kenbaar 
gemaakt, acht de ondel'geteekende, 
ook na aandachtige overweging van 
de daartegen door den Raad van 
Stat.e geopperde bedenkingen, be-
houd van dit artikel hoogst wen-

en ter voorkoming zöoveel 
mogelijk van onbillijkheden noodig. 

Den Raad kan worden toe@:ege-
ven dat de goederen der gefailleer-
den, die buiten het Rijk gelegen 
zijn, aan het beheer des curators 

onttrokken, dat. de schuldei-
schers daarop als behoorende tot 
den faillieten boedel geene rechten 
kunnen ge ldend mal,en, en dat met 
dien toestand rekenIng moet worden 
gehouden. De vraag rijst nu, en 
hierin meent de ondergeteekende 
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te verhalen op in het buitenland 
gelegen goederen, daaI:in is nog 
geen rechtsgrond gelegen om dien 
schuldeischel' te verplichten het 
aldus verhaalde aan den boedel te 
vergoeden. De boedel toch 'heeft 
geene schade geleden door deze 
handeling; wat de schu ldeischel' 
ontvangen heeft, heeft hij ontvan-
gen uit goederen die feitelijk bui-
ten den boedel gebleven zijn, en 
door den hier voorgeschreven in-
breng wordt de boedel niet schade-
loos gesteld, maar inderdaad verrij kt. 
Dit al;tikel beschouwt den schuld-
eischer als een negotiorum gestor 
van den boedel, en laat hem ver-
richten wat -- b,j gebreke eener 
internationale regeling van het fail-
lietrecht - de curator niet vermag 
te doen: goederen die zich buitens 
lands bevinden, te brengen in het 
faillissement. 

Mr, D. JOSEPHUS JITTA, die in het 
Rechtsgeleerd Magazijn (VIT jaar-
gang, bladz. 406-426) de tiende 
afdeeling' van het ontwerp der Staats-
commissie heeft behandeld, en die 
dit artikel toejuicht, w,jst er in-
tusschen zelf op, dat in geval van 
dubbele faillietverklaring hier het 
summum jus, summa injuTia kan 
zijn. 

Nog eene andere moeilijkheid kan 
rijzen, ingeval de sehuldenaar goe-
deren in het bllitenland bezit; eene 
moeilijkheid, die bij eene eenigs-
zins volledige regeling dezer stoffe, 
in d.e wet hare oplossing behoorde 
te VInden. 

Hoe zal het gaan, ingeval de 
schuld eischer hypotheekgel'echtigde 
of bevoorrecht credit.eur is op bui-
tenslands ge legen goederen'! Art. 
203 is dan niet toepasselijk , als h,j 
zijne vordering op dat goed verhaald 
heeft. Tot inbreng is hij dus niet 
gehouden. Doch het is de vraag of 
h\j, a l vorens die goederen uit te 
winnen, zich in het fai llissement 
als concurrent sch ulde ischer zal 
kunnen .Iaten verifieeren en of hiJ 
dat voor het volle bedrag zijner 
vordering zal kunnen doen. 

Deze vraag is inderdaad van veel 
belang en stelt zoowel het nut eener 
internationale regeling als het On-

met den Raad van zienswijze te 
moe[l')n verschillen, op welke wijze 
hiermede rekening moet worden 
gehouden. Naar 's Raads oordeel 
kan hetgeen builen het bereik ligt 
des Nederlandschen curators niet 
worden aangemerkt als een deel 
des boedels. De ondergeteekende 
kan dit niet inzien. Alleen ten ge-
vol:,(e van het souvereiniteitsbegin-
sel, hachtens hetwelk geen gezag 
buiten zijn grondgebied de macht 
heeft het recht door dwang te hand-
haven, ku nnen des gefailleerden 
schuld eischers geene aan het fail-
lissement ontleende rechten geldend 
maken op die deelen van diens 
verlJlOgen', die zich in het buiten-
land bevinden. Maar bezitten op 
die goederen geen rechten 'I Aller-
millst. De dat die 
goederen zich in hèt bllltenland 
bevinden neemt niet weg dat. zij 
bet eigendom zijn van den gefail-

en dat dus naar het beginsel, 
neder:,(elegd in de al'tt.1177 en 1178 
Burg. Wetboek, zijne crediteuren 
gelijk recht hebben op de opbrengst 
daarvan pond pondsgewijze hunne 
vorderingen te verhalen. Waar ten 
gevolge van de ligging dier goede-
ren, dat recht niet in toepassing 
kan worden gebracht, is het (Ie 
taak des wetgevers, en in dit op-
zicht sluit de ondergeteekende zich 
geheel aan bij de zienswijze door 
den heer Mr. SWART, 
in meergemeld afzonderl\jk advies 
geuit , om, zij het ook langs indi-
recten weg, datgeen te verwezen-
lijken wat is, in het a lge -
meen behl.l1g is en -
meent hij er te mogen bijvoegen -
in overeenstemming is met de al-
gemeene beginselen in het burger-
lijk recht gehuldigcl. Dit te bevor-
deren, is het doel der voorgestelde 
bepaling. 

In het feit dat de gefailleerde een 
zijner schuldeischers in de gelegen-
heid stelt , diens vordering te ver-
halen op in het buitenland gelegen 
goederen acht de Raacl geen rechts-
g rond voor 
dien schuldelscher bIJ dIt artIKel 
opgelegd. De 
dien rechtsgrond gelegen 10 het feIt 
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volledige van hetgeen het ontwerp 
aan bepalingen van internationaal 
recht bevat, in het licht. 

Al't. 204. In hoofdzaak gelden 
dezelfde bedenkingen tegeli art. 204. 
Hier laat de schuldeischel' door een 
ander verichten, wat hij volgens 
het vorige artikel zelf doet; bestaat 
er in het eene geval geen reden 
hem tot inbreng te verplichten, 
dan bestaat die, naar den Raad ran 
State voorkomt, ook niet in het 
andere, Opmerkelijk is het, dat in 
art. 204 ook sprake is van schuld-
vorderingen, die op de buitenslands 
zich bevindende goederen bij voor-
rang kunnen worden verhaald, 
terwijl art. 203 all een sprr.ekt van 
het verhaal van vorderingen op niet 
bij voorrang vel'bonden goederen. 
De reden van dit onderscheid blijkt 
uit de Memorie van Toelichting 
niet. 

Afzonderlijk advies van (I en Staats-
raad Mr. A. J. Swart. 

De ondergeteekende heeft zich 
niet kunnen vereenigen met dat 
gedeelte van 's Raads advies, 
wordt aangeraden, de artt. 203 en 
204 van het wetsontwerp te doen 
vervallen L zie hiervoor bI. 2901-

Ook zijn die Lepalingen, 
inziens, niet van internationalen 
aard, al hebben zij ook ten doel 
om vooral ook voor den vreemde-
ling zooveel mogelijk den weg af 
te snijden om zich ten koste van 
de overige schuldeischer8 in een 
faillissement hier te lande, te be-
voordeelen. 

Laat men die bepalingen weg dan 
zal de crediteur, die han«ende het 
faillissement zijne vordering voor 
een gedeelte op de goederen van 
den gefailleerde in ' het buitenland 
verhaald heeft, met de overige 
schuldeischers in het faillissement 
voor het .onvoldaan gebleven ge-
deelte deelen en dus een 
grooter aandeel ontvangen dan de 
laatste. 

Neemt men hierbij in aanmerking 
dat het veelal vreemdelin«en zullen 
zij n, wonende in het land waar de 

dat die schuldeischer door zijne daad 
zich uit de bezittingen van den ge-
failleerde, boven zijne medeschuld-
eischers, schadeloos stelt, dus op 
de paritas creditorum te hunnen 
nadeele inbreuk maakt. Voor die 
daad is hij ei vielrechtelijk verant-
woordelijk tegenover zijne mede-
crediteuren. Op dien «rond en niet 
omdat hij, gelijk de Raad veron-
derstelt, als negotiorum gestor van 
den boedel zou optreden; waar hij 
alleen in zijn eigen belang handelt, 
rust. de meergemelde verplichting. 

Huldigt men bovenstaande ziens-
wijze, dan bestaat er, gelij I. ook 
blijkbaar de meening van den heer 
Staatsraad Mr. SWART is, geen re-
den tot overneming nn de door 
dezen voorgestelde redactie, en dit 
te minder omdat daartegen boven-
dien deze bedenking ware aan te 
voeren dat zij het doel , beoogd met 
het voorstellen van eene gewijzigde 
redactie, voorbijstreeft, Volgens die 
lezing toch zou de schu ldeischer, 
die afzonderlij k zijne vordering ten 
cleele op in het buitenland gele!1,"en 
(!oed verhaald heeft, niet alleen het 
bedrag daarvan aan den boedel moe-
ten verf!oeden, maar bovendien bij 
de verificatie ' slechts mogen opko-
men voor zijne vordering nadat het 
bedrag daarvan andermaal is afge-
trokken. 

Door den Raad \'an State wordt 
de vraag gesteld, hoe het moet 
gaan met schuldeischers die hypo-
theek of voorrecht hebben op goe-
deren in het buitenland !1,"elegen. 
Naar hd oordeel van den onder-
geteekende kan de door den Raad 
aangewezen moeilijkheid, e\'enals 
de moeilijkheclen waarop door Mr. 
D. JOSEPHUS JITTA in het in's Raads 
advies vermeld opstelde aandacht 
wordt gevestigd, in de wet niet 
voldoende worden opgelost. Alleen 
eene internationale regeling van het 
onderwerp - eene re(l:eling intus-
schen die, in 's Raads advies 
wordt opgemerkt., vooreerst nog wel 
niet tot. stand zal komen - kan 
deze en der(l:elijke quaestiën, die 
overigens zelden zullen voorkomen, 
tot eene bevredigende oplossing 
brengen. 
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goecleren gelegen zijn, die op die 
goederen hun verhaal uitoefenen, 
clan zou de weglating van art. 203 
er toe leiden dat in de werkelijk-
heid de vreemdeling boven den in-
gezetene werd bevoordeeld. 

De onder!1:eteekende kan dan ook 
niet bevroeden welk beg-imiel van 
internationaal recht zich tegen clit 
artikel zou verzetten, zelfs al neemt 
men aan dal. het faillissement alleen 
de goederen in Nederland gelell.'en 
omvat. De werking toch van het 
artikel betreft ook alleen de veref-
fening van de goederen die zich in 
Nederland bevinden. Art 203 stelt 
slechts eene voorwaarde voor der.-
gene, die na gedurende het faillis-
sement zijn verhaal op goederen in 
het buitenland te hebben uitgeoe-
fend, daarna ook hiel' te lande voor 
de verificatie zijner vordering 
wenscht te worden toegelaten, en 
die voorwaarcle is blijkbaar zeel' 
billijk. Wil men ten overvloede het 
argument. ondervangen, dat art. 203 
clan toch een voorschrift bevat \'001' 
den crediteur in het buitenland en 
betreffende goederen die zich in 
het buitenland bevinden, men zou 
dan de redactie aldus kunnen wij-
zigen: 

))Schu ldeischers die na cle fail-
lietverklaring hunne vordering ten 
deele afzonderlijk verhaald hebben 
op in het buitenland zich bevin-
dende, aan hen niet bij voorrang 
verbonden goederen van den in 
Nederland gefailleerden schulde-
naar, worden niet. toegelaten voor 
het onvoldaan gebleven gedeelte 

de verificatie op te komen, al-
vorens het reeds verhaalde aan clen 
boedel te hebben vergoed". 

Van het geval dat de schuld ei-
schers hunne vorderingen geheel 
op zich in het buitenland bevin-
dende goederen verhaalrt hebben, 
behoeft geene melding gemaakt te 
worden, omdat zij dan geell schuld-
eischers meer zijn. 

Art. 204 kan dan toch geheel 
onveranderd blijven. De onderj!e-
teekende llan niet inzien wellle 
gegronde bedenking tegen deszelfs 
inhoud zou kunnen worden aange-
voerd. 

Tegen het voorstel in meergemeld 
afzonderlijk advies gedaan om het 
ontwerp aan te vullen met eene 
bepaling houdende, dat de gefail-
leerde op straffe van verlies van 
het recht om een akkoord aan te 
bieden, den curator bij authentieke 
akte moet machtigen tot verkoop 
ten behoeve van de failliete massa, 
van zijne buitenslands gelegen goe-
deren, bestaan overwegende bezwa-
reil. Na de' homologatie van het 
akl\Oord defungeert de curator, 
zoodat dan de volmacht. om de goe-
deren in het buitenland te verzi l-
veren geen gevolg meer kan heb-
ken. Vóór de homologatie, zoolang 
de insolventie nog niet begonnen 
is, mag de curator, behoudens de 
uitzonderingen in art. 101 [101] 
vermeld, niet tot verzi lvpring over-
gaan, ind'ien den gefailleerde hierin 
niet toestemt, en IS dus de gefail-
leerde in recht, indien hij wei-
gert bedoelde volmacht te geven. 
De homologatie afhankelijk te stel-
len van het geven eener volmacht 
gaat niet, omdat zoodanige volmaCllt 
alleen bij insolventie kan werken. 
Het met de bepaling beoogde doel 
zal daarmede dan ook, naar de 
ondergeteekende meent niet bereikt 
worden. Bespoedigd zal de afloop 
van het faillisgement er zeer wèinig 
door worden, ten gevolge van de 
bepalingen in de artt. 139 [1391 
volgende van het ontwerp opgeno-
men. Afgeschrikt van de door den 
heer Staatsraad Mr. SWAR1" bedoelde 
oneerlijke handelillgen zal de gefail-
leerde er eVE:nmin door worden, 
omdat, waar laatstgenoemde de 
hoop koestert dat een akkoord zal 
worden aangenomen, hij vei lig eene 
volmacht kan afgeven, die juist 
door de homologatie van het akkoord 
zal vervallen, en die hem derhalve 
toch niet za! beletten de handelin-
gen te plegen waarvan de voorko-
ming door het voorstel wordt be-
oogd. 

Äj·t. 204. Heeft de ondergetee-
kende, naar hij zich vleit, door 
zijne beschouwingen op het vorige 
artikel aangetoond dat er in het. 
aldaar bedoelde geval reden bestaat 
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den schuldeischer tot inbreng te 
verplichten, dan vloeit daaruit \'an-
zelf voort, dat daartoe evenzeer re-
den bestaat in het hier behandelde 
geval. 

De woorden })of bij voorrang" 
word en vereischt met het oog op 
wetge vingen , die aan nationalen een 
voorrang toe kennen bo ven vreem-
delingen en met het oog op de 
mogelijkheid dat hij die vordering 
overneemt , daarvoor een pand-, 
retentie- of voorrecht volgens de 
vreemde wet verwerft. Men denke 
aan het Kaufmänni$c he Pfand- und 
Retentionsrechts van het Alg. DL 
Hand elsgesetzbuch en dergelijllen. 

Ten opzichte van de voorgestelde 
redactiewijziging veroorlooft de on-
dergeteekende zich te verwijzen naar 
de ' toelichting hierboven ad art. 
54 [54]. 

Tot dusverre is de ondergetee-
kende uitge!?:aan van het beginsel 
in 's Raads advies aangenomen, dat 
het faillissement van den schulde" 
naar a lleen de goederen betreft, die 
hij in Nederland bezit en dat die 
goederen, welke zijn eigendom zijn 
en zich buiten Nederland bevinden, 
daarvan uitgesloten en heeft 
hij betoogd dat, zelfs als men van 
dat beginsel uitgaat., die artikelen, 
behoudens eene kleine wijziging van 
redactie van het eerste artikel, he-
hooren behoud en te blijven. Doch 
de vraag is geoorloofd: staat dit 
beginsel zelf zoo on wankelbaar vast 'I 
Geeft men niet te veel toe aan th eo-
retische beschouwingen door zich 
daaraan als het ware vast te klam-
pen, p.n moet men niet ' vee leer in 
m:lterie van wetgeving streven de 
billijkheid in het algemeen belang 
te bovorderen dan om op juridisch 
gebied streng consequent te zijn 'I 

Art. 20 [201 van het on twerp. waart egen bij het advies van den Raad 
gee ne bedenking is ingebracht, bepaalt dat het faillissement hel geheele 
'Vel"mogen van den schuld enaar ten tijd e van de faillietverklaring omvat 
en maakt geene distinctie naar aan leiding van de vraag waar die goe-
deren zich bevinden. Die bepaling strookt geheel met hel algemeen be-

in de artt. 'jl77 en 1178 van het Burgerlijk Wetlloek nedergelegd , 
en wanneer men dit begi nsel aanneemt moeten ook de goederen die de 
gefaill eerd e in het buitenland bezit van de gelijkmatige verdeeling onder 
de gezamenlijke schuldeisc.hers niet worden uitgesloten. Dit ware te 
mind er met de billijkheid overeen brengen" daar de wet. ook (Ie bui-
ten landers toelaat hunne vorderingen in het faillissemen t te doen vel'i-
fieeren. Hiertegen werd aangevoerd dat de wer/dng' onzer wetten zich 
niet uitstrekt buiten het grondgebied van het Rijk en men verwees , 
speciaal wat onroerende goederen betreft , naar het statutum reaIe. Inder-
daad kan dit de uitvoer'ing van het beginsel , zoolang de zaak niet bij 
tra ktaten geregeld is, in sommig,e gevallen bemoeilijken, doch hieruit 
volgt nog niet dat de wetgever niet moet trachten om, het ook langs 
imlirecten weg, datgeen te verwezen lijken wat billijk en in het algemeen 
belang wenschelijk is. 

Uitgaande van deze beschouwingen gee ft de ondergeteekende met de 
meeste bescheiden heid in overweging het ontwerp aan te vu llen met 
eene bepaling, dat de cu rator zal tràchten de goede.ren va n den getail-
leerde, die zich in het buitenland bevinden en niet aan schuldeischers 
in het buiten land b\i voorrang verbonden in het openbaar te ver-
koopen en de opbrengst in de failliete massa te brengen en dat de ge-
failleerd e hem, zoo noodig. daari n behulpzaam moet Z\in, bij voorbeeld 
door hp.m b\i authe ntieke akte daar toe te machtigen. Hiertegen obsteert 
niet art. 22 L 231 van het wetsontwerp, want indien het vonnis van 

in het buitenland niet werlÎt, blijft ook deze bepaling aldaar 
buiten werldng. Als dwangmidd el tegen den g-efailleerde om hem tot die 
medewerking te nopen , zou dan kunn en worden bepaald , dat , bijaldien 
de gefaill eerde weigert aan dit. voorschrift te voldoen, door de rechtbank, 
'op voordracht van den recht er- Co mmissaris, hem het voorrecht V<ln 
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gerechtelijk akkoord zal kunnen word en ontzegd. Dit laatste zou geheel 
strooken met de oeconomie der wel, want de gefaill eerd e die a id us 
ha.ndelt , is blijkbaar te kwader trouw. 

Doch ook zoo de gefailleerde in zijne weigering blijft volh arden, zou 
de bepaling niet geheel nutteloos blijken. De insolvent verklaring zou dan 
dadeliJk op de verificatie der schuld en volgen, het faillissement dus veel 
spoediger afloopen en de schuld eischers dus te eerder het hun toekomende 
uit de failliete massa bekomen. 

In ieder geval zou de bepaling praeventief werken en den schuld enaar 
die te kwader' trouw is. ·afschrikk en van handelingen, die thans wel 
eens plaats vinden, namelijk het intijd s overmaken van een deel zijner 
baten naar het buitenland , orll zich vervolgens fa illiet te doen verklaren 
in de hoop zich door een a kkoord va n z\ine schuld en te ontdoen en het 
ongestoord genot van een deel z\iner bezittingen te behouden. 

De ondergeteekende n eemt de vrijheid de hier voren onwikkelde be-
schouwingen eerbiedig aan een beter oordeel van Uwer Majesteits Re-
geering te onderwerpen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Artt. 203 en 204. Het gemis van eéne internationale regeling c:! oe t zich 

inzonderh eid gevoelen in de ge va llen, dat het verm ogen. va n den gefail-
leerde bestaa t uit goederen , in het huitenland liggend e en 
uit in schuld en op het buitenland. Deze bl \i ven than" aa.n het vermogens-
beslag onttrokken. Wordt b.v. ee n schuld enaar in Duischland fai lliet 
verldaard, op zijne goederen in Nederland leggen onmidn ellij k enl, ele 
schuldeischers beslag ; wordt een schuldenaar in Nederland failliet ver-
klaard , hetzelfd e vindt in Duitschland plaats. 

De schuld eischers in een Nedel'landsch faillisse ment zullen bij aanne-
mi ng van dit ontwerp voortaa n verplicht Z\in , het op goederen in rl en 
vreemde verhaald e aan den boedel te vergoeden . ook a l hebben zij aan 
derden tot het doen van verh aal hunne vordering overged ragen. Zal men 
hier onder schuldeischers hebben te verstaan erkende schuld eischers ; 
schuldeischers , die in h et faillissement zijn opgel\Omen 'I In ee ri afzond er-
lijk advies, behoorend e bij het advies van nen Raad van State, wordt 
deze vraag bevestigend beantwoord en deze meen ing wordt door and eren 
gedeeld. En indien die opvatting juist is, wat za l daarvan het gevolg 
zijn 'I Dat de personen, die wel schuld eischers zijn geweest , maar, be-
vredigd , va n den boedel niets meer vord eren, daar buiten vallen . Cre-
diteuren dus , die hunn e vorderi ng geheel verhaald hebben op goederen, 
rlie zich in het buitenland bevi nden , of wier belang mede brengt , dat 
zij aan hel verificatieproces geen deel nemen, omdat z\i zich voor ee n 
aanzienlijk deel hunn er vordering konelen verh alen, worden door de 
bepalingen van de artt. 203 en 204 niet 

Met zulke gewezen crediteuren nu zal men in verreweg de meeste 
ge vall en te doen hebhen. Eene kl,)În e minderh eirl slechts, die voor een 
gerin g deel harer vorderinge n door goedere n (wáarom is hier alleen van 
goeduen sprake?) zich kon dekken-, en die er el aaro m belang bij hee ft 
zich te doen erkennen, zal verplicht word en, het bedrag van het ver-
haald e in den boedel te hrengen, Maa l' zal zij rlit doen 'I De schuld eischer 
zal bezwaarlijk aanleiding vinden om een beslag in het. buitenland te 
legge n, indien dit a lleen ten voordeele van den boedel kan. 
De gezamenlijke sc lmldeischers zull en va n de ni euwe bepali ngen elan 
ook . weinig voordeel ond er vinden. 

Anderen meenden deze opvatti r.g te moeten uest.l"\iden. Het. was toch 
duidelijk , dat met het woord niet all een bedoeld wor-
den ge verifieerde schuldeischers , ma:.!r een ieder , die uit de buitenslands 
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gelegen goederen bevrediging gezocht had voor zijne vorderingen op den 
gefailleerde en die, onaf hankelijk, of hij zich in het faillissement al dan 
niet liet verifieeren , toch volgens deze artikelen het in het buit en land 
verhaalde aan den curator moest verantwoorden. Was deze opvalLing 
juist , dan ZOII de positie van den Nederland schen ongunstiger zijn , dan 
die van den buitenland schen diê straffeloos verhalen kan . 
. Het door een lid van den Raad van State geo pperde denkbeeld, dat 

de verplicht zal worden bij authentieke akte den curator te 
machtigen om ov.er het deel van vermogen, in het buitenland zich 
bevindend, te beschikken , vond in de Commissie van Voorbereiding 
bijval. De Regeering voert daartegen aan de navolgende bezwaren, die 
haars inziens overwegend zijn: 

'1 '. »Na de homologatie van het akkoord de curator, zood at 
dan de volmacht gee n gevolg meer kan hebben." 

Volkomen juist; maar zal het akkoord wel aangenomen of gehomolo-
worden, indien niet in aanmerking genomen is de waarde 

der goederen, in het lJUitenland gelegen -die goederen hehooren im-
mers tot het vermogen - en die intusschen door den curator als ge-
volmachtigde beheerd worden'! Of zullen bij het akkoord die goederen 
cl en crediteuren niet gecedeerd kunnen , ja, moeten worden '! 

2°. » Vóór de homologatie mag de curator behoud ens art. tol niet 
verzilveren, tenzij met toestemming van den gefailleerde, die dus in zijn 
recht is om die volmacht te weIgeren". 

Bij art. 101 [1011 is r eeds bezwaar geopperd tegen deze bepaling; 
maar zou, zelfs behoud daarvan , geene 'uitzondering kunnen worden 
gemaakt voor de buitenslands goederen'! Daarenboven, het geldt 
in dil artikel goederen, maar voor het. innen van prelcntiën enz. ware 
eene zoodanige machtiging of cessie toch niel ongewenscht. 

De meening, in het Verslag ge uit, dat in deze artikelen onder hel 
woord »schuldeischers" zoowel de geverifieerde als de niet-geverifieerde 
Rchuldeischers begrepen zijn , wordt beaamd. De redactie geeft niet 
de minste aanleiding , om, terwijl deze artikelen in het algemeen van 
schulcleischers spreken, beperkt te worden alleen tot de ge verifieerde. 
Integendeel. Evenals de woorden algemeen zijn, is ook de strekking 
dezer artikelen algemeen. 

Er wordt opgemerl<t, dat bij deze opvatfing de positie van den 
Nederlandschen schuldeischer ongunstiger zal zijn, dan die V.lln den 
buitenlandschen schuldeischer. Dit kan worden toegegeven voor zoo-
veel tegen den eersten \'erhaal, tegen den laatsten geen verhaal door 
den curator kan wûrd en genomen. Maar het is daarom geen geldig 
argument tegen het voorgestelde. Het feit, dat som mige sr.huldeischers, 
ten gevolge van de ge brekkige ontwikkeling dl'r internationale rechts-
gemeenschap , de Nederlandsche wet kunnen ontduiken, is geen reden 
om ook aan hen, die binnen het bereik vallen der Nederlandsche 
wet, een vrijbrief uit te reiken tot spoliatie van den boedel. Hierop 
toch zou het doorhalen der onderhavige artikelen neerkomen. 

Wat ten slotte het door een lid van den Raad van State geopperde 
denkbeeld betreft , dat de gefailleerde verplicht zal worden den cura-
tor te machtigen om het deel van het vermogen, dat zich in het 
buitenland bevind t , tI' r ealiseeren , op straffe van niet te worden toe-
gelaten tot een akkoord, de daartegen in het rapport aan 
de Koningin-W edu we, Regentes aanlJ;evoerde bezwaren zijn, naar 
het oordeel del' Rf:'gee ring , in het Verslag niet. ontzenuwd. 1'. De 
schuldeischers en de rechter zullen bij de beoordeeling van het 
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koord ongetwijfeld letten op de waarde der goederen, in het buiten-
land gelegen. Art. 153 L153] , tweede lid 1°., verplicht den rechter 
zelfs daartoe, want die goederen behooren tot ))(le baten des boedels". 
Maar daardoor wordt de voorgestelde bepaliug niet gerechtvaardigd. 
Zij zou geen doel treffen, niet alleen omdat, gelijk in gemeld rapport. 
wordt opgemerkt, de curator na de homologatie van het akkoord defun-
geert, zoodat dan de volmacht geen gevolg meer kan hebben, maar 
ook, omdat niets den gefailleerde belet, onmiddellijk na de homolo-
gatie de volmacht in te trekken, in welk geval het beletsel om de 
in het buitenland liggende goederen - en datzelfde geJdt van de inning 
van inschulden op het buitenland - te realiseerèn, weder in volle kracht 
herleeft. 2°. Het bezwaar, aan art. 101 L 101] ontleend, is niet weder· 
legd, want nooit zal toch mogen toegelaten, dat de curator 
vóór de insolventie tegen den wi l van den schuldenaar diens vermogen 
zou mogen realiseeren. Bij de wijziging- van het artikel, waardoor den 
curator alleen in de gevallen, in het eerste lid vermeld, de bevoegd-
heid wordt toegekend, goederen van den failliet te verkoopen , wordt 
de aan het artikel ontleende bedenking zelfs van grooter gewicht. 

Ten slotte: zal toch de verplichting, die men den gefailleerde weflscht 
op te leggen, niet elke sanctie misseu 'I Welke zou die sanctie kun-
nen zijn 'I Onthouding van het voorrecht van een gerechtelijk akkoord 
ware verlleerd en ook ondoeltreffend. Verkeerd: omdat een akkoord 
behoort beoordeeld te worden naar zijn eigen mérites. Is in het ak· 
koord rekening gehouden met het vermogen in het buitenland, dan 
ware het onbillijk, nièt te homologeeren , omdat de gefailleerde heeft 
geweigerd eene volmacht te geven, die bij insolventie te pas 
komt. Houdt het akkoord met het vermogen in het buitenland geene 
rekening, het zal reeds om deze reden moeten worden verworpen of 
niet gehomologeerd, ook al is de volmacht behoorlijk geg'even . On-
doeltj'effend, want de weigering van het akkoord zal niet nader tot 
het beoogde doel brengen; aan het vermogen in het buitenland kan 
de curator bij insolventie toch niet raken. Hoe zal men dus, als dit 
middel blijkt te zijn, den failliet anders dwingen 'I Ge-
vangen zetten 'I Zelfs dit dwanl!middel za l niet onfeilbaar tot het doel 
leiden en zelfs in het geheel niet aanwendbaar zijn, indien de gefail-
leerde zich in het buitenland bevindt. 

Door de Commissie werd er op-
nieu w op gewezen, dat de in het 
oIJtwerp opgenomen bepalingen van 
internationaal recht. geen voldoende 
waarborgen opleveren, dat de curator 
het deel van het vermogen, dat zich 
in het buitenland bevindt, zal kun-
nen beheeren, de pretentiën innen 
en na de insolventie ook vereffenen. 
Daarbij kwam nog eens ter sprake 
het afzonderlijk advies van den Staats-
raad SWART, behoorende bij het aan 
de Kamer overgelegd ad vies van den 
Raad van State van den 24sten Juni 
1890 en het daarin geopperde denk-
beeld, dat den gefailleerde de ver-
plichting werd opgelegd, den curator 
te machtigen om het in het buiten-
land zich bevindende deel van het 
vermogen te beheerep. en na de in-
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solventie te vereffenen. Hoewel de 
Commissie als middel van contrainte 
niet het verbod van homologatie van 
het akkoord in de wet opgenomen 
zou willen zien en de rechtet' in elk 
bijzonder geval daar vrij in moet 
worden gelaten, meende zij, dat het 
dwangmiddel, in art. 87 bedoeld, 
wel niet onfeilbaar, in vele gevallen 
echter nuttig zou kunnen werken. 
De minister was van meening, dat 
aan de verwezenlijking van het denk-
beeld overwegende bezwaren verbon-
den zijn, doch verklaarde zich niet-
temin bereid, het nog wel eens in 
nadere overweging te willen nemen. 

Art. 204. Waarom is in art. 203 wel sprake van gedeeltelijk verhaal , 
en wordt in art. 2U4 daarentegen geene melding gemaakt van gedeelte-
lij ke overdracht 'I 

Het artikel wordt thans gelezen: »)De die z\ine vor-
dering tegen den schuldenaar geheel of gedeelteliJk aan een derrie. '" . 
te stellen die vordering geheel ot gedeeltelijk afzonderlijk" enz. 

L Zie ook op art. 8, dl. I bI. 286]. 

G. O. al'tt. 203 en 204 = artt. 203 en 204 der wet. 

Artikel 205. 
Gelijke verplichting tot vergoeding jegens den boedel rust op 

hem, die zijne vordering of zijne schuld, geheel of gedeeltelijk, 
aan een derde overdraagt, welke daardoor in staat wordt gesteld 
zich in het buitenland op eene door deze wet niet toegelaten 
schuldvergelijking te beroepen. 

Het tweede lid van het vorige artikel is hiel' toepasselijk. 

O. R. O. Art. 205 (21!i). Gelijke verplichting tot vergoeding jegens 
den boetlel rust op hem, die zijne vortlering of zijne schuld aan 
een derde overtll'aagt, welke daardoor in staal wordt g-esteld zich 
in het buitenlalJd op eene door deze'wet niet toegelaten schuld-
vergelijking te beroepen. 

Het tweede lid van het vorige artikel is hier toepasselijk . 

Memorie van Toelichting . 
. Al't. 205. Ook dit artil,e l is gericht tegen hel overdragen van vorde-

nngen en schulden met het doel tIaardoor te komen lot eene door de 
Netlerlandsche wel niet toegelaten bevrediging, en wel rioOl' midde l vau 
cOllljJensalie '). 

1) De Konk. Ord . in êê 42 en 49 met de arte. 204 en 205 van Ontwerp 
. overeenstemmende bepalingen. 
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Advies van den Raad van State. 
Art. 205. Met dit artikel kan de Raad van State - gelijk hij reeds 

opgemerkt heeft l zie hiervoor bI. 290 I - zich wel vereenigen. Hier 
geldt het niet verhaal op buitenslands gelegen goederen, maar eene 
overdracht van schuldvorderingen, waardoor eene schuldvergelijking kan 
worden ingeroepen, die . anders niet toegelaten is; eene handeling, waar-
door de boedel werkelijk wordt benadeeld. 

[Verslag van de Tweede Kamer met] Regeeringsantwoord. 
Art. 205. In verband met Je in hel vorige artikel aangebrachte 

moet dit artikel ook worden gelezen: ))Gelijke verplichting 
tot vergoeding jegens den boedel rust op hem, die zijne vordering 
of zijne schuld geheel of gedeeltelijk aan" enz. 

G. O. art. 205 .:...... art. 205 der wet. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer, 
(25 April 1893). 

Amendement van de Commissie van VOO1'be"eiding, strekkende om achter art. 
205 te doen volgen een nieuw artikel : 

Art. 205bis. De gefailleerde, die goederen bezit in het buitenland of inschulden 
op in het buitenland gevestigde personen, is verplicht, indien de curator zulks 
noodig acht; dezen bij authentieke akte over te dragen de uitoefening van alle 
zijne rechten op voormelde goederen of tegen voormelde personen. 

De heer HINTZEN , lid de,' Commissi" van Voo"bereiding: De titel van de 
tiende afdeeling, waarbij ons amendement ter sprake komt, is eenigszins preten-
tieus: bepalingen van intemationaal recht Daarin zijn samengevoegd een drietal 
artikelen waarbij de verhoudingen van de schuldeischers, voor ioover zij kunnen 
beschikken over buitenlandsche goederen, in het Nederlandsche faillissement wor-
den geregeld. Oorspronkelijk had de Staatscommissie verder een drietal artikelen 
opgenomen, waarvan de hoofdstrekking deze was , dat daarbij, zooals de Staats-
commissie zich wellic.ht niet geheel juist uitdrukte, de eenheid van faillissement 
zon worden erkend. Met andere woorden: de wenschte dat elke 
buitenlandsche faillietverklaring in Nederland zou moeten gelden. Zij stelde zich 
daarbij op dit standpunt dat Nederland zich moest stellen aan de spits der mo-
deme rechtsontwikkeling Ik geloof dat de Regeering zeer te recht van ·dit stelsel 
is afgeweken en er zich toe bepaald heeft om de minder ingrijpende bepalingen 
op te nemen, want mijns inziens kan in eene nationale wet zeer bezwaarlijk het 
internationaal privaatrecht worden geregeld, zoolang niet de grondslagen daarvau 
ook bij internationale overeenkomst zijn vastgesteld. 

Waar dit niet het geval is, vervalt men altijd in het groote bezwaar dat die 
bepalingen een eenzijdig karakter dragen. En zoo kon ook het voorstel der Staats-
commissie om in het oude artikel 211 het faillissemeut , in het bnitenland uitge-
sproken, in Nederland te erkennen, nooit ten gevolge hebben dat tevens het 
omgekeerde het geval zou wezen. De Commissie van Voorbereiding heeft gemeend 
eene hoogst bescheiden poging te moeten wagen om door aan de art . 203 en 204 
van het wetsontwerll eene andere bepaling toe te voegen, het stelsel van beschik-
king over buitenlandsche goederen en pretentiën vasteren vorm te geven. 
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Wat is tegenwoordig het groote bezwaar, waarmede men in het internationaal-
privaat-rechtelijk verkeer te kampen heeft? Dit, dat in het algemeen een curator 
als zoodanig buiten zijn land niet wordt erkend. Ik laat de twistvraag hier buiten 
spel of, in weerwil van art.. 431 Burgerlijke Rechtsvordering de buitenlandsche 
curator in Nederland kan wurden erkend. Deze komt hier niet in aanmerking. 
Dit staat wel vast, dat in bijna alle gevallen in een buitenlandsch faillissement 
de Nederlandsche curator niet wordt erkend. Dit brengt voor den boedel groote 
moeilijkheden mede, vuoral ten opzichte van het beheer en de beschikking over 
roerende goederen en het innen van pretentiën in het buitenland van een gefail-
leerde, indien deze hier zijne betaliugen heeft moeten staken. 

Er zijn in den vreemde wel bepalingen gemaakt, die in dien moeilijken toestand 
voorzien, maar zij zijn schaarsch en hebben althans niet die beteekenis, om de 
Commissie van haar voorstel terng te houden. 

Ik wensch op die bepalingen een vluchtigen blik te werpen met het oog vooral 
op het belang dat de zaak voor ons heeft. 

In de Engelsche wet is ten dien opzichte niets bepaald, wel door de Engelsche 
rechtsgeleerden, door de Engelsche jurisprudentie. Daar is uitgemaakt dat roe-
rende goederen in en buiten Engeland feitelijk vallen in het vreemde en in het 
Engelsche faillissement, met andere woorden, dat de N ederlandsche curator beslag 
kan leggen op roerend goed in Engeland, ook wanneer schuldeischers· daarop te 
hunnenbehoeveexecutierechten willen nitoefenen. De Engelsche juristen zijn 
daarbij van deze gedachte uitgegaan, dat Of roerend goed verondersteld wordt te 
zijn, daar waar het domicilie van den eigenaar is, Of roerend goed gehecht is 
aan den persoon van den eigenaar, dat, zooals zij het uitdrnkken, "personal pro-
perty has no locality". 

In een ander land, met name in Oostenrijk, is getracht door de faillissements-
wet in het bezwaar te voorzien, door te bepalen dat, wanneer een gefailleerde in 
het buitenland goederen in Oostenrijk heeft, deze op verzoek moeten worden uit-
geleverd, en omgekeerd, dat, wanneer in Oostenrijk iemand failliet gaat, tot de 
buitenlandsche Behörde het verzoek moet worden gericht, om zijIIe goederen in 
het buitenland in het faillissement te brengen. 

Hier wordt derhalve het beginsel van reciprociteit gehuldigd, waaraan intus-
schen het bezwaar verbonden is, dat voor behoorlijke toepassing ook in de bui-
tenlandsche wetgevingen daarmede overeenstemmende bepalingen worden vereischt. 

Dit is al dadelijk niet het geval in de Dnitsche Konkursordnnng in Duitsch-
land, waarmede wij belangrijke handelsbetrekkingen onderhouden, en dut derhalve 
voor ons op den voorgrond staat. Ofschoon door de stellers van de Moti ve der 
Konknrsordnnng van het beginsel is uitgegaan om binnenlandsche en buitenland-
sche schuldeischers gelijk te stellen, en zooveel mogelijk met het buitenlandsch 
faillissement rekening te houden, vernietigen de uitzonderingen den tegel, en is 
zelfs in art. 207 bepaald, dat het recht om zich op in Duitschland aanwezige 
goederen te verhalen, vrijstaat aan alle crediteuren, indien zij vorderingen hebben 
op den buiten Duitschland failliet verklaarden eigenaar. 

"Besitzt ein Schnldner, über dessen Vermögen im Auslande ein Konkursver-
fahren eröffnet worden ist, Vermögensgegenstände im lnlande, so ist die Zwangs-
volstreckung in das inländische Vermögen znlässig." 

Wat brengt dus de bepaling teweeg? Dat de "Dispositionsfähigkeit" van den 
Nederlandschen failliet onaangetast blijft, en dat de bevoegdheid van den N eder-
landschen curator in Duitschland niet wordt erkend. Die curator komt in eene 
Jastige positie, zoolang de schuldenaar de bevoegdheid heeft in Duitschland op 
te treden, hij kan niet tusschenbeide komen. 

De curator is een persoon als ieder ander; hij kan geen beslag leggen op de 
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goederen in Dnitschland; hij kan geen pretentiën innen; indien de failliet goe-
deren heeft, die hij wenscht te onthouden aan den boedel, is de curator machte-
loos, ofschoon het belang der crediteuren zgn optreden zou medebrengen. 

Ik zou thans den Minister op nieuw willen verwijzen naar het afzonderlijk advies 
van den Staatsraad Swart l zie hiervoor bI. 296 vlg.], dat gevoegd is bij het ad vies van 
den Raad van State en waarin door dien · Staatsraad een middel wordt aan de hand 
gedaan om aan de hier genoemde moeilijkheden gedeeltelijk te ontkomen. De commis-
sie heeft gemeend, ofschoon zij, na de schriftelijke en mondelinge conferentiën met 
de Regeering, de bezwaren erkent, die aan de uitvoering van het van 
dien Staatsraad zijn verbonden, in eenigszins anderen vorm dit voorstel met ge-
rustheid aan de vergadering te kunnen aan bevelen; want zij is het eens, dat 
tegen de wtize, waarop deze volgens genoemd advies de machtiging mogelijk wilde 
maken, veel valt te zeggen. Reeds dadelijk wil ik er ook bijvoegen: ik ben niet 
blind voor hetgeen de Minister mtj misschien zal tegenwerpen: dat door hetgeen 
thans wordt voorgesteld inderdaad eene juridische ketterij wordt gepleegd. 

In art. 20 l201 toch van het wetsontwerp wordt van het faillissement gezegd, 
dat het omvat het geheele vermogen van den schuldenaar. Ja zeker, en, het zal 
door de Regeering ook worden erkend, zoo wel het vermogen territoriaal als extra-
territoriaal. Geenszins kali de Commissie zich vereenigen met het ad vies van den 
Raad van State, die meent dat "wat buiten het bereik ligt van den N ederland-
schen curator niet kan worden aangemerkt als deel van den boedel". Die rede-
neering gaat mijns inziens niet op. Waar nu tevens in art. 23 [24] gezegd wordt, 
dat "door de faillietverklaring de schuldenaar van rechtswege de beschikking en 
het beheer over zijn tot het faillissement behoorend vermogen verliest", daar zou 
de Minister mij vermoedelijk te gemoet voeren: hoe nu, gij wilt dat de gefail-
leerde de bevoegdheid zou hebben om een mandaat te geven aan zijn curator, of-
schoon hij feitelijk verstoken is van de beschikking en het beheer vanden boedel? 

Ik geef toe: streng juridisch zou dit niet aangaan; maar men vergete niet, 
dat het middel dat wij aanbieden in zekeren zin gewettigd wordt door het beper-
kend recht van den buitenlandschen staat. Door dit recht wordt feitelijk een 
onderscheid gemaakt tusschen het beslag binnen ons territoir en daarbuiten; en 
dienteugevolge is er ook veel voor te zeggen om de overdracht van de uitoefe-
ning der rechten van den gefailleerde aan den curator mogelijk te maken, voor 
zooverre betreft de goederen, die in het buitenland gelegen zijn. 

De Regeering had voornamelijk bezwaar tegen de uitvoering van den voorge-
stelden maatregel, waar den gefailleerde , indien hij de overdracht weigerde aan 
den curator, de gunst van het gerechtelijk akkoord zou zijn ontzegd. 

Ja, de Commissie ziet in, dat daaraan bezwaren zijn verbonden en reeds had 
zij erkend tegenover de Regeering, dat zij ook niet wenscht, dat op die wijze 
de gefailleerde genoopt zou worden om aan de hem opgelegde verplichtingen te 
voldoen. Vandaar, dat de Commissie, meenende dat het wenschelijk was om de 
delegatie in de wet mogelijk te maken, getracht heeft een beter middel van con-
trainte te vinden, en zij is overtuigd, dat in dit opzicht althans het middel vrii 
doeltreffend mag geacht worden. Het is thans neergelegd aan het slot van het 
amendement waarbij wordt bepaald: "wordt dit artikel aangenomen, dan stelt de 
Commissie voor: 

in artikel 89 [891 te lezen in plaats van "en 116", ,,116 en 205bI8." . 
In art. 89 staat: "Het verzoek tot inbewaringstelling van den gefailleerde moet 

toegestaan worden, indien het gegrond is op het zonder geldige reden opzettelijk 
niet nakomen van zekere verplichtingen" , en onder die verplichting wenschen wij 
ook deze op te nemen, dat de gefailleerde verplicht zou zijn den cnrator de be-
doelde uitoefening van rechten over te dragen. 

Il. 20 
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Welk bezwaar kan daartegen bestaan? Het is, dunkt mij, geeue verplichting 
van anderen aard, die den gefailleerde wordt opgelegd. 

Over het algemeen is bij art. 89 er voor gezorgd, dat indien de behoorlijke 
gang van zaken, de administratieve bereddering van den boedel, ook alles wat 
op de vereffening betrekking heeft, niet behoorltjk mogelijk is door tegenwerking 
van den gefailleerde, de rechter een middel in de hand heeft om hem daartoe te 
dwingen. 

Nu moge men zegg,en: Het is bedenkelijk, dat, indien de gefailleerde zijne 
handteekening weigert, dit middel wordt toegepast; ik zou de wedervraag willen 
doen : Is het dan niet bedenkelijk, dat, indien de gefailleerde zijn woonplaats 
verlaat, de rechter de vrijheid heeft, om hem in verzekerde bewaring te stellen? 
I s het dan niet bedenkelijk. dat, indien hij inlichtingen weigert o. a. in de veri-
ficatie-vergadering, aan den rechter-commissaris, den curator, de commissie, dit 
middel wel in toepassing zal worden gebracht? Mij dunkt, indien men hem in 
het eene geval de verplichting oplegt, men zulks in het andere geval met evenveel 
gerustheid kan doen. 

Hiermede wensch ik de toelichting van het amendement door de Commissie van 
Voorbereiding voorgesteld, te eindigen. 

(26 April 1893). 
De heer SMID r. Ministe,· van Jusiîtie: Het N ederlandsche faillissement en 

de Nederlandsche curator worden als zoodanig niet erkend bniten de grens van 
het gebied waarover de Nederlandsche wet geldt. Om eene verdere werking te 
erlangen, daarvoor bestaat slechts een middel: het tractaat. 

In dezen toestand ligt het voor de hand, dat men peinst op een buitengewoon 
middel om ten behoeve van Een faillieten boedel ook de beschikking te erlangen 
over goederen in het bnitenland aanwezig, behoorende tot het vermogen van den 
gefailleerde. 

Dat doel is een alleszins gerechtvaardigd do.el. Wanneer een behoorlijke en 
doelmatige maatregel kan gevonden worden om zich ook die goederen voor den 
boedel te verzekeren, zal w·el niemand daartegen eenig principieel bezwaar hebben. 

Mij voorts gaarne gedragende aan hetgeen in 't algemeen op de hem eigen 
degelijke en nauwkenrige wijze in de zitting van gisteren door den geachten af-
gevaardigde uit Rotterdam, den heer Hintzen , is niteengezet, betnig ik onbe' 
wimpeld mijne instemming met het doel, in dezen beoogd, zoo wel door den 
staatsraad Swart in zijn afzonderlijk ad vies, gevoegd bij het ad vies van den Raad 
van State, als nn opnienw door de Commissie van Voorbereiding. 

Intusschen, het middel te vinden, een deugdelijk en practisch middel, om dat 
doel te bereiken, is gebleken niet gemakkeltjk te zijn. Wat de staatsraad Swart 
daaromtrent had voorgesteld is, na bij herhaling te zijn overwogen, bevonden 
ook gehe"l niet practisch en bruikbaar te zijn. Een nader overleg met de Commissie 
van Voorbereiding heeft aanvankelijk ook niet geleid tot een beter resultaat. 
Maar de Commissie is later gekomen op de gedachte om nog op eene andere wijze 
eene regeling te maken dan waarop in de stukken werd gedoeld. Vandaar haar 
tegen woordig voorstel. 

Oppervlakkig beschouwd, schijnt de bereiking van het beoogde doel vrij ge-
makkelijk, bijv. door middel van eene volmacht van den gefailleerde, ten gevolge 
waarvan in het buitenland namens hem zou kunnen worden geageerd, of ten 
gevolge van eene cessie der rechten van den schuidenaar op een ander ., waardoor 
deze op eigen naam in het buitenland het aan den schuldenaar toekomend recht 
zou kunnen vervolgen. 

Voornamelijk komt het er op aan , een middel te hebben voor tweeërlei om-
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standigheden, namelijk indien de gefailleerde onroerende goederen bezit, gelegen 
in het bnitenland, en indien hij schnldvorderingen heeft op schuldenaars, die in 
het buitenland woneu. 

Zoowel tegen den vorm van volmacht als dien van de cessie bleken echter 
groote bezwaren te bestaan, die niet nit den weg waren te ruimen. 

Nu heeft de Commissie een anderen vorm nitgedacht, namelijk de overdracht, 
door den gefailleerde, van de nitoefening van al zijne rechten op bedoelde goede-
ren of personen in het buitenland. 

Bet geachte lid der Commissie die het voor"tel toelichtte heeft zelfs de opmer-
king gemaakt dat er iets onjnridisch in steekt, in zoo verre dat aan denzelfden 
persoon, den schuldenaar, aan wien volgens deze wet het beheer en de beschik-
king over zijn goed ontnomen wordt, de verplichting wordt opgelegd eene daad 
van beheer te verrichten. 

Voor mij bestaat nog een ander juridiek bezwaar tegen het voorgestelde. Ik 
begrijp den aard van de volmacht of van eene cessie, maar ik ben er niet in 
geslaagd te vatten wat eigenlijk is eene overdracht van de uitoefening van rechten . 

Wat is dat? 
Wanneer men de uitdrukking letterlijk opvat -' en dat kan de bedoeling wel 

niet zijn - zou het ziju eene overdracht van de daad van rechten nit te oefe-
nen. In onze taal is het een vaste regel, dat de woorden op lNG, afgeleid van een 
werkwoord, beteekenen de daad van hetgeen het werkwoord nitdrukt, Maar de 
overdracht van eene daad, van een feit, kan hier de bedoeling niet zijn. 

De Commissie bedoelt wellicht de overdracht van het recht tot uitoefening der 
rechten van den gefailleerde. 

Dit nu aannemende, daarlatende of het niet raadzaam zou zijn de uitdrukking 
te verbeteren, dan zou ik wel willen vernemen, wat het onderscheid is tusschen 
die overdracht en eene gewone cessie. Is er onderlicheid - en dat zal er zeker 
zijn - bestaat hét dan hierin dat degene, aan wien de overdracht geschiedt, 
niet wordt eigenaar van de inschulden of van het goed, maar dat hij toch rechten 
daarvan mag uitoefenen? Maar hoe kan dat? En welke zijn die rechten? De 
overdracht van onroerend goed kan op wettige wijze niet anders plaats hebben 
dan nit krachte van een titel, afkomstig van den eigenaar, zoodat wanneer on-
roerend goed in het bnitenland ligt, en degene die den verkoop daarvan provo-
ceert, niet kan aantoonen dat hij daartoe gerechtigd is hetzij krachtens volmacht, 
ha'ndelende voor den eigenaar; hetzij krachtens eigen recht, dan zou ik meenen 
dat de poging om dergelijk onroerend goed in het buiteuland te verkoopen, wel 
geheel ijdel zal blli ven. 

En ook de poging om betaling te krijgen van inschulden zal noodzakeliJk falen. 
omdat de debiteuren bezwaar zullen maken te betalen aan iemand die tot de 
ontvangst niet bevoegd is, zood at men, betalende, niet zeker is, later misschien 
nogmaals te moeten betalen. 

Ook andere juridische bedenkingen bestaan er tegen het nieuw voorgestelde 
instituut. 

De overdracht zal volgens dit voorstel "indien de curator znlks noo-
dig acht". Maar aan wien? 

De heer HUBER, lid der Commissie l'an Voorbe1'eiding'- Er staat: "dezen", 

De heer SMIDT, },finiste,' van Justitie.- Volkomen juist, er staat dezen; dus 
aan den curator. Maar de Nederlandsche curator wordt in die qualiteit in het 
buitenland niet erkend. Dat is eene moeilijkheid. Nu zal men zeggen, dat zoo 
noodig de overdracht aan den persoon van deri curator kan plaats hebben in privé, 
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Doch dan vervalt men weder in andere moeilijkheid. Wanneer de curator in privé 
optreedt - onderstel:l nu eens dat het. karakter vau het instituut van dien aard 
is, dat men met goed gevolg in het buitenland kan ageeren - dan krijgt de 
persoon zelf, en niet in qualiteit, het recht, zoodat bij overlijden offaillissement 
van den curator, zijIIe erfgenamen of schuldeischers hem in dat recht opvolgen. 

"Eene uitoefening van alle zijue rechten". - In het woord alle zal wel geen 
bijzondere zin schuilen. Dus zijne rechten. Maar volgens het stelsel van deze wet 
verliest de gefailleerde het beheer eu de beschikking over zijne goederen. Welke 
rechten kan hij dan nog overdragen? 

Eigenlijk beteekent het de rechten v(tn den boedel, De schuldeischers hebben 
den geheelen boedel in beslag, dat toch is faillissement. Maar tegenover een vreemd 
land moet men dat verbergen. 

Voor zooveel dit theoretische beschouwingen zijn , moge men ze echter, om een 
goed doel te bereiken, niet te sterk laten klinken. Doch wat zal er practisch 
volgen? Dat men, in het buitenland gevaar loopt - dit ligt voor de 
hand - dat de bedoelde overdracht geen effect zal hebben, of dat de curator, 
als zoodanig of als privé persoon in het buitenland procedeerend , bij den rechter 
al zeer slecht gehoor zal vinden. Ik zelf wensch echter op deze bedenkingen niet 
zwaar te drukken, ter wille van het goede doel. Maar daarom zie ik met te meer 
belangstelling eene oplossing daarvan te gemoet. 

Er is echter ook nog een ander bezwaar. Er moet - de Commissie heeft het 
gevoeld, gelijk de staatsraad tîwart er ook een had voorgesteld - eene sauctie 
bestaan vau de verplichting. Men moet den gefailleerde, zoo noodig, kunnen 
dwingen om te doen waartoe de wet hem verplicht. Het dwangmiddel dat de 
staatsraad Swart voorstelde was de weigering der homologatie van een akkoord, 
maar dit ging niet op. De Commissie heeft daarom een ander dwangmiddel ge-
vonden, dit: dat als de failliet weigert de authentieke akte te verlijden, hij dan 
in bewaring wordt gesteld; dan komt hij dus in de gévangenis. Nu weet ik alles-
zins dat dit middel in enkele andere gevallen in dit wetsontwerp ook voorkomt. 
Wanneer een gefailleerde weigert inlichtingen te geven, dan is de in bewaring-
stelling ook dwángmiddel of disciplinaire straf. In het gemeene recht heeft men 
ook op gelijksoortige wijze, ten aanzien van getuigen, vrijheidsstraf bepaald. Maar 
dat is toch nog iets anders; daar betreft het het vervullen van een staats plicht. 
Maar hier, ik moet het erkennen, strijdt het tegen mijn begrip van geoorloofde 
beperking of ontneming der uijheid, iemand op die manier te dwingen om eene 
akte te teekenen. Men dwingt iemand een stuk te teekeuen , dat tot bewijs eener 
door hem aangegane overeenkomst zal strekken, terwijl hij het niet wil en eene 
overeenkomst nit haren aard eene vrije wilsverklaring is. Gaat het nu aan, door 
de wet te laten veroorloven, tot den failliet te zeggen: teeken de akte of gij gaat 
in de gevangenis? Nu wil ik nog vragen: hoe nu, als een failliet het voorbeeld 
eens volgde van een onzer voormalige groote mannen en bij zijne handteekening 
zette v. c.? 

Wat zou men dan met eene dergelijke akte kunnen of willen uitrichten? Zou 
het dan voor onze nationale waardigheid maar niet beter zijn eene dergelijke akte 
niet te gebruiken, en dan ook niet iu de wet mogelijk te m,aken? Of zou men, 
eenmaal deu voet op dien weg zettende, wellicht durven doorgaan en den man 
het plaatsen van eene dergelijke bijvoeging willen beletten door toepassing van 
het middel van art. 87 [871 van dit wetsontwerp? 

Stel dat men om het goede doel toch eens over al die bezwaren wilde heen-
stappen, zou de zaak dan toch eigeulijk zulk een heroiek middel wel waard zijn? 
W ij onderstellen dan, dat in het buitenland de akte als gaaf, goed, ernstig en 
degelijk wordt aangenomen en dat de buitenlandsche kooper of schuldenaar en 
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rechter daarop geene aanmerking maakt. Dan nog, wanneer zal de toepassing van 
den voorgestelden maatregel inderdaad het meest noodig zijn? Wanneer iemand 
een deel van zijn vermogen of inschnlden in het bnitenland heeft. Dat is het 
geval waarin men te Fecht voorzien wil. als er mogelijkheid op is. Nu doet zich 
echter jnist in dat geval het meest voor, dat de failliet, als hij al niet voortvlnchtig 
is, zich in het buitenland bevindt of vestigt. Maar dan juist zal de maatregel 
niet kunnen worden toegepast. 

Het wil mij daarom voorkomen dat het inderdaad beter is; dit expedient - want 
meer is het toch nimmer - juist in de wet te zetten. De wet moet niet meer 
willen doen dan waartoe zij bij machte is; zij moet niet trachten op zijdelingsche 
wijze hare werking 10t buiten de grenzen van het land uit te breiden. Wij moe-
ten alléén . den Koninklijken weg bewandelen, en als de werking verder moet 
gaan er naar streven, om door middel van internationale regeling eene weder-
zijdsche erkenniug van den wettigen faillietstoestand te verkrijgen. 

Ik erken dat men· zal kunnen zeggen, en te recht. daar hebben wij op dit 
oogenblik niets aan. Dit is wel juist, maar dan doen wij toch ook geen verkeer-
den stap, dan wordt eene internationale regeling toch ook op geenerlei wijze 
gepraejudicîeerd. In ieder geval: in bedoelde richting wordt gedaan wat ouzerzijds 
mogellik is. Het was van den beginne af en blUft het streven van de tegenwoor-
dige Regeering om tot internationale reg-elingen op privaatrechtelijk gebied te 
geraken en inderdaad voorshands geenszins zonder succes" 

Terwijl de Regeering natuurlijk, na het door mij gezegde, een artikel als de 
Commissie wenscht niet had kunnen of zon mogen voorstellen, kan zij evenmin 
het voorstel der Commissie ondersteunen. 

De heer HINTZEN , lid det· Commissie van Voa,·bereiding: De Minister heeft 
zijne rede geëindigd met een beroep op onze wijsheid, om niet door de handha-
ving van ons amendement een zeker verzet te plegen tegen het bevorderen en 
sluiten van internationale overeenkomsten. Ik ben van oordeel dat, indien de zeer 
bescheiden en onschuldige bepaling, die in ons amendement is nedergelegd , werd 
opgenomen in de wet, zeer zeker ten opzichte van eene internationale regeling 

zou ziju gepraejudicieerd. Wij hebben eenvoudig rekening gehouden, en 
meenon te moeten houden, met de feitelijke toestanden en waar die feitelijke toe-
standen medebrengen dat in de meeste gevallen de pari tas creditorum in het 
buitenland zal worden verbrokeu, zijn wij vau oordeel dat, ten behoeve van het 
vermogensbeslag in een Nederlandsch faillissement, ook al die maatregelen moe-
ten worden genomen, die de volledigheid van het bes]ag zoo veel mogelijk verze-
keren. 

Hetgeen ik gisteren heb aangevoerd ten aanzien van den strijd die er bestaat 
tusschen dit amendement en de artt. 20 en 23 [20 en 24], heeft natuurlijk bij 
den Minister zwaar gewogen, maar tot mijn genoegen is ztjn juridiek gevoel 
daartegen niet al te zeer in opstand gekomen, en werkelijk, wanneer men nu 
eenmaal aanneemt dat art. 23 voor volledige toepassing, wat betreft het extra-
territoriale vermogen, niet vatbaar is , dan, dnnkt mij, is men toch ook gerech-
tigd om, al is er eenige strijd met juridieke beginselen waarneembaar, te zorgen 
dat de toepassing van art. 20 zooveel mogelijk worde verzekerd. De Minister heeft 
andere bezwaren te berde gebracht dan bij het mondeling overleg met de ·Com-
missie van Voorbereiding zijn gehoord. 

De Minister is bij de mondelinge conferentie geëindigd met te verklaren [zie 
hiervoor bI. 302 j, volgens het Verslag der Commissie, dat hij zich niettemin bereid 
verklaarde het voorstel in nadere overweging te nemen. Zeker zou hij dit niet 
hebben gezegd, indien zijne toen nog niet genoemde bezwaren van 
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aard overwegend waren. Deze zijn er, maar zij zijn niet zoo ernstig dat zij alleen 
hem aanleiding zouden geven om het. voorstel der Commissie te verwerpen. 

Indien de Minister ons vraagt, wat toch bedoeld wordt met de overdracht van 
uitoefening van rechteu , en of die uitdrukking wel goed en juist gekozen is, dan 
geef ik hem gaarne toe, dat , indien wij hadden nedergeschreven , overdracht van 
uitoefeningsrechten • de redactie beter ware geweest, maar leest de Minister het 
amendement nauwkeurig na, dan zal hij ons ook weder toegeven dat dewetsstijl 
er op die wijze zeer zeker onder zou hebben geleden . 

Vraagt de Minister verder, aan wie de rechten zullen worden overgedragen, 
dan antwoord ik: natuurlijk aan den curator. J a , zegt de Minister, maar de 
curator als zoodanig kalI niet in het buitenland optreden. Zeker niet! Maar de 
curator is ten slotte de pe"soon aan wien de rechten zullen moeten worden over· 
gedragen. 

Het is niet de vraag of de curator als curator iu het buitenland optreedt, maar 
of aan den persoon van den curator 'de uitoefening van de rech ten door den ge-
faill eerde zal moeten worden toegekend. 

Afgescheiden van de juridische bezwaren heeft de Minister toch nog een groot 
bezwaar tegen de sanctie die wij aan de naleving van deze bepaling wenschen te 
verbinden. 

De Minister heeft een argument aangevoerd, dat zeker op de Kamer, maar 
vooral op het gemoed van den heer Levy , een overweldigenden indruk zal maken. 
Hij noemde namelijk het woord gevangenis. Ik zie, dat reeds eene rilling door 
de leden van den heer Levy gaat. 

Ik begrijp echter niet goed hoe de Minister, nadat de behandeling van art. 89 
[89) is afgeloopen, thans hoog houdt het begrip van de persoonlijke vrijheid in 
deze. Dat het vrijheidsbegrip zal moeten worden aangetast indien men iemand 
gevangen zet , dat spreekt vanzelf; dat eeu Minister van Justitie daartegen op-
komt verklaar ik niet te begrijpen. Indien de Minister het goed vindt dat een 
gefailleerde in verzekerde bewaring zal worden gesteld wanneer dit in den loop 
van het proces noodig wordt geoordeeld, omdat hij weigert inlichtingen te ver-
strekken, hoe kan hij er dan tegen opkomen dat zulks geschiedt indien de man 
met opzet, kennelijk met kwade bedoeling, goederen onttrekt aan den boedel, lIet 
ergste wat een failliet kan doen, ten voordeele van zijne schuldeischers. 

De Minister heeft nog herinnerd aan de mogelijkheid van eene handteekening 
met de letters v. c. 

Ik durf niet veronderstellen dat het in zijne bedoeling ligt te meenen dat wij 
dit in ons amendemeut hadden moeten opnemen, zoodat daarin zou zijn voorge-
schreven dat iemand die aldus teekende ook iu verzekerde bewaring moest worden 
gesteld. 

Indien een failliet zich vergist, is er ook nog een rechter-commissaris, die 
toezicht houdt. 

In dat geval geloof ik , dat er alle aanleiding is om den man tot zijn plicht 
te brengen. Naar mijne overtuiging , zal eene eenvoudige bedreiging met in ver-
zekerde bewaring stellen reeds voldoende zijn , zoodat het middel zelf zeer zeker 
wel nooit zal behoeven te worden toegepast. 

Ten slotte wil ik er nog op wij zen , dat de Minister in het bijzonder heeft 
gewezen op het hebben van pretentiën en het bezit van onroerend goed in het 
buitenland, en met het oog op de juridische bezwaren heeft hti daarbij het uit-
oefenen van rechten op on"oerena goed in het buitenland vooral op den voorgrond 
gesteld. 

Maar mij dunkt dat bij faillissement juist het roerend en niet het onroerend goed 
in het buitenland in de eerste plaats de aandacht verdient en dat daarbij de 
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bezwaren door den Minister niet in die mate kunnen worden te berde gebracht. 

De heer HARTOGH, lid de>' Commissie van Voo'/"bel'eiding: Na de redevoe-
ring van den heer Hintzen zou ik meen en hem te kort te doen, indien ik mij-
nerzijds nog wilde beantwoorden cf wel rescontreeren de bezwaren van meer 
j uridischen aal'd, door den Miuister tegen ons amendement in het midden gebracht. 
Het kiesdistrict Rotterdam heeft het voorrecht hierheen meerdere vertegen woor-
digers te zenden, die, ofschoon geene juridische opleiding ontvangen hebbende, 
toch werkelijk met recht geacht mogen worden doctores juris honoris causa 
te ziju. 

Meng ik mij toch in het debat, dau is het om de vraag te stellen, of door het 
niet-aannemen van het amendement, en dus den tegeuwoordigeu toestaud te doen 
voortbestaan, belang van onze justitiabelen werkelijk zal worden gebaat. 

De Minister heeft niet Iwnnen zeggen, dat het amendement schadelijk zon zijn, 
maar hij achtte de voordeel en al zeer luttel. Gesteld toch, zegt de Minister, dat 
de gefailleerde, die goederen en debiteuren in het buitenlaud heeft, ook zelf naar 
het buitenland gaat en daar blijft, wat helpt u dan dit artikel? 

J a, dit kan volkomen waar zijn; in zulk een geval baat het zeer weinig, maar 
evenmin zal dan nog me,jge andere reeds van deze wet aangenomene bepaling 
hare toepassing kunnen vinden. Ongetwijfeld; waar niet is verliest niet allee u de 
Keizer zijn recht, maar ook de curator, de rechter-commissaris, ja zelfs de 
rechtbank! 

Maar laat ons liever meer rekening houden met de werkelijkheid. Elk gefail-
leerde is niet per se oneerlijk, en loopt ook niet weg naar bet buitenland. Het 
komt gelukkig dikwijls voor, dat de schuldenaar, die gedwongen is zich failliet 
te geven. is een eerlijk eu fatsoenlijk doch ongelukkig mau. Hij wordt failliet 
verklaard eu er wordt een curator benoemd. Die gefailleerde wil in het geheel 
niet knoeien en vertelt terstond aan den cnrator: ik heb nog van buiteulandsche 
afnemers eenige pretentiën te innen, of in het buitenland nog eenige waren liggen 
bij dezen of genen koopman. Dat onroerend goed in den vreemde hem dan nog 
zon toebehooren, kumt natnurlijk bijna nimmer voor. In zulk een zeer gewoon 
- ik zou bijna zeggen alledaagsch - geval laat onze wet gefailleerde en curator, 
beiden, in den steek. 

De Minister zal moeten erkennen dat, terwijl men aan zijn Departement reeds 
jaren lang bezig is met het uitdenken van de wijze waarop de zaak internationaal 
zou zijn te regelen, de belanghebbenden in Nederland inmiddels niet geholpen 
worden, want al zegt de gefailleerde in het door mij geschetste geval tot den 
curator: wees zoo vriendelijk en in die preteutie in het buitenland, of verkoop 
die wareu, dan kau ik een beter akkoord aanbieden 7 dan kau dit toch niet ge-
schiedeu, want het systeem wil het niet; de Minister heeft het volkomen juist 
medegedeeld: verloren heeft de gefailleerde volgens onze wet de uitoefening van 
al zijne rechten. Hij kau geeu machtiging geven aan den curator en mag dezen 
de uitoefening van zijn rechten niet overdragen, tenzij ons amendement wordt 
aangenomeu en de wet het dan uitdrukkelijk bepaalt ten aanzien van buitenland-
sehe preten tiën en goederen. 

De gefailleerde weet dus dat er pretentiën te innen vallen, doch machtigen kan 
hij niet. En de curator zelf kan evenmin innen, want welke qualiteit heeft de 
curator? Alleeu die welke hij ontvangen heeft door het vonnis, en dit vonnis 
wordt in de meeste andere Staten niet erkend. Vergis ik mij niet, dau is Italië 
het eenige land, waar het buitenlandsch vonnis erkend wordt. 

Zóó is de toestand en nu willen wij met ons amendement trachten daarin voor 
enkele gevallen verbetering te brengen. Is dit nu het middel "aT' het mid. 
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del van Sequah? Neen, zeker 1;liet, het geldt niet voor alle kwalen, maar in menig 
geval zal bet wel helpen. Men vergete niet - ik heb daarop bij een ander on-
derwerp reeds -gewezen - dat het preventief zal kunnen helpen. De pers0nen · in 
het buitenland, die anders tuk zijn op het aas, dat daar ligt en hun niet of 
altbans niet gebeel toekomt, maar hetgeen behoort aan de gezamenlijke crediteuren 
van het N ederlandsche failli ssement, zullen, wanneer zij weten, dat een curator 
die macbt heeft gekregen, zicb wel goed bedenken voordat zij gevaar willen 100-
pen met den curator een twistgediug te beginneu. Men procedeert niet gaarne en 
zeker niet met een curator. Het middel zal dus preventief kuunen bel pen. En 
wat. nn de juridische bezwaren betreft, daaromtrent. kan ik mij voor een groot 
deel - ik zeide bet reeds - refereeren aan bet gesprokene door mijn' vriend 
Hintzen. 

Waarom zou hier de uitoefeuing van de rechten niet gecedeerd kunnen worden, 
waarom kan het recht van uitoefening niet worden overgedragen? 

Mag men nu met den Minister beweren, dat het recbt van uitoefening niet 
overgedragen kan worden, omdat volgens ons faillietenrecht de gefailleerde door 
de faillietverklaring van die uitoefening is uitgesloten? Dit kan immers geen 
bezwaar zijn; nu buiten onze grenzen de curator meestal niet bevoegd zal zijn 
- krachtens zijne benoeming als zoodanig - het heheer te voeren en nn ander-
zijds de gefailleerde het beheer over zijn vermogen, ook wat het buitenland be-
treft, niet behoort te hebben, zal daar de wet niet tusschenbeide mogen treden 
en mogelijk maken, dat ten bate van de crediteuren en daardoor ook wellicht 
van den gefailleerde die activiteiten in het buitenland niet onbeheerd blijven? 

Daarom nog eens: schade, die daardoor zou kunnen ontstaan, indien dit amen-
dement aangenomen werd, zie ik niet, maar de gevolgeu kunneu in sommige 
gevallen wenschelijk ziju. 

Nu wordt nog gezegd, dat het zou kunnen praejudicieeren de internationale 
regeliug, die wellicht tot stand te brengen zal zijn. Het zou mij werkelijk leed 
doen, indien door dit argument in deze Kamer enkele vrienden van zoodanige 
internationale regeling tegeu dit amendement zouden stemmen. Zoo el' iemand is , 
die werkelijk eene internationale regeling, ook op dit gebied verlangt, dan is het 
zeker de Commissie van Voorbereiding. 

Het zij mij vergund over dit punt nog een enkel woord -te zeggen. 
De Staatscommissie, wier werk boven onzen lof verheven is, - ik kan dit 

thans nog met meer recht zeggen, nu wij met dit ontwerp reeds zóó ver geko-
men zijn - toonde zich ook eene groote vriendin van eene internationale rege-
ling; toch begrijp ik, dat deze en de vorige Regeering den moed niet gehad 
hebben om de dool' de Staatscommissie ontworpen bepalingen van internatIonaal 
recht over te nemen. Ik begrijp, dat men thans nog den moed· mist om het 
denkbeeld del' Staatscommissie over te nemen en het vonnis van faillietverklaring 
waal' ook uitgesproken , hier te lande rechtsgeldig te verklaren. 

Zoover had ik ook niet willen gaan, maal' toch ware bet mij aangenaam ge-
weest indien de Regeering althans een middel weg had willen inslaan. Ik zon 
gewenscht hebben, dat in deze wet waren de voorwaarden waarop 
tractaten met verschillende landen zouden knnnen gesloten worden over het we-
derzijds rechtsgeldig verklaren van in die landen en hiel' uitgesproken failliet-
ver klaringen. 

De Regeering zon dan een leiddraad hebben en weten, welke voorwaarden aan 
andere Staten moeten gesteld worden of aan welke vreemde wetgevingen 
moeten voldoen om het sluiten van internationale overeenkomsten betreffende dit 
rechtsinstituut mogelijk te doen zijn. Men had dan in onze wet een stelregel ge-
had eu ware later bij het sluiten van zoodanige tractaten wellicht de tus-
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schenkomst van de Wetgevende Macht niet noodig geweest, of tot eene bloote 
formaliteit beperkt geworden . 

Intusschen, de Regeering is ook dezen weg niet op willen gaan en bij dit 
wetsontwerp vinden wij geene bepalingen van internationaal recht. Het opschrift 
der tiende afdeeling is zeer weidsch , maar de inhoud geeft al zeer weinig inter-
nationaal recht. 

Het staat vast, dat mocht eens een tractaat, betreffende dit onderwerp, met 
een vreemden Staat gesloten worden, het zal behooren te worden goedgekeurd 
door de Wetgevende Macht. Maar is het dan niet minder ·correct te zeggen. dat 
door de aanneming van ons amendement elke internationale regeling gepraejudi-
cieerd zou wordeu? Immers, als met eenig land zoodanige regeling tot staud 
komt, zal ons artikel tegenover dat land niet meer gelden, dit 'zal alleen wèl 
het geval zijn betreffende andere landen, waarmede nog geen zoodanig tractaat 
gesloten is . Het artikel zal toepassing kunnen vinden, zoo lang niet met alle 
vreemde Mogendheden eene iuternationale regeling tot staud gekomen is. 

Ons amendement heeft juist die eventualiteit op het oog gehad en daarom wordt 
er in gezegd, dat de curator van deze bevoegdheid gebruik kan maken, indien 
hij zulks noodig oordeelt in het belang des boedels. 

De heer HEEMSKERK: Ik heb met belangstelling geluisterd naar hetgeen 
het geachte lid der Commissie van Voorbereiding met zooveel aandrang heeft 
aangevoerd tegen de bezwaren van den Minister omtrent het amendement, maar 
was de kracht waarmede werd aangedrongen op de aanneming van het amende-
ment in overeenstemming met de kracht der aangevoerde argumenten? Ik had, 
vooral van den heer Hartogh, verwacht de wederlegging dér juridieke bezwaren 
van den Minister, maar - het lag wellicht aan mij - ik vernam ze niet.. Ik 
hoorde geen argument om ook maar Mne bedenking van den Minister te ontze-
nuwen. Wel vernam ik eene jui'idieke beschouwing, die ons zou moeten leiden 
tot de conclusie dat, zoo het amendement al niet zou helpen, het nochtans niet 
zou schaden. lI1aar is dit juist? 

De heer Hartogh zeide , dat bij den tegenwoordigen toestand de gefailleerde 
geeu machtiging kan geven aan den curator om schuldvorderingen in het buiten-
land te innen, daar hij krachtens art. 23 van het wetsontwerp de beschikking 
en het beheer over het tot het faillissement behoorend vermogen verloren heeft. 

Hij heeft ten gevolge van de faillietverklaring het beheer verloren, zoodat hij 
geene machtiging meer kau geveu. Maar als hij dit niet meer kan, kan hij dan 
wel overdragen. zijne reehten , die h!Î in het buitenland kan uitoefenen? Is dat 
geeue daad van beheer? 

De heeren roepen: als de wet het bepaalt. Maar daarmede vermoorden zij hun 
amendement , waut dan wordt het overdragen bii akte eene handeling, die ge-
schiedt ter uitvoering van het vonnis van faillissementsverklaring. En aangezien 
dit vonnis in het buitenland niet uitvoerbaar is, zal ook in het buitenland gepleit 
worden de nietigheid van de akte van overdracht. Betrof dit nu maar alleen 
onroerend goed, dan zou het niet zoo schadelijk zijn, want wie zoude tegen de 
overdracht van de uitoefening van rechten OP ONROERENn GOED procedeeren? 
De failliet zelf, en die zonde het naar mijne meening in het huitenland wel met 
vrucht kunnen doen, maar wellicht niet durven, omdat dan op zijn "vrijheids-
begrip, inhreuk zoude worden gemaakt", zooals de heer Bintzen het nitdrukte. 
Maar tegen uitvoering van het vonnis op onroerend goed, dus op srhuldvorde-
ringen in het buitenland, znllen de debitel"'s in het buitenland niet-ontvanke-
lijkheid pleiten. Ik vrees., dat zij daarin zullen slagen. 

N u zal door deze bepaling voorkomen worden, dat gegeven wordt machtiging 
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in der minne, omdat daarvoor in de plaats wordt gesteld eene overdracht van 
r echten, en tegen deze overdracht zal niet-ontvankelijkheid woruen gepleit, zoodat 
het amendement niet helpen, maar wel schaden zal. 

Er is dns mijns inziens geene reden om het amendement aan te nemen. 
W anneer een gefailleerde te goeder trouw is, kan ten aanzien van de debiteuren 

in het buitenland zeer gemakkelijk tusschen hem en den curator eene schikking 
gevonden worden, ten gevolge waarvan die vorderingen in het buitenland kunnen 
geïnd worden. 

N u zal dat alles worden bemoeilijkt en daarvoor in de plaats worden gesteld 
eene poging om, terwijl de wet niet toelaat vonnissen van faillietverklaring uit 
te voeren in het buitenland, toch te komen tot eene uitvoering daarvan door 
d wang. Geen wonder dat daartegen juridieke bezwaren bestaan, die door den 
Minister zijn uiteengezet, maar geen enkel argument van den Minister is door 
de Commissie van Voorbereiding ontzennwd, bijna zou ik zeggen: aangeraakt. 

De heer HINTZEN , lid der Commissie van Voo"be"eiding: Een enkel woord 
naar aanleiding van het warm pleidooi van den heer Heemskerk, dien het ons 
verheugt weder in ons midden te zien. 

De heer Heemskerk gaat wezenlijk te ver, door zich te plaatsen op het stand-
punt van den Minister. De heer Hartogh toch is jnist niet zoo sterk ingegaan op 
de juridische bezwaren van den Minister, omdat deze zelf erkent dat die bezwaren, 
ofschoon wèl aanwezig, hem niet zouden weerhouden vóór het amendement te zijn. 

De font welke de heer Heemskerk mijn s inziens begaat, is zijne ontkenning , 
dat, indien de persoon van den curator - niet de curator in zijne qualiteit -
hoe dan ook, door den gefailleerde wordt gemachtigd tot uitoefening van recht, 
hti zoude worden toegelaten in het buitenland. 

Gisteren heb ik er reeds op gewezen dat zu lks juist in het buitenland , ten 
deele krachtens de woorden van eene buitenJandsche wet , erkend wordt , namelijk 
in Duitschland daar de "Dispositionsfähigkeit", door den Nederlandsehen failliet, 
al is hij hier van bevoegdheid verstoken, behouden wordt. 

En hoe wil nu de heer HeemEkerk, dat degeen van wien de pretentie geïnd 
moet worden, tegen den mandatari s zal opkomen, indien feitelijk de gefaill eerde 
als pa.rticulier persoon , staande buiten het faillissement, ageeren in het bui-
tenland? Dan kan toch nooit de rechterlijke macht of de overheid in het buitenland 
den verzetdoende in het geltil, stelleu. Hetgeen de heer Heemskerk heeft beweerd 
in dit opzicht is werkelijk in strijd met den zin die voor het bnitenland moet 
gehecht worden aan de bevoegdheid van den gefailleerde. 

De heer HEEMSKERK: Het treft mij dat betgeen de beer Hintzen daar zegt, 
juist een van de sterkste argumeuten is tegen het ameudement , dat hij verdedigt. 
De m(lndatMis kan wel optreden in het buitenland, maar niet de curator in het 
failli ssement, benoemd bij Nederlandsch vonnis. De bestaaubaarheid van mandaat 
er ken ik, maar _dat is niet hetgeen hier wordt voorgesteld. 

Het nieuw a,·t. 205bis wordt in stemming gebracht en met 38 tegen 26 stem-
men verworpen . 
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ELFDE AFDEELING. 

Van rehabilitatie. 

In het O. R. O. ontbreekt deze geheele afdeeling. 

Memorie van Toelichting. 
[Achtste afd eeling 1 . .... Volgeus artikel 193 l193) neemt het fail-

lissement met de slotuitdeeling een einde. Voor rehabilitatie is daarom 
in het Ontwerp geen plaats meer. Rehabilitatie nà het tot stand komen 
van ee n akkoord , met geen ander doel dan om den gewezen gefaill eerde 
zoogenaàmd in zijn eer te herstellen, het W etboek van Koophand el 
nog kent, zal wel door niemand meer verdedigd worden. Maar ook na 
afloop der vereffening zou rehabilitatie voorl aan geen beteekenis meer 
hebben . Thans heeft zij deze, dat zij aan het failli ssementsbeslag een 
einde maakt; in het stelsel van het 6ntwerp zal zij daartoe niet meer 
noodig zijn. Elke reden om haar le behouden vervalt dus ..... 

Ad vies van den Raad van State. 

[VIIIste Afd.l. Met de afschaffin g 
van de rehabiritatie kan de Raad 
van State zich. op el e gron den in 
de Memorie van Toelichting b\i deze 
afdeeling uiteengezet , veree ni gen. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 

Aan genaam was het den onder-
geteekend e te ontwaren, dat de 
Raael van State zich met de af-
schaffing van de rehabilitatie op de 
daarvoor aangevoerde gronden kan 
vereenigen. 

Verslag van de Tweede I{amer met Regeeringsantwoord. 
I Titel I 4. Afscha ffing van de ?'ehabilitatie zoowel in geval van 

akkool'd als na vere ffening j. 

Verscheidene leden konden zich met deze vereenigen , daar 
toch de rehabilitatie geene beteekenis meer heelt in het systeem van 
het ontwerp , hetwelk aanneemt, dat het faillissement alleen is een be-
slag op het vermogen des schuld enaars. In dit systee m zou eene reha-
bilitatie van zijn persoon bezwaarlijk passen. 

And eren zouden de rehabilitatie gaarne· behouden. Wat de wet elaar-
omtrent ook ging bepalen, zij zal ni mmer teweegbrengen, dat aan een 
faillissement in de openbare meening niet zekere schande kleeft. Dit 
volksoordeel moel. men ni et tegengaan, maar veeleer steunen. Uit dit 
oogpunt is behoud der rehabilitatie raadzaam. De eel'l \ike failliet is daarop 

terwijl ook de kinderen in het belang van den naam huns va-
elers daarup vaak pr\isstell en. Nog waren er leden , welke zich met dit 
laatste gevoelen konel en vereenigen , mits slechts de rehabilitatie niet 
plaats hebbe bij de homologatie van het akkoord (art. 850 W etboek van 
Koophandel) . Door enkelen werd zelfs gevraagd, of de rehabilitatie op 
den onwil van één schuldeischer moet kunnen afstuiten. Is dat, vroeg 

niet hard 'I 

Gelijk terecht werd opgemerkt , zou de rehabilitatie.in geen en deele 
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in het stelsel van het ontwerp Als eenig argument voor het 
behoud daar van wordt aangevQerd, rlat rle wetgever het volksoorrleel, 
hetwelk zekere schande aan een faillissement verbindt, zou moeten 
steunen. Of dat volksoordeel in die mate bestaat en werkt, als ge-
meend wordt., valt te Maar hoe ook in die g'evallen, 
waarin het een volksvooroordeel is, waar het onge-
lukkige en volkomen eerlij!ie faillissementen betreft 'I 

De statistiek del' gevraagde l'ehabilitatiën toont ook aan, dat van 
<lit instituut in het algemeen al zeer weinig gebruik wordt gemaakt. 

De groote meerderheid del' Com-
missie heeft getracht, de Regeering 
voor het behoud .der rehabilitatie te 
winnen, doch de Minister vf'rklaarde, 
daarin niet te kunnen treden. 

Mede in de Nota van den heer LEVY [zie op art. 173, hiervoor 
hl. 210 I wordt gewezen op den moreelen indruk van een vonnis van 
rehabilitatie. Het bovenstaand antwoord past daarop ook. Op wie zou 
ook die moreele indruk werken? Op het publiek werkt in moreel en 
zin uitsluitend de persoonlijl<heid en de wijze van leven en hanrlelen 
des gefailleerrlen, niet een vonnis, en, ware het alduR, de 
zon onhillijk zijn voor vele gevallen, waarin, ten gevolge van samen-
loopende omstandigheden of wel door de weigering V:ln zij het ook 
maar één crerliteur, dergelijk vonnis niet zou kunnen worden ver-
kregen. Maar in allen gevalIe : de wet zal meer moreelen indruk 
maken door een praktis'che, begrijpelijke regeling, dan door ijdel 
vertoon van overbodige formaliteiten. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(19 April 1893). 

De heer DE KANTER: Eene {tweede] vraag: wil de blijven vasthou-
den aan zijne tot nog toe volgehouden weigering om in het ontwerp weder de 
rehabilitatie op t e nemen? Tot mijn grooten spijt blijft de Commissie van Voor-
bereiding op dit punt even vaststaan als de Minister en zal zij straks zelf een 
desbetreffend ontwerp indienen. Ik verzoek den Minister driugend niet toe te 
geven aan dien aandrang, omdat dit in strijd zou zijn met het systeem. dat thans 
in dit ontwerp is belichaamd en omdat de opname daarvan dus stellig schadelijk 
zou zijn. Men wil - en te recht - aan het faillissement zooveel mogelijk zijn 
diffameerend karakter ontnemen; men wil n u voor goed vaststellen: na het ontslag 
van de curators is alles uit ; hoe kan men dit volhouden als men daarnaast blijft 
vasthouden aan rehabilitatie? De begrippen: "rehabilitatie" en "het faillissement 
bezit geen diffameerend karakter" sluiten elka.nder, meen ik, uit. 

Artikel 206. 
Nadat het overeenkomstig de artikelen 161 of 

193 geëindigd is, is de schuldenaar of zijn zijne erfgenamen, 
ook in geval van artikel 198, bevoegd een verzoek van rehabi-
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litatie in te leveren bij de rechtbank, die het faillissement heeft 
berecht. 

Artikel 207. 
De schuldenaar of zijne erfgenamen zijn tot dit verzoek niet 

ontvankelijk, tenzij bij het verzoekschrift zij overgelegd het be-
wijs, waaruit blijkt, dat alle erkende schuldeischers , ten genoe-
gen van elk hunner, zijn voldaan. 

Artikel 208. 
Van het verzoek wordt aankondiging gedaan in de Neder-

landsr.he Staatscourant en in een of meer door de rechtbank aan 
te wijzen nieuwsbladen. 

Artikel 209. 
Ieder erkend schuldeischer is bevoegd om binnen den tijd 

van twee maanden na voorschreven aankondiging verzet tegen 
het verzoek te doen, door inlevering van een met redenen om-
kleed bezwaarschrift ter griffie; hem wordt door den griffier 
een bewijs van ontvangst afgegeven. 

Dit verzet zal alleen daarop kunnen gegrond zijn, dat door 
den verzoeker niet behoorlijk aan het voorschrift van artikel 
207 is voldaan. 

Artikel 210. 
Na verloop van de voormelde twee maanden zal de rechtbank, 

om het even of er verzet of geen verzet is gedaan, op de con-
clusie van het Opell baar Ministerie het verzoek toestaan of 
weigeren. 

Art.ikel 211. 
Van de beslisiiling der rechtbank wordt noch hooger beroep, 

noch cassatie toegelaten. 

Artikel 212 . 
Het vonnis, waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, wordt 

ter openbare terechtzitting uitgesproken, terwijl mede daarvan 
aanteekelling geschiedt in het in artikel 19 bedoelde register. 

O. R. O. ontbreekt. 
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Beraadslaging in de 'l'weede Kamer. 
(26 April 1893). 

Amendement van de Commissie van Voo1'be1'eiding om achter de tiende afdee-
ling te doen volgen: 

"ELFDE AFDEELING. 
Van rehabilitatie. 

Artt. 205a-g" = artt. 206-212 der wet, behalve dat de aanhef van art. 
205d moet worden gelezen: "Ieder schuldeischel' enz." 

De heer HUBER, lid van de van Voorbet'eiding: Het behoud van 
de rehabilitatie, al is het op andere gronden en eenvoudiger voet dan in de be-
staande wet, is reeds eene week geleden geïntroduceerd bij deze Kamer, al was 
het niet van bevriende zijde. De geachte afgevaardigde uit Bergurn, de heer de 
Kanter, zonder ook maar de toelichting van de Commissie af te wachten, heeft 
zich reeds eene week geleden geroepen gevoeld om als zijn gevoelen uit te spre-
ken, dat de Commissie tot ziju grooten spijt op het behoud van de rehabilitatie 
was blijven staan. Met aandrang heeft hij den Minister aangeraden om zich tegeu 
ons voorstel te blijven verzetten, als zijnde - naar zijne meening - stellig 
schadelijk. 

De meerderheid der Commissie komt in beroep tegen dat zeker wel wat haastig 
opgemaakt oordeel. Namens de meerderheid wensch ik uiteen te zetten op welke 
gronden ons voorstel steunt. 

De heer de Kanter meent dat, daar wij trachten zooveel mogelijk aan het 
faillissement zijn diffameerend karakter te ontnemen, dit amenderneut met de nu 
bijna aangenomen wet niet zou knnnen samengaan. 

Ik verwijs naar de Memorie van Toelichting tot dit wetsontwerp, waarin tot 
zekere hoogte eene andere toelichting gegeven wordt van het nnt van dit wets-
ontwerp. 

De groote fout, zoo lees ik daar ongeveer [zie hiervoor bI 259], van de tegen· 
woordige wet is, dat zij zich den faillissementstoestand niet geëindigd kon denken 
vóór de betaling van alle schulden. Alles is geliquideerd en toch blijft aan de 
rechtsbevoegdheid van den schuldenaar - naar het schtjnt - iets ontbreken. 
Nu - en dat is het voordeel van dit wetsontwerp - zal het faillissement ein-
digen met de slotuitdeeling. Iu dit systeem is geen plaats voor de I:ehabilitatie, 
is geen rehabilitatie mogelijk. Die zou alleen mogelijk zij n , wanneer men rechts-
bevoegdheid verleende aan den gefailleerde, omdat anders voor hem de faillisse-
mentstoestand voortduurde. 

De Commissie is het daarmede niet oneens, integendeel sluit de meerderheid 
zich bij dat beginsel aan. 

Ook neemt zij over wat de Minister eene week geleden zeide: "Geen nota in_ 
famiae hecht deze wet aan den failliet als zoodanig ; wetgever noch rechter kan 
aanwijzen of uitmaken , of de man tot de eene of de andere categorie moet be-
hooren". 

Wij maken niet uit of iemand eerlijk of oneerlijk heeft gehandeld en of hij op 
eerlijke of oneerlijke wijze in dien toestand is gekomen; de Commissia neemt aan, 
als het ontwerp, dat faillissement niets anders is dan inbeslagneming van het 
vermogen van den gefailleerde, plus verdere executie. Maar die handeling, die 
beperking tot het beslag op alle goederen doet de diffamatieve gevolgen aan die 
handeling zelve. verbonden, niet verdwijnen. 
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De wet voert in haar noodzakelij k gevolg mede, soms weinig, soms veel verlies 
van eer, maar toch altlid van eer. 

In 't algemeen zijn, de heer Levy wees er op, de gevolgen van faillissement op 
staatkundig gebied niet geriug. De Grondwet verbindt aan het verlies van beheer 
over zijne goederen, verlies van verkiesbaarheid en kiesbevoegdheid. 

Op burgerlijk gebied gaat er mede gepaard verlies van het recht om voogd te 
zijn over minderjarigen, om cnrator te zijn enz. 

Dit alles zijn noodzakelijke gevolgen van het verkeeren in staat van faillisse-
ment, en zullen er aan verbonden blijven, hoe die wetten anders ook mogen 
worden gewijzigd. 

Niet daartegen o,ok, laat het mij duidelij k zeggen, is amendement gericht; 
zoo iets zou buitendien niet te pas komen. Dat is eerst bij de wijziging van die 
wetten aan de orde. Wij spreken ook niet over goede of kwade praktijken; wij 
vragen niet of de gefailleerde achteruitgiug door eigen schuld, of hij gespeeld 
heeft met het goed vau andereu, dan of hij onschuldig tot ongeluk gekomen is 
door schuld of ongeluk van anderen. De wet en nog veel minder de rechter, kan, 
ik ben het met den Minister eens, onderscheid maken tusschen meuschen die tel' 

of t er kwader trouw in staat van faillissement zijn geraakt. 
Daarom hebben wij ook niet overgenomen art. 850 van het Wetboek van Koop-

handel, hetwelk toestaat dat, onmiddellijk na het gehomologeerd akkoord, de 
ongelukkige en te goeder trouw gefailleerde kan worden gerehabiliteerd. 

De rechter kan in den regel moeilijk een oordeel vellen of een gefailleerde vroe-
ger ongelukkig geweest is en te goeder trouw handelde. 

Daarom hebben wij ook nIet overgenomen art. 390 [lees 893] van het Wetboek 
van Koophandel, dat in geval vau stellionaat, diefstal enz. , rehabilitatie uitsluit. 

Dat alles komt hier niet te pas, omdat deze wet eenvoudig het faillissement 
beschouwt als beslag op eu executie van het geheele vermogen van den gefail-
leerde. 

Het amendement is eenig en alleen gericht tegen de gevolgen der executie. 
Die executie heeft naar ons oordeel di1i'ameerende gevolgen. 
Het feit dat iemand zijne schuld niet betaalt, dat hij niet in staat is te geven 

aan een auder wat hem toekomt, het constateeren daarvan door het vonnis van 
faillietverklaring, het openlijk afkondigen daarvan, het publiek behandelen van 
het faillissement en vau de uitdeelingslijst, waaruit blijkt hoeveel elk schuld-
eischer te kort komt, dat alles zet iemand iu zijne eer en goeden naam achtel'uit, 
want het ligt in onze zeden - eu dat is eeu gelukkig verschijnsel - dit den 
gebrekigen debitenr kwalij k te nemen. 

En wanneel' nn een failli ssement geheel is afgeloopen, aan de uitdeelingslijst 
is voldaan en de crediteureu vau den curator ontvangen hebben wat de gefailleerde 
bezat; wanneer dan de schuldenaar, na afloop van dat faillissement, door krachts-
iuspauning, geluk of wat ook, in staat gesteld wordt om zijue crediteuren te be-
talen en werkelijk die betaling doet, dan vraag ik: mag die betaling, die afdoe-
niug van sch uld, niet op dezelfde wijze openbaar worden gemaakt, als het fail-
lissement openbaar werd behandeld? Het faillissement wordt bij rechterlijk vonnis 
uitgesproken, in de couranten en op allerlei manieren openbaar gemaakt; mag 
dan niet evenzeer in het openbaar worden geconstateerd bij rechterlijke uitspraak 
en in de CO luanten vermeld, dat de vroegere failliet zijne creditenren te hunnen 
genoegen heeft voldaan, dat hij heeft hersteld datgeue waarin hij vroeger is te 
kort geschoten? 

Maar daar is nog meer; ik vestig het oog op het akkoord. Het akkoord is 
aangenomen door de meerderheid van de schuldeischers; het akkoord is gehomo-
logeerd; er heeft uitdeeling van de beloofde percenten plaats gehad naar het ak-
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koord. Dus nu is de failliet er van af; het vorderingsrecht van de crediteuren 
is verdwenen; hij is voor goed van alles af; die oude crediteuren kunnen hem 
niets meer doen. Is nu echter in zedelijken zin de gefailleerde door dit dwangak-
koord van alles af? Kan hij volgens de opvatting van een redelijk mensch ver-
klaren, dct hij aan zijne crediteuren gegeven heeft wat hun toekwam? Neen, 
dat gevoelt ieder. En de doctrine neemt dan ook aan, dat, zelfs na de uitbetaling 
van het akkoord, voor het resteer ende blijft bestaan eene naturalis obligatio. Gij 
hebt geen dwangmiddel meer , de wet weigert het vorderingsrecht , maar de na-
turalis obligatio blijft bestaan eIt dit is zoo sterk, dat men aanneemt dat. wanneer 
later eeu debiteur de outbrekende percenten of een deel daarvan aan zijn crediteur 
belooft , er geen schenking plaats heeft, maar het voldoen aan eene verbintenis. 
Wanneer nu een debiteur na uitbetaling van het akkoord zijne crediteuren bo-
vendien nog bevredigt, wanneer hij hen tevreden stelt door geheele of gedeeltelijke 
betaling, dan vraag ik: mag dat feit, dat voldoen aan de eischen van zijne 
crediteuren, mag dat dan niet openlijk worden uitgesproken, evenals indertijd de 
déconfiture werd uitgesproken? Mag dit niet worden geconstateerd bij een rech-
terlijk vonnis, even zoo als het ophouden van betalen vroeger werd uitgesproken 
door de rechtbank en evenzoo open baar gemaakt? 

Ik wensch op nog een punt te wijzen. Niet alleen bij akkoord eindigt alle 
verplichting, maar ster dat het failli ssement is afgeloopen, dat daarna de failliet 
sterft. Zijne erfgenamen aanvaarden zijn boedel onder benefice van inventaris; zij 
verdeelen onder de oude en de nieuwe crediteuren wat er is; zij zijn er af. Maar 
naar hun gevoelen is dit in moreelen zin het geval niet; naar hun gevoelen is de 
vader van wien zij de erfgenamen zijn, met schuld in het graf gegaan en dat 
drukt op hen. Daarom voldoen zij aan de crediteuren. Aan die crediteuren geven 
zij geheel of gedeeltelijk wat zij hebben; in ieder geval, de crediteuren verklaren 
dat zij voor de schulden van dien vader voldaan zijn. Hebben die erfgenamen, 
die op die wijze voor de eer van hun vader gezorgd hebben , er geen recht op, 
dat de eer van dien erflater en het feit, dat de crediteuren voldaan zijn, evenzeer 
publiek worde gemaakt, als indertijd de déconfiture is bekend gemaakt? 

Ik ga nog verder. Wanneer ik rehabilitatie vraag , openbaarmaking van het 
feit der afbetaling als billijkheid tegenover dengene , die dat deed, dan vraag ik 
nog aan de Regeering: ligt op het Staatsgezag niet de plicht om dergelij ke goede 
daden te bevorderen? Is het niet zij ne roeping, om waar een goed doel beoogd 
wordt, dit te bevorderen en aan te moedigen en hier dus de gelegenheid te ma-
ken, dat de menschen die dit doen, er ook iets aan hebben? 

Er is ineer - en dit is het laatste punt dat ik zal aanvoeren. Deze wet voert 
iets nieuws iu; wij zullen volgens art. 19 [19] een register hebben bij de rechtbank, 
waarin de namen zullen worden geschreven van de failliet verklaarden , het vonnis 
zelf, het akkoord, het aantal procenten dat de crediteliren vau den faillieten boe-
del hebben ontvangen, dat alles blijft bewaard, misschien eeuwenlang. Doch wan-
neer later de gefailleerde of zijne erfgenamen alles afbetalen, in ieder geval .die 
crediteuren te hunnen genoegen voldoen, dan wordt daarvan niets geboèkstaafd, 
dat gaat stil voorbij. ' Een alphabetische klapper ,al op het register worden ge-
maakt . zoodat men altijd de' namen zal kunnen vinden van hen die gefailleerd 
zijn, en hoe groot hun faillissement was , maar van eene latere voldoening zal 
men niets knnnen nagaan Dit vind ik eene onbillijkheid. Waar men voor het 
gemak van den handel vooral een register in voert van de failli ssementen, daar 
moet men ook iets doen voor degenen, die hunne crediteuren gèheel tevreden 
stellen, opdat zij ook in het openbaar daaraan iets hebben. 

N n heeft de Regeering de vorige week gezegd: wanneer de gefailleerde later 
zijne crediteuren betaalt, wordt dat in den kring zijner omgeving wel bekend. 
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Ja, Mijnheer de Voorzitter, maar daar heeft hij weinig aan. Het vonnis vanfail-
lietverklaring is indertijd ook niet alleen in dien kleinen kring bekend gemaakt, 
neen - dat en de geheele behandeling van het faillissement en ook de nitdeeling, 
wordt gepnbliceerd; waarom zal men later iJ.n het feit der voldoening ook niet 
pn bliceeren ? 

Door de Regeering is verklaard, dat zoo weinigen van het" middel der rehabi-
litatie gebruik maken. Inderdaad, ik erkeu dat het aautal van hen die tot heden 
gerehabiliteerd zijn, mij niet is medegevallen , ongeveer 2 percent slechts, maar 
is dit nu eene reden om dit middel af te schaffen? Het blijkt dan toch dat er men-
schen geweest zijn, die prijs stelden op de rehabilitatie en die daarvoor al de 
vereischte moeite hebben gedaan, zich daarvoor belangrijke opofferingen hebben 
getroost, en nu vind ik dat dit hen zoodanig releveert, hnn beter gevoel zoodanig 
doet uitkomen, dat ik er geen vrede mede had, indien niet eene poging gedaan 
werd om de rehabilitatie te behonden. 

De heer HINTZEN : Het doet mij leed, dat ik niet in elk opzicht mij heb 
kunnen vereenigen met de zienswijze van de Commissie van Voorbereiding, waar 
het betreft een zoo gewichtig punt uls de rehabilitatie. De geachte afgevaardigde 
uit Amsterdam. de heer Levy, zal zich verheugen over de toenadering die er 
thans ontstaat tusschen hem en de groote meerderheid van de Oommissie van 
Voorbereiding, want werkelijk dit voorstel mag voor hem een triumf worden 
geuoemd. 

Indien de geachte afgevaardigde uit Amsterdam gisteren zeide dat hij "zich 
verbaasde of niet verbaasde mij iiJ. dit opzicht te zien staan tegenover de Com-
missie van Voorbereiding" - ik verbaas er mij over dat mijne vier medeleden, 
allen juristen, dit amendement hebben ingediend en dat ik daartegenover alleen sta. 
Werkelijk, in het- stelsel van de wet past dit amendement niet. Streng logisch, 
zegt de heer Levy in zijne nota [zie hiervoor bI. 210J. passen beide rechterlijke uit-
spraken, het vonnis van insolventie en het vonnis van rehabilitatie, niet in de ab-
stractie van het vermogensbeslag. Neen, zij 'passen in het geheel niet in deze wet. 

Waar de heer Levy een beroep doet op lord Bacon tegen het "evincules ratio-
cinari" ter ondersteuning van zijn gevoelen , zou ik hem willen toevoegen: indien 
die staatsman-philosoof wat strenger had vastgehondeu aan de streng logische 
eischen van het zedelijk rechtsbeginsel, zou dan zijn diepe val niet zijn voorko-
men? Is het een gelukkig denkbeeld, hier Bacon te herinneren? Schijnbaar is 
hetgeen de Commissie voorstelt een beneficium voor de schuldeischers; schijnbaar! 
want in werkelijkheid is het een beneficium voor zeer enkelen, het tegenoverge-
stelde van een beneficium voor de meerderheid der schuldeischers. 

De vraag is reeds dadel ij k bij mij gerezen of de rehabilitatie in eenige artikelen 
van ons Wetboek van Koophandel voorkomeude, daarin terecht is opgenomen. 
Bij de raadpleging van de meeuingeu van verschillende rechtsgeleerden ten opzichte 
van den faillissementstoestand na de vereffening, en omtrent het eigenlijke oogen-
blik van de opheffing van het faillissement, is het mij voorgekomen dat het nog 
niet zoo zeker is dat de rehabilitatie past in ons Wetboek. Met Holtius kan men 
aannemen: " Wanneer men alleen met den zin en met de uitspraak der wet te 
rade gaat, doet de vereffening en laatste nitdeeling den staat van faillissement 
niet ophouden; het is alken de rehabilitatie welke die werking hebben kan" en 
dan kan ik mij met het stelsel van het Wetboek van Koophandel vereenigen. Of 
men kan aannemen dat bij het ontslag van den curator feitelijk ook het beheer 
en de besehikking over de goederen van den failliet weder op deze overgaat; het 
standpunt ingenomen door professor Goudsmit in de Juristen vereenigiug in 1871. 

Ik kan mij ook voorstellen dat de gedachtengang van (len wetgever in 1838 
11. 21 
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aldus is geweest: door outslag van den curator krijgt de failliet beheer en be-
schikking over zijne goederen terug; maar omdat de man geene goederen meer 
heeft, zal hij feit.elijk niets te beheeren, over niets te beschikken heb beu. In art. 
887 van het Wetboek van Koophandel wordt bepaald dat zoodra er goederen 
opkomen de faillissementstoestand weder zal intreden . Daarmede gaat weder het 
beheer verloren, en zoodoende komt eerst na voldoening der schuldeischers, dus 
bij de rehabilitatie, een einde aan de zaak. Alleen in dien zin opgevat billijk ik 
het beginsel van rehabilitatie in het Wetboek van Koophandel nedergelegd , doch 
daarom mag het mijns inziens ook niet in de nieuwe wetgeving worden overge-
nomen. 

Ik zou de Commissie van Voorbereiding willen vragen: is in eenige buiten-
landsche wetgeving te vinden de rehabilitatie bedoeld in den zin dien gij daaraan 
hecht? Neen! en dat kan ook niet. Wat is . rehabilitatie? Dat is herstel in een 
vórigen toestand , wettelijk , dus ook maatschappelijk, privaatrechtelijk ofpnbliek-
rechtelijk. 

Indien bij voorbeeld het gevolg van het verlies van de beschikking en het 
beheer over goederen is het on bekwaam verklaard worden tot het uitoefenen van 
zekere bevoegdheden, dan is de rehabilitatie daal' om den gefailleerde weder te 
brengen, waar hij vroeger was. 

In 1835 heeft de tweede afdeeling aan de Regeering gevraagd: "Wat is toch 
eigenlijk rehabilitatie?" Verloren moet er toch iets meer zijn dan beheer en be-
schikking over goed, wil de rehabilitatie althans dat zij n, waarvoor wij het 
meenen te moeten houden? 

De Regeering gaf daarop zeer juist 'ten antwoord: "Hij die in staat van fail-
lissement verkeert kan als curator en voogd geweerd en van de uitoefening van 
staatkundige rechten buitengesloten worden. Door de rehabilitatie wordt het fail-
lissement uitgewischt en den gefailleerde alle burgerlijke en staatkundige rechten 
teruggegeven. " 

Nu vraag ik: wat zal volgens het systeem van de wet en van de Commissie 
van Voorbereiding de schuldenaar terugbekomen door de rehabilitatie? 

Door de rehabilitatie moet de gefailleerde in iets worden hersteld .. 
Vandaar, dat bij voorbeeld in F rankrijk het bezoeken van de Beurs aan deu 

gefailleerde werd ontzegd im deze eerst na rehabilitatie wederom ter Benrze mocht 
verschijnen. 

Vandaar , dat in Oostenrijk , waar het woord "rehabilitatie" te recht is vertaald 
door Wiede1'befähigung, ten gevolge hiervan de gefailleerde weder in de mogelijk-
heid gesteld werd zaken waar te nemen, hetgeen hem vroeger verboden was. 

Ziedaar het doel der rehabilitatie, en geen ander! 
De meerderheid der Commissie wenscht de invoering van een ander stelsel van 

rehabilitatie, en tegen de onbillijkheden, die de toepassing ook van dat stelsel 
aankleven, wensch ik op te komen. 

De bedoeling van deze wet is, dat de gevolgen van het failli ssement zouden 
zijn van zuiver materieelrechtelijken aard; en in art. 195 (195) dat thans is 
aangenomen, wordt dan ook bepaald, dat, door het verbindend worden "der slot-
uitdeelingslijst de schuldeischers voor hunne vorderiugen, in zooverre die onvol-
daan zijn gebleven, hunne rechten van executie op de goederen van den schul-
denaar herkrijgeu". 

Het is een zeer ernstig nadeel, voor ieder die zijne betalingen heeft gestaakt, 
dat , zoodra het vermogensbeslag geëiudigd en er uit den boedel niets meel' te 
verdeelen valt, ieder schuldeischel' weder opnieuw het recht verkrijgt om voor 
zijne vordering op te komen. Deze financieele gevolgen voor den failliet zijn de 
eenige straf, die vanzelf komt te vervallen, zoodra hij eIken sehuldeischer heeft 
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bevredigd. De Commissie wil eene vergoeding voor die straf voor hem die de 
vorderingen ten volle of quasi ten volle zal hebben afbetaald, en zij wil den 
rech ter daarin moeien. 

Mijn medelid in de Commissie van Voorbereiding, de heer Huber, heeft zoo 
even gezegd, dat het de bedoeling dier Commissie niet is om op te komen tegen 
het systeem van deze wet. "Maar - zoo laat hij er in één adem op volgen -
het valt niet te ontkennen dat er eene zekere infamia kleeft aan het faillissement, 
althans dat het faillissement, als zoodanig , een diffameerend karakter draagt", 
eene verklaring, die, na al hetgeen wij in- de discuEsiën der laatste dagen gehoord 
hebben, grooten indruk op deze Vergadering moet maken. 

Ieder die veroordeeld wordt, die tegenspoed en rampen in het leven heeft, is 
diep te beklagen, en indien ik eenige dagen geleden zeide, dat er zoo weinig 
eerlijke debiteuren failliet werden verklaard die medelijden verdienen, dan was 
dit uitsluitend in verband met de omschrijving, door den heer Levy gegeven van 
den toestand van een oneerlijken debiteur; doch ik zal de eerste zijn om te er-
kennen dat zooveel mogelijk getracht moet worden den rampspoed en het ongeluk 
in . de maatschappij weg te nemen. Wat ik beweer en wensch aan te toonen, is 
dat dit in casu door den wetgever nooit zal kunnen geschieden. De Commissie 
kan niet ontkennen, dat zij thans een smet op den gefailleerde werpt indien zij 
de rehabilitatie weder opneemt. Gaat men van de onderstelling uit, dat het fail-
lissement niets is dan een vermogensbeslag , dan wordt niet van den man, die 
gerehabiliteerd zal worden, een smet genomen, maar een smet geworpen op ieder, 
die failliet is gegaan en niet is gerehabiliteerd, en daartegen blijf ik opkomen. 
Feitelijk wordt door de Commissie toegegeven, dat zij wenscht een eereherstel 
maar - waar de eer hersteld moet worden was de eer verloren. En waardoor 
ontstaat nu dit eereherstel? Door niets anders dan eene vergoeding van wellicht 
eenige percenten. Dit is het zwakke punt in het betoog van den vorigen spreker. 
Indien de man zijne schuld betaalt, heeft de heer Huber gezegd, wordt hij ge-
rehabiliteerd. Neen, dit staat niet in het amend.ement. Er staat: indien hij voldoet 
ten genoegen van elk zijner schuldeischers, met andere woorden: indien .de cre-
diteuren voor een deel betaling krijgen en voor het geheele bedrag quitantie 
geven, dan wordt de man gerehabiliteerd. Hoeveel crediteuren, die sinds jaren 
eeneschuld hebben afgeschreven, zullen niet gaarne bewijs van kwijting geven, 
indieu de gefailleerde hun nog onverhoopt iets komt brengen. 

Het kan niet anders of door het eereherstel stelt men de eerlijkheid of de on-
eerlijkheid van den debiteur weder op den voorgrond. Wel wordt beweerd: daarmede 
willen wij niets te maken hebben; maar als men de rehabilitatie weder wil invoe-
ren, mag men het alleen doen op deugdelijke gronden, zoodat hij die rehabilitatie 
verdiènt haar ook krijgt, en dit is door het voorgedragen systeem niet te bereiken. 

De heer Huber heeft, om aan zijn betoog kracht bij te zetten, gewezen op het 
register, in art. 19 [19 J van dit wetsontwerp bedoeld. Daarin staat de naam van 
den gefailleerde opgenomen eu zal daar bl\iven ten eeuwigen dage. Ingeval de man 
zijne schulden betaalt en gerehabiliteerd wordt, zal dit met gulden letters in het 
register worden aangeteekend, maar wat hebt gij daaraan? 

Ik denk aan een eerlijk man, die er prijs op stelt zijne schulden te betalen en 
wien het langzamerhand gelukt een deel daarvan te voldoen, maar die toch nog 
niet gerehabiliteerd kan worden. Dit zal niet in het registel' komen te staan, en 
is dat offer niet meer te prijzen dan de daad van hem , die de qnitantiën van 
zijne schnldeischers op goedkoope wijze heeft gekregen, en die in zedelijken zin 
ten onrechte is gerehabiliteerd? 

Beter heeft althans de Engelsche wet het begrepen. Daarin is opgenomen de 
ol'der of d-ischal·ge. 
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Daar is de rechter vrijgelaten - eene bepaling die later moest verscherpt wor-
den omdat de rechter daarvan te veelvuldig gebruik maakte -, daar is aan den 
rechter vrijgelaten om den failliet een discha"ge te verIeenen, waardoor hij weder 
treedt in de bevoegdheden, die hij verloren had. Daar heeft het faillissement pu-
bliekrechtelijke gevolgen, wat door den heer Levy zoo gewenscht wordt, doch 
welk beginsel in deze wet niet is aangenomen. 

Na de crediteuren gehoord te hebben, heeft daar de rechter, alvorens een dus-
danige orde,' 0," discha"ge te verIeenen, te letten op het gedrag van den gefail-
leerde, en hij vindt daarin al of niet aanleiding om den man te herstellen in 
zijne eer, in de maatschappij. 

Maar die 100 pct. op papier, misschien wel door z!Ïne familie bijeengebracht, 
zijn ook niet meer dan eene eerlijkheid in percenten, die met den persoon niets 
gemeen heeft. Dit wetsontwerp wil zich alleerr bemoeien met het vermogens beslag 
en de afwikkeling van den boedel, waarna die sch uldenaar met den rechter heeft 
afgerekend. 

Het vonnis dat de minderheid der Commissie en de heer Levy willen is voor 
den schuldenaar niet noodig. Wel degelijk wordt het binnen en buiten ztjn kring 
ruimschoots bekend, indien hij later volledig betaalt. Mij zijn voorbeelden bekend 
van personen, die niet alleen na faillissement, maar ook na een onderhandsch 
akkoord de onvoldane schuldvorderingen hebben als eene natuurlijke 
verbintenis. Mij zijn voorbeelden bekend, dat die personen hebben betaald, maar 
zij worden dan ook in den gunstigen zin des woords met den vinger aangewe-
zen. Iedereen weet zulks en prijst hen; voor hen is een rechterlijk vonnis geheel 
overbodig. 

En ten slotte zou ik willen vragen: Vel'dient iemand werkelijk gerehabiliteerd 
te worden, die uitsluitend om de rehabilitatie betaalt, en zonder deze zijne schuld 
niet zou hebben afgedaan? 

De heer LEVY: Ik ondersteun niet alleen dit amendement, maar ik neem er 
akte yan, dat het is ingediend, want dit amendement is voor mij de toepassing 
van het gezegde: "de natuur is sterker dan de leer", en van het: "chassez Ie 
natut'el il "evient au galop" . Dat is de beteekenis van het amendement, ondanks 
het afwijzend gebaar dat thans door den verdediger van het amendement, den 
heer Huber, wordt gemaakt. 

Wat toch heb ik getracht, met de meeste bescheidenheid, te doen uitkomen, 
en heb ik van den aanvang af aangewezen als te zijn de groote, zwaarwichtige 
leemte van dit wetsontwerp; wat toch heb ik dadelijk bij de algemeene beraad-
slaging gezegd, en wat was het standpunt dat ik geen enkel oogenblik heb ver-
laten? Ik heb getracht duidelijk te maken dat het faillissement fl.etrisseert; dat 
het moge dan voortvloeien uit dit ontwerp of uit andere wetten welke dit ontwerp 
omgeven, het faillissement als zoodanig ten gevolge heeft civiel- en burgerlijk-
rechtelijk incapaciteit; dat het zwaarwichtige gevolgen heeft voor den persoon des 
gefailleerden. Dientengevolge werpt het faillissement een smet op den naam van 
hem, die ongelukkigerwijze daardoor wordt getroffen. 

Wat heb ik daarnevens doen uitkomen? 'Van neer men, wat men ook doen 
moge, welke wetten men ook maken moge, het karakter van het faillissement 
niet kan uitwisschen, omdat dat karakter verbonden is aan het 
faillissement, gij dan niet moogt, gelgk dit wetsontwerp doet, over êén kam 
Bcheeren den roekeloozen speler en den ongelukkigen debiteur, de kooplieden en 
de niet-kooplieden. 

In dien gedachtengang gaf ik twee middelen van redres en heb ik eerst getracht 
ingang te doen vinden een middel van mitigatie, hierin bestaande, dat men een 
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akkoord buiten faillietverklaring invoere. Dit werd bestreden door den heer Hint-
zen met het argument: In den regel is het faillissement gevolg van eigen schuld; 
als regel bestaat er geen ongelukkige debiteur. 

Het werd bestreden door den heer Hartogh, die zeide: wacht op de invoerings-
wet, t.en einde dan te zien welke gevolgen die verbinden zal aan 
het faillissement, ten aanzien van den persoon des gefailleerden. 

Aan den eersten geachten spreker heb ik toen geantwoord: uw uitgangspunt 
is met de feiten en met den rechtsregel: ieder wordt voor goed gehouden tot het 
tegendeel hewezen zij, in strijd, en ten aanzien van den tweeden geachten spreker 
heb ik toen getracht nog een middel van redres te vinden, door open te laten de 
mogelijkheid, dat men de fiétrissure van het faillissement opheft en overbrengt 
op de insolventie, maar door de Commissie van Voorbereiding werden beide die 
middelen van redres bestreden. 

Welnu, wat hebben wij nu vandaag gehoord tot aanbeveling van het amende-
ment. dat door de Commissie van Voorbereiding wordt voorgesteld? 

Nu bevestigt men al hetgeen door mij wordt gezegd, en dat dient nu tot steun 
van het amendement. Nu zijn er gewetensbezwaren, nu zijn er gemoedsbezwaren 
gerezen bti de Commissie van Voorbereiding. En hoe verzoent men nu de hou-
ding die men aangenomen heeft tegenover mij, met die gewetensbezwaren, met 
die gemoedsbezwaren, gelijk ze uiteengezet zijn tot toelichting van het amende-
ment door den heel' Huber? 

Door te zeggen: wij willen rehabilitatie. 
Maar wat voor rehabilitatie willen wij? 
Wij willen openbaarmaken het feit van afbetaling. wij willen dus eene reha-

bilitatie die feitelijk moet zijn, die objectief moet zijn, die buiten den persoon 
omgaat. Zoo zeggen wij eenerzijds: faillissement gaat buiten den persoon om, en 
anderzijds: wij rehabiliteeren toch dien persoon. 

Mijn antwoord luidt: dat is eene fictie, die in geen enkel opzicht iets anders 
is dan de noodlottige fictie waarvan het ontwerp uitgaat. Niet een feit, niet een 
toestand, maar een persoon wordt gerehabiliteerd. Een toestand kan niet gereha-
biliteerd worden. Wat eens geschied is, daar kunt gij niet op terugkomen. Re-
habilitatie verbindt zich naar het woord en naar het begrip dat daaruit voort-
v loeit aan den persoon, en volkomen juist is het op zichzelf wanneer men zegt: 
deze wet gaat immers uit van een gansch ander standpunt en wil objectieve exe-
cutie van het vermogen, objectieve afwikkeling van ' de faillissementsprocedure, 
met welk uitgangspunt rehabilitatie zich niet verdraagt. 

Wat doet de groote meerderheid der Commissie van Voorbereiding derhalve? 
Zij keert zich door dit amendement tegen deze wet. 

Keur ik dat af? Volstrekt niet! Integendeel , dat verheugt mij, dat ondersteun 
ik niet alleen, daar neem ik akte van; dat grijp ik aan met beide handen. 

Zal ik dan nu dit amendement afstemmen om deze wet in al hare naaktheid 
ten toon te stellen, om te doen zien dat hetgeen deze wet bepaalt, executeering 
van het vermogen, niet door te voeren is, omdat jnist de Commissie van Voor-
bereiding bedacht is op een redmiddel om deze wet in overeenstemming te bren-
gen met de eischen van dit leven, doordien ook zij thans bij faillissement den 
persoon in rekening brengt? 

Neen, dat zal ik niet doen. Ik zal met de Commissie, getrouw blijveniie aan 
het standpunt, dat ik van den eersten oogeu blik heb ingeuomen, trachten te 
redden wat t.e redden is. De rehabilitatie is het uitgaugspuut voor mij om te 
bewijzen, dat hetgeen het ontwerp wil: executie vau het vermogen, zonder dat 
men den persoon daarbij in het oog vat, niet mogelijk is zonder geweld aan te 
doen aan de waarhoid van die feiten en aan den eisch van het leven. 
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Als die rehabilitatie, die de Commissie ter elfder ure ongelukkiglijk voorstelt, 
nadat zti mij bijna op elk punt besb'eden heeft, er is, dan wordt de ware aard 
van dit wetsontwerp erkend, dan wordt die ware aard nog scherper belijnd, en 
dan hoop ik dat de Commissie met mti zal bedacht zijn op middelen om te over-
wegen of op andere wtize ook nog zal kunnen gemitigeerd worden de scherpte, 
die, wat ook het wetsontwerp zegt, voor den persoon van den gefailleerde aan 
den toestand van faillissement verbonden is. 

Dat is de reden waarom ik volgaarne medega met de Commissie, het alleen 
betreurende, dat zij op dit late oogenblik eerst tot de erkenning gekomen is van 
hetgeen ik van den aanvang af als leemte van dit wetsontwerp heb aangewezen . 

De heer TRA V AG LINO, Voo,·zilte,' del' Commissie van Voorbe"eiding: Dit 
amend'ement heb ik van ganscher harte mede-onderteekeJld. Al de argumenten, 
door ons geacht medelid, den heer Huber, tot verdediging daarvan aangevoe.rd, 
accepteer ik ten volle; na zijne krachtige verdediging, zou ik niet opgestaan 
zijn, om hierover nog te spreken, ware het niet, dat de heer Rintzen het amen-
dement ernstig bestreden had. Mij dunkt, hetgeen hij gezegd heeft, verdient wel 
nader te worden beschouwd; en dit is het doel van mijne rede. 

Ik neem aan, dat een hoofdkarakter van dit wetsontwerp is, dat wij alleen 
te doen hebben met eene executie van het vermogen, en dat de persoon van den 
schuldenaar niet getroffen wordt. 

Ik neem dit alleen aan als feit , zonder in eenige waardeering daarvan te 
treden. 

Nu is de vraag, of ons amendement in strijd is met den geest der wet, met 
dit hoofdbegrip , dat de persoon van den schuldenaar er buiten moet gehouden 
worden, en het alleen zijn vermogen betreft. 

De heer Ruber heeft terecht gezegd, dat nochtans de persoon van den schul-
denaaJ: er niet geheel buiten kan gelaten worden. 

Wanneer ik in gedachte met een schuldenaar de wet doorloop, dan treft het 
mij, hoe dikwijls dieus persoon er bij betrokken is. Wien wordt het beheer over 
het vermogen ont.nomen? Aan den schuldenaar. Wie ontvangt, na faillietverkla-
ring de brieven? Niet de schuldenaar, aan wien zij geadresseerd zijn, maar de 
curator. 

In theorie kan men dus wel zeggen, dat de wet den persoon des schuldenaars 
niet treft, doch in de realiteit is die bewering niet absoluut vol te houden. Zelfs 
als men in het oog houdt, dat deze wet in beginsel geen onteerend karakter wil, 
dan nog is ons amendement niet in strijd met den geest van het ontwerp; en 
daarom hoop ik, dat de minister er zich niet al te sterk tegen zal verzetten. 

Ons amendement strekt - de heer Ruber wees er reeds op - als aanmoedi-
ging voor den schuldenaar, om te betalen wat hij kan , hetzij door middelen, 
die hij later verwerft of verkrijgt, hetzij door hulp van familie of vrienden, om 
zoo mogelijk te komen tot eene uitkeering van 100 pct. 

Als men weet, dat de wet, om zoo te zeggen, op zoodanig streven eene premie 
stelt, bestaande in rehabilitatie, dan zal menigeen zijn best doen om zijn credi-
teuren zooveel mogelijk te bevredigen; en dan is hetgeen wij willen, een beginsel 
van eerlijkheid, waardoor ons amendement zich aanbeveelt. De Minister moge ons 
amendement bezien uit dit oogpunt: aanmoediging tot eerlijkheid. 

De heer Rintzen meent, dat ons amendement eene smet werpt op den failliet, 
en dat de gevolgen van het faillissement volgens deze wet slechts zijn van mate-
rieelen en rechterlijken aard. Rij beriep zich op de buitenlandsche wetgeving, 
zeggende dat het amendement in het stelsel der wet volstrekt niet past; want dat 
weil "lsd,,1l zou moeten aannemen de nota infamiae. Rij zegt, dat hij zich meer 
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houdt aan de abstracte denkbeelden, die in de wet gelegen zijn. aan het streng 
logische, wat el' in . voorkomt. 

Hij wees el' op, hoe weinig gebruik el' wordt gemaakt van rehabilitatie. 
Hierop wenscJl ik het volgende te antwoorden. 
Men hoort hier voortdurend beroep doen op buitenlandsehe wetgevingen. 
Dat nu is zeer schoon, en in de studeerkamer zelfs plichtmatig; maar als men 

bezig is met het maken vau wetten, die dienen moeten voor iedereen, dan moet 
men l'ekening houden met den volksaard. 

Dit zal in casu te meer striugeeren, omdat voortaau niet alleen de koopman, 
maal' ook de particulier in staat van faillissement zal kUIlDen verklaard worden. 
Hetgeen eene wet hieromtrent inhoudt, is dan wel van het hoogste belang. De 
hoofdvmag blijft: wat kan nuttig zijn voor het geheele volk? Dit is het eer· 
ste pnnt. 

Het tweede punt is , dat wij, volgens den heer Hintzen , ons zouden moeten 
houden &an het abstracte, aan het streng logische, en dat zelfs het vermoeden 
niet mag worden gewekt , dat eene nota infamiae zoude gelegen zijn in de wet. 
Hierop wil ik slechts antwoorden, dat het streng logische, het abstracte, weinig 
of geen waarde heeft in eene wet. Men maakt de wetten niet voor de studeerka· 
mer, maar wel voor het leven in zijne duizende schakeeringen. Het leven is geen 
mathesis, het is nog veel minder logica; het leven is geen abstractie. Wij moeten 
eene wet maken, die toepasselijk kan zijn op het leven. Al zoude eene wet ge-
maakt worden, waarin hier of daar fonten zouden zijn aan te wijzen ten aanzien 
van de logica of ten aanzien van het abstracte, dan maak ik mij daarover vol-
strekt niet bezwaard. W el echter zou ik bezwaar hebben mede te werken tot 
eene wet, die niet toepasselijk is op het leven. 

Nog een paar andere punten. 
De geachte heel' Huber heeft gezegd, dat naar zijne meening het op den weg 

der Regeering en van den Staat ligt, om de begrippen van eerlijkheid aan te 
moedigen. Ook met dit argument van den heer Ruber kan ik mij ten volle ver-
.eenigen, omdat ik zoo innig overtuigd ben, dat als onze wetteu niet doortrokken 
zijn van een geest van rechtvaardigheid, ze dan wel kunnen hebben den uiter-
lijken vorm van eene wet, maar dat zij missen de innerlijke kracht en de inner-
lijlre waarde, en dat zij dan veel minder kans hebben om in te gaan in het volk. 

Ten slotte. 
Wanneer men spreekt over het geringe gebJ'Uik van de rehabilitatie - hetgeen 

ik kan toegeven - dan is dit nog geen argument om te zeggeu : de rehabilitatie 
niet noodig. 
Ik wil toch mededeel en, dat el' eene zaak te Amsterdam is voorgekomen, 

waarin mijn geacht medelid, de heel' Hartogh, de advocaat was, terwijl ik door 
de rechtbank benoemd was tot curator. Wij hebben toen gevraagd en verkregen 
de rehabilitatie, en dit is het eenige redmiddel geweest voor den betrokken per-
soon. 

Ik vlei mij, dat de meerderheid van deze Kamer overtuigd zal zijn, dat ons 
amendement niet in strijd is met het wetsontwerp; en is zij hiervan overtuigd, 
dan hoop ik , dat de Kamer een stap verder zal gaan en ons amendement zal 
willen aannemen·, 

De heer SMIDT, Minister van Justitie: Rehabilitatie of geen rehabilitatie! 
De onbepaalde bewondering , die ik heb voor de voorbeeldelooze werkkracht en 

beleid, door de Commissie van Voorbereiding op dit uitgebreid en moeilijk wets-
voorstel aangewend, zon geheel onvoorwaardelijk zijn, indien de Commissie het 
voorstel nu in beraadslaging niet had gedaan, Het verwondert mij van haar) en 
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het spijt mij, dat betuig ik onverholen. Over de hoofdbeginselen dezer regeling 
bestond en bleef voortdurend volkomen eenstemmigheid bestaan tusschen de Com-
missie en de Regeering. Anders had ook niet een zoo vruchtbaar overleg kunnen 
plaats hebben, als het geval is geweest. Onder die hoofdbeginselen - ik beboef 
het niet weder te betoogen, ook niet tegenover de krachtige uitdrukkingen, die 
steeds opnieuw door den heer Levy worden gebezigd - staat wel dit voorop, 
dat het faillissement als niets anders moet worden beschouwd, dan 'als een beslag 
op, eene executie van het vermogen des schuldenaars en de wet in verkeercle 
richting zou regelen en werken, als zij eene, trouwens ijdele, poging aanwendde 
om den persoon van den gefailleerde als zoodanig te treffen. De Commissie heeft 
ook zoo straks nog bij monde van haar geacht lid, den heer Hu bel', gezegd, dat 
het stelsel van het ontwerp bij dit amendement niet zou betrokken ziju. Niettemin 
wil dit mij geheel anders voorkomen. Ik zal nu tot bewijs van deze mijne mee-
ning mij niet beroepen op de rede van den geachten afgevaardigdo uit Amsterdam, 
den heer Levy, want wanneer ik dat deed, zou dit vermoedelijk te veel en dus 
niets bewijzen. Maar ik wil op de zaak zelve komen, en vraag dan: wat is toch 
rehabilitatie? Het is eene technische uitdrukking met eene zeer bepaalde histori-
sche en feitelijke beteekenis, waaraan wij ons niet kunnen onttrekken. In ons 
vroeger en tegenwoordig recht en ook in ·de buitenlandsche wetten, die op gelijke 
leest zijn geschoeid, vindt men de rehabilitatie. yr aarom en tot welk einde? Omdat 
daar voortdurend aan den faillissementstoestand gevolgen verbonden zijn, die 
alleen worden opgeheven door eene uitdrukkelijke herstelling. De rehabilitatie, 
door den rechter uitgesproken, maakt daar een einde aan den failliettoestand ; 
daardoor eerst krijgt de gefailleerde de beschikking en het beheer over zUn ver-
mogen en andere verloren capaciteiten terug. In zoover heeft de rehabilitatie ook 
tegenwoordig, naar ons bestaand recht, beteekenis en gevolg. Maar dat zal niet 
meer het geval zijn of knnnen zijn van de rehabilitatie , die de Commissie in dit 
wetsontwerp nu weer wil zien opgenomen. Welken zin zal die rehabilitatie dan 
wel hebben? Bet woord heeft ook door het gebruik de beteekenis er bU gekregen 
van herstel in eer en goeden naam. Dat was steeds het. geval en is aldu·s ook 
gebleven. Men sla btjv. slechts op de aan de leden der Commissie, althans de in 
de koopstad wonende, wel bekende Amsterdamsche ordonnantie van 1777, art. 36 
en volg. Bij de vervaardiging van onze wetboeken werd er ook die beteekenis aan 
gehecht; men gewaagde el' toen zelfs van, dat de rehabilitatie was eene soort van 
zedelijke wedergeboorte. In ons wetboek van Koophandel is het dan ook niet 
anders te begrijpen. Kunnen wij ons nu in eens los maken van die beteekenis? 
Dit is niet mogelijk. Wij vermogen niet anders dan bij uitdrukkelijke fictie, aau 
gewone of te dier zake dienende. woorden eeue nadere kracht te geveu dan zij 
hebben. De wet moge veel vermogen, maar zoo almachtig is zij niet, dat ztj de 
taal en haren zin kan veranderen en willekeurig andere denkbeelden doen hechten 
aan de woorden dan zij hebben. 

Nu m0l:"e men hiel' al beginnen te verklaren dat het de bedoeling van deze 
rehabilitatie niet is om eeuige nota infamiae weg te nemen, omdat de wet die 
niet aan den perSoon van den gefailleerde heeft toegekend, maar dit is van de 
wederopneming van het instituut der rehabilitatie zoo noodwendig het gevolg, 
dat de geachte afgevaardigde uit Dokkum zelf eindigde en wel moest eindigen 
met te zeggen: dat het, in betrekking tot den wensch der erven, betreft eene 
eerherstelling van den vader, die failleeJde. Is dit niet juist, dan vraag ik aan de 
Commissie: wanneer gij eene andere beteekenis aan het woord wilt en kunt hechten, 
verklaar dan eens, niet in onbepaalde, nevelachtige termen, maar duideltjk en 
helder wat gij bedoelt. Eerherstel, ja dan neen? Neen, waarom volgt gij dan niet 
het logische d\lnkb\l\lld van uw geacht medelid, den afgevaardigde uit Rotter.dam ? 
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Met te meer vrijmoedigheid meen ik dit te mogen vorderen, omdat, wat de 
beschouwingen betreft van het geachte lid der Commissie, den heer Huber, wie 
zou er zijn, die niet gaarne veel beamen wil van hetgeen hij gezegd heeft, wie 
zal bij voorbeeld niet gaarne lof en goedkeuring willen toegekend zien aan brave 
en eerlijke handelingen? Maar dat is de zaak niet, die het hier betreft. Dit moet 
dan ten minste gebeuren op eene daartoe geëigende wijze. Doch laten wij nu niet 
een' ander element in de wet brengen, dat eene verandering in het karakter der 
wet teweegbrengt of moet doen veronderstellen. 

Het zou toch ook wel tot nadenken stemmen, dat geen land de rehabilitatie 
heeft, op de wijze als hier nu wordt voorgesteld, althans voorgehouden. 

In Duitschland, van welk land wij dan toch niet zooveel in zeden verschillen, 
is het juist anders ingezien dan door de meerderheid der Commissie. Ten minste 
als wij geloof mogen hechten aan hetgeen vermeld wordt in het werk van Alexan-
der (Konkul'sgesetze allel' Lände,') waarop de heel' Levy zich in zijne Nota 
beriep , doch voor welks nauwkeurigheid ik niet kan instaan, dan is het opmer-
kelijk dat in het ontwerp der Konkursordnung bepalingen omtrent rehabilitatie 
waren opgenomen, doch daaruit opzettelijk zijn verwijderd. 

Ik ben er zeker van dat indien hier een dergeljjk voorstel was gedaan met 
dezelfde praemissen als waarop dit ontwerp is ingediend, zulk een voorstel ook 
hier weinig kans zou gehad hebben 

Nergens heeft men bij de hervorming van het faillietenrecht eene rehabilitatie 
noodig of doelmatig geacht. In Italië, Zweden, Noorwegen , Zwitserland, Hon-
garije vindt men haar evenmin als in Duitschland. 

En dan het zoo practischil volk bij uitnemendheid, dat ons zoozeer ter navol-
ging is aanbevolen, omdat wij daarmede "meer dan één karaktertrek gemeen" 
hebben? Welim , ook in Engeland is geene rehabilitatie in de technische en fei-
telijke beteekenis van het woord of in den zin als door de Commissie nu voor-
gesteld. Ja, men heeft er de dischm'ge of bank,·upt. Maar, dit is eene geheel 
andere instelling, nagenoeg in 't geheel niet overeenkomende met de rehabilitatie. 
Maar de heer Hintzen heeft reeds bijzonderheden over Engeland en zijn order of 
discharge medegedeeld; ik zal mij daarmede dus niet verder vermoeien. 

Wanneer nu echter geene enkele natie, die eene gelijksoortige faillietregeling 
heeft als die voor ons ligt - namelijk dat het failli ssement alleen de goederen 
betreft en met de realisatie daarvan eindigt - het logisch geacht of behoefte 
gevoeld heeft aan een he"stel .van naam of iets dergelijks als hier wordt voor-
gesteld, wat bijzonders kan er dan toch in ons land of in onzen aard zijn, dat 
daarover hier anders zou moeten worden geoordeeld? 

Men kan zelfs dichter bij huis blijven, om op te merken dat ons eigen land 
ten bewijze strekt van het noodelooze; ja van het ondoelmatige eener rehabilitatie 
en dat . het bestaan daarvan, eigenlijk gezegd, een ander karakter geeft in de 
volksovertuiging aan de instelling, waaraan zij is verbonden. Wij hebben immers 
deu staat van kennelijk onvermogen - naar mijne meening in zijn wezen veel 
infamanter dan een faillissement, en toch wordt aan het woord faillissement -
waaraan en misschien juist omdat daarftan rehabilitatie is vastgeknoopt - dikwerf 
eeu ongunstiger zin wordt toegekend dan aan den staat van kennelijk onvermo-
gen. Wèl eene aanwijzing, dat de wet het gevolg heeft, dat ook het karakter, 
hetwelk de wet aan het instituut . hecht, ook langzamerhand in de volksmeening 
wordt overgenomen: dit is de vormende kracht van het positieve recht. 

Is het nu nog noodig te wijzen op de nietig - luttele toepassing van de reha-
bilitatie, in weerwil daaraan nu veel gewichtiger gevolgen zijn verbonden ? Eigen" 
lijk gezegd heeft dat instituut volkomen fiasco gemaakt', want tegenover eene 
kleine 1000 faillissementen telt men niet meer dan 20 rehabilitaties, met slechts 
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3 afwijzingen. En ied er onzer weet nu wel zooveel van de werkelijkheid af, dat 
hij niet zal aannemen . dat nu juist de overige ruim 950 gefailleerden, allen ames 
damnées zijn. 

Gaan wij echter eens mede met de bedoeling, gelijk zij om in de toelichting, 
zij het eenigszins vaag , is geschetst, dat men de rehabilitatie niet wenscht in 
den bepaalden zin van eer- of naamherstel _ . wat de heer Levy er dan ook van 
zeggen moge - maar, als ik het althans wel heb, eenigszins in den zin van eene 
bonne marque of een .. . prix d'encouragement. Ook dan wil ik gevraagd heb-
ben, of in dien zin aan het voorstel der Commissie gevolg moet worden gegeven? 

ik kan begrijpen, dat men aan een mau, die zijn uiterste best doet om zelfs 
aan zijne zedelijke verplich tingen te voldoen, lof en steun wil geven, zoowel te 
zijnen behoeve, als ten voorbeelde voor anderen ', maar zal dit op juiste wijze be-
reikt worden door , - zal dit het gevolg zijn van bepalingen, als dool' de meer-
derheid' der Commissie voorgedragen? 

Zal het hier jnist eene goedkeuring of een prijs zijn voor de eerlijken , onge-
lukkigen en braven ? De ondervinding leert dat niet. De toevalligheid, dat iemand 
misschien door eene erfenis of bij zonder geluk in staat wordt gesteld zijne schul-
den later nog geheel of ten deele te voldoen, dat een failliet , komende te over-
lijden , erfgenamen heeft, die , daartoe bij machte, zijne schulden betalen, is 
oorzaak dat die iemand of de erflater gerehabiliteerd wordt. Bewijst dit, dat deze 
daarom eerlijker is dan anderen , wien dergelijk fortuin niet ten deel viel? 

Edoch , dat er eens een prij s of goedkeuring gegeven werd aan een onwaardige, 
zou nog minder zijn. Maar juist degeneu die dikwerf het meest waardig zijn, 
maar zich geknakt gevoelen , of wel toch met uiterste krachtinspanning en zui-
nigheid slechts een gedeelte kunnen afdoen - en die gevallen zijn vele - doch 
wien het nimmer gelukt het geheel af te betalen, menschen die het meer verdie-
nen dan iemand anders, kunnen niet gerehabiliteerd worden. Er zijn kwaad willige 
schuldenaren, maar ook kwaadgezinde crediteuren; het toeval dat er slechts één 
dergelijke onder is , verhindert de rehabilitatie. 

De ervaring leert dan ook geenszins, dat de rehabilitatie i uist is weggelegd 
voor de ongelukkigen. Neen, zij is maar al te veel het loon voor hem die het 
meest handig en onbeschroomd is. Er zijn natuurlijk uit zonderingen, ook onder 
de enkelen die gerehabiliteerd zijn, evenzeer onder de niet-gerehabiliteerden komen 
er voor, voor wie ieder rechtgeaard man gaarne zij n hoed afneemt; maar , daar-
buiten wordt de rehabilitatie verkregen door hem, die zich niet ontziet overal 
rond te loop en en op allerlei manieren de bewij zen te krijgen, die hij noodig 
heeft en die zelfs niet schroomt om, wanneer het noodig is, door middel van een 
douceur te doen bewegen tot hetgeen hij wenscht. En dit, terwijl de werkelijk 
eerlijke en ongelukkige man dikwerf zich schaamt onder de oogen zijner schuld-
eischers' :te komen en hierdoor alléén reeds het voorrecht zal missen. 

Is dit dan een instituut dat wij weder in de wet moeten brengen? Behalve 
dat het indruischt tegen het aangenomen stelsel van deze wet, is en blijft dit een 
bezwaar, dat op hen, die dit beneficium niet deelachtig worden, uit k racht der 
wet een stempel wordt gezet. I ets dat, het moge niet bedoeld worden, toch ge-
beurt en dat de wetgever niet v'oor zijne verantwoording mag nemen. 

In deze wet blijft de vraag van eerlij kheid of oneerlijkheid buiten rekening, 
ook al omdat - de heor Huber heeft het dezen morgen te recht herinnerd - de wet 
niet bij maohte is een· onderscheidend kenmerk voor die onderscheiding aan te 
geven en de rechter daarover zelfs niet zou kunnen oordeelen. 

< W aarom zullen wij nu, zonder evenredig nut, in de wet t och iets brengen, 
wat ten gevolge zal hebben, dat degenen, welke die rehabilitatie niet kunnen 
verkrijgen) achterstaan bij de anderen? 
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Eindelijk: wanneer - zij het ten onrechte - nn reeds gesproken werd van 
de scherpte dezer wet op het faillissement, wil men daarvoor éene reden geven? 
Want eene verscherping der wet is het, wanneer de rehabilitatie daarin weder 
wordt ingebracht, en nu niet alleen voor hen, die tot nu toe onder de faillieten-
wet vielen, maar ook voor degenen, die thans in staat van kennelijk onvermogen 
worden verklaard, waarbij geen rehabilitatie is. Dus eene uitbreiding en eene ver-
scherping, waartoe ik de Vergadering niet mag adviseeren. 

De heer HUBER, lid del' Commissie van VOO1·be.·eiding: Ik neem mij voor 
de heeren Hintzen , Levyen ook den Minister te beantwoorden, en om dit te 
doen moet ik aanvangen met een algemeen woord , zoowel voor den een als voor 
den ander toepasselij k. 

De heeren hebben zich niet los kunnen maken van de tegenwoordige beteekenis, 
die in het Wetboek van Koophaudel aan het woord rehabilitatie wordt gehecht, 
namelijk "eerherstel". 

Laat ik nog even resumeeren, wat ik bij de toelichting van het amendemeut 
naar mtjn iuzien reeds duidelijk heb te kennen gegeven , dat wij door de rehabi-
litatie niets auders bedoelen, dan feitelijk te coustateeren dat de vroegere gefail-
leerde zijue schulden heeft voldaan, en die voldoening even openbaar te maken als 
dat indertijd geschiedde met zijne déconfiture. 

Die beteekenis heeft het amendement niet alleen door de toelichting, die ik er 
aan gaf, maar zoo is het geformuleerd. Vool'eerst omdat niet werd overgenomen 
art. 850 Wetboek van Koophandel, waarbij rehabilitatie werd toegestaan reeds 
onmiddellijk na de homologatie van het akkoord voor den schuldenaar die bleek 
ongelukkig en te goeder trouw te zijn geweest; ten tweede door niet over te ne-
men art. 893 Wetboek van Koophandel -, waarbij niet tot rehabilitatie worden 
toegelaten zij die schuldig zijn verklaard wegens stellionaat, bankbreuk, diefstal, 
enz. Wij vragen niet naar goede of kwade tronw, maar naar het feit van de 
voldoening van de crediteUl·en. 

In den bestreden gedachtengang vraagt de heer Hintzen , of wij verlangen het 
herstel in vroegeren toestand, maatschappelijk of of naar ons voorstel 
de persoon dan alle zijn staatkundige en burgerlijke rechten terugkrijgt. Dit zal 
de wet moeten uitmaken welke die rechten omschrijft, de kieswet, de Grondwet, 
de wet op de rechterlijke organisatie, waarover de heer Levy gisteren sprak , 
en dergelijke. Zoodanige wet moet uitmaken welke al dan niet de gevolgen van 
het faillissement en de rehabilitatie zullen zijn; het ligt buiten den kring van 
deze wet als deze, die niets anders regelt dan eene executie van het vermogen 
van den gefailleerde. 

De heer Hintzen zeide dat bij weder opneming van de "ehabilitatie een smet 
wordt geworpen op eIken gefailleerde die niet gerehabiliteerd is. Neen, van dezen 
wordt alleen niet geconstateerd dat hij zijne crediteuren naar hun genoegen heeft 
voldaan, zoodat zij ne schulden open zijn blijven staan. 

Welke zullen de moreele gevolgen zijn? vraagt verder de heer Hintzen _ Geldt 
het een eerlijk en braaf mau dieu het in de wereld niet goed gaat, dan zal de 
niet-rehabilitatie hem niet minder maken. Welnu, dan zal de niet-voldoening van 
zijne crediteuren hem in zijne omgeving ook niet in achting doen dalen. 

Dezelfde geachte spreker zegt dat wij scheiding willen maken tusschen eerlijke 
en oneerlijke debiteuren. Neen, er wordt niet gevraagd of door eerlijke dan wel 
oneerlijke gedragingen het faillissement is ontstaan. 

Wat heeft men aan de opteekening in het register? wordt gevraagd. Zeer veel; 
de uitspraak van het faillissement, het bedrag van de schulden, het -bedrag der 
uitdeeling, moet openbaar worden gemaakt naar deze wet in dat register. Dat 
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register wordt misschien eenwen lang bewaard. Wordt nu bepaald dat ook daarbij 
eene kantteekening mag gesteld worden, dat de gefaHleerde later zijn crediteuren 
voldaan heeft en dus gerehabjljteerd is, dan wordt het eene feH openbaar tegen-
over al de andere. Waarom het eene openbaal' gemaakt en het andere verzwegen? 

De eerlijke debiteur, die niet geheel betalen kan, zegt de heer Hintzen , blijft 
ongerehabjljteeri!. Natuurlijk, er wordt niet geconstateerd dat de creditenren 
voldaan zijn; de vorderingen blijven dus open. De omgeving van den schuldenaar 
zal hem, naar hij missc.hien verdient, als een eerlijk of een oneerlijk man behan-
delen. 

Thans mijne moeilijkste beantwoording, die aan den heer Levy, die, hoewel 
verklarende voor ons amendement te zullen stemmen, veel verder van mij afstaat 
dan al mijne Die beloofde stem is mij aangenaam, maar zijne motieven 
moet ik recuseeren. 

De heer Levy is sterk voor rehabilitatie, en door zijne uitlegging van het 
amendement tracht hij zijne vroegere voorstellen te rehabiliteeren. Hij zegt: Gij 
hebt dagen lang mij bestreden nn bij deze dan weder bij eene andere gelegenheid, 
als ik sprak over de fietrissure die het faillissement aanbracht, maar eindelijk 
blijkt de' natuur sterker dau de leer te zijn, en komt gij tot mij over. 

Heeft de heer Levy recht daartoe? Ben ik bij de toelichting van dit amende-
ment niet lijnrecht tegenover hem blijven staan? Heb ik niet duidelijk te kennen 
gegeven, dat ik niets wil weten van hetgeen de heer Levy ons dagen lang heeft 
voorgehonden , namelijk dht het komen in den staat van faillissement eigenlijk 
is het vervallen in een staat van eerloosheid? 

Daartegenover is door mij duidelijk te kennen gegeven, dat" het faillissement 
niets anders is dan eene executie van het vermogèn. Op zeker oogen blik is de 
debiteur niet in ' staat zijne crediteuren te betalen. Tegenover het constateeren van 
dit feit, wil ik later niets anders hebben vermeld dan op dezelfde wijze het COll-

stateeren van het andere feit, dat de debiteur heeft voldaan en aan de rechtbank 
het bewtis heeft kuunen overleggen dat de crediteuren tot hun genoegen vol-
daan zijn. 

Maar eene herstelling in eer van den gefailleerde die te goeder trouw hande-
lende in staat van faHlissement kwam, ligt niet in de beteekenis van het amen-
dement. 

De stem van den heer Levy accepteeren wij gaarne: maal' zijne toelichting 
recuseeren wij. 

Een enkel woord tot den Minister. De Minister kan het amendement aan de 
Kamer niet aanraden. Dat wist ik natuurlijk , want de Commissie van Voor be-
reidini! heeft er lang met den Minister over gesproken. Doch na 's Ministers rede 
doet mij dat afraden groot leed. Het is toch gebleken, dat hetgeen wij bedoelden, 
door den Minister wordt geaccepteerd, en de Minister verklaart zich allesbehalve 
daartegen; maar zijn grootste bezwaar is, dat wij voor die zaak het woord "reha-
bilitatie" hebben genomen ; dat toch de beteekenis heeft: in eere herstellen. 

Wanneer er echter tusschen ons geen ander verschil best.aat dan de naam, 
welnu, wij nemen eIken naam dien de Minister aan dit institnut wil gev·en. Die 
oude naam kan ons niet schelen, het is ons om de zaak te doen. Doch de Minister 
zegge niet, dat het behoud van dien ouden naam aanleiding zal geven tot. ondui-
delijkheid. De Minister zelf heeft zeer vele oude namen behouden, die door dit 
wetsontwerp ook eene andere beteekenis krijgen. Zoo was bijv. het faillissement 
tot nog toe feitelijk slechts eene instelling voor kooplieden. Door dit wetsontwerp 
wordt het echter eene instelling voor iedereen, het middel van executie van schuld 
bij de concursus creditorum. Bij faillissement denkt men zich nu nog uitsluitend 
kooplieden, doch wordt deze wet ingevoerd, dan kan iedereen een gefailleerde zijn. 
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Maar is het inderdaad nu goed om. wauneer men het in de hoofdzaken met 
elkander eens is, ter wille van den naam dit amendement te recuseeren? Want 
wat de Minister verder tegen ons aanvoert is eigenlijk ook alleen tegen den naam 
gericht. 

Het woord rehabilitatie, zegt de Minister, . heeft eene historische en eene feite-
lijke beteekenis. Hij beroept zich op wat in andere landen onder' rehabilitatie 
wordt verstaan. Men wenscht, voegde de Minister er bij, rehabilitatie zonder 
feitelijke gevolgen. 

Volkomen juist, wij wens0hen rehabilitatie zonder feitelijke, maar met moreele 
gevolgen, juist zóoals het vonnis van faillietverklaring ook moreele gevolgen heeft. 

En wanneer er nu onzekerheid bestond omtrent de beteekenis van het woord 
rehabilitatie, maar - ik heb het reeds aangevoerd - de artikelen waarin wij 
het beginsel hebben geformuleerd wijzen het verschi l aan met de bestaande wet 
en welke beteekenis daar aan het woord rehabilitatie moet gehecht worden. 

Daarom. hebt gij een andereu naam, het is ons goed. En hadden wij eerder 
uw bezwaar geweten, misschien hadden wij een anderen naam knnnen bedenkeu. 
Op den naam komt het 'ons niet aan, het is ons eeuvoudig om de zaak te doen. 

De tegenwoordig bestaande wijze van rehabilitatie lacht den Minister niet toe. 
Die het handigst is, zegt de Minister, wordt gerehabiliteerd als hij maar briefjes 
van zijne crediteuren weet te verkrijgen; waarin zij verklaren voldaan te zijn; 
die miuder handig is, niet. 

In de eerste plaats is dat oordeel van den Minister niet billijk. 
Die handigheid dan om gerehabiliteerd te worden bestaat toch hierin, dat men 

bij zijne crediteuren rondgaat en zich niet schaamt te erkennen dat men schuld 
heeft, en als men gerehabiliteerd wil. worden heeft men toch vooraf geheel of 
gedeeltelijk zijne schulden te betalen, zijne crediteuren tevreden te stellen . En 
dat men zijne crediteuren heeft bevredigd is toch in ieder geval te prijzen, iets 
wat wel degelijk tegenover de beschreven decQnfiture moet worden opgeteekend 
en geboekstaafd. 

Het verbaast mij ook wel eenigszins dat aan de Regeeringstafel zoo min aan-
genaam over de rehabilitatie gedacht wordt en daar zoo laag op wordt neergezien. 

In de volksopinie is rehabilitatie dan toch nog eene zaak van belang. En het 
strekt het Nederlandsche volk tot eer, dat er prijs .op wordt gesteld; kunnen al 
weinigen dat geluk erlangen, toch is het een instituut dlLt nog bij ons in eere is, 
en daarom niet mag verdwijnen. 

Ik geloof hiermede genoegzaam de bestrijders van ons amendement geantwoord 
te hebben. 

De heer SMIDT M/nis/e,' van Justitie,' Is de grief dat wij. ons niet kunnen 
losmaken van de beteekenis van rehabilitatie, gegrond? Integendeel. Juist die 
beteekenis zal ook in 't vervolg ten leidraad strekken om den aard der instelling 
te leeren kennen. De publieke meening zal zich ook daarnaar blij ven gedragen. 
Als men nu de rehabilitatie niet bedoelt, waarom heft men dan het misverstand 
niet op door de zaak, die men wil, te noemen bij haar eigen naam? 

De bedoeling van de Commissie is mij eigenlijk nn ' eerst duidelijk geworden 
uit de laatste rede van den geachten afgevaardigde uit Dokknm. Alles wat be-
treft goeden naam, eer of gedrag, blijft er buiten; !\,ecertificeerd wil men alleen 
hebben, dat al de schuldeischers getuigschriften hebben afgegeven ten hunnen 
genoegen voldaan te zijn. En dit noemt men dan rehabilitatie. Dat was voor mij 
iets nieuws, ook na al hetgeen in de confereutiën met de Commissie daarover 
door mij was gehoord. 

Indien dit alléén de bedoeling is, waarom de zaak dan niet minde! weidsch 
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opgezet en eenvoudig gelegenheid gegeven aan gewezen gefailleerden, om van die 
tevredenheid der schuldeischers aanteekening te laten doen in het register? Daar-
tegen zou toch, mijns inziens, geen bezwaar zijn . Of de schuldenaar er publiciteit 
aan zal geven, behoeft de wet hem dan ook niet te veroorloven of voor te schrij-
ven; daarvoor zal hij zelf wel zorgen, indien hij er belang in stelt. Is dat enkel 
de bedoeling, daarover ware overleg mogelijk geweest. Maar dit is aldus nimmer 
voorgesteld en , zooals het voorstel er ligt met den daaraan verbonden omslag en 
ouder de vlag van de rehabilitatie, zal men, hoe de toelichting ook worde inge-
kleed, aan deze instelling de beteekenis blijven hechten, die hier te lande en 
elders steeds door haren naam werd aangeduid. 

De heer HOBER, lid der Commissie van Vool·bel·eiding: De Minister is al 
weer een stap nader gekomen ; hij viudt de aanteekening, dat de crediteuren 
voldaan zijn, in het register uitstekend, maar hij wil niet alles wat wij tegelijk 
daarmede voorstellen. 

Ik meen echter dat dan tllsschen den Minister en de meerderheid der Com-
missie vaststaat dat de oorzaak van de aanteekening in het register, die de Mi-
nister toegeeft, zal moeten zijn de overlegging van de verklaringen van alle erkende 
crediteuren, dat zij te hunnen genoegen voldaan zijn. 

Wie zal nu beoordeelen of er voldoende veeklaringen van de crediteuren zijn? 
Of allen dat hebben verklaard en op voldoende wijze? Dat kan alleen bij rech-
terlijke uitspraak geschieden. En dan kan alleen de rechtbank dergelyke uitspraak 
doen. Juist alles wat wij voorstellen. Heeft de aanteekening in het register plaats, 
dan zal het toch wel geen bezwaar opleveren, dat van die aanteekening openbare 
aankondiging geschiedt. Juist alles wat het amendement bevat. 

Het verschil tusschen den Minister en ons is - het blijkt nu nog veel duide-
lijker - niets anders dan het woord rehabilitatie. De Minister heeft daartegen 
bezwaar, volgens de tegenwoordige beteekenis, die aan dat woord zou gehecht 
worden. Wij hebben tot nu toe geen beter woord kunnen vinden. Wil de Minis-
ter een beter woord geven, dan zullen wij het gaarne accepteeren; op den naam 
komt het ons volstrekt niet aan. 

Laat ons echter over het woord niet strijden, want het is niet de beteekenis, 
die daaraan in het volksleven gehecht wordt, maar de beteekenis die de wet, 
krachtens het artikel, er aan geeft, waarop het hier aankomt. 

De heer HINTZEN , lid der Commissie van Voo,· bel·eiding: Nog eene enkele 
opmerking, want ik zou niet gaarne willen dat de beteekenis, die de meerderheid 
der Commissie thaus aan haar voorstel wenscht. toegekend te zien door de Ver-
gadering, in dien eenvoudige u zin werd opgevat. 

Ik zal mijn argumenteu niet herhalen, die ik hedenmorgen duidelijk daartegen 
meen te hebben geformllleerd. De Vergaderip.g beoordeele de kracht van mijne 
argumenten en die van de meerderheid der Commissie. lk zal er niets aan toe-
voegeu. Ik kom er echter tegen op dat het hier uitsluitend eene quaestie van een 
woord zou gelden. Het is niet de q uaestie van rehabilitatie als woord, maar van 
de beteekenis die aan zoodanig vonnis gehecht wordt. De Minister recuseert het 
woord, niet om de grammaticale beteekenis, maar om de werkelijke, de feitelijke 
beteekenis van het voorstel. 

Het best komt het verschil van meening tusschen Minister en Commissie .uit 
door de wijze waarop het voorstel werd gesteund door den heer Levyen de ad-
haesie aan dezen steun geschonken door het lid der Commissie den heer Tra-
vaglino. 

Dat lid heeft zich geheel nedergelegd bij de argumenten welke de heer Levy 
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heeft gebezigd. Ware door de Commissie het eenvondige voorstel gedaan, om in 
den staat bij art. 19 bedoeld, ook op te nemen eene rnbriek voor hen, die hunne 
schuldeischers zonden voldaan hebben, ik zon er mti niet ernstig tegen hebben 
verzet. 

Maar de Commissie is veel verder gegaan. 
Ik kan niet nalaten te wijzen op de overeenkomst die er nu dreigt te ontstaan 

tusschen het voorstel van den heer Levy om het vonnis van insolventIe te be-
houden, waartegen de overwegend bezwaar had, en dit voorstel, zooals 
het ten slotte is toegelicht. Het lid der Commissie, de heer Huber, wil het thans 
doen voorkomen, alsof ook de rehabilitatie slechts is eene dorre formaliteit. 

Het vonnis van rehabilitatie is dan al even overbodig als het vonnis van insol-
ventie, en mag de goedkeuring van de Kamer niet wegdragen. 

A,·t. 205a wordt in stemming gebracht en met 38 tegen 30 stemmen aange-
nomen. 

De m·tt. 205b en 205c worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelij ke stem ming goedgekeurd. 

Beraadslaging over at·t. 205d. 

De heer HUBER, lid det· Gl)mmissie van Voot'bet'eiding: Uit al·t. 205d is 
een woord nitgevallen; het begin moet lniden: "Ieder erkend schnldeischer", in 
overeenstemming met art. 205b . waar ook alleen van erkende schuldeischers ge· 
sproken wordt. In dien zin wijzigt de ,Commissie van Voorbereiding haar amen-
dement. 

De at·tt. 205d-g worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

TITEL II. 

Van Surséance van Betaling. 

llemorie van Toelichting. 

Van Surséance van Betaling 1). 

Algemeene besc houwingen. 
Hel nut eener instelling als de surséance van Letaling is meer dan 

eens Men beeft er op gewezen dat buiten Nederland die in-
stelling bijna nergens voorkomt. Geruimen tijd waren Portugal (Code 
commerce, artikelen 1271-1286) en België (titre IV, li vre lIl, Code de 

loi de 1851 ) de eenige landen, die haar mede kenden. Thans 
IS zij bovendien bij het nieuwe handelswetboek in Italië ingevoerd (Lib. 
III, til. VI, cap. II Cod. di Comm., de\la moratoria). Elders is ze echter 
onbekend, of heeft men niet tot hare invoering willen overgaan; zoo in 

') I;>. H. D ELPRAT, diss. De Nederl. en Belg. wetgevingen betrekkelijk de surséance van 
betaltng onderling vergeleken , Leiden 1854; K. ZWAA.RDEMAKER, diss. over surséance van 
betaling, Leiden 1878 ; Mr, H. SOHAAP, Surseance van betaling in N. Bijdr. van Rechts-
geleerdheid en Wetgeving. 1882. 
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Duitschland bij de vaststelling der Konkursordnung. Deze feiten toonen 
in elk geval, dat zich in ' t buitenland de behoefte aan een instituut als 
de surséance over ' t algemeen niet doet gevoelen. Die behoefte is ook 
hier te lande ontkend. Aan de hand vall een statistiek del' verleende 
definitieve surséances van betaling over de jaren 1838- 1877 heeft de heer 
ZWAARDEMAKER getracht aan te toonen, dat de surséance van het W et-
boek van Koophandel niet aan haar doel beantwoordt 'en behoort te 
wOl'den afgeschaft. Daarentegen mag men aannemen, dat de handel haar 
Iliet gaarne zou missen. 

Om tot een juist oordeel omtrent dit punt te geraken, zal men goed 
doen na te gaan, waarin faillissement en surséance overeenstemmen en 
waarin zij verschillen. Beide komen te pas, wanneer de schuldenaar niet 
in staat is met zijne betalingen voort te gaan, en beide hebben ten ge-
vol\\e, dat de verplich1ing om te betalen tijd elijk buit en werking treed t. 
Maar de gefailleerde het beheer over z,jn vermogen, de beschik-
king daarover en de bevoegd heid om het door nieuwe schulden te be-
zwaren, geheel verliest, behoudt hij , aan wien surséanee verleend is, 
dil alles , mits onder toezicht en verplichte med ewerking van bewind-
voerders. Terwijl bij faillissement de boedel, voor zoovel'l'e geen akkoord 
tot stand gekomen is, dool' den curator wordt vereffend ,en onder de 
crediteuren verdeeld, is juist het behoud van den boedel en de voort-
zetting der zaak het doel der surséance. Terwijl in faillissement een 
akkoord bij meerderheid van stemmen lian worden aangenomen en na 
homologatie ook de tegenstemmende minderheid bindt , is eene schikking 
tusschen den schuldenaar en de schuldeischers in surséance geheel aan 
hUllne vrije overeenkomst overgelaten , zoodat niemand daartoe tegen 
zijn wil kan gedwongen worden. Faillissement zal du s in den regel te 
pas komen daal' waal' een onherti telbaar verlies en tekort aanwezil! is; 
surséance daarentegen, indien de zaken van den schuldenaar levens vat-
baarheid hebhen en slechts :ijdelijk zijn vastgeraakt. De grondslag van 
surséance is vertrou wen in de zaal; en in den persoon des schuldenaaI·s. 
Dat vertrouwen moet door zijn vermogen gewettigd, en door zijn schuld-
eischers geschonken worden. Vandaar het vereischte dat er gegrond 
vooruitzicht besta , dat de schuld enaar na verloop van eenigen tijd aan 
al zijne verplichtingen zal kunnen voldoen. Bovendien moet de tijd elijke 
abnormale toestand, die noodzakelijk is om weer tot den normalen te 
geraken, niet anders toegestaan worden dan onder zoodanige waarbor-
gen, dat de belangen der schuldeischers daardoor niet geschaad kunnen 
worden. 

Het ligt in den aard der zaak, dal de toepassing en het nut der sur-
séance het grootst zullen zijn in den groothandel en bij uitgebreide in-
dustriëele en financiëele ondernemingen. Juist daar staan zoo groote 
belangen op het sper, dat het wenschelijk is, die niet liclltvaardig in de 
waagschaal t.e stellen; daar ook zal men crediteuren vinden, in slaat om 
den toestand te beoordeelen, en bereid om als bewindvoerders op te 
treden. 

De heeft dit voldoende aa ngetoond. Men werpe niet 
tegen , dat. ZIJ JUIst heeft doen ZIen, dat zeer vele vool'lofJpige of defini-
tieve surséances niet tot geheele vGldoening der schuld eischers hebben 
geleid, ot' dat bij een opvolgend faillissement het actief veel minder 
bleek op te leveren, dan waarop bij het verleenen der surséance gere-
kend was. 

Men moet .. daarbij op twee zaken lellen. Vooreerst hierop, dat het 
ZIJn eener onuerneming zeer dikwijls voorllwll,t uit een 011-

voldoend bedrijfskapitaal in verhouding tot den omvang der zaken: ge-
volg' van eene te groote uitbreid ing aan die zaken \\ege vcl); van het 
vastleggen van kapitalen, die behoorden beschikbaar te blijven, of van 
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het niet tij dig nemen van maatregelen om zich nieuw bedrijfskapitaal 
te verschaffen, ten einde dil gelijken tred te doen houden met de be-
hoefte, waarin het geroepen is te voorzien. In die gevallen zijn er wel 
middelen , maar geen middelen waarmede men betalen kan. 

Eene tweede zaak, waarop bij de beoordeeling van het verloop eener 
surséance gelet moet worden, is deze, dat. de waarde van het vastliggend 
kapitaal in hoope mate afhank elijk is van het al- of niet-voortzetten der 
zaák. Loopt eene surséance op faillissement cito dan gaat een zeer groot 
deel dier waarde verloren, die alleen door geëxploiteerd te worden, 
vruchten kan afwerpen in evenredigheid tot het kapitaal dat in de zaak 
is gestoken. 

Zelfs in het ergste geval kan men vragen: welk belang is door de 
surséance gekrenkt'! Dadelijke betaling zouden de crediteuren toch ook 
bij faillissement niet ontvangen hebben; de schade, die een later faillis-
sement, indien het onvermiJdelijk blijkt, ten gevolge heeft, zou ook een 
dadelijk ingetreden faillissement na zich gesleept hebben, en zoo de 
surséance het beoogde doel niet heefl doen bereiken , zal zij toch meestal 
als overgangstoestand , vooral in tijden van crisis, en bij zeer omvangrijke 
zaken, haar nut hebben gehad. 

Om al deze redenen wordt in het Ontwerp het behoud der surséance 
voorges teld; evenwel zijn tevens belangrijke wijzigingen van het geldend 
recht noodzakelijk geacht. De voornaamste is wel deze, dat in het Ont-
werp wordt losgelaten hel geheel exceptioneele karakter aan de surséance 
door artikel 900 W etboek van Koophandel toegekend. Dit artikel staat 
surséance alleen toe llaan kooplieden, welke hetzij door buitengewone 
omstandigheden van oorlog, hetzij door andere onvoorziene rampen", in 
ongelegenheid zijn gekomen. Het Ontwerp stelt daarentege n iederen 
schuldenaar in de gelegenheid haar te verkrijgen, welke ook de aan lei-
dende oorzaak is van zijnen financiëelen tegenspoed. 

De opheffing der beperking tot kooplieden ligt voor de hand. Waar 
het faillissement algemeen zal worden, ontbreekt elke reden om van de 
surséance nog langer een privilege te maken. Er is geen houdbaar motief 
te ge ven waarom een cultuur-maatschappij, eene bouwvereeniging ' ), 
een aannemersfirma, een omnibusmaatschappij enz. van de weldaad der 
surséance niet zouden mogen genieten; anderzijds spreekt het wel van 
zelf , dat al kan niet-koopman surséance verkrijgen, zij toch niet 
licht aan een renten ier zal verleend worden; de voorwaarden daartoe 
zullen bij dezen in den regel ontbreken. 

Overigens vergete men niet dat de beperking der surséa .lce tot koop-
lierl en eerst sedert 'HIJ8 bestaat , immers het Souvereine besluit van 29 
Januari 18t4, nO. 66 (Staatsblad n'. 20), dat deze materie van 1814-1838 
regelde, bepaalde in artikel 2, in overeensiemming met het Oud-Hol-
landsch recht : llDeze provisiën (namelijk surséance van betal ing , mits-
gaders van procedures en executiën) zullen door ons niet worden verleend 
dan aa n zoodanige kooplieden, corporatiën of andel'e personen, die, bui-
ten hun toedoen" , enz. Het Ontwer p van een Burgerlijk Wetboek van 
1820 bepaalde nog dat allerminatie of uitstel van betaling voor een be-
paald en tijd aan iederen sc huldenaar verlee nd kon worden (artikel 3550), 
terwijl surséance van betaling en exec utie verkregen kon worden door 
kooplieden , reeders van schepen en wink eliers, zedelijke lichamen en 
corporatiën (zooals sted en, van openbare administratie, gods-, 
wees- en armenhuizen en derge lijken) (artikel 3555 en 3574). Eerst in 
1823 werd het vraagpunt van stellig recht: )lzllllen er, behalve in materie 
van koophandel, brieven van atterminatie en surséance bestaan"'! door 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontkennenrl beantwoord. 

I) V gL de beschikking van den Hoogen Raad van 7 Febr. 1889, W. n'. 5693. 
li n 
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»Buitengewone omstandigheden van oorlog en rampen" 
worden niet langer gevorderd, daar de aanleIdIng geeft het. nut 
van dit voorschrift ten sterkste te Immers de 
aan het artikel gegeven, heeft doen kenms maken met eene bIjzondere 
scherpzinnighei.d om .tot onv?orziene te verheffen, wat .men op 
het eerste gezICht met geneIgd zou zIJn daartoe te rekepe,? HIerboven 
is reeds gezegd, dat surséance vooral dan te pas komt, IndIen de zaken 
zijn vastgeraakt. Natuurlijk is oorlog of eene dergelijke ramp hiervan 
eene gereede aanleiding; maar ook al is eigen schuld oorzaak van den 
toestand, ZIJO blijft toch het belang der schuldeischers bij den eenen of 
bij den anderen vorm van regeling hetzelfde, en is el' geen reden om 
hen te laten boeten voor hetgeen hun schuldenaar in voorzichtig beleid 
te kort kwam. 

Inderdaad is het meest zuivere stelsel hetgeen thans in het Ontwerp 
is aangenomen. Dit stelsel maakt de surséance afhankelijk van het ge-
gronde vooruitzicht, dat uitstel tot integrale betaling zal leiden, en van 
de toestemming van de groote meerderheid der schuldeischers. Vooral 
ook op dit laatste vereischte, mede door de Belgische wet gesteld '), 
moet de klemtoon gelegd worden. Het ontneemt aan de surséance het 
willekeurige dat er anders aan kleeft. In plaats van het karakter van 
gunst, door de overheid aan den schuldenaar verleend, treedt dat van 
minnelijke regeling op verlangen en in het belang' van schuldenaar en 

De rechter zal niet langer de persoon zijn, die namens 
den souverein altijd min of meer willekeurig ingrijpt in de rechtsver-
houding tusschen schuldenaar en schuldeischers in het belang des eersten, 
maar degene onder wiens controle en goedkeuring de belanghebbende 
partijen zelve hunne zaken regelen. Hij zal dezelfde rol vervullen als bij 
het akkoord in het faillissement; als onpartijdig persoon zal hij waken 
voor de rechten der minderheid, omdat de beslissing noodwendig in 
'handen der meerderheid moet berusten, wil men niet. enkelen belang· 
hebbenden de macht laten maatregelen tegen te houden, die ten doel 
hebben aller belang te dienen. Gehp.el in overstemming met deze denk-
beelden is de beslissing over de definitieve surséance aan den gewon en 
rechter opgedragen. De rechtsmacht van den Hoogen Raad in dezen is 
niets anders dan eene herinnering aan de vroegere opvatting van de 
surséance als een beneficie van den Souverein, waarmede definitief is 
gebroken. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Vóór en tegen de surséance van betaling verhieven zich stemmen. 

Sommige leden zouden deze instelling, reeds bekend in de Amsterdam-
sche ordonnantiën van 1659 en 1777, ongaarne zien vervallen en zelfs 
de desbetreffende bepalingen in het ontwerp in milder geest willen ver-
vat zien. Zoo zou in art. 206 L213] kunnen volstaan worden met te 
spreken van »vooruitzicht", zonder bijvoeging' van »gegrond", dat toch 
eene onbest.emde en voor subjectieve opvatting vatbare uitdrukking is; 
het klaarblIjkelIjk belang der zaak of der schuldeischers moet evenzeer 
een grond .voor surséance kunnen wezen. ln tijden van crisis, zoo werd 
van deze ZIjde opgemerkt , kan de surséance veel nut stichten. Men wees 
ook op het ten opzichte der Koninklijke Fabriek van Stoorn- en 
andere werktUIgen te Amsterdam , terwijl men er de aandacht op ves-

I) Art. 599 der Belgische wet. Definitieve surséance kan alleen verleend worden als 
de r:'eerderheid der schuldeischers, vertegenwoordigende 3/ 4 van alle schuldvorderingen, 
daarw toestemt. 
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tierde hoe b.v. concessiën voor tramwegen enz., die bij faillissement in 
verloren gaan, bij surséance kunnen blijven bestaan. 

Door andere leden werd het daarentegen ten zeerste betreurd, dat de 
instelling der surséance in het ontwerp is behouden gebleven . Ofschoon, 
zooals in de Melllorie van Toelichting zelve wordt erkend, noch in Duitsch-
land , noch in Frankrij k, noch in Engeland haar gemis wordt gevoeld, 
is zij voor ons land nog verdedigd. Nu aan eene ingrijpende herziening 
van de art!. 764-923 van ons Wetboek 'van Koophandel de hand wordt 
geslagen, konden de hierbedoelde leden het argument in evenge noemd 
Staatsstuk, uat geen belang door de surséance wordt gekrenkt , niet laten 
gelden. De surséance toch is nuttig , of wel zij is overbodig. Is zij dit 
laatste, dan bestaat thans de gelegenheid, om dezen omslag van eene 
verouderde "wetgeving uit den weg te ruimen. 

Dat intusschen door de surséance geen belang wordt gekrenkt, staat 
volgens het oordeel dezer leden geenszins vast, zood ra deze instelling 
niet heantwoordt aan het daarmeue beoogde doel , namelijk, dat de 
schulrlenaar na eenigen tijd weder in staat zij aan zijne verplichtingen 
te voldoen. Wordt het verleen en van surséance gevolgd door faillissement 
of door een akkoord langs minnelijken weg , dan is niet a lleen de liqui-
datie van een insolventen boedel 'vertraagd, maar tevens ruimschoots 
!;!;elegenheid gegeven , de verwarde zaken in een nog ongunstiger toestand 
te hrengen. De zaak wordt vuortgezet; zij blijft dus aan risico hlootge-
steld, terwijl de kans op verlies grooter is, dan de kans op winst, met 
het oog op de onvrije positie van de n schuldenaar en de zeer bijzondere 
omstandigheden, w'aarin hij zich bevindt. De tegenwoordigheid der be-
windvoerders geeft voor een bevredigenden gang van zaken niet den 
minsten waarborg. Hun toezicht kan in zoover vruchten dragen , dat de 
belangen van de schuldeischers bij de liquidatie door onvoorzichtige of 
in and eren zin ongewenschte handelingen van den schuld enaar niet wor-
den gekrenkt ; in hun aandeel in het beheer echter kan , zoodra het niet 
uitsluitend een administratief beheer is, weinig vertrouwen worden ge-
steld. De zaak is den bewindvoerders vreemd; de ervaring ontbreekt 
hun, ook al zijn zij met den tak van berlrijf, dien het betreft , nader 
bekend ; zij zullen grootendeels op de inlichtingen en de ervaring van 
derden moeten steunen. In vele gevallen zal bovendien de onderneming 
gedurende het jaar uitstel van betaling nog verder achteruitgaan, en het 
belang der schuldeischers zal derhalve niet zijn behartigd. 

België, Portugal en Italië, a ldus werd van dezelfde zijde nog aange-
voerd, bezitten de surséance van bet.aling. In de eerstgenoemde landen 
is de wetgeving echter niet van oe laatste jaren, en in ltalie is de sur-
séance niet dan na veel verze t tot stand gekomen. De Memorie van Toe-
lichting zegt te recht, dat alleen groote instellingen en kooplieden, die 
om vangrijke zaken drijven, hoofdzakelijk bij het behoud del' surséance 
behlOg kunnen hebben. Zij heeft echter, dit e['ke nnende, geene rekening 
gehouden met de hulpmiddelen, waarover zoodanige instelli ngen gemeen-
liJk kunn en beschikken. Eene halve eeuw geleden, toen ons Wetboek 
"an Koophandel tot stand kwam, was het kredietwezèn oneinuig minder 
ontwilt keld, dan th ans. loen bestond er gegronde reden om te 
twijfelen aan hel nul der surséance , daar voor kooplieden altijd de ge-
legenheid openstond, van de hulp van kassiers en anderen gebruik Ie 
maken. Tegenwoordig zijn de vormen , waaronder krediet verstrekt wordt, 
veel menigv uldiger, en iederen schuldenaar, die tijdelijk in ongelege n-
heir! is geraakt en door tijd elijke voorschotten te helpen is, zal het zon-
der een igen bijstand van de wet gemakkelijk vallen, aan zijne verplich-
tingen te voldoen. Vandaar dan ook , dat van surséance eerst. sprake zal 
zijn, nadat de schuldenaar alle kred ietmiddelen heeft uitgeput; als nie-
mand hem meel' crediet wi l geven, om de zeer geldige reden, dat hij 
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geen krediet meér verdient. Bij eene juiste waardeering van zijne activa 
zou blij I! en , dat hij zijne crediteuren niet kan bevredigen. Nu echter 
komt de surséance hem te hulp; de toestand van zijne zaken wordt door 
hem veel te frani voorgesteld; bewindvoerders en geraadpleegde deskun-
digen aarzelen om de zaak, dIe dan toch misRchien nog Ie redden is, 
in een ongunstig daglicht te stellen; de zijn blijde, dat 
er nog geene staking van betaling plaats heeft, en, wetende, dat zij 
thans toèh niet bevrédigd zullen worden, hopen zij op eene betere toe-
komst. Bijna alle aanvragen om surséance missen dan ook het gewenschte 
gevolg; de zeer enkele, waarbij dil wel het geval is, zouden hoogst 
waarschijnlijk, bij eenige meerdere inspanning van de zijde des schul-
denaars om hij financieele lichamen steun te vinden, vermeden kunnen 
worden, zonder bedenkelijke gevolgen voor de schuldeischers. 

Feitelijk mag van eene zoo buitengewone instelling , als de surséance, 
alleen sprake in tijd van crisis en oorlog. In het laatste geval staat 
altijd de weg ·open om tot een moratorium te komen; in andere landen , 
waar de surséance niet bestaat, in Spanje bijv. is die maatregel met goed 
gevolg toegepast '). In een tijd van crisis is het hoogst twijfelachtig, of 
de bedenkelijke spanning aan geld- en goederenmarkt door het verleenen 
van surséance zal verminderen en tevens, of het belang van rie sehuld-
eischers daarJ)ij zal winnen. Gaat men buitendien de aanvragen van sur-
séance in ons land na, dan blij ken die in tijden van crisis niet bepaald 
te zijn toegenomen. Eelle crisis gaat meestal gepaard met eene sterke 
depreciatie van waarden en met hevige prijsfluctuatiën. De baten van 
den aanvrager om surséance zullen in zulk een tijd niet gemakkelijk zijn 
te schatten, en de schatting zal voor de schuldeischers geene waarde 
hebben; misschien is de boedel reeds een week later nagenoeg waarde-
loos. Uitstel van betaling , gedurende een jaar aan eene groote instelling 
verleend, kan in tijd van crisis veel meer onheil t.eweegbrengen, dan 
haar onmiddellijke val. Tal van schuldeischers, die vorderingen binnen 
korten tijd moeten innen, worden door het betalingsuitstel in de grootste 
moeilijkheden en het verleenen der surséance kan veler val 
ten gevolge hebben. 

In buitengewone omstandigheden is er derhalve weinig, dat voor het 
behoud der instelling pleit; in gewone omstandigheden niets. De beide 
zaken, waarop de Memorie van Toeliehting de aandacht vestigt, wettigen, 
naar de hierbedoelde leden meenden, haar behoud geenszins. On voldoend 
bedrijfskapitaal, in verhouding tot den omvang der zaken, is het gebrek 
bij elke onderneming, die zieh niet houden kan; verliezen hebben het 
bedrijfskapitaal uitgeput en daarop volgt vanzelf het onvermogen om te 
betalen. Dat de sehu ld enaar zich niet bijtijds het noodige bedrijfskapitaal 
heeft verschaft, zal wel zijn te wijten aan het weinige verlrouwen, dat 
hij genoot; minder aannemelijk is de meening, in de Memorie van Toe-
lichting geuit, dat hij verzuimd heeft den maatregel bijtijds te nemen. 
Van meer gewieht, dan het onvoldoende van het bedrijfskapitaal, is het 
vastraken van het kapitaal; de onderscheiding trouwens, in meergemeld 
Staatsstuk tusschen beide zaken gemaakt, is niet zeer scherp; het tweede 
immers gaat altijd samen met het eerste. Zooals hierboven reeds werd 

is de steun van de geldmarkt een veel doeltreffender hulp-
middel, dan de surséance; waal' financiers niet meer bereid zijn te helpen, 
zal voor de schuldeischers eene surséance niet baten. Dit toch staat vast. 
Beschouwt men de surséance niet als een beneficium voor den schulde-
naar - een beneficium, dat bijna altijd onverdiend is - maar als een 

1) Een moratorium in geval van oorlog behoort echter naar veler oordeel meer 
eigenaardig tehuis in eene wet, houdende bepalingen ter uitvoering van art. 187 der 
Grondwet. 



ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. 341 

hulpmiddel voor de schuldeischers, om dezen latere bevrediging te schen-
ken, dan spreekt het vanzelf, dat zij den kostbaren en noodeloozen 
omslag van de surséance liever zullen vermijden en de voorkeur geven 
aan minnelijk overleg met dfm schuldenaar. Is de grondslag van surséance, 
zooals de Memorie van Toelichting zegt, werkelijk vertrouwen in de zaak 
en in den persoon des schuldenaars, dan is eene minnelijke schikking 
aan te bevelen; men gaat den weg der rechten niet op, wanneer men 
vertrouwen in de zaken en den persoon van den schuldenaar heeft, en 
hewindvoerders zouden dan ook overbodig zijn. 

Het argument, dat de handel pr\isstelt op de instelling der surséance, 
wordt wederlegd door het gebruik, dat in den loop der jaren van haar 
is gemaakt. Sinds 1864 is in 28 gevallen, van 1881--1891 slechts in 7 
gevallen, surséance verleend. Van 1838-1877 is aan 33 personen defi-
nitive surséance verleend; in slechts 5 gevallen werden de schuldeischers 
geheel voldaan; in 6 gevallen is faillissement, in 15 gevallen een onder-
handsch akkoord gevolgd '). Men zou er prijs op stell en, van de Regee-
ring te vernemen, tot welke resultaten de sedert 1878 verleende 11 
surséances hebben ge leid. 

Wat bij het afdeelingsonderzoek ten voordeele der surséance was aan-
gevoerd, mocht volgens de tegenstanders daarvan even weinig afdoende 
worden genoemd, als hetgeen door tie Reg-eering voor haar behoud was 
in het midden gebracht. In art. 206 [2131 bij llvooruitzicht" het woonl 
llgegrond" t.e doen vervallen scheen niet. wenschelijk ; men mag toch de 
vO.orwaarde, aan hel verleen en van surséance gesteld, niet verzwakken. 
De surséance is eene afwijking van het gewone recht en daarhij wordt 
van de veronderstelling uitgegaan, dal de schuldeischers door het uitstel 
van betaling vermoedelijk zullen gebaat worden. Beslaat daarop geen ge-
grond vooruitzicht, dan moet faillissement de regel zijn. Het geval , dat 
eene instelling of een koopman zich gedwongen ziet tot de surséance, 
als eenig redmiddel, zijne toevlucht te nemen, is in den tegenwoordigen 
tijd bijna ondenkbaar, indien werkelijk de kans bestaat, dat binnen het 
jaar aan de bestaande verplichtingen zal worden voldaan. Tracht de 
schuldenaar, zonder deze kans, door surséance tijdelijk zijn bestaan te 
rekken, dan is het alleszins billijk, dat de debiteur, die den weg van 
rechten is opgegaan, zich bij weigering der surséance het beslag op zijn 
vermogen moet laten welgevallen. Als het verzoek op goede gronden 
berust, is het in het belang van crediteuren, dat verzoek goedgunstig te 
ontvangen. Zijn die gronden echter onvoldoende, dan is hef faillissement 
de logische consequentie. 

Het voorbeeld vart de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere 
werktuigen te Amsterdam, voor de deugdzaamheid der surséance aan-
gevoerd, is volgens de hierbedoelde leden niet zeer gelukkig gekozen; 
de vóór de aanvraag openbaar gemaakte jaarlijksche balansen mogen tot 
toelichting van deze laatste meening dienen. Door eene tramwegmaat-
schappij is nog nooit surséance aangevraagd; mocht het voorkomen, 
dan zou zij hare baten vooral ook in de concessie moeten vinden; de 
waarde nu een er concessie bij eene maatschappij , die in ongunstige om-
standigheden verkeert, is zeer twij felachtig. 

Door de voorstanders der surséance werd tot bestrijding van boven-
staande opmerking er nog op gewezen, hoe het niet aanging deze een 
instituut te noemen, dat uit.sluitend bij vroegere toestanden past en der-
halve als verouderd is te beschouwen; immers bij werkstakingen, het 
product vall moderne toestanden, zal zij vaak groote diensten kunnen 
bewijzen. De hulp van bankiers en credietinstellingen, van andere zijde 
aangevoerd als kunnende op voordeelige wijze de surséance vervangen, 

1) .Mr. K. Over surséance van betaling. Leiden 1878, bladz. 96. 
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zal in de meeste gevallen op minder gunstige voorwaarden door den 
schuldenaar kunn en worden ingeroepen. Feitelijk is de surséance te 
beschouwen als eene gemakkelijke liquidatie, de crediteuren 
allicht beter zullen varen, dan bij faillissement, terwijl sommige zaken 
bovendien niet gemakkelijk langs laatstgenoemden weg te regelen zijn; 
men denke aan buitengewoon belangrijke zaken met groote buitenland-
sche crediteuren. 

Wat de op dit punt in vreemde Staten geldende wetge ving betreft, 
werd van deze zijde het navolgende aangevoerd. Dat in het Fransche 
recht de surséance als rechtsinstituut niet voorkomt vindt zijn oorzaak 

daarin, dat aan den Franschen rechter in art. 1244 Code 
Civil, tweede lid, de macht is toegekend in elk geval uitstel aan den 
debiteur te verleenen, zonder termijn en zonder den cred iteur eenige 
bevoegdheid tot handelen te laten; de geschiedenis onzer wetgeving toont 
aan, dat deze strenge bepaling alleen daarom niet werd overgenomen, 
omdat in ons W etboek v:m Koophandel de surséance was opgenomen ') . 
In Portugal werd de surséance in 1833 ingevoerd, in België in 1851, 
terwijl ook in Brazilië en in Argenhnië eene dergel,jke inrichting be-
staat. Ook het Italiaansche recht kent een dergelijk uitstel (moratorium j 
van betaling. In Zwitserland heeft het gerecht de bevoegdh eid , bij ven-
nootschappen op aandeelen het fai llissement uit te stellen, en andere, 
voor het behoud "an het kapitaal dienstige, noodige beschikkingen te 
maken. Ten slotte verlieze men niet uit het oog, dat het Burgerlijk 
Wetboek in art. 1302, laa tste lid , aan den rechter de beyoegdheid toe-
kent om, indien de ontbindende voorwaarde niet in de overeenkomst is 
uitgedrukt , aan den verweerder op diens verzoek een termijn van eene 
maand te gunnen , om alsnog aan zijne verplichting te voldoen. Zou het 
aangaan, vroeg men, om i terwijl in het burgerlijk recht eere dergelijke 
bepaling is opgenomen, de surséance, waartegen schier geen enkele 
kamer van koophandel zich verzet heeft , eenvoudig te doen vervallen 
en geen enkel moratorium daarvoor in de pl aats te stellen? 

Na aandachtige overweging van de uitvoerige en belangr,jke be-
schouwingen, geleverd vóór en tegen de surséance van betaling, 
meent de Regeering het voorstel tot behoud van dat rechtsinstituut 
te moeten handhaven. Het komt haar voor , dat de bestrijders van 
de surséance geheel uit het oog verliezen , dat de surséance volgens 
het ontwerp niet wordt ve rleend tegen den zin van de schuldeischers. 
Het laat zich begrijpen, dat men het vel'keerd kan vinden, aan den 
schuldenaar, bij wijze van beneficium voor hem zei ven, uitstel van 
betaling te verleenen , zonder met het oordeel van de schuldeischers 
rekening te houden en te vragen naar hun belang. De surséance van 
het ontwerp is echter eene geheel andere instelling. Zij wordt niet 
verleend, tenzij de groote meerderheid der schuldeischers , analoog 
aan die, welke vereischt wordt voor de aanneming van een akkool'd 
b,j faillissement, zich er vóór verklaart. De surséance is dus volgens 
het ontwerp geen beneficium , maar eene instelling, waarvan de gro nd-
slag is overleg tusschen den schuldenaar en de schuldei-
schers. Houdt men dit in het oog , dan is het niet duidelijk, waarom 
de surséance zoo scherpe afkeuring kan verdienen. De wetgever dringt 
nièts op , stelt alleen de gelegenheid open om , als de schuldenaar en 
de meerderheid der schuld eischers uitstel van betalirig raadzaam ach-
ten, daartoe te kunnen geraken. Waarom tot faillissement gedwongen, 

I) Vg!. V OORDUIN, ad art. 1426, bladz. 107 c. V.; Mr. O. A SSER, HetNederlandsch 
Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek NAPOLEON. 722, 494. 
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indien de belanghebbenden zelve het noodig of nuttig achten, den 
loop van zaken eerst nog eens aan te zien 'I Inderdaad, men zou alle 
redenen hebhen om het ernstig af te keuren, indien de wetgever 
daartoe de gelegenheid niet wilde geven, waar hij dit door de instel-
ling der surséance zoo geschikt kan doen. 

De grieven, in het Verslag tegen de surséance aangevoerd, zijn in 
hoofdzaak de twee volgende: 1°. de surséance brengt de zaken in 
ongunstiger toestand; sticht dus l,waad. Dat slechts in betrekkelijk 
weinige gevallen de surséance heeft geleid tot a:lgeheele voldoening 
der schuldeischers, bewijst niets. Die gevallen zijn er dan toch. Maar, 
ook indien men daarmede geene rekening wil houden, dan zou toch 
moeten worden aangetoond, dat in de gevallen, waarin sUt'seance 
werd verleend, voor de schuldeischerR gunstiger uitkomsten zouden 
zijn verkregen, indien in plaats van de verleening der surséance da-
delijk ware uitgesproken . Zoolang dit bewijs ontbreekt, 
mag aan het argument geen gewicht worden toegekend. Men late 
daarom in elk concreet geval aan de schuldeischers over om dit voor 
hen zoo aangelegen punt zelve te beoordeelen, en, wanneer zij van 
de surséance verslimmering van den toestand vreezen , tegen de ver-
leening daarvan te stemmen. 2°. De surséance heeft in den tegen-
woordigen geen nut, wegens de menigvuldige vormen, waaronder 
krediet wordt verstrekt. Het is onbetwistbaar, dat voor een schulde-
naar tegenwoordig meer wegen openstaan, dan vroeger, waar langs 
het hem mogelijk zal zijn, zich hulp te verschaffen. Maar datis geene 
reden om, wanneer in een concreet geval, om welke reden dan ook 
- want velerlei oorzaken kunnen, onder de verschillende omstan-
digheden, die zich voordoen, daarvoor bestaan - al die wegen z\in 
argesloten, or wel, inrlien de schuldenaar en de schuldeischers het 
er over eens zijn, dat een uitstel van betaling boven het inslaan van 
een dier wegen de voorkeur verdient, een uitstel niet te 
willen gedoogen of niet mogelijk te willen maken. 

In de gevallen, waarin een in nood verkeerende schuldenaar het 
vereischte krediet kan verkrijgen - en dikwijls zal dit niet eens 
mogelijk zijn - pleegt dit veelal niet am/ers, dan op zoo bezwarende 
voorwaarden te worden verleend, dat uitstel van betaling in den regel 
veel meer in het belang is der schuldeisc.hers. De oorzaak hiervan 
ligt voor de hand. is gelegen in ))de onvrije positie van den sc.hul-
denaar en de zeer bijzondere omstandigheden, waarin hij zich be-
vindt", \\aarop rloor de bestrijders zelve der surséance gewezen wordt. 

Tegenover het oordeel van hen, die het nut der surséallce ontken-
nen, mag als van veel gewicht het feit. worden f!;esteld) dat geene 
der geraadpleegde kamers van koophandel en fabrieken zich tegen 
de instelling hebben verklaard, terwijl som mige, en daaronder de 
I,amers te Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Gronirrgen, 
vóór het behoud daaryan hebben geadviseerd. Het argument, dat de 
handel prijs stelt op de instelling , wordt daardoor volkomen beves-

tigd, ook al moge daarvan in den loop der tijdell slechts in weinige 
gel'allen gebruik zijn gemaakt. Maar al moge door nog betere kre-
dietinrichtingen het aantal gevallen nog geringer worden, dan zou 
daarin toch bezwaarlijk een rechtmatige grond kunn(m gevonden 
worden, om eene bestaande rechtsinstelling te laten vervallen. 

Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat sedert 1878 door den 
Hoogen Raad zijn verleend twaalf definitieve surséances van betaling. 
De resultaten van al deze surséances zijn niet bekend. Alleen is ge-
bleken, dat van vijf definitieve surséances, verleend binnen het ressort 
der arrondissements-rechtbank te Amsterdam, één is verlengd en vier 
zijn ingetrokl,en; terw\jl in geen enkel geval de surséance door fail· 
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lissement is gevolgd. Binnen het ressort der arrondissements-rechtbank 
te Leeuwarden is eene surséance beëindigd door e:)n onderhandsch 
akkoord. 

Gelijk hierboven reeds werd gezegd: het betreft hier niet de vraag 
der invoering van eene nieuwe, maar van het laten vel'vallen eener 

bestaande instelling. Zij, die de surséance willen afschaffen, 
omdat voor hel behoud der instelling niets zou pleiten, schijnen zich 
daarom ook niet op het j.uiste standpunt te stellen. Immers de sur-
séance bestaat en werkt bevredigend. Wie die inst.elling wil afschaffen, 
dus verandering brengen in den bestaanden toestand , zou, naar het 
schijnt, overwegende argumenten tegen het .. behoud der instelling, 
dus voO)' hare afschaffing, moeten hf,bben. ZlJ zouden behooren aan 
te wijzen, welk kwaad die instelling heeft veroorzaakt, of wel, dat 
door hare nadeel is toegepracht. Maar bewijzen daarvoor 
ontbreken. 

Wat buitenlandsche wetgevingen betreft, is het toch ook geenszins 
zonnel' gewicht, dat zoowel in het nieu we Portugeesche Handelswet-
boek van 1888 (artt. 730 en 731), als in het Spaansche Handelswel-
boek van 1885 (artt. 870-873), aa n de surséance van betaling analoge 
instellingen opgenomen. De behoefte aan bijzondere bepalingen 
voor het geval, dat de schuldenaar zich verplicht ziet, zijne betalingen 
te staken, zonder dat zijne schulden de baten van zijn boedel over-
treffen, of zonder dat, bij mogelijk geworden voortzetting der zaken, 
de waarschijnlijkheid van betaling ontbreekt, wordt dus ook in het 
buitenland meer en meer gevoeld. Zou, onder die omstandigheden, 
hier te lande eene afschaffing gerechtvaardigd zijn '! 

Artikel 213. 
De schuldenaar, die voorziet, dat hij met betalen van zijne 

opeischbare schulden niet zal kunnen voortgaan, doch aantoont 
dat er vooruitzicht bestaat, dat hij na verloop van eenigen tijd 
aan al zijne verplichtingen zal kunnen voldoen, kan surséance 
van betaling bekomen. 

O. R. O. A.rt. 206 (217) . De schuldenaar, die buiten staat is zijne 
opeischbare sehulden te betalen, doch aantoont dat er gegrond 
vooruitzicht bestaat, dat hij na verloop van eenigen tijd aan al 
zijne verplichtingen zal kunnen voldoen, kan uitstel (surséance) 
van betaling bekomen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 206. Voor de toelichting mag naar het bovengezegde [zie hiervoor 

bil. 335 vlg.l verwezen worden. 

Advies van Ilen Raad van State. 
Art. 206. Naar den Raad van 

State voorkomt, behoort de sursé-
ance van betaling alleen dan ver-
leend te kunnen worden, als de 
toestand, waarm de schuldenaar, 

Rapport ,aan de Koningin·Regentes. 
Art. 206. De Raad van State 

meent, dat dit artikel te ver gaat, 
door in het geheel niet naar de 
oorzaak van het onvermogen des 
schuldenaars te vragen. Het geldt 



VAN BETALING KAN BEKOMEN. Art. 213. 345 

die buiten staat is zijne opeischbare 
schulden te betalen, zich bevindt, 
het gevolg is van buitengev,"one en 
onvoorziene tel{enspoeden. Is het. 
aan de eene z\ide minder doelt.ref-
fend, met ar!. 9CO van het Wethoek 
van Koophandel, den eisch te slel-
len van ))buitengewone omstandig-
heden van oorlog" of van »andere 
onvoorziene rampen", aan den an-
deren kant. gaat, naar de meening 
van den Raad, het ontwerp te ver, 
door in het geheel niet naar de 
oorzaak van het onvermogen des 
schuldenaars te vragen. Ook de wet, 
waarbij voor eenige jaren in Italië 
de surséance is ingevoerd, eischt 
avenimenti slraol'dinarii e imp1'e -
vidati. 

een weloverwogen hoofdbe-
ginsel van de in het ontwerp VfJor-
gestelde regeling van de surséance, 
terwijl voor de zienswijze van den 
Raad en het advies, geen gronden 
worden aanl{evoerd. Wel wordt 
daarin verwèzen naar eene bepa-
Iing, voorkomende in de wet, 
waarbij voor eenige jaren in Italië 
de surséance is mgevoerd, maar te 
dien opzichte veroorlooft de onder-
geteekende zich de opmerking, door 
den Raad ad art. 126 [126 , hier-
voor bI. 1191 gemaakt, dat met de 
enkele aanhaling van zoodanige 
bepaling nog niet bewezen is, dat 
zij goed en bill\ik werkt, tot de 
zijne te maken. Handhaving van de 
voorgedragen regeling, waarvan de 
wenschelijkheid uitvoerig in de 
Memorie van Toelichting, onder 
de Algemeene beschouwingen, be-
treffende Titel II is uiteengezet, 
acht hij dan ook wenschelijle 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 206. De aanhef van dit artikel luidt anders, dan die van art. 1. 

Uit de Memorie van Toelichting blijkt echter, dat hetzelfde bedoeld is, 
maar waartoe dan eene andere terminologie? Sommigen zouden daarom 
den aanhef willen lezen: ))De schu ldenaar, die voorziet , dat hij niet met 
betalen zal kunnen voortgaan". Het kon toch geschieden, dat een indus-
trieel bijv. nog voldoenden kasvoorraad bezit, dus niet kan gezegd wor-
den reeds dadelijk buiten staat te zijn zijne schulden te betalen. 

Anrleren zouden er de voorkeur aan geven, den aanhef van het artikel 
te lezen : »De schuldenaar, die buiten slaat .geraakt" enz . 

[Zie ook hiervoor bI. 338 vlg., en 342.J 
Tegen weglating van het woord )lgegrond" vóór llvooruitzicht" be-

staat geen bezwaar. Een ongegrond vooruitzicht is inderdaad eene 
contradictio. Voorts is el' gee n bezwaar , om de lezing: llDe schulde-
naar, die voorziet, dat hij met betalen van zijne opeischbare schu lden 
niet zal kunnen voortgaan", aan te nemen. Er is alle reden den 
schuldenaar niet te dwingen , iom met zijn verzoek tot het laatste 
oogenblik te wachten. 

G. O. art. 206: De schuldenaar, die voorziet, dat hij met betalen 
van zijne opeischbare .schulden niet zal kunnen voortgaan, doch 
aantoont dat er vooruitzicht bestaat, dat hij na yerloop van eenigen 
tijd aan al zijne verplichtingen zal kunnen voldoen, kan uitstel 
(surséance) van betaling belwmen. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(26 April 1893.) 

heer SMIDT, Ministm' j'an Justitie,' In dit artikel is eene min juiste 
wets-uitdrukking blijven staan. In den laatstl)l\ regel moet het woord "uitstel" 
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vervallen en de beide haakjes om "surséance" eveneens, zood at gelezen wordt: 
"kan surséance van betaling bekomen". 

Verslag der Eerste Kamer. 
Eenige leden kond en er zich niet 

mede vereenigen , dat de gevallen 
thans in art. 900 W. v. K. opge-
noemd, waarin surséance kan wor-
den toegestaan, namelijk buiten-
gewone omstandigheden van oorl.og 
of andere onvoorziene ram pen, nIet 
meer in de wet genoemd werden. 
Het is bekend, aldus werd door 
deze leden beweerd, dat reeds te-
genwoordig misbruik wordt gemaakt 
van de surséance en men zich niet 
altijd streng aan de wet houdt, 
maar zij vreesden, dat als die eisch 
geheel uit de wet verdween, in 
onze wetgeving het moratorium zijn 
intrede zou doen, hetwelk zij uit 
een economisch oOiIPunt als een 
groot maatschappelijk kwaaà be-
schouwden. 

Andere leàen konden zich met 
het artikel zeer goeà vereenigen. 
Als de crediteuren zelve het wen-

vinden in hun eigen belang, 
dat eene zaak niettegenstaande sta-
kjng van betaling worde voortgezet 
onder zekel'e waarborgen voor goed 
beheer en gelijke behandeling van 
alle crediteuren, kan daartegen geen 
bezwaar bestaan. 

Surséance doet eene crisis ge-
makkel\iker te boven komen Hun 
geld krijgen de crediteui'en bij fail-
lissement ook niet dac1elijil. En leidt 
een surséance tot een akkoord, in 
plaats van tot betaling ten volle, 
dan is het een ak koord, waarin 
ieder crediteur moet toestemmen, 
terwijl in faillissement de meeroer-
heid de rninoerheid overstemt. 

Antwoord der Regeering. 
Met hetgeen in het Voorloopig 

Verslag ter verderliging van de 
voorgestelde bepaling wordt gesteld, 
vereenigt de ondergeteekende zich 
gaarne. 

De bewering van de leden die 
er zich niet mede konden vereen i-
gen, dat tot de gevallen, thans in 
art. 900 Wetboek van 
opgenoemd, het ontwerp zIch lllet 
beperkt, wordt daarop gegrond dat 
»)reeds tegenwoordig misbruik wordt 
gemaakt van de surséance, en men 
zich niet altijd streng aan de wet 
houdt." 

Dit Îaatste zou eene aanwijzing 
der ervaring zijn, dat de practijk 
voor eene nuttige werking oeI' in-
ste lling eene verruiming behoeft. 
Maar, vooral met oie beweerde te 
uitgebreide toepassing, is het »)mis-
bruik" dan toch luttel als men ziet, 

in 15 jaren. sedert 1878, slechts 
twaalf definitieve surséances van 
betaling z\in verlep-nd, en in vijf 
daarvan, binnen het ressort der 
arrondissemenlg-rechtbank te Am-
sterdam, geen door faillissement is 
gevolgd, terwijl binnen het ressort 
der arronoissements-rechtbank te 
Leeuwarden ééne surséance beëin-
digd werd door een onderhandsch 
al(\word. Bij de beoordeeling van 
het verzoek om surséance, nemen 
de schuld eischers ongetwijfeld in 
aanmerking de oorzaken die den 
schuldenaar beletten met betalen 
voort te gaan . Voor zoo verre z\i 
daarvan onkundig zijn, verschaft 
art. 224 hun de gelegenheid, zich 
oaaromtrent geheel op de hoogte te 

stellen. Wanneer dan de groote meerderheid der schuldeischers. na 
volledige voorlichting, _eene inwilliging van het verzoek in hun belang 
acht, waarom oan tot faillissement gedwongen, alleen omdat de finan-
cieele toestand van den schuld enaar niet kan worden toegeschreven aan 
»)bu itengewone omstandigheden van oorlog, of and ere onvoorzier.e ram-
pen' ''! Trouwens: het begrip ))onvoorziene rampen" is ook a l zeer weinig 
begrensd en daarin is een reden te meer gelegen, ten dezen af te wijken 
van de terminologie der nu geldende wet. 
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Artikel 214. 
Hij zal zich daartoe, onder overlegging van een door behoor-

lijke bescheiden gestaafden staat, als bedoeld in artikel 96. bij 
verzoekschrift, door hem zelf en zijnen procureur onderteekend, 
wenden tot de rechtbank aangewezen in artikel 2 of artikel 3. 

o. R. O. Art 207 (218). H\i zal zich daartoe, onder overlegging van 
een door behoorlijke bescheiden gestaafden staat, als bedoeld in 
artikel 5, bij verzoel\schrirt, door hem zelf en zij nen procureur 
onderteekend , wenden tot de arrond issements-rechtbank aange-
wezen in artikel 2. 

Memorie van Toelichting. 
A7·U. 207-209. In hoofdzaak is de regeling gevolgri in de artikelen 

902-904 Wetboek van Koophandel neergelegd . Aaokondigingin de 
Staatscoumnt en een of meer plaatselijke dagbladen is voorgeschreven 
ter verzekering der noorlige publiciteit. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Al't. 207. Het is van het uiterste gewicht, dat de bescheirlen , die 

overg-elegrl mOf!ten worden, al vorens ee n verzoek van voorloopige sur-
séance wordt behandeld, zoo volledig mogelijk z\in, en een maatstaf ter 
beoordeeli ng aanbieden. Een staat, als in art. 5 [ven-allen; zie op art. 4, 
dl. 1 bI. 2661 bedoeld , is onvoldoende; gewoonhJk toch zal de 
naar een staat overleggp.Il, die zijn toestand in een te gunstig daglicht 
stelt. Om dit zoo veel mogelijk te voorkomen ware hel wenschel\ik, den 
aanvrager te verplichten om over te leggen Of een balans van het vorig 
jaar (indien minder dan zes maanden in het nieuwe jaar zijn vedoopen, 
die van het daaraan voorafgaande jaar) , Of een slaat, waaruit duidel\ik 
blijkt, hoe in de afgeloopen jaren zijn vermogenstoestand geweest is. 
Tevens moet de rechtbank onmiddellijk twee benoemen om 
de boeken of staten na te zien, en hen rapport laten uitbrengen in de 
eerste crediteurenvergadering. 

Dat de staat, in dit artikel gevorderd, zou behooren te worden 
vervangen door een balans van het vorige jaar, of ef!n staat, waaruit 
duidelijk blijkt, hoe in de afgeloopen jaren de vermogenstoestand van 
rlen sc huldenaar geweest is, kan niet worden toegegeven. Het komt 
aan op den tegenwoordigen toestand vall het vermogen of de onder-
neming, niet op dien in het vorige jaar of vroeger. Die actueele toe-
stand zal uit den gevorderden staat voorshands volledig worden ge-
kend, terwijl, inriien daarin cie toestand te gunstig is (een 
bezwaar, ciat zich evenzeer kan voordoen, a ls de overlt'g-ging van de 
in het Verslag bedoelde werd gevorrlerd), dit zal blijken 
bij cie verificatie van den vermogenstoestanci dOOI' de deskundigen, 
in{<evolge art. 214 L 2211 \'a n het ontwerp. De overleg-ging van die 
bescheiden I\ an ook daarom niet als eisch worden gesteld, omdat 
ook niet-kooplieden surséance van betaling moeten kunnen bekomen 
en deze veelal zoodanige bescheiden niet telken jare plegen op te 
maken. 

De onmiddellijke benoeming van twee deslwndigen ten fine van 
onderzoek verdient ook geen aanbeveling . . Dit onderzoek zal Of een 
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summier zijn, dat geen waarborg geeft, Of een grondig, dat te veel 
tijd 110st, maar dan in het stelsel van hel ontwerp in het geheel niet 
zou passen. Immers, dat stelsel is dit: voorloopige surséance zonder 
onderzoek als voorloopige maatregel, daarna onderzoek en het ver-
leenen casu quo van definitieve surséance. Wordt nu dadelijk een 
grondig onderzoek gevorderd, dan behoort dit ook dadelijk te leiden 
tot eene definitieve beslissing, en zou dus de voorloopige surséance 
wegvallen, wat in het belang van alle betrokken partijen niet gewenscht 
is, juist omdat een behoorlijk onderzoek in dergelijke zaken moeilijk, 
dikwijls in korten tijd is te verrichten. En juist hangende 
het onderzoek is voorloopige voorziening noodig, die gevonden wordt 
in de voorloopige surséance , en waardoor het mogelijk wordt reeds 
onmiddellijk aan den schuldenaar het vrije beheer en beschikking 
ovèr zijn vermogen te onttrekken (arlt. 214 en 223 [221 en 230]) . 
Wegens de w\iziging van art. 5 zal de aanhaling moeten worden 
veranderd, zoodat gelezen wordt: »artikel 96". 

G. O. art. 207: Hij zal zich daartoe, onder overlegging van een door 
behoorlijke bescheiden gestaafden staat, a ls bedoeld in artikel 96, 
bij verzoekschrift, door hem zelf en zijnen procureur ondertee-
kend , wenden tot de arrondissemenls-rechtbank aangewezen in 
artikel 2. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(26 April 1893.) 

De heer HARTOGH, lid det· Commissie van Voorbet'eiding: Bij nadere over-
weging komt het mij wenschelijk voor, dat in dit artikel eene kleine wijziging 
worde gebracht. 

Zooals het artikel nu luidt zou het de vraag kunnen zijn, tot welke rechtbank 
eene gehuwde vrouw zich moet wenden, indien zij surséance aanvraagt. Daarom 
acht ik het beter aan het eind van dit artikel nog toe te voegen "of artikel 3" 
zoodat het slot gelezen wordt: "tot de arrondissements-rechtbank aangewezen in 
artikel 2 of 3." 

Ik vertrouw dat er geen bezwaar zal bestaa,n bij den Minister om deze wijzi-
ging over te nemen. 

De heer SMIDT, Ministet· t'an Justitie: De opmerking van den heer Hartogh 
is juist, zoodat ik aan het artikel toevoeg de woorden : "of artikel 3". 

Op voorstel der Commissie van Voorbereiding van 27 Aprii 1893 is, 
in overleg met de Regeering, »al'rondissements-rechtbank" gewijzigd in 
»rechtbank". 

Artikel 215. 
Het verzoekschrift met bijbehoorende stukken wordt ter griffie 

van de rechtbank neêrgelegd, ter kostelooze inzage van een 
ieder. 

De griffier doet van de indiening van het verzoek en van den 
overeenkomstig het eerste lid van het volgende artikel bepaal-



HETWELK! TER GRIFFIE WORDT NEDERGELEGD. Art. 215. 34,9 

den dag onmiddellijk aankondiging in dè Nederlandsche Staats-
cow-ant en in een of meer door de rechtbank aan te wijzen 
nieuwsbladen. 

o. R. o. Art. 208 (219). Het verzoekschrift met hijuehoorende stukken 
wordt ter griffie "an de rechtbank neêrgelegd, ter inzage van 
een ieder. 

De griffier doet van de indiening van het verzoek en van den 
overeenkomstig het eerste lid van het volgend artikel bepaalden 
dag onmiddellijk aanlwndiging in de Nederlandsche Staatscour,ant 
en in een of meer door de rechtiJank aan te wijzen plaatselijke 
d!lgbladen. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie op art. 2141-

Advies van den Raad van State. 
Art. 208, tweede lid. Hierbij zoude, naar de Raad meent; tevens 

kunnen bepaald worden, dat de gl'Ïffier te gelijker tijd aankondiging 
doet van den dag, waarop het verhoor in art. 209 [2161 bedoeld zal 
plaats hebben. Alleen als dit wordt voorgeschreven, kunnen de schuld-
eischers die niet opgeroepen zijn, gebruik maken van de hun in het 
tweede lid van art. 209 toegekende hevoegdheid. Dat de griffier dienten-
gevolge met zijne aankondiging zal moeten wachten totdat de rechtbank 
de oproeping der schuldeischers bevolen hebbe, levert geen bezwaar op. 
Dit laatste toch moet naar luid van art. 209 dadelijk geschieden. 

In plaats van »een of meer van 
de voornaamste plaatselijke dagbla-
den", zoude kunnen worden gele-
zen: »een of meer plaatselijke dag-
bladen door de rechtbank aan te 
wijzen". 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 208, al. 2. Aan de beide 

door den Raad van State gemaakte 
opmerkingen is voldaan. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Al·t. 208. Eerste lid. Men vroeg, of de hierbedoelde inzage niet kos-

teloos behoort te zijn. Ook waren er leden, die in het artikel wenschen 
opgenomen te zien, dat staat en balans aan de bekende crediteuren 
moelen worden gezonden, ter voldoening aan welk voorschrift de schul-

de noodige afschriften aan den griffier zou hebben te overhan-
digen. Anderen echter bestreden dit denkbeeld; zij wezen er op, hoe 

tot 0pol!thoud zou kunnen leiden, terwijl bovendien menig crediteur 
gaarne op deze wijze openbaar gemaakt zou zien , dat hij als schuld-

eiseher bij een verzoek tot surséance betrokl;en i'S . 

Tweede lid_ »Plaatselijke dagbladen". Men leze: »nieuwsbladen", even-
als in art. 14 l14" 

enkelen werd aangedrongen op voorloopigen vrijdom van zegel-, 
reglstratie- en griffiekosten en kostelooze plaatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Eerste lid. Er bestaat geen bezwaar tegen »kostelooze inzage". 
Toezending van den staat aan de bekende crediteuren ware eene 
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niet aanbevelenswaardige vermeerdering van formaliteiten, oponthoud 
en kosten. 

Tweede lid. llPlaatselijke dagbladen" is ver vangen door llnieuws-
bladen". 

Het wordt niet ingezien, dat er voldoende aanleiding bestaat tot 
het verleenen van vrijdom der bedoelde kosten. 

G. O. art. 208 = art. 215 der wet. 

Artikel 216. 
De rechtbank beveelt dadelijk, dat de in Nederland wonende 

schuldeischers , de schuldenaar , tegen een door haar 
op korten termijn bepaalden dag, door den griffier , bij brieven, 
worden opgeroepen, ten einde op het verzoeksch rift te worden 
gehoord. Behalve den dag worden uur en plaats der bijeenkomst 
daarbij vermeld. 

Ieder schuldeischer is bevoegd om, zelfs zonder opgeroepen 
te zijn, op te komen. 

O. R. O. Art. 209 (220). De rechtbank beveelt dadelijk, dat de in 
Nederland wonende schuldeischers, benevens de schu ldenaar , te· 
gen een en door haar op korten termijn bepaalden dag, door den 
griffier, bij brieven, worden opgeroepen, ten einde op het verzoek-
schrift te worden gehoord . 

l eder schu ldeischer is bevoegd om, zelfs zonder opgeroepen te 
zijn , op te komen. 

Memorie van Toelichting_ 
L Zie op art. 214.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 209. Eerste lid. llln Nederland wonende". Art. 903, 4°. Wetboek 

van Koophandel is te gelijker tijd meer en minder uitgebreid, dan de 
door de Regeering voorgestelde bepaling. Men had echter tegen deze 
laatste geen bezwaar, mits slechts niet twiJfelachtig was, da t ieder sch u ld-
eischer, de vreemdeling daaronder begrepen, nevoegd is, ooi, zonder 
opgeroepen te zij n, op te komen. 

llOp korten termijn bepàalden dag". Mp.n zou het wenschelijk adJl en , 
dat uur en plaats ook hier vermeld werden. Art. 108 L 1081 , 2'. spreekt 
van lldag , uur en plaats"; art. 211 L 218] , t weede lid van lrdag en uur". 

Het tweede lid van dit artikel stelt boven eIken twijfel , dat ieder 
schu ldeischer, dus onverschillig, waar hij woont en tot welke natio-
naliteit hij behoort, bevoegrl is op te komen. Dit volgt trouwens ook 
uit het eerste lid van art. 2'10 L 217]. 

Op korten tm'mijn bepaalden dag. Naar aanleiding der gemaakt.e 
opmerking wordt aan het eerste lid toegevoegd: llBehalve den dag 
worden uur en plaats der bijeenkomst daarbij vermeld" . 

G. O. art. 209 = art. 216 der wet. 
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Artikel 217. 
Ten bepaalden dage worden de in persoon of bij schriftelijk 

gemachtigde opgekomen schuldeischers door de rechtbank in 
raadkamer gehoord, en kan diJn schuldenaar voorloopige sursé-
ance verleend worden, tenzij meer dan één derde der versche-
nen schuldeischers, of houders van meer dan één vierde van 
het bedrag der ter vergadering vertegenwoordigde niet in artikel 
233, nOS. 1-6 genoemde schuldvorderingen, zich daartegen ver-
klaren. 

Over de toelating tot de stemming beslist, bij verschil, de 
rechtbank. 

Voorloopige surséance zal nimmer verleend kunnen worden, 
indien blijkt dat de schuldenaar te kwader trouw is. 

Indien de rechtbank het verzoek afwijst, kan zij bij dezelfde 
beschikking den schuldenaar in staat van faillissement verklaren. 

Indien eene aanvrage tot faillietverklaring en een verzoek tot 
surséance gelijktijdig aanhangig zijn, komt eerst het laatste in 
behandeling. 

De beschikking op het verzoek wordt uitgesproken ter open-
bare terechtzitting. 

O. R. O. Art. 210 (221). Ten bepaalden dage worden de in persoon 
of bij schrifteliJk gevolmachtigde opgekomen schuldeischers door 
de rechtbank in raadkamer gehoord, en kan den schuldenaar 
voorloopige surséance vedeend worden, tenzij meer dan één derde 
der verschenen schu ldeischers, of houders van meer dan één 
vierde van het bedrag der ter verlladering vertegenwoordigde niet 
in artikel 226 nos. 1-6 genoemde schuldvorderingen, zich daar-
tegen verklaren. 

Over de toelating tot de stemming beslist, bij verschil , de 
rechtbank. 

Voorloopige surséance zal nimmer verleend kunnen worden , 
indien blijkt dat de schuldenaar te kwader trouw is. 

Indien de rechtbank het verzoek afwijst, kan zij bij dezelfde 
beschikking den schuldenaar in staat van faillissement verklaren. 

Bij gelijktijdige aanvrage tot faillietverklaring en verzoek tot 
surséance komt eerst het laatste in behandeling. Hetzelfde I,an 
geschieden indien op eene vroegere aanvrage tot faillietverklaring 
tijdens de indiening van het verzoek tot surséance nog niet is 
beschikt. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 210. Het artikel bevat de toepassing op de voorloopige surséance 

van het zooeven ontwikkelde stelsel, volgens hetwelk de surséance eene 
regeling is onder sanctie en contröle van den rechter tusschen schuld-
eischeI'S en schuldenaar te treffen. Het ligt VOOI' de hand daarbij de 
bepalIngen omtrent het akkoord bij faillissement tot voorbeeld te nemen. 
Zoo zal ook de voorloopige surséance alleen verleend kunnen worden 
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als 2/3 der verschenen schuldeischers houders van 3/. der ter vergadering 
vel'legenwoordigde er voor rechter blijft ech-
ter ook dan nog vrij om bet verzoek al te WIJzen; hIJ zal zelfs het ver-
zoek moeten weigeren als hem blijkt dat deschuldenaar te kwad er trouw is. 

»meer dan één derde der verschenen schuld eischers , of houders van 
meer dan één vierde van het bedrag der ter vergadering vertegenwoor-
digde .... schuldvorderingen". Daar geene verificatie voorafgaat, kan 
en maO' alleen rekening worden met verschenen schuldeischers. 
Niet-v:rschijnende schuldeischers staan gelijk met onbekende schuldei-

daar bij hunn e afwezigheid omtrent hunn e rechtpn niet kan 
worden beslist. Bovendien zou het ook veel ie ver gaan, waar het een 
voorloopige surséance geldt, de afwezigen als tegenstemmers te be-
schouwen. 

»Niet in artikel 226 nOB. 1-6 genoemde schuldvorderingen". Ten aan-
zien van deze vorderingen werkt de surséance niet; de houders daarvan 
hebben bij dien maat regel dus niet het minste belang. 

»O ver de toelating .. . de rechtbank". Niet ook over het vorderings-
recht ; de vraag of hij die beweert schuldeischer te zijn, dit al dan niet 
is, wordt door deze beslissing in het minst niet gepraejudicieerd . 

»Hetzelfde kan geschieden" enz W as het verzoek tot faillietverklaring 
reeds eenige dagen vóór het verzoek om surséance ingediend, dan blijve 
het aan den rechter ter beslissing overgelaten , of el' termen zijn ook in 
dit ge val de behandeling van het verzoek tot surséance van betaling te 
laten voorgaan. 

Advies van den Raad van State. I 
Art. 210. Waar het de verleening . 

van voorloopige surséance geldt, is 
het, naar het gevoelen van den Raad, 
beter, de beslissing gehed aan den 
rechter over te laten. Het ontwerp 
wijkt in dit opzicht af van de be-
staande regeling (art. 905 van het 
Wetboek van Koophand el) , zonder 
dat daartoe overwegende redenen 
schijnen te bestaan. Voldoend e is 
het, naar den Raad voorkomt, dat 
de schuldeischers worden gehoord. 
Aan personen , van wie lIiet op 
overtuigende wijze gebleken is - im-
mers daartoe ware een voorafgaand 
nauwkeurig onderzoek der schuld-
vorderingen noodig - dat zij de 
hoedanigheid van schuldeischers 
bezitten, het lot in handen te stel-
len van hem die uitstel van beta-
ling verzoekt, schijnt bovendien 
minder raadzaam. Een enkele hun-
ner zoude het in zijne macht kun-
nen hebben, de toewijzing van des 
schuldenaars verzoek onmogelijk te 
maken, ook al acht de rechtbank 
het wenschelijk dat er voorloopig 
uitstel van betaling wor Ie verleend. 
Voldoende is het, den schuldeischers 
in een volgend stadium, nadat de 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 

Art. 210, al. 1. Het voorstel om 
ook het verleen en van voorloopige 
surséance afhankelijk te stellen 
van de toestemming van de groote 
meerderheid der schuldeischers, 
wordt door den Raad van State 
bestreden. Met het oog daarop ver-
oorlooft de ondergeteekende zich 
te verwijzen naar de in de Memorie 
van Toelichting opgenomen Alge-
meene beschouwingen betreffende 
Titel II I zie hiervoor bI. 335 vlg.l , 
waarin de gronden worden ont-
wikkeld, waarop aan de schuld-
eischers in vloed behoort te worden 
toegekend up de verleen ing van de 
surséance . Die gro nden wordelI in 
's Raads ad vies niet bestreden. Toch 
geldt het daar gezegde voor de 
voorloopige surséance in gelijke 
mate als voor de definitieve sursé-
ance. Het door den Raad aange-
voerde bezwaar, dat schuldeischers 
moeten beslissen, wier vorderingen 
niet nauwkeurig onderzocht zijn, 
zou, moest het tot verwerping van 
het gedane voorstel leiden, a for-
tiori moeten leiden tot het ontzeg-

I gen van een beslissenden invloed 
aan de crediteuren, waar het het 
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toestand des boedels tot meerdere 
klaarheid gekomen is en de door 
den schuldenaar overgelegde staten 
zijn geverifieerd, op het al of niet 
verleenen der definitieve surséance 
een beslissenden invloed toe te ken-
nen, gelijk art. 218 van het ont-
werp doet. 

Om deze reden komt het den 
Raad voor, dat van het eerste lid 
van art. 210 het tweede gedeelte: 
))tenzij ... verklaren", moet wor-
den weggelaten, en dat ook het 
tweede lid van dat artikel dient te 
vervallen. 

De laatste woorden van het derde 
lid zijn, naar den Raad toeschij nt, 
wel wat te onhepaald. In plaats 
van: ))indien blijkt, dat de schul-
denaar te kwader trouw is", kon 
gelezen worden - in navolging van 
art. 913, laatste zinsnede van het 
Wetboek van Koophandel - )) in-
dien in de handelingen van den 
verzoeker sporen van kwade trouw 
zijn ontdekt geworden". 

Met de bepaling in het vierde 
lid verval, I< an de Raad zich niet 
vereenigen. Waarom niet1iever aan 
den rechter enkel de bevoegdheid 
gegeven den schuldenaar in slaat 
van faillissement te verklaren? Dat 
de rechter daartoe verplicht wordt, 
is eene afwijking van art. 906 van 
het Wetboek van Koophandel, welke 
niet in overeenstemming is met 
het stelsel van het ontwerp, vol-
gens hetwelk de schuldenaar, die 
opgehouden heeft te betalen, wel 
het recht maar niet de verlllichting 
heeft faillietverklaring aan te vra-
gen; anders dan in het . Wetboek 
van Koophandel, naast welks art. 
765 eene bepaling a ls de hier ge-
wraakte beter op hare plaats zoude 
geweest zijn dan in het ontwerp. 
D.ezelfde reden, waarom bij intrek-
kmg der surséance, de toe-
lichting van art ' 229 L2361 , de 
faillietverklaring niet imperatief is 
voorgeschreven, behoort er ook toe 
te leiden, de rechtbank te laten 
beslissen, of den schuldenaar, wien 
voorloopige surséance geweigerd 
wordt, in staat van faillissement 
dient verklaard te worden. Ook dit 

Il. 

verleenen van de definitiel'e sursé-
ance, derhalve eene gewichtigere 
handeling, betreft Immers ook 
daaraan gaat geene verificatie vooraf. 
Toch verklaart de Raad in dit op-
zicht zich te vereenigen . met de 
voordracht. De opmerking van den 
Raad dat één schuldeischer het 
in zijne macht kan hebben de toe-
wijzing van het verzoek om voor-
loopige surséance te beletten is juist, 
wanneer er slechts twee schuldei-
schers verschijnen of wanneer de 
bedoelde schu ldeischel' eene vorde-
rmg bezit, die grooter dan één 
vierde van het bedrag der vorde-
ringen van alle verschenen credi-
teuren. Zoodanig geval zal 
feld slechts hoogst zelden voorkomen. 
Maar komt het voor, dan schijnt 
weigering van de surséance alleszins 
gerechtvaardigd, daar de surséance, 
waardoor de schuldeischers hun 
recht van dadelijk vorderen en van 
executie verliezen, een maatregel 

die diep ingrijpt in de 
rechten der schuldeischers, niet be-
hoort te worden verleend als van 
de twee verschenen schuldeischers 
één of van het vertegenwoordigde 
bedrag meer dan '/4 er zich tegen 
verzet. Trouwens ook van deze op-
merking geldt , dat bij de beslissing 
betreffende de definitieve surséance 
zich hetzelfde geval kan voordoen. 

Alinea 3. Het komt den onder-
geteekende voor dat de uitdrukking, 
opgenomen in de door den Raad 
van State voorgestelde redactie ))SPO-
ren van kwade trouw", Of een zoo 
vaag begrip is, dat opneming daar-
van in eene wet geene aanbeyeling 
verdient, Of feitelijk hetzelfde be-
teekent als ))kwade trouw". Immers, 
wil men er iets positiefs mede aan-
duiden, dan kan dit alleen zijn, dat 
er feiten, hoe onbeduidend dan ook, 
moeten vaststaan waaruit kwade 
trouw blijkt. Aan behoud van de 
voorgestelde bepaling schijnt del'-
hal ve de voorkeur gegeven te moe-
ten worden. 

Alinea 4 en 5. De bedenking 
van den Raad van State schijnt 

23 
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punt kan :veilig aan den rechtr.r 
overgelaten worden. 

Wordt aan deze opmerking van 
den Raad gehoor gegeven, dan zal 
in het laatste lid alleen moeten 
vervangea worden door eerst. 

juist. De beide alinea's zijn dien-
overeenkomstig gewijzigd. 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
A?·t. 210. Eej'ste lid. De voorloopige raadpleging van de schuldeischers 

werd door sommigen van weinig beteekenis geacht. De rechtbank zou 
huns inziens even goed zelve omtrent de. al of niet goedkeuring van het 
verzoek kunnen beslissen. Zijn staat en balans eenigszins bevredigend, 
de schuldeischers zullen een nader onderzoek in elk geval wenschelijk 
oordeel en en hunne beslissing tot de tweede vergadering opschorten. 

»In raadkamer". Deze woorden kwamen in het ontwerp der Staats-
commissie niet voor. Men vroeg, met welke bedoeling zij door de Re-
geering zijn opgenomen. 

In den vijfden regel zal, zooals uit de Memorie van Toelichting blijkt, 
in plaats van »of" behooren te worden gelezen »tevens". 

Het hier vermelde vereischte scheen overigens onnoodig, vooral omdat 
het betreft de vel'schenen schu ldeischers. Men zou er dan ook de voor-
keur aan geven, te lezen: »)fIa verhoor der verschenen schuldeischers". 
Door anderen werd daarentegen de bepaling toegejuicht. Het verhoor 
heeft zeer weinig waarde; de · aanwezige crediteuren moeten op eene 
lijst worden gebracht en van de dool' hen uitgebrachte stem moet aan-
teekening worden gehouden. 

De voorloopige raadpleging van de schuldeischers mag niet worden 
gemist. kan van veel nut zijn . Zij zal bijv. aan de schuldeischers 
gelegenheid geven, indien de schuldenaar hun vertrouwen niet bezit, 
de surséance dadelijk van de hand te doen wijzen. De door de schuld-
eischers te verschaffen inlichtingell zullen bovendien der rechtbank 
tot voorlichting kunnen strekken, ter beoordeeling van de juisilieid 
der door den schuldenaar tot staving van zijn verzoek gevoerde be-
weringen. In elk geval is het wenschelijk , dat van de instemming 
van de groote meerderheid der schuld eischers blijl,e, gelijk ook werd 
betoogd in het rapport aan de Koningin-Weduwe, Regentes, ad art. 
210, alin. 1. 

In madkamer. De raadpleging del' schuldeischers op de openbare 
terechtzitting zou zeer onraadzaam zijn. Het betreft hier ten deele 
vertrouwelijke mededeelingen ; dat kan althans het geval zijn. In 
ieder geval moet aan de crediteuren gelegenheid worden gegeven, 
zich meer vrij te uiten, dan zij in het openbaar zouden wenschen 
te doen. 

In den vijfden regel moet het woord »of" behouden blijven, geheel 
in overeenstemming met de Memorie van Toelichting. Volgens deze 
toch wordt voor het toestaan der surséance gevorderd, dat »'/3 der 
verschenen schuldeischers, houders van 3/. der ter vergadering ver-
tegenwoordigde schuldvorderingen, el' voor zijn". 

Deze meerderheid is niet aanwezig 1°. als meer dan 'Is del' ver-
schenen schuldeischers tegenstemmen, maar ook 2°. als houders van 
meer dan 1/. der schuldvorderingen tegenstemmen. 

Stemming is gewenscht, omdat daardoor alle aanwezigen er toe 
geleid worden, hunne meening duidelijk uit te sprellen. 

Het vereischte van eene bepaalde meerderheid steunt op de juiste 
oyerweging, dat ook de voorloopige surséance niet moet verleend 
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worden, wanneer niet eene groote meerderheid zich daarvoor ver-
klaart. 

Derde lid. Het ontwerp der Staatscommissie bepaalde, dat voorloopige 
surséance ook niet verleen cl zou kunnen worden, wanneer de schulden 
de baten des boedels overtreffen. Waarom, vroeg men, zijn deze woorden 
hier vervallen 'I 

»Te kwader trouw." Waarin 'lOok, wanneer hij bij voorbeeld te l,wa-
cler trouw het bedrag van ééne vordering bestrijdt '! 

De bepaling, dat de surséance niet verleend kan worden, als de 
schulden de baten des boedels overtreffen, is weggelaten, ' omdat zij 
niet vereenigbaar is met den eisch, in art. 206 [2131 voor het ver-
leenen der surséance gesteld, en omdat een allesûns vertroll wbare 
raming alsdan ook veelal onmogelijk zijn zou. Er zijn ook dikwerf 
goederen, die kostbaar en voor eene bepaalde ondernen;ing onmisbaar 
zijn, maar wier waarde toch vooraf niet met eenige waarschijnlijkheid 
is te bepalen, daar niet zelden eene gedwongen realisatie daarvan Of 
niet doenlijk blijkt, Of zeer magere resultaten oplevert. Men denke ook 
aan concessies; aan bestaande relaties; aan eene jeugdige onderne-
ming, die bijv. inpoldering of de exploitatie van eene uitvinding zich 
ten doel stelt. Het is denkbaar, dat daarbij het. vooruitzicht bestaat, 
dat binnen één jaar de uitkomsten van dien aard zullen zijn, dat de 
onderneming alsdan aan al hare verplichtingen zal kunnen voldoen, 
ook al mochten op het tijdstip van de aanvrage om surséance de 
schulden de baten, door eene gedwongen realisatie te 
overtreffen. Een absoluut verbod om in zoodanig geval oe surséance 
te mogen verleen en ware in strijd met het belang der zaak en met 
het door de surséance beoogde doel (zie Memorie van Toelichting, 
bI. 105 [hiervoor bI. 336 vlg.]). 

))Te kwader trouw" Het is eene quaestio facti, die in ieder geval 
in algemeenen zin zal moeten worden uitgemaakt. Hel opzettelijk 
niet-opgeven van schulden of het verdichten v.an baten kan bijv. de 
kwade trouw aanwijzen, maar dit moet aan de beoordeeling van den 
rechter worden overgelafen. 

Vierde lid. Het ontwerp der Staatscommissie was hier imperatief, 
hetgeen door sommigen wenschelijk werd geacht. Zij vroegen dan ook, 
waarom de Regeeririg, zonder motiveering, van dat beginsel is afgewe-
ken. Anderen evenwel konde .1 zich met een imperatief voorschrift · niet 
vereenigen. Maar ook zelfs deze facultatieve bepaling kwam velen te 
streng voor. Immers, wordt de voorloopige surséance niet verleend, dan 
kan oe schuldenaar wellicht aan het opsporen van nieuwe hulpbronnen 
de voorkeur geven boven faillissement, dat hem niet in dit geval moet 
kunnen worden opgedrongen. Deze bepaling, zoo werd gezegd, zou af-
schrikwekkend wel'ken op het aanvragen der surséance. Wel zou het 

l<llnnen verdienen, het vierde lid imperatief te stellen ,mits 
met het aerde vereenigd, zoodat het alléén sloeg op het geval, dat de 
schuldenaar bleek te kwader trouw te zijn. 

Zij, die aan het stelsel der Staatscommissie de voorkeur gaven, wezen 
er nog op, dat, zoolang het verzoek bij het gerechtshof of den Hoogen 
Raad ha r. gende is, geene faillietverklaring kan worden aangevraagd. 
Hiervan kan door een kwaadwillig schuldenaar gebruik worden gemaakt, 
om de aanvraag tot faillietverklaring te vertragen en inmiddels den boe-
del te verduisteren. Het ontwerp der Staatscommissie, volgens hetwelk 
bij afwijzin g van het tot surséance onmiddellijk faillietverklaring 
moet volgen, waak te hIertegen. 
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No.g vroeg men, waarom in dit artikel niet is opgenomen, dat het 
vonms der rechtbank in het openbaar wordt uitgesproken, zooals in het 
tweede lid van art. 4 L 4] ten opzichte van het vonnis van faillietverkla-
ring is bepaald. Men moge eene soortgelijke bepaling niet wenschelijk 
achten, toch behoort het ontwerp dienaangaande geene uiteenloopende 
bepalingen te bevatten. 

In het ontwerp is een juiste middenweg gekozen tusschen een im-
peratief voorschrift tot faillietverklaring en het onthouden der be-
voegdheid t.ot faillietverklaring aan den rechter. 

Een imperatief voorschrift zou niet alleen afschrikkend werken op 
het aanvragen der surséance, maar ook in strijd zijn met art. 1 van 
hel ontwerp. De mogelij kheid bestaat toch, dat er, naar 's rechters 
oordeel, geen vooruitzicht is, dat de schuldenaar na verloop van 
eenigen tijd aan zijne verplichtingen zal kunnen voldoen, zonder dat 
daarom reeds van ophouden te betalen blijkt. Ook art. 907, alin. 2 
Wetboek van Koophandel bevat in dit opzicht een facultatief voor-
schrift. Daarvan af te wijken ware te minder gerechtvaardigd, omdat 
de verplichting, den koopman bij art. 7li5 van dat wetboek opgelegd 
om in het daar bedoelde geval zich failliet. te geven, in dit wetsont-
werp niet is overgenomen. Bovendien, voor een imperatief voorschrift 
kan hier niet meer grond bestaan, dan in het geval, bedoeld bij art. 
228 12351 vierde lid. Toch is ook daar de faillietverklaring facultatief 
gesteld, zonder dat in het Verslag daartegen eenige bedenking is 
aangevoerd. 

Dat de thans voorgestelde facultatieve bepaling afschrikwekkend zou 
werken, is niet zeer aannemelijk. Maakt de rechter van de hem toe-
gekende bevoegdheid tot faillietverklaring gebruik, dan zal dit zijn, 
omdat hem reeds bleek van het ophouden te betalen. Maar in dat 
geval zal een verzoek tot faillietverklaring, indien het niet reeds is 
ingediend, toch wel dadelijk volgen. Dat de schuldellaar in een bij-
zonder geval aan het opsporen van nieuwe hulpbronnen de voorkeur 
zou hebben gegeven, is mogelijk, maar, indien dat geval zich eens 
voordoet en de staat des boedels nog van dien aard is, dat in rede-
lijkheid tijd en mogelijkheid voor die opsporing bestaan, dan zal de 
rechter van de hem verleende bevoegdheid ook geen gebruik maken. 
Hij kan, maar hij zal het d us ook niet doen, indien daarvoor geene 
overwegende redenen bestaan, nog minder, indien er redenen zijn, 
die er tegen pleiten. Waar geen vooruitzicht bestaat, dat de schul-
denaar na verloop van eenigen tijd aan zijne verplichtingen zal kun-
nen voldoen en bovendien blij kt, dat hij reeds heeft opgehouden te 
betalen, daar zal het alleszins rechtmatig belang der schuldeischers 
vorderen, dat de faillissementstoestand zoo spoedig mogelijk intrede. 

Het bezwaar, dat hangende het hooger beroep geene faillietverkla-
ring kan worden »aangevraagd" (eigen lij k: uitgesproken), kan zich 
alleen voordoen, wanneer de rechtbank geene termen heelt gevonden 
om de voorloopige surséance te verleenen en evenmin om het faillis-
sement uit te spreken en dan . nog slechts gedurende het korte tijds-
vèrloop, dat het verzoek bij het gerechtshof hangende is (vgl. hierover 
het antwoord bij art. 211 L 218, hierna bI. 360 vlg.]). Naar aanleiding van 
die exceptioneele g.evallen oe faillietverklaring steeds verplichtend te 
stellen kan, uithoofde van de hierboven vermelde bezwaren) toch 
niet aanbevelenswaardig geacht worden. 

Aan het artikel is een nieuw zesde lid t.oegevoegd, luidende: 
»De . beschikking op het verzoek wordt uitgesproken ter openbare 

terechtzitting" . 
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lid. »Kan )s. tweede zin niet eene 
afwi.llnng van de eerste I aanvrage kan p;eeneandere be-
teekenis hebben, dan dat terzelfder tIJd twee aanvragen bij de rec.htbank 
hangende zijn. De verzoeken behoeven niet juist op denzelfden tijd te 
worden ingediend; dit wel a l.thans hoogst zelden, voorkomen. 
Toch neemt de Memorie van Toelichting ten onrechte daarin een ver-
schil aan. 

Naar aanleiding vall de gerezen bedenking wordt het vijfde lid 
met weglating der tweede zinsnede, gelezen: ' 

»Indien eene aanvrage tot faillietverklaring en een verzoek lot sur-
séance gelijktijdig aanhangig z,jn, komt eerst het laatsle in behan-
deling." 

G. O. art. 210 = art. 217 der wet, behalve dat in plaats van »ge-
machtigde" werd gelezen »gevolmachtigde", welke wijziging in 
overleg met de Regeering werd aangebracht op voorstel der Com-
missie van Voorbereiding van 27 April 1893. 

Artikel 218. 
Gedurende acht dagen na den dag der uitspraak heeft, in 

geval van afwijzing van het verzoek, de schuldenaar, of inge-
val de voorloopige surséance verleend is, ieder schuldeischer, 
die zich tegen het verleenen daarvan verklaard heeft, recht van 
hooger beroep. 

Het hooger beroep wordt ingesteld bij een verzoekschrift, door 
den verzoeker en zijnen procureur onderteekend , in te dienen 
ter griffie van het gerechtshof, dat van de zaak kennis moet 
nemen. De voorzitter bepaalt terstond dag en uur voor de be-
handeling. 

Indien het hooger beroep door een schuldeischer is ingesteld, 
geeft deze uiterlijk op den vierden dag volgende op dien, waarop 
hij zijn verzoek heeft gedaan, aan den procureur, die het ver-
zoek tot surséance heeft ingediend, bij deurwaarders-exploot 
kennis van het hooger beroep en van den tijd voor de behan-
deling bepaald. Deze kennisgeving geldt voor oproeping van den 
schuldenaar. 

De griffier van het gerechtshof doet van het hooger beroep 
en van den tijd, voor de behandeling bepaald, aankondiging 
in de nieuwsbladen waarin het verzoek tot surséance volgens 
artikel 215 is aangekondigd. Tevens geeft hij van het ingestelde 
hooger beroep aan den griffier der rechtbank kennis, neemt van 
dezen de in artikel 214 bedoelde stukken over en legt die op 
zijne griffie voor een ieder ter kostelooze inzage. 
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Artikel 219. 
Bij de behandeling van het hooger beroep wordt het verzoek 

niet opnieuw in stemming gebracht, maar ieder schuldeiscber 
is bevoegd in persoon of bij schriftelijk gemachtigde aan de 
bestrijding of verdediging van de uitspraak, waartegen het be-
roep gericht is, deel te nemen. 

De behandeling heeft plaats in raadkamer; het arrest wordt 
uitgesproken ter openbare terechtzitting. 

Tegen het arrest, in hóoger beroep gewezen, staat geen beroep 
in cassatie open. 

O. R. O. Art. 211 (222). Gedurende drie dagen na den dag der uit-
spraak heeft, ingeval van afwijzing van het verzoel( " de schulde-
naar, of in geval de voorloopige surséance verleend is, ieder 
schuldeischer, die zich tegen het verleenen daarvan verldaard 
heeft, recht van hooger beroep. 

Het hooger beroep wordt ingesteld b\i een verzoekschrift, in te 
dienen ter griffie van het gerechtshof, dat van de zaak kennis 
moet nemen. De schuldenaar voegt bij zijn verzoek de stukken 
bedoeld in artikel 207. De voorzitter bepaalt terstond dag en uur 
voor de behandeling. 

Indien het hooger beroep dOOi' een schuldeischel' is ingesteld, 
geeft deze uiterl\ik op den dag volgende op dien waarop hij zijn 
verzoek heeft gedaan, aan den procureur., die het verzoek tot 
surséance heeft ingediend, bij deurwaarders-exploit kennis van het 
hooger beroep en van den tijd voor oe behandeling bepaald. Deze 
kennisgeving geldt voor oproeping van den schuldenaar. 

De griffier van het gerechtshof doet van hel hooger beroep en 
van den tijd, voor de behandeling bepaald, aankondiging in de 
dagbladen. waarin het verzoek tot surséance volgens art. 208 is 
aangekondigd. Tevens geeft hij, in het geval dat de rechtbank de 
voorloopige surséance heeft toegestaan, van het ingestelde hooger 
beroep aan den griffier der rechtbaf'k kennis, neemt van dezen 
de in artikel 207 bedoelde stukken over en legt die op zijne griffie 
voor een ieder ter inzage. 

Bij de behandeling van het hooger beroep wordt het verzoek 
niet opnieuw in stemming gebracht, maar ieder schuldeischel' is 
bevoegd in persoon of bij schriftelijk gemachtigde aan de bestrij-
ding of verdediging van de uitspraak, waartegen het beroep ge-
richt is , deel te nemen. 

De behandeling heeft plaats in raadkamer. 

Art. 212 (223). Van het arrest in hooger beroep gewezen kan 
de . in het ongelijk gestelde partij gedurende acht dagen na den 
dag der uitspraak in cassatie komen. 

De aanleg en behandeling geschieden op de wijze in het vorige 
artikel voor het hooger beroep bepaald. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 211, 212. In afwijking van artikel 905 laatste lid Wetboek van 

Koophandel is de weigering of verleening der voorloopige surséance 
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gewichtig genoeg geacht om tegen de desbetreffende beschikking van de 
rechtbank hooger beroep en eventueel cassatie toe te laten. Wat den 
vorm van het hoogèr beroep en het beroep in cassatie betreft, voor zoo-
ver de aa!d der zaak dit is het bepaalde omtrent. hooger beroep 
en cassalIe tegen de besclllklnng op een verzoek lot faIllietverklaring 
gevolgd. Hierb,j valt op te merken dat in elk geval voor hooger beroep 
een term ij n van slechts drie dagen is voorgeschreven, omdal de recht-
bank zoowel faillietverklaring als surséance kan hebben uitgesproken, 
en het van het grootste belang is dat er omtrent het voortduren van 
den toestand van faillissemenl of surséance niet langer onzekerheid besta 
dan onvermijdelijk is. Het hooge I' heroep richt zich tegen de uitspraak 
des rechters, niet tegen de stemming der schuld eischers. Eene herhaling 
der stemming voor den hoogeren rechter komt daarom niet te pas; z,j 
zou trouwens ten gevolge hebben dat het appèl ontaardde in een appèl 
bij de schuldeischers, dubbel verwerpelijk, omdat er niet de min<;te 
zekerheid zou beslaan, dat bij het Bof dezelfde schuldeischers zouden 
opkomen, die bij de rechtbank waren verschenen. 

Advies van den Raad van State. 
A"t. 211, tweede lid. Overlegging van de stukken bedoeld in art. 207 

kan bij het instellen van he roep alleen dan geschieden, als de schulde-
naar, wien de voorloopige surséance geweigerd is, in beroep komt. 
pelleert een der schuldeischers, dan zullen de slukken door den griffier 
van het gerechtshof van den griffier der rechtbank moelen worden 
overgenomen, gelijk in het vierde lid is bepaald. In verband met laatst-
bedoelde bepaling, luidt die van het tweede lid te algemeen. Zij zoude 
aldus kunnen worden gelezen: »Bet hooger beroep wordt ingesteld bij 
eene eenvoudige verklaring ter griffie van het gerechtshof, dat van de 
zaak kennis moet nemen, waarbij - in het geval dat de rechtbank de 
voorloopige surséance heeft gewei -
gerd - de stukk en bedoeld in art. 
207 moeten word en De 
Voorzitter" enz. 

Vijfde lid. Bijaldien aan rle op-
merking, boven bij art. 210 L zie bI. 
352 vlg.l gemaakt, gevolg gegeven 
worM en aan de schuldeischers de 
macht niet verleend wordlom de 
inwilliging van het verzoek tot voor-
loopige surséance te beletten, zal 
deze bepaling aldus moeten gelezen 
worden: » Bij de bebandeling van 
het hooger herDep is ierler schuld-
eischeI' bevoegd in persoon of bij 
schriftelijk gemachtigrle aan de 
best.rijding of verdf'diging van de 
uitspraak. waartegen het beroep 
gericht is, deel t.e nemen". 

Hoe de behandeling van het be-
roep zal plaats hebben, ter open-
bare terechtzitting of in raadkamer, 
wordt niet gezegd. De Raad van 
State vermoedt, dat het laatste in 
de bedoeling ligt. 

Rapport aan de 
A"t. 211, al. 2 en 3. Deze bepa-

li ngen hebben ouk ter tegemoetko-
ming aan de bedenkingen van den 
Raad van Slate, eenige wijzigingen 
ondergaan. De procedure is thans 
in overeenstemming gebracht met 
die voorgeschreven bij de failliet-
verklanng en bij de homologatie 
van een akkoord. 

Alinea 5. Vermits aan de opmer-
king den Raarl van State, hij 
art. 210 gemaakt, geen gevolg ge-
geven is, vervalt ook de hiel' voor-
gestelde 

De vraag of de behandeling van 
hel beroep zal plaats hebben ter 
openbare terechtzitting of in raad-
kamer beantwoordt de ondergetee-
kende met den Raad van State, in 
laatstgemelden zin. Alle twijfel 
wordt afgesneden door de aan het 
artikel voorgestelde toevoeging van 
eene nieuwe slotbepaling. 
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Art. 212. Ten aanzien van dit 
artikel veroorlooft de Raad zich te 
verwijzen naar hetgeen bij de 
arH. 10 en 156 [12 en 1561 heeft 
opgemerkt. 

Art. 212. Ten aanzien van dit 
artikel veroorlooft de ondergetee-
kende zich te verwijzen naar het. 
geen bij de artt. 10 en 156 L 12 en 
1561 is opgemerkt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 211. Eerste lid. Den schuldenaar is recht van hooger beroep 

toegekend. Volgens art. 213 1220], eerste lid, wordt de uitspraak der 
rechtbank, niettegenstaande het hooger beroep, bij voorraad ten uitvoer 
gelegd. Dit voorschrift nu heeft in het stelsel der Staatscommissie, die 
bij afwijzing van het verzoek tot surséance faillissement laat volgen, iets 
te beteekenen , maar hoe zal het gaan na de daaromtrent in het voor-
gaand artikel gebrachte wijziging 'I De schuldenaar is vrij om te hande-
len; hij zal niet failliet verklaard kunnen worden, nu de rechtbank zulks 
niet blj hare afwijzende beschikking heeft gedaan. Hoe onaangenaam, 
zoo werd opgemerkt, wordt nu de positie der schuldeischers, die een-
voudig moeten afwachten en geen rechtsmiddel bezitten, om den schu l-
denaar te vervolgen. 

Nog vroeg men, waarom wel aan de schuldeischers, die tegen hebben 
gestemd, doch niet aan hen, die niet tegenwoordig zijn geweest, het 
recht op hooger beroep wordt geschonken. Men zag de reden van een 
dusdanig onderscheid niet in. 

Tweede lid. »Bij een verzoekschrift" enz. Men leze, in overeenstem-
ming met het bepaalde bij art. 207 [214] en het derde lid van dit ar-
tikel, »bij procureur". 

»Gerechtshof'. Reeds bij art. 8 [8] werd er op gewezen, dat in het 
ontwerp nu eens van »gerechtshof", dan weder van »rechtscollege" wordt 
gesproken, hetgeen men afkeurde. 

Vijfde lid. »Bij schriftelijk gemachtigde". Het schijnt dus, dat de 
schuldeischers zich niet van een procureur moeten voorzien. Waarop 
berust dit onderscheid 'I 

Ook hier werd op,gemerkt, dat in andere artikelen van het ontwerp 
van »gevolmachtigde' wordt gesproken, hier daarentegen van »gemach-
tigde". 

Eerste lid. Door de verwijzinpnaar het eerste lid van art. 213 [220], 
in verband met de in art. 2'10 L 217] gebrachte w\iziging, schlJnt In 
het Verslag te zijn uitgegaan van de veronderstelling, alsoften gevolge 
van de wijziging van het voorstel der Staatscommissie de rechtbank 
onbevoegd zou zijn geworden om, bij afwijzing van de surséance, 
den schuldenaar in staat van faillissement te verklaren. Dit is geens-
zins het geval; zie art.. 210, vierde lid en de Memorie van Toelich-
ting ad arlt. 211, 212. Maar, ook afgescheiden hiervan, heeft het 
eerste lid van art. 213 alsnog reden van bestaan, namelijk in het 
geval, dat, bij vernietigina der door de rechtbank verleende voorloo-
pige surséance, het gerechtshof den schuldenaar in staat van faillig,.. 
Rement verklaart, zie art. 213 collo art. 223 [230] 

Ook wanneer de rechtbank van hare bevoegdheid om, bij weige-
ring der surséance, den schuldenaar failliet te verklaren, geen gebruik 
maakt, zal, hangende het hooger beroep, de positie der schuldeischers 
minder onaangenaam zijn, dan verondersteld wordt. Zij zullen den 
schuldenaar op alle wijzen, die de wet kent, kunnen vervolgen. Doch 
alleen tijdens het hooger beroep hangende is, zullen zij geene fail· 
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lietverklaring van de rechtbank kunnen erlangen; maar dit zal dan 
toch ook gedurende korleu tij!1 liet geval zijn, daar het hooger 
beroep. naar men. mag steeds spoedig zal worden afge-
daan. Maar bovendien zal lD dat geval ue bevoegdheid, aan de schuld-
eisehers b,j het v,jfde lid van art. 211 toegekend, hun zeer te staue 
kunnen komen. Bij de behandeling in hooger beroep tocll kunnen zij 
het gerechtshof in kennis stellen met al de gronden, die zij bij den 
rechter in eersten aanleg hadden kunnen aanvoeren tot staving van 
een verzoek om faillietverklarin\(", ten einde van het gerechtshof eene 
beschikking te verkrijgen, waarbij, met haTldhaving van de weigering 
der surséance, ue schuldenaar alsnog in staat van faillissement wordt. 
verklaard. 

Voorts: reden zou er zijn om aan schuldeischers, die z,jn 
weggebleven, mettegenstaande het verzoek om surséance door de 
nieuwsbladen, in art. 208 [2151, tweede lid bedoeld, ter alg'emeene 
kennis is gebracht, en die bovendien, voor zoover zij bekend z\jn 
en in Nederland wonen, z\jn opgeroepen om op het verzoekschrift te 
worden gehoord, wel recht van hooger beroep te geven 'I Van hen, 
die belang stellen in de zaak, mag worden gevergd, dat zij opkomen; 
wie niet opkomt, kan geacht worden te consenteeren. 

Tweede lid. Achter »verzoekschrift" is, in overeenstemming met 
art. 207 12141, ingelascht: »door den verzoeker en zijnen procureur 
onderteekend". 

Omtrent »gerechtshof", zie hierboven ad art. 8 [8, dl. I bI. 287J. 

Door de Commissie werd de vraag 
gedaan, of, behalve dag en uur, hier 
ook niet de plaats, waar de behan-
deling zal geschieden, behoorde te 
worden vermeld. De MinÏl;ter beant-
woordde deze vraag ontkennend. 
Waar in het ontwerp sprake is van 
eene vergadering, zal ook de plaats 
daarvan vermeld moeten worden, 
doch de plaats, waar een rechtscol-
lege zitting houdt, behoeft niet nader 
te worden aangeduid. 

Tweede en vierde lid. De tweede zinsnede van het tweede lid is 
weggelaten en uit het vierde lid z,jn vervallen de woorden »in 
geval dat de rechtbank de voorloopige surséance heeft toegestaan. 
Ook in het geval, dat die geweigerd is, dient toch de rechtbank van 
het instellen' van hooger beroep kennis te dragen, omdat, hangende 
dat. beroep, door haar de faillietverklaring niet kan worden uitge-
sproken, terwijl er geene reden bestaat, om ook niet in dat geval 
den griffier der rechtbank de verplichting op te leggen, de bij art. 
207 bedoelde stukken aan den griffier van het gerechtshof toe te 
zenden. En' dan kan de tweede zinsnede van het tweede lid meteen 
vervallen. . 

Vierde lid. In overeenstemming met art. 208 moet in plaats van 
»dagbladen" gelezen worden: »nieuwsbladen", terwijl ook hier tus-
schen »ter" en ûnzage" moet worden ingelascht: »kostelooze". 

Vijfde lid, Van hen, die op een verzoek worden gehoord, wordt 
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nooit gevergd, dat zij bij procureur verschijnen. Reden om hier van 
dien regel af te bestaat niet. 

»Gemachtigde" is gew\izigd in »gevolmachtigde". 
Het laa tste lid wordt nll gelezen : ))De behandeling heeft plaats in 

raadkamer; het arrest wordt uitgesproken ter openbare terechtzitting". 

Art. 212. Eerste lid. Waar het, zooals hier, eene geheel feitelijke 
quaestie betreft. meende men , dat gebruik kon worden gemaakt van art. 
165 [165] tweede lid der Grondwet en cassatie van het in hool'er beroep 
gewezen arrest worden uitgesloten, zooals zulks in art. 188 
[1881 is geschied. Mocht zij echter behollden bl\iven, dan vroeg men, 
waarom hier een) term\in van acht dal'en wordt toegestaan, en voor 
het hooger beroep, waarhij men nog nieuwe feiten kan aanbrengen, 
slechts een termijn van drie dagen wordt toegestaan (art. 211, eerste lid). 
Vooral, daar het hier slechts een verzoek tot voorloopige surséance geldt , 
hehoefde de termijn niet te ruim genomen te worden. 

Tweede lid. ))Op de w\ize in het vorige artikel voor het hooger beroep 
bepaald". De vraag werd gedaan, of uit deze woorden volgt, dat ook hier 
de bijstand van een procureur noodig is. 

De aangevoerde gronden dienen inderdaad er toe te leiden, het 
beroep in cassatie uit te slu iten . Het artikel luidt alsnu: ))Tegen het 
arrest, in hooger beroep gewezen, staat geen beroep in cassatie open". 

M. B. 23 Maart 1893: Art. 211, vijfde en zesde lid , wordt het eerste 
en tweede lid van art. 212. 

G. O. art. 211: Gedurende drie dagen na den dag der uitspraak heeft, 
in geval van afw\izing "an het verzoek, de schuldenaar, of in 
geval de voorloopige surséance verleend is, ieder schuldeischel' , 
die zich tegen het vel'leenen daarvan verklaard heeft, recht van 
hooger beroep. 

Het hooger beroep wordt ingesteld bij een verzoekschrift, door 
den verzoeker en zijnen procureur onderteel<end, in te dienen ter 
griffie van het gerechtshof, (lat van de zaak kennis moet nemen . 
De voorzitter bepaalt terstond dag en uur voor de behandeling. 

Indien het hooger beroep door een schuldeischer is ingesteld, 
geeft deze uiterlijk op den dag volgende op dien, waarop h\i z\in 
verzoek heeft gedaan, aan den procureur, die het verzoek tot 
surséance heeft ingediend, bij deurwaarders-exploot kennis van 
het hooger beroep en van den tijd voor de behandeling bepaald. 
Deze kennisgeving geldt voor oproeping van den schu ldenaar. 

De griffier \'an het gerechtshof doet van het hooger heroep en 
van den tijd, voor de behandeling bepaald, aanl<ond iging in de 
nieuwsbladen waarin het verzoek tot surséance volgens artikel 208 
is aangekondigd. Tevens geeft hij van het ingestelde hooger beroep 
aan den griffier der rechtbank kennis, neemt van dezen de in 
artikel 207 bedoelde stukken over en legt die op zijne griffie voor 
een ieder ter kostelooze inzage. 

Art. 212 = art. 219 der wet, behalve dat in plaats van »ge-
machtigde" werd gelezen ))gevolmachtigde·', welke wijziging in 
overleg met de Regeering werd aangebracht op voorstel der Com-
missie van Voorbereiding van 27 A pril 1893 
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De Heer SMIDT, Minister van Justitie: In art. 8 [8] zijn, ten gevolge van 
een amendement van den geachten afgevaardigde nit Arnhem, de termijnen ge-
wijzigd. Daar in het ontwerp ook hierin harmonie moet blijven, behoort in over-
eenstemming met de wijzigingen aangebracht in art. 8, ook art. 211 gewijzigd 
te worden. 

In den eersten regel van het artikel wordt daarom het woord: "drie" veran-
derd in: "acht", terwijl in den tweeden regel van het derde lid de woorden: "op 
den dag", worden vervangen door: "op den · vierden dag". Dit zal zeker ook wel 
de imtemming van den geachten afgevaardigde uit Arnhem [n .l. den heer Rink] 
hebben. 

De heer HARTOGH, lid de,' Commissie van Vop"be"eiding: Met den heer 
Minister meent de Commissie, dat na de wijzigingen in art. 8 reeds aangebracht, 
het voor de symmetrie ook wenschelijk is . de wijzigingen in art. 211 aan te nemen. 

Artikel 220. 
De uitspraak der rechtbank wordt, niettegenstaande het hoo· 

ger beroep, bij voorraad ten uitvoer gelegd. 
De artikelen 13 en 15 zijn ook hier toepasselijk, indien eene 

krachtens artikel 217 uitgesproken faillietverklaring wordt ver· 
nietigd. 

Op handelingen, verricht in strijd met het voorschrift van 
artikel 230, eerste lid, blijft. indien bij vernietiging der ver-
leende voorloopige surséance de schuldenaar in staat van fail· 
lissement wordt verklaard, de bepaling van het tweede lid van 
dat artikel van toepassing. De bevoegdheid, aldaar den bewind-
voerders gegeven, gaat over op den curator in het faillissement. 

O. R. O. Art. 213 (224). De uitspraak der rechtbank wordt, niette-
genstaande het hOl)ger beroep, hiJ voorraad ten uitvoer gelegd . 

De artikelen 11, 12 en 15 zijn ook hier toepasselijk ilJdien eene 
krachtens art. 210 uitgesproken faillietverklaring wordt vernietigd. 

Op handelingen, verrichl in strijd met het voorschrift van ar-
tikel 223 eerste lid. blijft, bij vernietiging der verleende voor-
loopige surséance en verk laring in slaat van faillissement, de be-
paling van het tweede lid van dat artikel van toepassing. De 
bevoegdheid, aldaar den bewindvoerders gegeven, gaat over op 
den curator in het faillissement. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 213. Em'ste lid. Voor de bepaling van het eerste lid pleiten dezelfde 

gronden als voor de voorloopige uitvoerbaarheid van een vonnis van 
faillietverklaring. 
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Dm'de lid. Bannelingen verricht in strijd met ne bepaling van artiliel 
223 eerste lid zijn alleen rela1ief nietig, nietig ·tegenover den boedel, 
geenszins absoluut nietig, nietig ook tegenover den schulilenaar. Na ver-
nietiging der voorloopige surséance, waarnoor de bewind voerders. die 
alleen bedoelde nietigheid geldend kunnen maken, defungeeren, is er 
dus niemand meer om die nietigheid in te roepen, m. a. w. houdt deze 
op te werken. Tegen deze consequentie ,zou geenerlei bezwaar bestaan 
ware niet. volgens het Ontwerp faillietverklaring het mogelijke gevolg 
een er vernietiging del' vool'loopige surséance. De in het belang der schuld-
eischers relatief nietig verklaarde handelingen na faillissement van den 
schuldenaar te handhaven, gaat natuurlijk niet aan, te meer daar in 
den curator de aangewezen persoon wordt gevonilen om die nietigheid 
te vervolgen. Het derde lid van artikel 213 heelt ten doel dit uitdruk-
kelijk vast te stellen. 

Advies van den Raad van State, 
Aj,t. 213, laatste volzin. Hieraan 

zal, indien het vierde lid van art. 
2tû l217] lovereenkomstig het ad-
vies van den Raad in dier voege 
veranderd wordt, dat de rechtbank 
bij afwijzing van het verzoek alleen 
de bevoegdheid heeft den schulde-
naar in staat van faillissement te 
verklaren, dienen te worden toe-
gevoegd: »indien dit in het hoogste 
ressort wordt uitgesproken". 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 21ö, lt. De in het vierde 

lid van art. 2'10 l2171 aangebrachte 
verandering maakt, gelijk de Raad 
van Stale te recht opmerkt, wijzi-
ging van · deze bepaling noodig. Deze 
is daarin thans aangebracht. Dat 
die wijziging zou moeten beslaan 
in de door den Raad voorgestelrle 
toevoeging !<an de ondergeteekende 
intusschen niet inzien. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
213. Derde lid. Moet, zoo werd gevraagd, het gerechtshof nog 

het recht hebben faillissement uit te spreken , wanneer hooger beroep 
wordt ingesteld van eene beschikking der rechtbank, waarbij de surséance 
niet is toegestaan '? 

Deze bepaling voorziet in het geval, dat door de rechtbank de voor-
loopige surséance wel is toegestaan. In dat geval kan het van belang 
zijn, dat het gerechtshof, bij vernietiging van die beschikking, het 
faillissement kunne uitspreken, juist met het oog op de daaraan in 
deze bepaling verbonden gevolgen. 

Om de redactie duidelijker te iloen luiden, wordt vóór: »hij ver-
nietiging" ingelaschl: »indien", en de woorden »en verklaring in staat 
van faillissement" vervangen door: »de schuldenaar in staat van fail-
lissement wordt verklaard". . 

Voor het overige wordt de in het Verslag gedane vraag bevestigend 
beantwoord. 

G, O. art. 213 = art. 220 der wet. 

Artikel 221. 
De beschikking, waarbij voorloopige surséance wordt toege-

staan 1 houdt de benoeming in van; 



INHOUD DER BESCHIKKING. Art. 221. 365 

1°. een of meer bewindvoerders, ten einde met den schulde-
naar het beheer over diens zaken te voeren; 

2°. een of meer deskundigen, ten einde, binnen een door de 
rechtbank te bepalen termijn, die zoo noodig verlengd kan 
worden, de door den schuldenaar overgelegde staat en 
bescheiden te verifieeren , den stand des boedels te onder-
zoeken en een beredeneerd verslag van hunne bevinding 
uit te brengen. 

De beschikking, houdende verleeniug van sursé-
ance, wordt aangekondigd gelij k in artikel 215, tweede lid, is 
voorgeschreven. 

O. R. O. Art. 214 (225). De beschikking', waarbij voorloopige surséance 
wordt toegestaan, houdt de benoeming in van: 

1°. een of meer personen (bewind voerders), ten einde met den schul-
denaar het beheer over diens zaken te voeren; 

2°. een of meer deskundigen, ten einde, binnen een door de 
rechtbank te bepalen termijn, de door den schuldenaar over-
gelegue slaten te verifieeren , den stand des boedels te onder-
zoeken en een beredeneerd verslag van hunne bevinding uit 
te brengen. 

De beschikking, houdende verleening van voorloopige surséance, 
wordt aangekondigd op de wijze in artikel 208 tweede lid voorge-
schreven. 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 214 , 215. Voorwaarde voor de surséance 

ting dat na afloop daarvan volledige betaling zal plaats hebben. Voor 
alles moet dus blijken de juistheid van de gegevens waarop het gedaan 
verzoek steunt, moet blijken dat inderdaad het te verkrijgen actief het 
r,assief overtreft. Daarvoor is een onderzoek van deskundigen onmisbaar. 
fhans is dit onderzoek opgedragen aan de bewind voerders, naar het 
Ontwerp zullen daarvoor afzonderlijke personen worden benoemd. Tot 
dit voorstel hebben de volgende overwegingen geleid, Volgens het geld end 
recht zij n bewind voerders geroepen, zoo wel om met den schuldenaar het 
beheer over zaken te voeren, als om een onderzoek in te stellen 
naar de 0pl'echtheid van de door hem overgelegde balans en staten. Het 
valt niet te ontkennen, dat tusschen die tweeërlei taak een nauw ver-
band bestaat, maar toch zal bij de benoeming het oog meestal op het 
eerste deel daarvan gevestigd worden, en bestaat er gevaar, dat dien-
tengevolge het tweede niet geheel tot zijn recht zal Het. 
beheer, waartoe bewind voerders geroepen worden, IS ook moelhJk en 
omvangrijk genoeg, om hen niet nOD" bovendien met boekhouder, - en 
taxateurs werkzaamheden te belasten. Hel is waar, zij zouden zich daartoe 
val! de hulp van anderen kunnen bedienen ; maar zij zouden dat ook 
allicht nalaten, of zich met . de hulp van de bedienden des 
tevreden stellen; en terwijl zij loch zelve de verantwoordehJke personen 
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zouden hlijven, en op hun gezag de feiten zouden worden aangenomen, 
zou hun rapport den waarborg missen, dien alleen eïgen onderzoek kan 
schenken. Buitendien kan splitsing van de taak tot bespoediging leiden; 
thans dwingt de wijze, waarop de zaak bij de wet geregeld is, tot een 
zeer lang tijdsverloop tusschen het verleen en der voorloopige en het be-
handelen der definitievè surséance. 

Op deze gronden beveelt artikel 214 eensdeels de · benoeming van be-
wind voerders, die tot geroepen zijn, en waarvoor de keus uit 
den aard der zaak vallen zal op personen, die met het vak, waarin de 
schuldenaar werkzaam is ten vo lle bekend zij n, met toevoeging allicht 
van een advocaat ter beoordeeling der anderdeels 
naast hen de aanstelling van deskundigen, met de speciale opdracht om 
de overgelegrle staten te verifieeren , den stand des boedels te onderzoe-
ken en daaromtrent verslag uit te brengen '). 

De deskundigen bij hun onderzoek aan regels van beoordeeling te 
binden is ni!!t in het belang der zaak. De concreete gevall en loopen te 
veel uiteen. Het is daarom beter hen zelve te lalen beslissen, welke 
elementen van beoordeeling in elk speciaal geval in aanmerking behool'en 
te komen. Met name is het hun niet verboden de eigendommen van den 
schu ldenaar te schalten naar de waal'de, die zij hebben bij eene voort-
zetting van diens zaken. Surséance toch beoogt juist die voortzetting mo-
gelijk te maken. 

Eene zeer belangrijke afwijking van het geldend recht bestaat verder 
hierin, dat de bewind voerders en desk undigen alleen dan benoemd wor-
den als voorloopige surséance wordt verleend. Wordt voorloopige surséance 
geweigerd, dan kan definitieve surséance nimmer verleend worden. Naar 
geldend recht is dit anders. In elk geval, wowel bij vel'leening als bij 
weigerinjr van voorloopige su rséance, gaat de rechtbank tot benoeming 
van bewindvoerders over, en kan aan den Hoogen .Raad verzoek tot 
verleening van definitieve surséance gedaan worden . Dit kan aanleiding 
geven tot den meest zonderlingen en verwarden tflestand, die zich den-
ken laat; immers weigert de rechtbank de verleening van voorloopige 
surséance, dan zullen er bewindvoerders zonder dat er surséance 
is, ja misschien terwijl de schuldenaar in staat van faillissement wordt 
verklaard, in welk geval er een curator is en naast dezen bewindvoerders 
zijn. Dit alles echter voorloopig, immers verleent de Hooge Raad later 
definitieve surséance, dan eindigt de faillissementstoestand weder. 

Het ontwerp voorkomt deze verwal'ring door de verleening van defi-
nitieve surséance afhankelijk te ste llen van de verleening' van voorloopige 
surséance. Dit stelsel kan met te minder bezwaar worden aangenomen, 
nu volgens het Ontwerp tegen de lJeschikking der rechtbank in zake de 
voorloopige suÎ'séance hooger beroep zal openstaan. 

Advies van den Raa(l van State. 
Art. 214, eerste lid, 2°. Ofschoon 

de Raad niet ontkennen wil, dat 
het in vele gevallen wenschel,jk 
kan zijn, het onderzoek naar de 
overgelegde staten aan deskundigen, 
die !Jaast de bewind voerders optre-
den, op te dragen, meent hij toch, 
dat bij kleinere boedels de taak 
der bewindvoerders doorgaans wel 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 214, al. 1, 2°. De gronden 

die, naar het oordeel van den on-
dergeteekende, er toe behooren te 
leiden hij elke verleel!ing van voor-
loopige surséance nevens de bewind-
voerders, ook deslwndigen aan te 
stellen, zij n in de Memorie van 
Toelichting uit voerig uiteengezet. 
Op het daartoe strekkend voorstel 

I) Evenzoo de Belgische wet, die naast de commissaires surveillants de aanstelling 
vordert van experts vérificateurs; art. 595 al. 3 en 5 en 602 Code de Comm. (1851). 
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niet zoo omvangrijk zal wezen, dat 
de benoeming van afzonderlijke 
deskundigen zal gevorderd worden, 
en komt het hem daarom beter 
voor, dat in ieder afzonderlijk ge-
val het aan het oordeel der recht-
bank worde overgelaten, of er ter-
men zijn om naast de bewindvoer-
ders deskundig-en te benoemen. Ad. I 

214, eerste lid, zoude dan aldus 
kunnen luiden: 

»De beschikking, waarbij VOOI'-
loopige surséance wordt toegestaan, 
houdt de benoeming in van een of 
meer personen (bewindvoerders), 
ten einde met den sch nldenaar het 
beheer over diens zaken te voeren, 
en tevens, zoo de rechtbank dit 
noodig acht, van een of meer des-
kundigen, ten einde birlllelJ een 
door haar te bepalen termijn de 
door den schuldenaar over"elegde 
statelJ te verifieeren , den stand des 
boedels le onderzoeken en ee n be-
redeneerd verslag van hunne be-
vinding uit te brengen". 

Daarbij zoude dan dienen bepaald 
te worden, dat als el' geene des-
lwndigen benoemd zijn, laatstge-
noemde werkzaamheden tol de taak 
der bewindvoerders behooren. 

terug te komen, acht hij niet aan-
bevelenswaard. Wel is waar zal bij 
kleinere boedels de taak der 
wind voerders doorgaans niet zoo 
omvangrijk zijn, dat dezen de be-
schikbare tijd zou ontbreken het 
werk der deskundigen te verrich-
ten, maal' daardoor wordt nog niet 
gerechtvaardigd de zienswijze van 
den Raad van State, dat in zooda-
nig geval de benoeming van afzon-
derlijke deskundigen ollnooclig zou 
zijn. Den beschikbaren tijd moge 
de bewindvoerder daarvoor in zoo-
danig geval hebben, - een geval 
dat zich trouwens 'niel vaak zal 
voordoen, daar uit den aard der 
zaal! surséance in den regel aange-
vraagd wurdt door uitgebreide in-
dustrieeIe en Gnancieele onderne-
mingen, - dit sluit rliet in dat hij 
daarvoor ook de noodige bekwaam-
heid zal bezitten. In den regel zal 
dit laatsle het geval niet zijn. Im-
mers van de'n bewind voerder zal 
de laak zijn om met den schulde-
naar het beheer over diens zaken 
te voeren, van den om 
de oprechtheid van de overgelegde 
balans en staten te onderzoeken. 
Voor het eerste wordt commercieele, 
industrieele kennis vereisch(, voor 

het laatste kennis van hel boekhouden. Slechts hoogst zelden zal dezelfde 
persoon in beide opzichten zoodanige kennis bezitten als wordt vereischt 
om hem met vertrouwen mei deze dubbele laak. te belasten. Waar aan 
het oordeel van de rechtbank wordt overgelaten of er termen zijn nevens 
de bewindvoerders deskundigen te benoemen, mag veilig worden aange-
nomen dat in den regel de rechter daartoe niet zal overgaan dan na 
ingewonnen advies van den bewindvoerder en staat het derhalve te vree-
zen dat zoodanige benoeming somtijds achterwege zal blijven, waar voor 
een vertrouwbaar rapport zulks hoogst wenschelijk ware geweest. 

Verslag van de Tweede Kamer met 
. A1't. '214. Eerste lid , '2., Uit deze bepaling volgt, dat bij de beschik-

kIng der rechtbank de hier bedoelde termijn terstond zal moeten worden 
bepaald . Daar. echter op dal oogenblik nog bezwaarlijk vast !<an staan, 
hoe langen tijd de deskundigen voor hunne taak zullen behoeven, gaf 
men in overweging liever te spreken van »een later te bepalen termijn". 

Hier en in hel eerste lid van art. 215 1222] wordt gesproken van 
llstaten", hetgeen niet in met de redactie van art. 
207 [214J , dat van het woord llstaat" spreekt. 

Verkieslijk schijnt het, eene verlenging van den lermijn mogelijk 
te laten en daartoe achter »)termijn" in ·te voegen: », die zoo noodig 
verlengd kan worden"; en verder is llslaten" vervangen door: »staat 
en uescheiden". 
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In overeenstemming met de redactie van art. 13 [14J moet de 
aanvang van 1°. luiden : lleen of meer bewindvoerders, ten" enz. 
Duidelijkheidshalve wordt aan het slot van het artikel, in plaats van 
))oP de wijze" enz., gelezen: ))gelijk in art. 208, tweede lid is voor-
geschreven". 

G . O. art. 214 = art. 221 der wet. 

Artikel 222. 
Het verslag van de deskundigen bevat een met redenen om-

kleed oordeel over de betrouwbaarheid van de door den schul-
denaar overgelegde staat en bescheiden en het gegronde van 
het vooruitzich t, dat na verleend uitstel volledige betaling van 
alle schulden zal volgen, met aanduiding van den tijd waarop 
deze vermoedelijk zal kunnen plaats hebben. 

De deskundigen leggen hun verslag neder ter griffie van de 
rechtbank, ter kostelooze inzage van een ieder. 

De nederlegging geschiedt kosteloos. 

O. R. O. Art. 215 (226). Het verslag van de deskundigen bevat een 
met redenen omkleed oordeel over de betrouwbaarheid der door 
den schuldenaar overgelegde staten en het gegronde van het voor-
uitzicht, dat na verleend uitstel volledige betaling van alle schul-
den zal volgen. 
'> De deskundigen leggen hun verslag neder ter griffie van de 
rechtbank, ter inzage van een ieder. 

De nederligging geschiedt kosteloos. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie op art. 2211. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 215. In verband met het bovenstaande [zie op art. 2211 zoude ook 

art. eenige wijziging behoeven. In plaats van )lHet vej'slag der des-
kundigen", zoude in het eerste lid ---
moeten gelezen worden: )lHet ver-
slag der bewindvoerders of, als 
deskundigen benoemd zijn, der 
deskundigen", en in het tweede 
lid, in plaats van : »De deskundi-
gen", YlDe bewindvoej'ders o{ de 
deskundigen" . 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 215. Ten Il"evolge van het 

ongewijzigd behoud van art. 214 
vervalt ook de door den Raad van 
State bedoelde wijziging van dit 
artikel 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 215. Eerste lid. Naar men meende behoorde ook voorgeschreven 

te worden, dat in het verslag der deskundigen tevens een oordeel wordt 
uitgesproken omtrent den termijn, binnen welken gegrond vooruitzicht 
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bestaat, dat de betalingen zullen kunnen worden hervat. Dit is wenschelijk 
ook in verband met art. 219 (226), eerste lid, dat als maximum, waarvoor, 
de surséance verleend kan worden, één jaar noemt. De termijn van één 
jaar zal de gebruikelijke termijn worden, en in de meeste gevallen af-
loopen, al vorens de schulden zijn afgedaan, indien niet reeds dadelijk 
dool' de deskundigen het verband tusschen de nakoming der verbinte-
nissen en den tijd, die hiervoor noodig schijnt, wordt gelegd. Is er een 
maximum, dan moet ook de rechter in het uitgebracht verslag de noo-
dige aanwijzing vinden voor de vaststelling van den termijn. 

Tweede lid. Er waren leden, die ook het hier en in het volgend ar-
tikel bedoelde verslag aan de bekende schuldeischers door den griffier 
kosteloos wilden doen toezenden. De nederlegging ter griffie toch is huns 
inziens on volduende; het belang der zaak eischt meerdere openbaarheid. 
Door anderen werd dit denkbeeld bestreden, als zullende tot verlies van 
tijd en vermeerdering van kosten aanleiding geven. 

Laatste lid. lJNederligging", lees: »Nederlegging". 

Eerste lid. Ook hier is llstaten" veranderd in ))staat en bescheiden" .. 
De geopperde bedenking heeft verder aanleiding gegeven tot aanvul-
ling van dit lid met de volgende woorden aan het slot: »met aan-
duiding van den tijd, waarop deze vermoedelijk zal kunnen plaats 
hebben" 

Tweede lid. Het aangegeven denkbeeld zou een niet gerechtvaar-
digd verlies van tijd en vermeerdering van kosten tengevolge hebben. 
Het hier bedoelde verslag toch zal in den regel nog al eenigen om-
vang hebben, terwijl het niet zou aangaan, den griffier de verplichting 
op te leggen, daarvan een wellicht groot aantal afschriften kosteloos 
te verstrekken. 

Derde lid. De fout is verbeterd. 

M. B. 23 Maart 1893. In het tweede lid van art. 215 wordt lusschen 
»ter" en ))inzage; ' ingelascht ))kostelooze". 

G. O. art. 215 = art. 215 der wet. 

Artikel 223. 
Onmiddellijk na de nederlegging van het \terslag , worden de 

schuldeischers , benevens de schuldenaar, de bewindvoerders en 
de deskundigen door den griffier bij brieven opgeroepen, tegen 
een door de rechtbank te bepalen, uiterlijk drie weken daarna 
invallenden dag. 

Artikel 224. 
Ten bepaalden dage worden de verschenen schuldeischers in 

raadkamer geraadpleegd over het verleen en van definitieve sur-
séance aan den schuldenaar. De schuldenaar I de bewindvoerders 

II H 
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en de deskundigen zijn verplicht alle ophelderingen en inlich-
tingen te geven, welke de voorzitter hun, hetzij ambtshalve, 
hetzij ten verzoeke van een of meel' der schuldeischers, zal 
vragen. 

Artikel 225. 
Indien twee derde der ver@chenen schuldeischers, houders van 

drie vierde van het bedrag der ter vergadering vertegen woor-
digde niet in artikel 233, nOS. 1-6, genoemde schuldvorderin-
gen, daarin toestemmen, wordt definitieve surséance verleend, 
tenzij het geval in artikel 217, derde lid, voorzien aanwezig is. 
Het tweede en het zesde lid van artikel 217 zijn toepasselijk. 
Bijaldien de definitieve surséance niet verleend wordt, kan de 
schuldenaar in staat van faillissement worden verklaard. 

o:-ï(· ..... Ó-:-Art. 216 (227) = art. 223-der wet. 

Art. 217 (228). Ten bepaalden dage worden de verschenen schuld-
eischers geraadpleegd over het verleenen van definitieve su rséance 
aan den schuldenaar. De schuldenaar, de bewindvo.erders en de 
deskundigen zijn verplicht alle ophelderingen en inlichtingen te 
geven, welke de voorzitter hun, hetzij ambtshalve, hetzij ten 
verzoeke van een of meer der schuldeischers, zal vragen. 

Art. 218 (229). Indien twee derden der verschenen schuld ei-
schers, houders van drie vierde van het bedrag der ter vergade-
ring vertegen woordigde niet in artikel 226 nos. 1-6 genoemde 
schuld vorderingen, daarin toestemmen, wordt definitieve surséance 
verleend, tenzij het geval in artikel 210 del'de lid voorzien aan-
wezig is. Het tweede lid van artikel 210 is toepasselijk. Bijaldien 
de definitieve surséance niet verleenrl wordt, kan de schuldenaar 
in staat van faillissement worden verklaard . 

Memorie van Toelichting. 
Artt. 216-218. De raadpleging over de verleening van de definitieve 

surséance is eene herhaling van de raadpleging reeds vroeger gehouden 
met het oog op het toestaan van de voorloopige surséance. Thans echter 
heeft zij plaats onder van ?ewind voerders en desktllldig-en , 
en aan de hand van het door aeze Uitgebracht verslag, terwIjl bIJ de 
voorloopige surséance de eenige gegevens, waarop een oordeel gegrond 
kan worden, de door den verzoeker over te leggen staten zijn. De VOOI'-
loopige surséance is dan ook een tijdelijke maatregel, allet;n bestemd om 
te werken tot met kennis van zaken een definitief besluit genomen zal 
kunnen worden . Alleen omdat dit laatste niet mogelijk is zondel' nood-
zakelijke voorbereiding, kan de splitsing in voorloopige en definitieve 
surséance niet gemist worden en is zij ook in het Ontwerp behouden. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 218. De Raad van State kan er zich wel mede vereenigen , dat , 

waar het de definitieve surséance .geldt, op het voetspoor van art. 914 
van het Wetboek van Koophandel, den sch uldeischers de beslissing in 
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handen worde gegeven, al ziet hij geenszins voorbij dat de voorgedragen 
regeling voor den schuldenaar veel bezwarender is dan de thans be-
staande; immers, terwijl naar luid van art 914 van het Wetboek van 
Koophandel de surséance geweigerd wordt, als eene meerderheid van 

der schuldeischers met 3/. der schuldvorderingen (of omgekeerd) er 
tegen is, zal volgens art. 218 des ontwerps het uitstel geweigerd worden, 
als eene minderheid van een uerde der verschenen schuldeischers, hou-
ders van een vierde van het bedrag der ter vergadering vertegenwoor-
digde niet in art. 226 [233] n°. 1-6 genoemde schuldvorderingen, hare 
toestemming niet wil verleenen; waarbij echter is op te merken, dat 
thans, ook als de meerderheid zich niet tegen het verzoek verzet, de 
rechter het van de hand kan wijzen, terwijl het ontwerp alles van de 
stemming der schuldeischers doet afhangen. 

Bestaat er alzoo bij den Raad tegen de strekking van dit artikel geen 
bezwaar (behoudens echter de slotvolzin , waarop van toepassing is, wat 
hij boven tegen het vierde lid van at'L 210 L 217] heeft aangevoerd) de 
tekst zal, bijaldien aan de eerste der bij art. 210 -gemaakte opmerkingen 
gevolg gegeven wordt, eene kleine verandering moeten ondergaan. In 
plaats van : Ilet tweede lid van al't. 210 is toepasselijk, zal namelijk 
aienen gelezen te worden: »)Over ---

toel.C!'ting de stemming ?,e- Rapport aan de Koningin.Regentes. 
sltst, b!J vei'schtl, ue rechtbank . 

De laatste volzin behoort, op Art. 218. Daar aan de bedenking 
grond van hetgeen bij art. 210, van den Raad van State tegen art. 
vierde lid, is opgemerkt, naar het 2 LO geen gevolg is gegeven, kan 
oordeel van den Raad aldus te lui- de tweede zinsnede van dit artikel 
den: »)Bijaldien de definitieve sur- on vera nderd blij ven. 
séance niet verleend wordt, kan De laatste zinsnede is overeen 
de schuldenaar in staat van faillis- komstig het advies van den Raad 
sement worden verklaard". van State gewijzigd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 218. Ook hier geldt de opmerking , bij het vierde lid van art. 210 

[2171 gemaakt, omtrent de wenschelijkheid, volgens sommigen, van een 
imperatief voorschrift tot faillietverklaring bij niet-verleening der sur-
séance. 

De verwijzing naar art. 210, derde en tweede lid, ware, meende men, 
beter verrangen door overneming van het aldaar bepaalde. Dit zou dui-

en minder omslachtig wezen. 

Zie de beantwoording der upmerking bij artikel 210. Naar aanlei-
ding van hetgeen in dat artikel is bepaald, wordt in art. 217 achter 
»schuldeischers" ingevoegd ))in raadkamer" en in art. 218 achter 
»het tweede" de woorden: »)en het zesde", met verandering van )lÎs" 
in ))zijn". 

Dat de verwijzing naar art. 210, derde en tweede (en thans 
naar het zesde) lid , aan de duidelijkheid zou schaden, is bezwaarhJk 
aan te nemen. Door overneming zou het artikel omslachtiger worden. 

G. O. artt. 216-218 = artt. 223-225 der wet. 

Artikel 226. 
Surséance van betaling wordt verleend voor eenen tijd, niet 
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langer dan één en een half jaar, gerekend van den dag, waarop 
de voorloopige surséance is toegestaan. 

De beschikking, houdende verleening van definitieve surséance, 
wordt aangekondigd gelijk is voorgeschreven in artikel 215, 
tweede lid. 

Gedurende één jaar na afloop der surséance kan zij niet op-
nieuw worden verleend. 

O. R. O. Art. 219 (230). Surséance van betaling wordt verleend voor 
een en tijd, niet langer dan één jaar, g'erekend van den dag , 
waarop de voorloopige surséance is toegestaan, 

De besehikking, houdende verleening van definitieve surséance, 
wordt aangekondigd op de wijze voorgeschreven in artikel 208 
tweede lid. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 219. Het artikel stemt overeen met artikel 914 derde lid en 915 

eerste en tweede lid Wetboek van Koophandel. Het derde lid van het 
laatste artikel laat bovendien na afloop van den vastgestélden termijn 
verlenging der surséance toe, )lUit hoofde van dringende redenen en van 
(lees: na) een nieuw en volledig onderzoek". Deze bepaling is niet over-
genomen.Het is niet wenschelijk een abnormalen toestand, als de sur-
séance toch altijd is , nog !-angel' dan een jaar te doen voortbestaan. Was 
het niet mogelijk in dien tijd, na eene staking (immers uitstel) van be-
taling gedurende een jaar, tot eene definitieve minnelijke regeling van 
de zaken van den schuldenaar of tot uitbetaling van 100 pct. te komen, 
dan mag daarin wel het beste bewijs gezien worden, dat eene gerech-
telijke liquidatie noorlzakel\jk is. Bovendien is ))dringende redenen" een 
te vaag en rekbaar begrip, om daarvan eene verlenging der surséance 
afhankelijk te maken. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 219. Deze bepaling is eene afwijking van het bestaande recht. 

Sommige leden wenschten zich niet. onvoorwaardelijk te verklaren tegen 
verlenging der surséance na afloop van het jaar, daar toch de mogelijk-
heid bestaat, dat sommige omvangrijke zaken binnen dat tijdsverloop 
niet kunnen afgewikkeld worden. 

In het systeem van het ontwerp behoorde, naar het oordeel van en-
kelen, aan den schuldenaar, die het genot van surséance gehad heeft , 
de bevoegdheid te worden ontnomen, gedurende eenigen, in de wet te 
bepalen, tijd opnieuw surséance aan te vragen. 

Voor zoo verre de termijn van één jaar voor omvangrijke zaken niet 
lang genoeg mocht wezen, zou boven het openen van de mogelijkheid 
van verlenging der surséance, de voorkeur verdieJlen, den termijn 
zelven te verlengen en bijv. op anderhalf jaar te brengen. Zoo al niet 
een termijn van één jaar, is toch zeker een van anderhalf jaar in 
ieder geval voldoende om, zooals de Memorie van Toelichting opmerkt, 
tot eene definitieve minnelijke regeling te komen, indien al na afloop 
van dien termijn de betalingen niet dadelijk in vollen omvang hervat 
mochten kunnen worden. 

In het eerste lid wordt derhalve ))één" vervangen door »een en 
een half" en voorts aan het artikel een derde lid toegevoegd, lui-
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dende: »Gedurende na afloop der surséance kan niet op-
nieuw worden verleend. 

In het tweede lid wordt, duidelijkheidshalve, in plaats van )Jop de 
wijze" gelezen: )Jgelijk is". 

G. O. art. 219 = art. 226 der wet. 

Artikel 227. 
Wordt door het gerechtshof, in hooger beroep van eene af-

wijzende beschikking der rechtbank, voorloopige surséance ver-
leend, dan houdt het de zaak aan zich, ten einde, met inacht-
neming van de wijze van behandeling in de artikelen 221-226 
voorgeschreven, ook over de verleening der definitieve surséance 
te beslissen. 

Tegen het arrest staat geen beroep in cassatie open. 

Artikel 228. 
De beschikking van de rechtbank, waarbij definitieve sursé-

ance verleend of geweigerd wordt, is vatbaar voor hooger beroep. 
De bepalingen van de artikelen 218 en 219 zijn daarop toepas-
selijk. 

Hangende het hooger beroep blijft de voorloopige surséance · 
van kracht. 

Bij vernietiging der verleende definitieve surséance is artikel 
220, derde lid, toepasselijk. 

o. R. O. Art. 220 (231). Wordt door het gerechtshof, in hooger be-
roep van eene afwijzende beschikking der rechtbank, voorloopige 
surséance verleend, dan houdt het de zaak aan zich, ten · einde 
met inachtneming van de wijze van behandeling in de artikelen 
214-219 voorgeschreven, ook over de verleening der definitieve 
surséance te beslissen. 

Art. 221 (232). De beschikking van de rechtbank, waarbij rlefi-. 
nitieve surséance verleend of geweigerd wordt, is vatbaar voor 
hooger beroep. De bepalingen van artikel 211 zijn daarop toepas-
selijk. 

Van het arrest, door het gerechtshof in hooger beroep of krach-
tens de bepaling van het voorgaande artikel gewezen, is op gelijke 
wijze beroep in cassatie gedurende acht rlagen na den dag der 
uitspraak. 

Hangende het hooger beroep en het beroep in cassatie blijft de 
voorloopige surséance van kracht. . 

Bij vernietiging der verleende definitieve surséance is arbkel 213 
derde lid toepasselij k. 
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Memorie van 'foelichting. 
Artt. 220, 221. Ook als het Hof de zaak aan zich houdt , zal het in 

hoogste ressurt oordeelen ; dit blijkt uit de woorden van artikel 221 
tweede lid. 

De uitspraak der rechtbank omtrent de definitieve surséance is niet 
voor voorloopige tenuitvoerlegging vatbaar verklaard, omdat in de be-
staande voorloopige surséance een voldoende waarborg gevonden wordt 
voor ieders belangen. Aan een faillietverklaring, door de rechtbank bij 
weigering der definitieve surséance overeenkomstig de bepaling van ar-
tikel 218 uitgesproken, zal dus eerst gevolg gegeven lmnnen worden 
als het vOnIlis in kracht van is gegaan. ' 

Verslag van de 'fweede I{amer met Regeeringsantwool'tl. 
Art. 221 Men vergelijke hierbij de opmerkingen , naar aanleiding van 

art. 211 1218 J gemaakt. 

Zie op artikel 211. Ten gevolge van de voorgestelde wijziging van 
art. 212 [2191, wordt het tweede lid van art. 221 nu gelezen: »Tegen 
het arrest, d"oor het gerechtshof in hooger beroep of h achtens' de 
bepaling van het voorgaande artikel gewezen , staat geen beroep in 
cassatie open". 

In het derde lid vervallen de woorden »en het beroep in cassatie". 
Dezelfde grond , die tot uitsluiting van de cassatie leidt in het geval, 

bedoeld bij art. 212, behoort ook hier hetzelfde gevolg te hebben. 

M. B. 23 Maart 1893. Aan art. 220 wordt een nieuw lid t.oegevoegd, 
luidende : »Tegen het arrest slaat geen beroep in cassatie open". 

In het eerste lid van art. 221 wordt in plaats van »artikel gele-
zen: »de artikelen 211 en 212" en het tweede lid vervall. 

G. O. artt. 220 en 221 = artt. 227 en 228 der wet. 

Artikel 229. 
Het rechterlijk college, dat de bewindvoerders en deskundigen 

heeft benoemd, kan hen te allen t\jde op hun verzoek, of op 
verzoek van een of meer der schuldeischers, of van den schul-
denaar, of wel ambtshalve, ontslaan en door anderen vervangen. 

Na het verleenen van definitieve surséance wordt door de 
bewindvoerders , telkens na verloop van drie maanden, een 
verslag over den toestand van den boedel uitgebracht. Met dit 
verslag wordt gehandeld , gelijk in het tweede en derde lid van 
artikel 222 is voorgeschreven. 

O. R. O. Art. 222 (233) = art. 229, al. 1 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 222. Uitdrukkelijk is mede aan den schuldenaar de bevoegdheid 

verleend het hier bedoelde verzoek te doen. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 222. Wat zal, vroeg men, geschieden, wanneer een of meer der 

hier bedoelde bewindvoerders en deskundigen hnnne benoeming niet 
aannemen, of l\Omen te overlijden '? 

Dan zal het rechtscollege eene nieuwe benoeming moeten doen. De 
bevoegdheid daartoe ligt opgesloten in die tot benoeming. Is er rede-
lijke grond, daaraan te twijfelen 'I Door eene betrekkelijke bepaling 
aan het artikel toe te voegen, is het l5emakkelijk, uitdrukkelijk in 
de zaak te voorzien. Maar schijnt met raadzaam, omtrent derge-
lijken casus aldus eene regelmg te maken. Men maakt. daardoor voor 
andere gevallen de zaak met reden tW\j felach tig. En ten aanzien van 
de benoeming van den curator en de definitieve commissie maakt het 
Verslag ook geene melding van gerezen t wij fel. 

Zie het vermelde bij art. 229 L 236]. 

G. O. art. 222 = art. 229 der wet. 

Artikel 230. 
Zoodra de voorloopige surséance van betaling is verleend, is 

de schuldenaar onbevoegd om, zonder medewerking, machtiging 
of bijstand der bewindvoerders, eenige daad van beheer of be-
schikking over zijn vermogen uit te oefenen. 

Indien de schuldenaar in strijd met deze bepaling gehandeld 
heeft, is zoodanige handeling voor den boedel niet verbindend, 
tenzij voor zooverre deze gebaat is, en zijn de bewindvoerders 
bevoegd alles te doen, wat vereischt wordt, om den boedel te 
dier zake schadeloos te houden. 

O. R. O. Art. 223 (234). Zood ra de benoeming der bewindvoerders, 
overeenkomRtig de bepaling van artikel 214 tweede lid , is aange-
kondigd, is de schuldenaar onbevoegd om, zonder hunne mede-
werking, machtiging of bijstand, eenige daad van beheer of be-
sch ikkir.g over vermogen uit te oefenen. 

Indien de schuldenaar in strijd met deze bepaling gehandeld 
heeft, is zoodanige handeling voor den boedel niet verbindend, 
tenzij voor· zooverre deze verrijkt is, en zij II de bewind voerders 
bevoegd alles te doen, wat vereischt wordt, om den boedel te 
dier zake schadeloos te houden. 

Memorie van Toelichting. 
1rt. 223. Artikel 916 WetiJoek van Koophandel bevat bloot eene be-

pahng analoog aan die van het eerste lid van artikel 223 Ontwerp. De 
gevolgen van het niet in. acht nemen van het wettelijk voorschrift zijn 

ook, daar de wet er geheel over zwijgt, zeer betwist. er 
uit de handeling, door den schuld enaar verricht zonder medewerkIng, 
machtiging of bijstand van de bewindvoerders eenige aanspraak tegen 
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den boedel"! Kunnen ile bewind voerders die hanileling als nietig beschou-
wen of de nietigverklaring vorderen"! Kunnen zij deswege zelfstandig 
namens den boedel ageeren '/ Op al deze vragen luiden de antwoorden 
verre van eenstemmig 1). Zij worden beslist door het tweede lid van het 
voorgestelde artikel 223. De boedel wordt alleen verbonden voor zoo verre 
er verrijking heeft plaats gehad. De bedoelde handelingen zijn dus niet 
absoluut nietig, maar bloot relatief, alleen ten aanzien van den boedel, 
voor welken de bewindvoerders te dezer zake zelfstandig in rechte op-
treden. Dat de schuldenaar zelf tegen die handelingen in geen geval kan 
opkomen, dat ze hem onvoorwaardelijk binden, ligt in den aarrl der z'lak; 
immers de ontbrekende medewerking van de bewindvoerders wordt door 
de wet gevorderd niet in het belang van den schuldenaar, maar uitslui-
tend ten behoeve der schuldeischers Alleen tegenover deze kan de han-
deling dus nietig zijn; zij treden echter niet zelve op, maar namens hen 
de bewindvoerilers. 

llmedewerking, machtiging of bijstand". In welken vorm de bewinrl-
voerder zijne toestemming verleent, in dien van medehandelen , van 
vooraf gegeven machtiging of van medeverschijning , is onverschillig, zoo 
de schuldenaar maar niet alleen handelt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 223. Het scheen wenschel\ik aan dit artikel toe te voegen, dat 

alle stukken door den schuldenaar en één der bewindvoerders worden 
onderteekend , opdat aan alle medecontractanten en belanghebbenden 
duidelijk blijke, met wien zij te doen hebben. 

Zoodanige bepaling wordt ook in de nu geldende wet niet aange-
troffen. Is van eenige behoefte daaraan gebleken'! Voorshands schijnt 
zij ook niet wenschelijk. Wie voorzichtig is, handelt niet met den 
schuldenaar alleen en verlangt, ook al bepaalt de wet. het niet, het 
een of ander blij k, naar gelang der omstandigheden, van de mede-
werking der bewind voerders, telkens als het noodig is. Het is ook 
niet duidelijk, welk nut een uitdrukkelijk wetsvoorschrift , als verlangd, 
voor alle gevallen de medeonderteekening van een der bewindvoer-
ders eischende, naast de bepaling van art. 223, alin.1 voor derden zou 
hebben. Bovendien mag gCITaagd wOl'den, welke de sanctie van 
zoodanige bepaling zou kunnen zijn. En of dan niet een geheel st.el 
artikelen zou nOOllig zijn, om de zaak nader in de gevolgen uit te 
werken '1 Dit, zonder dat een evenredig nut daarvan aanwijsbaar is. 

Em'ste lid. »Zoodra de benoeming der bewindvoerders .... . is aange-
kondigd". Waarom, vroeg men, houdt de bevoegdheid van den schulde-
naar op met de aankondiging, niet met de uitspraak ,of althans met het 
oo!!,enblik, dat de uitspraak ter zijner kennis kwam 'I Dat de derde, die 
met den schuldenaar handelde, eene daad verrich tte, die geene wettige 
gevolgen kan hebben, eer hem die surséance langs wettelijken weg be-
kend kan zijn, is juist. Doch dan behoort niet gesproken te worden van 
de aankondiging, maar het beginsel bepaald geformuleerd te worden, 
of wel eene bepaling in den geest van art. 52 l52], tweede lid, hier 
opgenomen, 

Naar aanleiding vari de gemaakte opmerkingen, wordt deze bepaling 
gelezen als volgt: 

I) V gl. DE GEER noot 1 op HOLTIUS, bI. 576; KIST, bL 244; DIEPHUIS , bI. 369; 
ZW4ARDEMAKER, bL 70 vlg.; SOHAAP, t. a. p., bI. 440 vlg. 
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llZoodra de voorloopige surséance van betaling is verleend, is de 
schuldenaar onbevoegd om, zonder medewerking, machtiging of bij-
stand der bewindvoerders, eenige" enz. 

Tegen deze lezing kan geen bezwaar bestaan, nu, ingevolge de 
aan artt. 210 en 211 '-217 en 2181 toegevoegde slot-alinea's, de voor-
loopige surséance in het openbaar wordt uitgesproken. 

Tweede lid. De Memorie van Toelichting houdt de hier bedoelde han-
delingen voor relalief nietig, naar het schijnt naar analogie van hetgeen 
len opzichte van den gefailleerde wordt voorgesteld. Is dit wel juist? 
De gevallen staan immers niet. gelijk? De gefailleerde ondergaat een 
arrest op zijne goederen; hij blijft volkomen vr\i om te handélen. De 
relatieve nietigheid is daarbij slechts opgenomen als correctief voor de 
bepaling, dat alles, wat h\i gedurende het faillissement verwerft, in het 
faillissement valt. 

Bij surséance is het anders. Er worden bewindvoerders benoemd, ten 
einde met den schuldenaar het beheer over diens zaken te voeren. Na 
afloop der surséance, ook zonder dat er volledige betaling, en deze zàl 
zelden geschieden, heeft plaats gegrepen , kunnen de nieuwe zoowel als 
de oude schuldeischers opkomen. Daarenboven, stel, de schuldenaar heeft 
gespeculeerd en vel'loren, zoodat de boedel niet verrijkt is, hoe gaat het. 
dan met de verbindbaarheid voor den boedel? Er is immers maar één 
boedel, en op dienzelfden hoedel kunnen èn de oude èn de nieuwe 
schuldeischers hunne rechten doen gelden. Geen overeenkomsten, die 
op den boedel van invloed kunnen zijn, moeten derhalve kunnen worden 
aangegaan zonder de bewindvoerders. Handelt de schuldenaar alléén , 
dan behooren zijne handelingen absoluut nietig te zijn. Hij staat gelijk 
met eene gehuwde vrouw, die zonder bijstand van haren man zich 
verbond. 

Eene absolute nietigheid zou hier misplaatst zijn. Er is geene reden, 
af te wijken van den algemeenen regel, dat, waar nietigheid wordt 
bedreigd in het belang of ter bescherming van bepaalde' personen, 
de nietigheid sleeds relatief is, zood at zij alleen door die 
of te hunnen behoeve kan worden ingeroepen. 

Het. Verslag wijst op de nietigheid van de handelingen, door een 
gehuwde vrouw zonder bijstand van haren man verricht. Maar ook 
die handelingen zijn niet, I!elijk het Verslag sch\int aan · te nemen, 
absoluut nietig; uit art. 171 Burgerlijk Wetboek blijkt het tegendeel. 
Alleen vrouw, de man of hunne erfgenamen kunnen zich op de 
nietigheid beroepen; de derden, met wie werd gehandeld, kunnen 
dit niet; wat hen hetreft zijn deze handelingen geldig. 

De in het Verslag voorgestelde nietigheid zou , in afwijking van het 
bovenstaande, ten gevolge hebben, dat, na afloop van de surséance, 
de schuldenaar het recht zou hebben, zich op de nietigheid te be-
roepen. Dit zou onrecht zijn. 

De medewerking der bewind voerders wordt gevorderd in het belang 
der schuldeischers, niet ook van den schuldenaar. De schuldenaar 
is dus niet degene, die tegen handelingen, zonder die medewerking 
verricht, moet kunnen opkomen. De schuldeischers, in wier belang' 
de bewindvoerders tot medebeheer worden geroepen, zijn daarentegen 
de aangewezen personen om tegen die handelingen op te komen. 
Vandaar het recht , den bewindvoerders in het tweede lid gegeven. 
W.at hetreft den tijd nà afloop van de surséance, dan zal van 
belde hel geval zijn: Of de schuldeischers worden voldaan, !Tl welk 
geval zij bij nietigverklaring der hierbedoelde handelingen geen belang 
hebben; Of zij worden niet voldaan en faillissement van den schul-
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denaar is het gevolg, in welk geval de curator zich op de nietigheid 
moet kunnen beroepen. 

De artt. 213 1220] , alln. 3, en 221 [2281 , alin. 4 voorzien in de 
gevallen van fail lietverklaring bij vernietiging der verleende surséance. 

Ter voorziening in geval , dat na afloop van de surséance de schul-
denaar failliet wordt verklaard, behoort aan het tweede lid van art. 
223 te worden toegevoegd de volgende bepaling: 

» Wordt de schuldenaar na het eindigen der surséance in staat 
van faillissement verklaard, dan gaat deze bevoegdheid over op den 
curator". 

In het tweede lid is »verrijkt" vervangen door »gebaat". 

M. B. 23 Maart 1893. Van het tweede lid van art. 223 vervalt de 
(aanvankelijk in rood ged rukte) tweede zinsnede lzie 5 regels hierboven I 
(vgl. het nieuwe tweede lid van art. 231 l2381). . 

G. O. art. 223 = art. 230 der wet. 

Artikel 231. 
Gedurende den loop der surséance kan de schuldenaar niet 

tot betaling zijner schulden worden genoodzaakt. 
Alle aangevangen executiën blijven gedurende dien tijd ge-

schorst. Gelegde beslagen vervallen . Indien de schuldenaar zich 
in gijzeling bevindt , wordt hij daaruit ontslagen, zoodra het 
vonnis houdende verleening der surséance in kracht van ge-
wijsde is gegaan. 

O. R, O. Art. 224 (235) = art. 231 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
ATt. 224. Het artikel maakt onderscheid tusschen executie en beslag. 

De executie wordt geschorst, en kan dus, behoudens de bepaling omtrent 
het beslag, na afloop der surséance weer worden opgevat lil het stadium, 
waarin zij zich tijdens de verleening der surséance bevond. De beteeke-
ning van het vonnis, een gedaan bevel tot betaling, zal niet meer her-
haald behoeven te worden. Dit is voor den schuldeischer van groot belang, 
vooral bij executie van onroerend goed, met het oog op de bepaling van 
artikel 503 Wetbo)lk van Rechtsvordering, volgens welke het 
beslag op onroerend goed eerst dertig dagen na het bevel kan worden 
gedaan. 

Instandhouding van belegde beslagen en van de gijzeling, zoo als artikel 
918 Wetboek van Koophandel wil , is in strijd met het wezen der sur-
séance. Deze beoogt en brengt .mede het verplic!ll.zijn., niet gedwon-
gen kunnen worden tot betahng, terWIjl beslag JUIst IS een dwang-
middel tot betaling. Het een sluit dus de bestaanbaarheid van het andere 
uit. Bovendien moet de schuldenaar de vrijheid hebben met medewer-
king zijner bewindvoerders de in beslag genomen goederen te ver-
vreemden, indien zulks mocht blijken noodig te zijn. Wel opent artikel 
918 Wetboek van Koophandel de mogelijkheid om tot geheele op-
heffing van het beslag te komen, maar onder de voorwaarde van ze-
kerheidstelling voor de llvolle voldoening van het verschuldigde, in het 
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geval dat mi afloop der aan alle volled.ige 
betaling zal worden gedaan , waardoor het practIsch der bepaling 
vrijwel verloren gaat. Immers deze voorwaarde verplicht den schul-
denaar het volle bedrag der schuld te deponeeren en tot aan den af-
loop der surséance beschikbaar te laten. 

Omtrent het ontslag uit de gijzeling- vergelijke men hetgeen te dier 
zake in de toelichting van artikel 33 [33] is opgemerkt. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 224, tweede lid. ))Dat gelegde beslagen vervallen" behoort, naar 

den Raad voorkomt, alleen bepaald te worden ten aanzien van roerende 
goederen. Bij onroerende goederen toch is het. voldoende, dat de executie 
geschorst worde. Waar de Memorie van Toelichting zegt, dat de schulc 
denaar de vrijheid moet hebben, met medewerking zijner bewindvoerders, 
de in beslag genomen goederen te vervreemden, indien zulks mocht 
blijken noodig te zijn, zal men wel niet te denken hebben aan vaste 
goederen. 

Beter ware het dus te lezen: ))Gelegde beslagen, behalve op onroe-
l'en de goederen, vervallen". 

Nog meent de Raad te moeten opmerken, dat ter laatstbedoelde plaatse 
van de Memorie van Toelichting 
de strekking van art. 918, alin. 2, 
van het Wetboek van Koophandel 
onvolledig wordt weergegeven en 
daardoor de bestrijding niet afdoen-
de is. Immers in die bepaling wordt 
wel de voorwaarde van zekerheid-
stelling geëischt, doch door die 
zekerheidstelling behoeft de ))volle 
voldoening" van het verschuldigde 
alleen gewaarborgd te worden, ))in 
het geval dat na afloop der sursé-
ance aan alle overige schuldeischers 
volledige betaling zal worden ge-
daan". 

Eindel\ik is er in de eerste alinea 
der toelichting dit artikel eene 
hinderlijke schrijffout geslopen. In 
den vierden volzin moet in plaats 
van: VOOI' den schuldenaar, gele-
zen worden: voor den schuldeischer. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 224, al. 2. De ondergetee-

kende is van oordeel dat het in het 
belang zoowel van schuldenaar als 
van schuldeischer kan zijn, niet 
alleen dat roerend maar ook dat 
onroerend goed verkocht worde. 
Gronden voor het tegendeel wor-
den in het advies van den Raad 
van State niet ·aangevoerd. Wijzi-
ging van de bepaling schijnt der-
hal ve niet raadzaam. In verband 
met de door den Raad aan art. 918, 
al. 2, Wetboek van Koophandel 
ontleende opmerking, is de Memo-
rie van Toëlichting aangevuld. 

De in 's Raads advies aangewezen 
schrijffout is hersteld. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 224. Tweede lid. Alle aangevangen executiën blijven geschorst. 

de Memorie van Toelichting is deze bepaling voor den schuld-
e.l.scher van groot belang met het oog op art. 503 Wetboek van Burger-
hJke. Rechtsvordering, volgens welke het beslag op onroerend goed eerst 
dertIg dagen na het bevel kan worden gedaan. Sommigen meenden 
evenwel, dat men zich hier een geval had voorgesleId , daar 
toch de surséance zal eindigen Of met · betaling, Of met een vrijwillig 
akkoord met de schuldeischers, Of met faillissement. 

De mogelijkheid bestaat, dat de surséance eindigt zonder vrijwillig 
akkoord en zonder dat de schuldenaar in staat is te betalen. Dan zal 
in den regel faillissement volgen, maar ook als dit geschiedt zal tus· 
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schen het einde van de surséance en de faillietverklaring allicht eenige 
tijd verloopen', waarin deze bepaling nuttig zal kunnen werken. 

G. O. art. 224 = art·. 231 der wet. 

Artikel 232. 
De surséance stuit den loop niet van reeds aanhangige rechts-

vorderingen, noch belet het aanleggen van nieuwe. 
Indien niettemin de rechtsgedingen blootelijk betreffen de 

vordering van betaling eener schuld door den schuldenaar er· 
kend, en indien de aanlegger geen belang heeft om vonnis te 
verkrijgen; ten einde rechten tegen derden te doen gelden, kan 
de rechtpr, na van de erkenning der schuld akte te hebben 
verleend, het uitspreken van het vonnis opschorten tot na het 
einde der surséance. 

De schuldenaar kan, voor zoo veel betreft rechtsvorderingen , 
welke rechten of verplichtingen tot zijn vermogen behoorende 
ten onderwerp hebben, noch eischende noch verwerende in rechte 
optreden, zonder medewerking der bewindvoerders. 

O. R. O. Art. 225 (236) = art. 232 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 225. Het eerste en tweede lid stemmen overeen met artikel 919 

Wetbcek van Koophandel. Men heeft de bepaling van artikel 919 tweerle 
lid Wetboek van Koophandel ))dat, ter zake van schuldvorderingen, die 
niet betwist worden, een rechtsgeding kan worden aanhangig gemaakt, 
waarvan toch de vonniswijzing geschorst kan worden", vreemd gevonden ,); 
evenwel ten onrechte; men vergete toch niet dat het voor den schuld-
eischer van groot belang kan zijn onmiddellijk na afloop der surséance 
in het bezit te komen van een executorialen titel; daartoe de gelegen-
heid te openen is de bedoeling van het onderhavige artikel. 

Het derde lid van artikel 225 wordt. voorgesteld om aan den bestaan-
den twijfel over het gewichtig punt, daarin behandeld, een einde te 
maken. Onder de bestaande wet is toch beweerd, en ook door den 
Hoogen Raad aangenomen, dat de schuldenaar gedurende de surséance 
zonder medewerking der bewindvoerders in rechte zou kunnen optreden, 
omdat procedeeren geen daad van beheer zoude waartoe hij volgens 
artikel 916 Wetboek van Koophandel onbevoegd is S). 

1) Mr. SCHAAP, t. a. p., bI. 466. 
') De gesurséëerde schuldenaar heeft in rechte bijstand van de bewindvoerders noo-

dig volgens: HOLTlUS , bl. 575; KrsT, bI. 233 en 243; Prof. FAUltE. Rechtsgel. BVbl. 
1874, bI. 11 en 12; ZWAARDEMAKER, t.a. p., bl. 72 vlg. Van tegenovergestelde mee-
ning zijn LEVY in LÉON 'S Rechtspraak v. d. H . R., 3de suppl., ad art. 919 W. v. K.; 
SCHAAP, bl. 438 vlg. ; Hof Nd.-Holland, 14 Febr. 1850 , W. nO. 1102; idem , 4 Febr. 
1858, W. nO. 1999; H. R., 23 Oct. 1873, W. nO. 3651. 

Art. 603 Code de Comm, belg. (1851) zegt uitdrukkelijk: "Ie débiteur ne pouna, 
sans l'autorisation des commissa,irea Burveilllll)ts . ..• plaider ... • u 
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Advies van den. Raad van. State. 
ATt. 225, deTde lid. Hiervan zul-

len de rechtsvorderingen, die den 
persoonlijken staat des schuldei-
sehers betreffen, moeten worden 
uitgezonderd. pe Raad v.eroorlooft 
zich ten aanzIen van dit pu nt te 
verwijzen naar hetgeen hij bij art. 
25 [25, dl. 1 bI. 373 J heeft opge-
merkt. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
ATt. 225, al. 3. Het artikel is in 

overeenstemming gebracht met art. 
'25 van het ontwerp. Daardoor wor-
den, overeenkomstig den wensch 
van den Raad van State, de rechts-
vorderingen die den persoonlijken 
staat des schuldeischers betreffen, 
uitgezonderd. Waarom deze rechts-
vorderingen niet met namen worden 
uitgezonderd, heeft de ondergetee-
kende de eer gehad hierboven ad 
art. 25 L 25, dl. 1. bI. 373] uiteen 
te zetten. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
ATt. 225. Eerste en tweede lid. Deze zijn volgens de Memorie van 

Toelichting opgenomen, omdat het voor den schuldeischer van groot 
belang kan wezen, onmiddellijk na afloop der surséance in het bezit te 
komen van een execütorialen titèl. Om dezelfde reden, als bij art. 224 
L 2311 is aangegeven, achtten sommigen dit onnoodig. 

Door anderen echter werd er in beide gevallen op gewezen, dat de 
bepaling althans niet schaadt en in overeenstemming is met het systeem 
van het ontwerp, hetgeen in surséance van betaling slechts eene schor-
sing van de rechten der crediteuren ziet. 

Zie het antwoord bij art. 224 [231 J. 
G. O. art. 225 = art. 232 der wet. 

Artikel 233. 
De surséance werkt niet ten aanzien: 

1". van de vordering van rijks-, provinciale of gemeentelijke 
belastingen, en van waterschaps-, veenschaps- of veenpol-
derlasten , met de vervolgingskosten; 

2°. van schuldvorderingen, gedekt door hypotheek of pand, 
of bevoorrecht op bepaalde goederen; 

3". van levensonderhoud, door den schuldenaar uit kracht 
van de derde afdeeling van den vijf tienden titel van het 
eerste boek van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd; 

4°. van huren en pachten; 

5°. van loon van dienstboden, werklieden en andere bedienden; 

6°. van schuldvorderingen wegens noodwendigheden I tot ge-
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woon onderhoud van den schuldenaar en zijn huisgezin 
geleverd gedurende de laatste zes maanden v66r de surséance' , 

7°. van reclame en zakelijke rechten. 

Voor zooverre bij executie blijkt dat de vorderingen, onder 
na. 2 vermeld, op de verbonden zaak niet verhaald kunnen 
worden, werkt de surséance wel ten aanzien van deze vorde-
ringen. 

O. R. O. Art. 2'26 (237). De surséance werkt niet ten aanzien: 

1°. van de vordering van rijks-, provinciale of gemeentelijke be-
lastingen, en van waterschaps-, veen scha ps- of polderlasten; 

2°. van schuldvorderingen, gedekt door hypotheek of pand, of 
bevoorrecht op bepaalde goederen; 

3°. van levensonderhoud, door den schuldenaar uit kracht van de 
derde afdeeling van den vijf tienden tifel van het eerste boek 
van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd; 

4°. van huren en pachten; 

5°. van loon van dienstboden, werklieden en andere bedienden ; 

6°. van schuldvorderingen wegens noodwendigheden tot gewoon 
onderhoud van den schuldenaar en zijn huisgezin geleverd, 
gedurende de laatste zes maanden vóór de surséance; 

7°. van reclame en zakelijke rechten. 

Voor zooverre bij executie blijkt dat de vorderingen, onder nO. 2 
vermeld, op de verbonden zaak niet verhaald kunnen worden, 
werkt de surséance ook ten aanzien van deze vorderingen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 226. Voor zooverre dit artikel afwijkt van art. 920 Wetboek van 

Koophandel, is de reden daarvoor niet wijziging maar verduidelijking 
der wet. 

1°. In het overeenkomstige nummer van art. 920 Wetboek van Koophan-
del zijn de »provinciale belastingen" vergeten. Naast »polderlasten" wordt 
van »waterschaps- en veenschapslasten" gesproken, omdat artikel 191 
der Grondwet »waterschappen" en »veellschappen" onderscheidelijk noemt. 

»Dijklasten" en »veenpolderlasten" (artikel 191 der Grondwet kent ook 
»veenpolders") zijn onder de in het artikel genoemde lasten begrepen, 
en behoeven dus niet afzonderlijk vermeld te worden. 

20 • »Onderzetting, pand, reclame en andere zakelijke rechten" in nO. 2 
van artikel 920 Wetboek van Koophandel bevat eene nevens-elkander-
stelling van hetel'ogene zaken. Bedoeld is dat de door hypotheek of pand 
gedekte (de ratio vordert evenzeer de bevoorrechte) schuld niettegen-
staande de surséance betaald moet worden, en dat de rechtsvordering 
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tot reclame, alsook die tot het doen gelden van een zakelijk recht, niet-
tegenstaande de surséance, tegen den schuldenaar ingesteld en vervolgd 
kunnen worden. De redactie van n°. 2 en 7 doet dit thans duidelijk uit-
komen. De vraag kan gedaan worden, of de bepaling, dat surséance niet 
werkt ten aanzien van reclame en zal,elijke rechten, naast het voorschrift 
van artikel 225 [232', eerste lid .wel noódig is. Inderdaad schijnt zij 
overbodig, toch is tot hare handhavmg besloten , omdat in hare weglating 
allicht het bewijs eener niet bedoelde wetswijziging gezien zoude kunnen 
worden. Bovendien houde men in het oog, dat rechtsvorderingen tot 
reclame en krachtens zakelijke rechten in den regel gericht zullen zijn 
op het verkrijgen van eenig goed tot den boedel behoorende, en er 
daarom eenige aanleiding bestaat ze in artikel 226 te vermelden. 

3°. In artikel 920 n°. 3 Wetboek van Koophandel is niet uitgedrukt, 
dat alleen wettelijk levensonderhoud bedoeld wordt. In het Ontwerp is 
deze fout hersteld. 

Tweede lid. )) Voor zooverre b\j executie blijk!." Motief voor het niet 
werken der surséance is het recht van voorrang. Voor zooverre, hij exe-
cutie in geval van wanbetaling der rente, blijkt dat dit recht niet be-
staat, herneemt derbalve de surséance hare werking. 

Advies van den Raad van State. 
ATt. 226, eerste lid, 1°. In plaats van de uitdrukking: ))dijk ofpolder-

lasten" te bezigen, ware het, naar den Raad voorkomt, beter, de ter-
minologie van art. 190 der Grondwet te volgen en te spreken van »Iasten ' 
van waterschappen, veenschappen 
en veenpolders". 

Aldaar 3°. Terwijl het ll;!vens-
onderhoud, in art. 920, 3°., van het 
Wetboek van Koophandel niet na-
der bepaald is, wordt het hier tot 
het wettelijk levensonderhoud be-
perkt. Levensonderhoud, uit kracht 
een er uiterste wilsbeschikking uit 
te keere.n, is er dus niet onder 
begrepen , zoodat ten aanzien daar-
van de surséance wèl zal werken. 
De Raad kan dit niet goedkeuren. 
Doorgaans zijn het kleine lieden> 
aan wie door de goedgunstigheid 
van eenen vroegeren meester, of, 
tot belooning van trouwe en lang-
jarige diensten, door eene voorma-
lige meesteres, een jaargeld ver-
maakt IS, waardoor hun een on-
bezorg?e oude dag verzekerd wordt, 
en wlen het duhbel hard moet 
vallen, als door eene den erfge-
naam verleende surséance de uit-
keering van dat jaargeld geschorst 
wordt. Met het wettelijke levens-
onderhoud hehoort, naar den Raad 
voorkomt, het testamentaire op eene 
lijn gesteld te worden. 

Aldaar 6°. In plaats van »gedu-

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 2:l6, al. 1, 1°. Aan de op-

merking van den Raad van State 
is gevolg gegeyen. 

Al. 1, 3°. Uitbreiding, gelijk cle 
Raad van State voorstelt. tot het 
testamentaire levensonderhoud, 
schijnt den ondergeteekende niet 
raadzaam. Wat is levensonderhoud 
uit krach te van eene uiterste wils-
beschikking verschuldigd 'I Aan de 
beslissing van den erflater kan men 
niet overlaten of eene uitkeering 
al of niet levensonderhoud zal zijn; 
dan zouden uitkeeringen van hoog 
bedrag tot levensonderhoud gestem-
peld kunnen worden. 'Den onder-
geteekende is het niet duidelijk 
wat hier het criterium moet wezen, 
terwijl ook de Raad geen grens 
aangeeft, waarbij eene uitkeering 
ophoudt levensonderhoud te zijn. 
Voldoening aan 's Raads wensch 
zou dan ook naar het oordeel van 
den ondergeteekende, in vele ge-
vallen tot eene niet te rechtvaar-
digen bevoordeeling van de recht-
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rende zes maanden vóór de sursé -
ance,,' warde liever gelezen : »ge-
durende de laatste zes maanden 
vóór de surséance" . 

Eindelij k kon duidelijkheidshal ve 
aan het slot van dit artikel deze 
- dat grammaticaal ook op »de 
verbonden zaak" kan terugslaan -
vervangen worden door : deze vor-
deringen. 

hebbenden op zoodanig levenson. 
derhoud leiden. 

Alin. 1, 6°. Aan 's Raads voor-
stel is gevolg gegeven. 

Alin. 2. De door den Raad van 
State voorgestelde verduidelijking 
is aangebracht. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 226. Eerste lid. W at behoort te gelden, vroeg men, ten opzichte 

van de vervolgingskosten, vóór het verleenen van de surséance gemaakt 'I 

Tweede lid. In plaats van »ook" leze men »wel", daar het hier eene 
tegenstelling geldt. 

1°, »Polderlasten". Men wees er op, dat de Grondwet in art. 190 niet 
van »polders", maar van »veenpolders" spreekt. 

Eerste lid. Voor zooverre die kosten op de bepaalde goederen be-
voorrecht zijn, yallen ze onder 2°. 

Onder 1°. is »polderlasten" vervangen door »veenpolderlasten", en 
in het tweede lid »ook" door »wel" . 

Door de Commissie werd het in 
het Verslag gebezigde woord »ver-
volgingskosten" verduidelijkt. Daar-
mede waren bedoeld de kosten, die 
op de invordering der sub 1° ge-
noemde belastingen vallen. Na deze 
opheldering verklaarde de Minister 
zlch bereid, achter 1°. te voegen de 
woorden: »met de vervolgingskosten". 

G. O. art. 226 = art. 233 der wet. 

Artikel 234. 
De betaling van alle andere schulden, op het oogenblik van 

de verleenîng der voorloopige surséance bestaande, kan, gedu-
rende de surséance, niet anders plaats hebben, dan aan alle 
schuldeischers gezamenlijk, in evenredigheid hunner vorderingen. 

O. R. O. Art. 227 (238) = G. O. art. 227 = art. 234 der wet. 
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Artikel 235. 
De surséance werkt niet ten voordeele van de 

naren en borgen. 

o. R. O. Art. 228 (239) = art. 235 der wet. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 228. Het overeenkomstige artikel 921 Wetboek van Koophandel 

spreekt alleen van borgen, welke van het voorrecht van uitwinning 
hebben afstand gedaan. Het is echter meer in overeenstemming met de 
hedendaagsche verkeersbehoeften en met het economisch begrip van 
borgtocht in dezen geen onderscheid te maken. Evenmin als het akkoord, 
in het faillissement van den schuldenaar tot stand gekomen, mag de 
surséance ten voordeele van den borg strekken. De bedoeling van den 
borgtocht brengt juist mede, dat de borg praesteere als de schuldenaar 
in gebreke blijft. 

Advies van den 'Raad van State. 
Art. 228. Het komt den Raad voor, dat de bepaling van art. 921 van 

het Wetboek van Koophandel de voorkeur verdient boven de hier voor-
gedragene, die geen onderscheid maakt tusschen den borg die wel en 
den borg die geen afstand van het ---
voorrecht van uitwinning gedaan 
heeft. Deze gelijkstelling steunt naar 
het oordeel van den Raad op geen 
goeden grond. Dat de borg die van 
gezegd voorrecht afstand heeft ge-
daan , zich niet op de surséance des 
hoofdschuldenaars beroepen kan, 
is zeer natuurlijk en alleszins bil-
l\jk, doch onbillijk is het, eene 
rechts weldaad - gel\jk het uitstel 
van betaling is - buiten de borgen 
om aan dim schuldenaar bewezen, 
ten nadeele te doen strekken van 
een borg, die - geen afstand ge-
daan hebbende van liet voorrecht 
van uitwinning - bijaldien .de sur-
séance niet ware ingetreden, had 
kunnen vorderen, dat de goederen 
des schuldenaars vooraf uitgewon-
nen wierden, en dan misschien van 
alle aanspraak ware verschoond 
gebleven. Het t1jdelijke onvermogen 
des schuldenaars behoort een dus-
danigen borg niet in zulk een on-
g';l,nstige!l toesland te brengen, dat 
hIJ verplIcht wordt tot betaling eener 

met welker terugvorclering 
hIJ genoodzaakt is te wachten, tot-
dat de surséance een einde geno-
men . heeft. 

RalJport aan de Koningin-Regentes. 
Art. 2:28. De gronden in de Me-

morie van Toelichting voor- de hier 
voorgestelde afwijking van art. 921 
Wetboek van Koophandel ontwik-
keld, zijn in het advies van den 
Raad van State niet bestreden, 
veel min wederlegd. In dat al!vÎes 
wordt beweerd. dat het tijdelijk 
onvermogen des schuldenaars een 
borg die van het voorrecht van uit-
winning niet heeft afstand gedaan, 
niet in zulk een ongunstigen toe-
stand behoort te brengen, dat hij 
verplicht wordt tot betaling eener 
schuld, met welker terugvordering 
hij genoodzaakt is te wachten totdat 
de surséance een einde genomen 
heeft. Maar de vraag schijnt geoor-
loofd waarom zulks niet behoort te 
geschieden, terwijl het definitief 
onvermogen zoodanigeIl bOl'g in den 
nog veel ongunstiger toestand brengt, 
dat hij verplicht is tot betaling van 
eene schuld, waarvan hij wellicht 
maar een zeer klèin gedeelte op 
den boedel van den schuldenaar 
k,an verhalen. 

G. O. art. 228 = art. 235 der wet. 
Il. 25 
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Verslag der Eerste Kamer. 
Dat de surséance niet ten voor-

deele werkt van de medeschulde-
naars en borgen werd door sommige 
leden onbillijk geacht. Dezen heb-
ben thans het voorrecht van uit-
winning; zij kunnen den schuld-
eischer alvorens hem te voldoen 
verwijzen naar den klOofdschulde-
naar. Failleert die hoofdschuldenaar, 
dan kunnen zij terstond in diens 
boedel opkomen, maar voortaan zal 
dit niet kunnen. 

Hiertegen werd echter opgemerkt, 
dat de borg zijn -ve rhaal op den 
hoofdschuldenaar behoudt, doch dit 
eerst later zal kunnen uitoefenen, 
evenals alle andere schuldeischers 
van dien schuldenaar. Zonder sur-
séance zou de schuldenaar gefail-
leerd zijn en dan ware de schuld 
toch terstond bij den borg opvor-
derbaar geworden. 

Äntwoord der Regeering. 
Voor de reeds in het Voorloopig 

Verslag opgenomen verdediging van 
het artikel betuigt de ondergetee-
kende zijne erkentelijkheid. Ze komt 
hem alleszins juist voor. 

Wel kunnen de borgen , die geen 
afslanrl hebben gedaan van het 
voorrecht van uitwinning, den 
schuldeischel' , alvorens hem te vol-
doen, verwijzen naar den hoofd-
schuldenaar, maar dat recht ver-
liezen zij in geval van faillissement 
van den schuldenaar, art. '1869,4'. 
Burgerlijk Wetboek. Waar nu hel 
ophouden meI hel faillis-
sement, den borg , ook wanneer hij 
geen afstand heeft gedaan van het 
voorrecht van uitwinning, verplicht 
tot dadelijke betaling van de schuld, 
waarvan in den regel slechts een 
klein deel verhaalbaar za l zijn op 
den boedel, is het alleszins rationeel 
bij OPSch01'ting van betaling, sur-

séance, zoodanigen borg evenzeer tot betaling Ie verplichten, niettegen-
slaande hij eerst na afloop van de surséance hel betaalde kan terugvor-
deren. 

Welke strekking de opmerking heeft dat, wanneer de hoofdschuldenaar 
failleerf, de borg terstond in diens boedel kan opkomen, maar voortaan 
dit niet zal kunnen, is minder duidelijk. Heeft zij ten rloel er op te wijzen, 
dat volgens het ontwerp de borg niet terstond in den boedel van den 
gefailleerden hoofrlschuldenaar kan opkomen 'I Dit zou minder juist zijn. 
De borg heeft hel, dank zij art. '1877 Burgerlijk Wetboek en art. 135 
ontwerp, in zijne macht, door dadelijk den schuldeischer te betalen, ook 
darlelijk in den faillieten boedel te kunnen opkomen. 

Heeft daarentegen de opmerking de strekking er op te wijzen, dat 
terwijl bij de borg die betaalrl heeft rladelijk in den boedel 
kan opkomen, hij bij surséance eerst na afloop daarvan zijn verhaal kan 
uitoefenen op den hoofdschuldenaar , dan kan toch niet onlkend worden, 
dat hierin tegenover den borg geene onbillij kheid is gelegen, omdat hij 
in dit opzicht gelijk staat meI ieder ander schuldeischel' van dien schul-
denaar. Terwijl het akkoord niet ten voordeele der borgen werkt, is er 
ook geen grond, om iets anders aan te nemen bij surséance. 

In 't algemeen, ten slotte. Het zou eene miskenning zijn der econo-
mische functie van de solidariteit en van den borgtocht., indiea men de 
surséance ook ten aanzien van mede-schuldenaren en borgen liet werken. 
Beide dienen om den schuldeischer te waarborgen tegen de nadeelige 
gevolgen van het feit, dat de schuldenaal' , om welke reden dan ook , 
op den vervaldag in gebreke blijft te betalen. 

Artikel 236 
Het rechterlijk college, hetwelk de surséance verleend heeft, 
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kan die, op verzoek van de bewindvoerders of van een of meer 
der schuldeischers, intrekken: 

1°. indien de schuldenaar zich, gedurende den loop der sur-
séance, aan kwade trouw in het beheer van den boedel 
schuldig maakt; 

2°. indien hij zijne schuldeischers tracht te benadeelen; 

3°. indien hij handelt in strijd met artikel 230, eerste lid; 

4°. indien hij nalaat te doen wat naar het oordeel van de 
bewindvoerders in het belang vap. den boedel gedaan moet 
worden; 

5°. indien, hangende de surséance, de staat van den boedel 
zoodanig is achteruit gegaan, dat het vooruitzicht is ver-
d wenen op volledige betaling van alle schulden bij het 
eindigen der surséance. 

In het laatste geval kan de intrekking ook op verzoek van 
den schuldenaar worden uitgesproken. 

In de gevallen, vermeld onder nOS. 1 en 5, zijn de bewind-
voerders verplicht de intrekking te vragen. 

De bewindvoerders en de schuldenaar worden, indien zij niet 
zelve het . verzoek gedaan hebben, daarop gehoord of daartoe 
behoorlijk opgeroepen. 

Indien op grond van de bepalingen van dit artikel de sursé-
ance wordt ingetrokken, kan tevens de faillietverklaring van 
den schuldenaar worden uitgesproken. 

Gedurende de surséance kan de faillietverklaring niet rauwe-
lijks worden gevorderd. 

De beschikking, houdende intrekking der surséance, wordt 
aangekondigd gelijk is voorgeschreven in artikel 215 , tweede lid. 

O. R. O. Art. 229 (240). Het rechterlijk college, hetwelk de surséance 
verleend heeft, kan die, op verzoek van de bewind voerders of van 
een of meer der schuldeischers, intrekken, indien blijkt, hetzij 
dat de schuldenaar zich, gedurenrle den loop daarvan, aan kwade 
trouw schuldig maakt, of zijne schuldeischers tracht te benadeelen, 
of handelt in strijd met artikel 223 eerste lid, of nalaat te doen 
wat naar het oordeel van de bewindvoerders in het belang van 
den boedel gedaan moet worden, hetzij dat, hangende de surséance, 

staat van den boedel zoodanig is achteruitgegaan, dat de baten 
Dlet toereikend zijn geworden, om de schulden ten volle te voldoen. 

Op laatstgenoemden grond' de intrekking ook op verzoek 
van den schuldenaar worden Uitgesproken. .,... 

De bewindvoerders en de schuldenaar worden, llldien ZiJ met 
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zelve het verzoek gedaan hebben, daarop gehoord of daartoe be-
hoorlijk opgeroepen. 

Indien op grond van de bepalingen van dit artikel de surséance 
wordt ingetrokken, kan tevens de faillietverklaring van den schul-
denaar worden uitgesproken. 

Gedurende de surséance kan de faillietverklaring niet rauwelijks 
worden gevorderd. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 229. Artikel 922 Wetboek van Koophandel laat, in geval van 

kwade trouw des schuldenaars, of wanneer deze zijne schuldeischers 
benadeelt, alleen den laatsten loe verzoek tot intrekking der surséance 
te doen; bij achteruitgang des boedels, alleen den bewindvoerders Reden 
voor die onderscheiding bestaat niet. 

Bij de intrekking der surséance kan tevens de faillietverklaring van 
den boedel worden In den regel zal dit behooren te ge-
schieden; zonder uitzondering , als de intrekking gegrond is op zood ani-
gen achteruitgang des boedels, dat de baten niet t.oereikend meer zijn 
om de schulden ten volle te voldoen. Toch is faillietverklaring niet 
imperatief voorgeschreven, daar dit punt veilig aan den rechter over-
gelaten kan worden. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 229, vierde en vijfde lid. 

Hier wordt van faillietverklaring 
van den boedel gesproken. Het komt 
den Raad van State voor, dat het 
beter - immers meer in overeen-
stemming met art. 1 van het ont-
werp - is, in plaats van »van den 
boedel" te lezen »van den schul-
denaar", of wel de bedoelde woor-
den weg te laten. Dezelfde aan-
merking betreft .art. '231 [238J, 
eersten regel. 

Rapport aan de Koningin-Regentes. 
Artt. 229, alin. 4 en 5 eil 23'1 

l238l De beide artikelen zijn over-
eenkomstig de voorstellen van den 
Raad van State gewijzigd. De wij-
ziging die laatstgemeld artikel bo-
vendien heeft ondergaan, is een 
noodzakelijk gevolg van het in de 
artt. 210 [2171, alin. 4, en 218 
1225] facultatief stellen van de 
railliét verklaring. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 229. Dit artikel moet naar veler oordeel voor de schuldeischers 

door verandering der redactie beter waarborgen opleveren, dan het met 
al zijne facultatieve bepalingen thans doet. Of in al de vier in het eerste 
lid genoemde gevallen, Of althan$ bij kwade trouwen sterken achter-
uitgang van den boedel , moet het eindigen der surséance imperatief zijn 
voorgeschreven; de Memorie van Toelichting zegt wel is waar, dat de 
rechtbank vrij is, en op verzoek de surséance ook wel zal opheffen , 
maar zij kan dit dan toch eerst doen, nadat het desbetreffend verzoek 
tot haar gericht is. Tot dusverre hebben in meer rlan één geval bewind-
voerders de zaak voortgezet, ook al bleek hun , dat de baten niet toe-
reikend zouden zijn. De praktijk betreffende de surséance heeft zich 
bovendien, naar deze leden opmerkten, vaak gekenmerkt door te groote 
toegeeflijkheid. Bij deze regeling , indien men het instituut nu eenmaal 
behouden wil, dient hierin ook verbetering te worden gebracht. Aan de 
bewindvoerders moet de verplichting worden opgelegd, in"trekking der 
surséance te vragen, indien zij overtuigd zijn, dat de crediteuren toch 
niet voldaan zullen worden. Ook al ontbreekt de sanctie, loch " mag men 
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aannemen, dat die verplichting zedelijk door de bewindvoerders zal 
worden gevoeld; in de vergadering van crediteuren, die later gehouden 
wordt, zal hun stilzwijgen gegispt worden, indien zij aan hunne ver-
plichting niet hebben voldaan. Het voorts geene aanbeveling te 
verdienen, dat. gedurende het g-eheele der surséance aan de 
crediteuren niet de minste invloed op het beheer van den boedel is 
toegekend; bij het faillissement, zoo werd opgemerkt, is daaromtrent 
terecht een geheel ander beginsel aangenomen. 

Eerste lid. De uitdrukking »kwade trouw" is zeer algemeen. Men 
veronderstelde, dat daaronder uitsluitend behoort te worden verstaan: 
kwade trouw in het beheer van den boedel. 

Het is wel de vraag, of door het opleggen van verplichting, in 
plaats van bevoegdheid, de zaak beter geregeld zal zijn. Maar er 
bestaat ook geen overwichtig bezwaar, om naar aanleiding van de 
gerezen bedenkingen, het eerste en tweede lid te vervangen door de 
volgende drie leden, die alsnu zullen luiden: 

»Het rechterlijk college, hetwelk de surséance verleend heeft, kan 
die, op verzoek van de bewindvoerders of van een of meer der 
schuldeischers, intrekken: 

1°. indien de schuldellaar zich gedurende den loop der surséance 
aan kwade trouw schuldig maakt; 

2°. indien hij zijne schuldeisehers tracht te benadeel en ; 
3°. indien hij handelt in strijd met artikel 223, eerste lid; 
4°. Indien hij nalaat te doen, wat naar het oordeel van de bewind-

voerders in het belang van den boedel gedaan moet worden; 
5°. indien, hangende de surséance, de staat van den boedel zoo-

danig is achteruitgegaan, dat het vooruitzicht is verdwenen op vol-
ledige betaling van alle schulden bij het eindigen der surséance. 

In het laatste geval kan de intrekking ook op verzoek van den 
schuldenaar worden uitgesproken. 

In de gevallen, vermeld onder nOB. 1 en 5, zijn de bewindvoerders 
verplicht de intrekking te vragen." 

Dat de crediteuren gedurende het tijdsverloop der surse-
ance niet den minsten invloed op het bp.heer van den boedel hebben, 
is overdreven. 

Art. 222 l229] kent aan ie(ler hunner te allen.tijde de bevoegdheid 
toe , het ontslag onder anderen van de bewindvoerders te vragen. 
Daaraan ontleenen zij een krachtig, zij het dan ook indirect, middel 
om op het beheer van den boedel invloed te oefenen. 

De Commissie kwam terug op het 
bezwaar, dat de invloed der schuld-
eisehers geduren<ie den loop der sur-
séance al zeer luttel was. Zlj zou dan 
ook prijs stellen op de opneming van 
een voorschrift, bepalende, dat door 
de bewindvoerders om de drie maan-
den een verslag zal worden uitge-
bracht over den toestand van den 
boedel, welk verslag ter griffie van 
het rechterlijk college, dat de sursé-
ance heeft verleend, zal worden 
gedeponeerd. 

De Minister, hoewel van meening, 
dat van een dergelijk verslag in de 
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praktijk weinig nut zou zijn te wach-
ten, had daartegen echter ook geen 
overwegend bezwaar en verklaarde 
zich bereid, ter tegemoetkoming aan 
het verlangen der Commissie, aan 
art. 222 l229] een tweede lid toe te 
voegen van den volgenden inhoud: 

»Na het verleen en van definitieve 
surséance, wordt door de bewind-
voerders, telkens na verloop van drie 
maanden, een verslag over den toe-
sta.nd van den boedel uitgebracht. 
Met dit verslag wordt gehandeld, 
gelijk in het tweede en derde lid van 
artikel 21fJ is voorgeschreven". 

Eerste lid. De uitdrukking »kwade trouw" heeft de aangeduide 
beteekenis. 

1°. De Minist.er verklaarde zich 
bereid, de woorden »in het beheer 
van den boedel" achter de woorden 
»kwade trouw" aan te brengen. 

G. O. art. 229. Het rechterlijke college, hetwelk de surséance verleend 
heeft, kan die, op verzoek van de bewindvoerders of van een of 
meer der schuldelschers, intrekken: 

1°. indien de schu,ldenaar zich, gedurende den loop der sursé-
ance, aan kwade trouw in het beheer van den boedel schuldig 
maakt; 

2°. indien hij zijne schuldeischers tracht te benadeelen; 

3°. indien hij handelt in strijd met artikel 223 eerste lid; 

4°. indien hij nalaat te doen wat naar het oordeel van de be-
windvoerders in het belang van den boedel gedaan moet worden; 

5°. indien, hangende de surséance, de staat van den boedel 
zoodanig is achteruit gegaan, dat het vooruitzicht is verdwenen 
op volledige hetaling van alle schulden bij het eindigen der sur-
séance. 

In het laatste geval kan de intrekking ook op verzoek van den 
schuldenaar worden uitgesproken. 

In de gevallen, vermeld onder n°. 1 en 5, zijn de bewindvoer-
ders verplicht de intrekking te vragen. 

De bewindvoerders en de schuldenaar worden, indien zij niet 
zelve het vp.rzoek gedaan hebben, daarop gehoord of daartoe be-
hoorlijk opgeroepen. 

Indien op grond van de bepalingen .van dit artikel de surséance 
wordt ingetrokken, kan tevens de faillietverklaring van den schul-
denaar worden uitgesproken. 

Gedurende de surséance kan de faillietverklaring niet J'auwelijks 
worden gevorderd. 
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BeraadsJaging in de Tweede Kamer. 
(26 April 1893.) 

Amendement van de Commissie van Voo1·bet·eidin.q, strekkende om aan het 
artikel toe te voegen een laatste lid , luidende: 

"De beschikking, houdende intreKking der surséance, wordt aangekondigd ge-
lijk is voorgeschreven in artikel 208 [215], tweede lid". 

De heer TRAVAGLINO, VOM'zitte?' det' Commissie van Voor1Jet'eiding: Even-
zeer als de crediteuren er belang bij hebben te vernemen, dat een verzoek om 
surseance van betaling is gedaan, zullen zij er ook belang bij hebben, op offici-
eele wijze te kunnen weten, dat de surseance is ingetrokken. Ziehier het eenige 
motief, dat tot het indienen van dit amendement heeft geleid. 

De heer SMIDT, Ministe1' van Justitie : Tegen het amendement bestaat bij de 
Regeering geen bezwaar, zoodat zij het overneemt. 

Amendement van de Commissie van Voo1'bereiding, strekkende om achter art. 
229 [236] te doen volgen een nieuw artikel: 

"Art. 229bis. De surseance eindigt met den dood van den schuldeuaar" . 

De heer TRA V AG LINO, voorzitter de1' Commissie van Vom'bereiding : Blij· 
kens hetgeen vermeld is op 156 van het Voorloopig Verslag is bij art. 230 
[237, zie hierna bI. 397] van het ontwerp de vraag gedaan: "Wat zal geschieden 
als de debiteur of een lid del' firma, hangende de surseance, komt te overlijden?" 

Hierop is door de Regeering geantwoord: 
"Overlijden van den schuldenaar of van een der schuldenaren en ontbinding 

van rechtswege van de naamlooze vennootschap, behoeven op zich zelve geen 
invloed op de surtiéance te oefenen. 

"Overlijden zal ten gevolge hebben Of zuivere aanvaarding der nalatenschap en 
betaling der schulden - in welk geval de schuldeischers geen belang meer heb-
ben bij de bij art. 223 [230] bedoelde medewerking der bewindvoerders, en van 
toepassing van het tweede lid van dat artikel dau ook geen sprake meer kan 
zijn, - Of niet-aanvaarding, Of de aanvaarding onder benefice van inventaris. 
Met de surseance zal dan liquidatie van den boedel verbonden worden. Evenzoo , 
als op de naamlooze vennootschap art . 47 W etboek van Koophandel toepasselijk 
blijkt. Daartegen kan geen bezwaar bestaan, daar het juist eene van de nuttige 
zijden der surséance is, dat zij tot eene behoorlijke, niet overhaaste liquidatie 
in staat stelt". 

Door dit antwoord der Regeering was de Commissie niet gerust gesteld. Daarom 
bracht zij de zaak opnieuw ter sprake het gemeen overleg met den Minister. 
Het antwoord der Regeering is vermeld op bladz. 157 van het Verslag [hierna 
bI. 398] en luidt als volgt: 

"De Minister kan zich met deze opvatting vOat'alsnog - dat is dus niet defi-
nitief, zoodat de Minister misschien nog tot andere gedachten zal komen - niet 
vereenigen en meende, dat er geen aannemelijke reden bestaat om te bepalen, dat 
de surséance met den dood des debiteurs moet eiudigen, terwijl de oplossing van 
te verwachten bezwaren gevoeglijk aan algemeene rechtsbeginselen kon worden 
overgelaten. " 
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Na dit antwoord, heeft de Commissie zich veroorloofd baar amendement in te 
dienen. 

Wa.t toch is er van de zaak? 
Bij het overlijden van den debiteur zijn drie toestanden mogelijk. In de eerste 

plaats, dat de nalatenschap meer actief dan passief bevat. Dan zullen de erfge· 
namen zuiver aanvaarden, en de crediteuren 100 pct. verkrijgen. De surséance 
van betaling verliest dan alle reden en belang. Ten tweede kan de nalatenschap 
meer passief dan actief bevatten; dan zullen de erfgenamen de nalatenschap ver· 
werpen en verliest de surséance dus ook elke reden van bestaan. Ten derde is bet 
mogelijk, dat de erfgenamen niet geheel op de hoogte zijn van de nalatenschap 
en dus nog niet kunnen beslissen, of zij haar zullen aanvaarden, al dan niet. 
In dat geval zullen zij gebruik maken van art. 1070 van het Burgerlijk Wethoek. 
In art. 1071 lezen wij, dat iemand, die gebruik maakt van het recht van beraad, 
een termijn van 4 maanden heeft, om zich te beraden. Dit zullen de erfgenamen 
doen. Zijn zij aan het einde van dien termijn gekomen, en beslissen zij, gebruik 
te willen maken van het voorrecht van boedelbeschrijving krachtens art. 1075, 
dan hebben zij volgens al·t. 1082 Burgerlijk Wetboek weder een termijn van 3 
maanden om den boedel tot effenheid te brengen: In het geheel hebhen zij dus 
een tijdvak van 7 maanden. Ik geloof , dat buiten de genoemde drie gevallen, 
geen andere mogelijk zijn. De Regeering heeft gezegd, dat het bestaan van de 
surséance ook na het overlijden van den toch nog dit kon uitwerken, 
dat voorkomen werd eene overhaaste liquidatie; maar ik meen, dat , wanneer men 
het oog vestigt op dien termijn van vier + drie maanden, welken de erfgenamen 
zich kunnen ten nutte maken, deze volstrekt niet behoeven bevreesd te zijn , dat 
zij genoodzaakt worden tot eene al te haastige liquidatie. 

Ik vermeen nog, dat de surséance geheel inhaerent is aan den persoon des 
debiteurs , dat het eene gunst is, verleend aan den debiteur persoonlijk, en is dit 
zoo, dan moet vanzelve de surséance vervallen, als de debiteur komt te overlijden. 

Verder: ' degene, die surséance van betaling heeft gekregen, krijgt naast zich 
een bewind voerder, die alleen kan medebebeeren naast den schuldenaar, terwijl 
de schuldenaar geen beheer kan voeren dan naast den bewindvoerder. Maar wat 
zal nu de verhouding zijn van een bewindvo.erder in eene surséance van betaling, 
wanneer de debiteur is overleden? 

Het wezenlijk karakter van een bewindvoerder in eene surséance van betaling 
is, dat hij beheert naast den schuldenaar. Dit ligt reeds in art. 905 van het thans 
vigeerend recht en ook in art. 214 [221] nO. 1 van het tegenwoordig ontwerp. 
Als de schuldenaar er niet meer is , kan de bewind voerder niet meer naast hem 
fungeeren. 

Nu zegt de Minister, dat men dit bezwaar wel aan algemeene rechtsbeginselen 
kan overlaten; maar dan acht ik het toch veel practischer, om dit bezwaar niet 
over te laten aan algemeene rechtsbeginselen, doch het reeds nu te voorkomen 
door eene doodeenvoudige, maar categorische wetsbepaling, zooals wij bij ons 
amendement hebben voorgesteld: "De surséance eindigt met den dood van den 
schuldenaar. " 

Mocht de Minister thans nog bezwaren hebben om dit amendement, wat zeer 
eenvoudig is, en alleen kan leiden tot wegnemen van bezwaren, over te nemen, 
dan hopen wij toch, dat Zijne Excellentie het niet ernstig zal bestrijden, maar 
de beslissing daarover aan de Kamer zal willen over laten. 

De heer SMIDT, Minister van JU8titie: Overnemen kan ik het 'amendement 
niet. De Commissie van Voorbereiding heeft, zooals zoo even haar geachte presi·' 
dent gezegd heeft, gemeend om practische redenen dit amendement te moeten 
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indienen. EIIl juist uit een practisch oogpunt schijnt dit amendement .minder aan-
bevelenswaardig. 

De surseance heeft altijd slechts eene zeer tijdelijke werking. Zij kan voor ten 
hoogste 11/2 jaar verleend worden. Vanzelf loopt zij dus af. Waarom haar ook 
nog buitengewoon te doen ophouden? 

De Vergadering bedenke voorts dit. Gelijk het tot nu toe was, zal het in het 
vervolg ook wel blijven , namelijk dat de surseance voornamelijk uitsluitend toe-
passing vindt ten aanzien van groote handelsondernemingen of uitgebreide fabrieks-
zaken. Welke reden kan er nu zijn om op het eigen oogenblik, dat de eigenaar 
vau eenedergelijke onderneming sterft, de surseance op eens te doen ophouden; 
de surseance, die verleend wordt, juist om eene dergelijke zaak, waarin de baten 
de lasten zooal niet overtreffen, althans evenaren, in de gelegenheid te stellen 
voort te werken en alle schulden te voldoen.? 

Hieraan zijn dikwijls groote belangen verbonden; ik behoef daarvan geen voor-
beelden aan te halen. 

Welke reden kan er, nu zijn, hetzij ontleend aan het privaat belang van schul-
denaar of schuldeischel' , hetzij aan het algemeen belang bij de voortzetting der 
zaak betrokken , om onmiddellijk met den dood de surseance te doen ophouden 
en daardoor teweeg te brengen dat dergelijke groote zaak of onderneming onmid-
dellijk moet worden gestaakt? Uit een practisch oogpunt bezien, weet ik hiervoor 
geene oplossing te geven. Ik zou meenen dat het beter en nuttiger was, voor-
loopig de zaak voort te zetten op dezelfde wijze als te voren, nadat door den 
rechter, in overeenstemming met de .schuldeischers, eenmaal de surseance was 
verleend. Dan is er ook voor de erfgenamen niet alleen tijd om zich te beraden, 
maar ook gelegenheid om op te komen, want zij zijn niet altijd ter plaatse. 

Het is toch geenszins noodig dat de erfgenamen zich terstond verklaren. Daar-
voor is zelfs geen termijn. Zij kunnen ook geheel passief blijven. 

Waarom in een precairen toestand dan onmiddellijk, als de dood van den chef 
zich nog bij de andere omstandigheden voegt, in te grijpen, terwijl surseance 
van betaling noodig werd geachten verklaard? 

De heer Trayaglino stelt drie omstandigheden als mogelijk en bij alle drie zou 
het belang der surseance verloren zijn. De eerste was dat er meer actief is dan 
passief Dit is, althans behoort te zijn, het gewone geval bij surseance. Er kan 
wegens ongenoegzaam voorhanden bedrijfskapitaal, niet worden betaald en daarom 
was surseance verleend. Het belang der surseance bestaat dan echter evenzeer na 
als voor den dood van den schuldenaar. 

Het tweede geval betrof het omgekeerde. Welnu, dàn zal' vanzelf op aandrang 
der schuldeischers de surseanue wel overgaan in een faillissem.ent. 

En dan het derde geval: zijn de erfgenamen niet op de hoogte, dan is het zeer 
noodig en nuttig , dat het noodige toezicht, ten gevolge van de surseance uitge-
oefend, blijve bestaan en niet plotseling opgeheven. 

Ik meen dus dat het juist uit een practisch oogpunt wenschelijk is de tijdelijke 
werking der surseance niet onmiddellijk bij den dood van den schuldenaar te 
doen staken. 

De heer BEVERS, lid der Commissie va.n Voat'bereiding: Ik moet eerlijk 
bekennen, dat de rede van den Minister mij ten zeerste heeft verbaasd. Ik meende, 
en meen nog, evenals, geloof ik, de overige leden der Commissie van Voorberei-
ding, dat het uit den aard der zaak volgen zoude dat bij overlijden van den 
schuldenaar de surseance van betaling vanzelve komt te vervallen; dUB dat eene 
uitdrukkelijke bepaling dienaangaande bepaald overbodig kan worden genoemd. 

De Commissie heeft intusschen gemeend baar denkbeeld te moeten belichamen 
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in een amendement, geleid juist door de meening van den Minister. ook reeds 
in de gewisselde stukken verkondigd, dat door den dood van den schuldenaar 
de surséance niet eindigt. Dat het werkelijk in den aard der zaak ligt dat door 
den dood van den schuldenaar de surséance moet ophouden blijkt uit art. 223 
[230J van het ontwerp. Dit artikel toch zegt dat de schuldenaar zijne handels. 
bevoegdheid behoudt onder toezicht en met medewerking van de bewindvoerders. Hij 
zelf is onmachtig iets, het beheer of de beschikking over zijn vermogen betreffende, 
alleen te doen, doch daartegenover staat dat ook de bewindvoerders alleen onmach-
tig zijn; er kan alleen gehandeld worden door den schuldenaar in overeenstem-
ming met de bewindvoerders, maar de schuldenaar zelf handelt toch. 

Bovendien meen ik dat het doel der s.urséance door het overlijden van den 
schuldenaar is komen te vervallen. Dat doel is het behoud van den boedel en de 
de voortzetting der zaak. Natuurlijk houdt deze op door het overlijden, tenzij 
zij wordt voortgezet door de erfgenamen; maar dat is eene andere quaestie, dan 
zijn het nieuwe menschen en nieuwe financieele krachten en treedt een geheel 
andere toestand in het leven. 

Nu heeft èn de Minister èn de voorzitter der Commissie van Voorbereiding 
herinnerd aan hetgeen het overlijden van den schuldenaar ten gevolge heeft of 
hebben kan. In al die omstandigheden echter zijn aan het laten doorgaan del' 
surséance groote bezwaren verbonden. De zuivere aanvaarding zal wellicht geene 
moeilijkheden opleveren, wanneer de erfgenamen solvabel zijn en daardoor de 
toestand van den boedel beter wordt. In elk geval zullen dan, volgens het systeem 
van den Minister, de bewind voerders moeten handelen met al de erfgenamen. En 
stel, Mijnheer de Voorzitter, er komt een schuldenaar te overlijden, die twaalf 
erfgenamen nalaat. Die twaalf erfgenamen treden dan allen gezamenlijk in de 
rechten van den schuldenaar; al die erfgenamen moeten dan haudelen onder toe-
zicht en met medewerking van de bewindvoerders. Deze zullen met al de erfge-
namen in overeenstemming moeten geraken. om gezamenlijk de zaak voort te zetteu. 

Maar nu de aanvaarding onder benefice van inventaris. Ik neem aan, dat de 
erfgenamen gebruik maken van het recht van beraad. Dit kan 4 maanden duren. 
Nu zegt art. 1072 Burgerlijk Wetboek: "Gedurende den voorschreven termijn, 
kan de erfgenaam, die zich beraadt, niet worden genoodzaakt de hoedanigheid 
van erfgenaam aan t e nemen". Wanneer nu de surséance doorgaat , zijn de erf-
genamen verplicht met de bewindvoerders dadelijk handelend op te treden. Immers 
de surséance is er juist om de zaak door te zetten. Er zal dus over het vermogen 
van den schuldenaar beschikt worden; de erfgenaam. die zich beraadt, 
zal dus genoodzaakt worden de hoedanigheid van erfgenaam aan te nemen, ofschoon 
art. 1072 Burgerlijk Wetboek juist zegt dat hij niet genoodzaakt worden kan 
dit te doen. 

Wanneer de termijn van beraad is verloopen, kunnen de erfgenamen de nala-
tenschap aanvaarden onder benefice van inventaris, maar dan zijn zij verplicht 
zich te gedragen naar de bepalingen van den 14den Titel van het 2de Boek van 
het Burgerlijk Wetboek. Art. 1079 Burgerlijk Wetboek zegt: "De erfgenaam, 
die de nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard , 
is verplicht de daartoe behoorende goederen als een goed huisvader te besturen, 
en de nalatenschap, zoodra mogelijk, tot effenheid te brengen." 

Maar de surséance wil juist geene vereffening maar voortzetting van de zaak. 
Art. 1080 Burgerlijk Wetboek wil alleen verkoop in het openbaar. De erfge-

namen, die de nalatenschap onder benefice van inventaris aanvaarden, mogen niet 
anders dan de goederen publiek verkoopen. Maar hoe nu wanneer dè SU1'séance 
doorgaat en dat het belang der zaak medebrengt, alles niet publiek maar onder-
hands te verkoopen, hetgeen veel!!,l wel het geval zal zijn. 
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Art. 1081 Burgerlijk Wetboek zegt: "Hij is verpligt , indien de schuldeischers 
of antlere belanghebbenden zulks vorderen, voldoende zekerheid te stellen voor 
de waarde der roerende goederen in de boedelbeschrijving begrepen, en voor dat 
gedeelte van de waarde der onroerende goederen, hetwelk niet aan de hypothe-
kaire schuldeischers is overgewezeu". Blijft de surseauce voortduren na den dood 
van den schuldenaar, dau kan het toch nooit in de bedoeling liggen dat alsdan 
deze bepaling worde nageleefd. 

Art. 1082 Burgerlijk Wetboek eischt, dat binnen den tijd van 3 maanden, de 
erfgenaam door middel van eene aankondiging in een der officieele dagbladen, de 
on bekende schuldeischers zal oproepen, ten einde dadelijk rekening en verant-
woording van zijn beheer af te leggen. Deze bepaling kan ook hier geene toepas-
sing vinden, want gesteld de surseance loopt nog negen maanden, dan komt men 
ook met deze bepaling in botsing. Bij niet-aanvaarding kan er in het geheel niets 
gebeuren, en de bewind voerders in de surseance zullen dan moeten wachten totdat 
er een curator is benoemd. Zoolang die niet benoemd is, kan niets hoegenaamd, 
geen enkele daad van beheer of beschikking over de nalatenschap die in surseance 
is, geschieden. 

Ik geloof dus werkelijk, dat de Minister goed doet als hij zich niet tegen het 
amendement van de Commissie van Voorbereiding verklaart, en datikgerustelijk 
aan de Kamer in overweging kan geven het amendement aan te nemen. 

De heer SMIDT, Ministel' van Justitie : De geachte afgevaardigde uit Doetiu-
chem, de heer Bevers, heeft zich bevreemd getoond over de wijze waarop van 
Regeeringswege het àmendem ent was besproken. Volgens hem volgde toch het 
amendement uit den aard van de zaak. Indien dit juist is, dan ware de voorge-
stelde bepaling overbodig en zou het amendement gerust achterwege hebben kun-
nen blijven. Maar het komt mij niet juist voor. Surséance is niet zoodanig ver-
bonden aan een bepaald persoon , dat zij onmiddellijk met diens overlijden moet 
ophouden. In werkelijkheid strekt zij ten behoeve van eene loopende zaak, onver-
schillig wie daarvan op het oogenblik eigenaar is of zal worden. 

Nu vanwege de Commissie de aard der zaak op den voorgrond wordt gesteld, 
zou ik wel eens de vraag willen doen, of de aard der zaak dan ook medebrengt, 
dat het faillissement eindigt met den dood van deu failliet? Mijns inziens stellig 
niet en ook de Commissie denkt er niet anders over. Maar waarom dan wel bij 
de surseance? 

De heer Bevers voert aan dat er wel eens moeiltikheden kunnen ontstaan, ten 
gevolge van het overlijden, naar gelang van de verschillende positiën, waarin 
de erfgenamen kunnen verkeeren. Ik twijfel er geen oogenblik aan. Maar dat zijn 
feitelijke moeilijkheden , die zich altij d voordoen. Wanneer geen van de erfgenamen 
iets van zich laat hooren, dat is de grootste moeilijkheid, maar daarin zal niet 
te voorzien zijn, en ze bestaat niet minder als er geen surséance is. 

Maar dit verschil zal er zijn, dat wanneer de surseance oogenblikkelijk ophoudt, 
in dergelijke groote zaken onmiddellijk de zware haud van het gerecht er op gelegd 
wordt, doordien dan de schuldeischers niet meer veilig zij n , terwijl wanneer de 
surseance voortduurt, er gelegenheid en mogelijkheid is om het doel dat oorspron-
kelijk met de surseance beoogd werd, alsnog te bereiken. Naar gelang er erfge-
namen zijn, die stilzitten of zich beraden of bereid zijn om de nalateuschap onder 
benefice vau inventaris te aanvaarden, naar gelang daarvau zal er verschil kunnen 
zijn omtrent de gerechtigheid tot het beheer. 

In het geval van beraad behoeft de moeilij kheid niet te bestaan, want dan 
mogen de erfgenamen het beheer voeren en zijn zij zelfs daartoe naar de wet 
verplicht, maar ingeval zij zich niet verklaren maar geheel passief zijn, dan kan 
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er beiwaar ontstaan, maar voor de zaak is het dan eer goed dan kwaad, dat er 
bewindvoerders zijn ten gevolge 'van de surseanée. 

Er zijn echter fèitelijke moeilijkheden in sommige omstandigheden, maar daarin 
kan geen reden .liggen om eene bepaling, die practisch minder nuttig zal werken, 
in het ontwerp in te lasschen. 

De heer HARTOGH, lid de?' Commissie van Voorbe1'eiding: Mijnheer de 
Voorzitter! Vergun mij nog even dit punt met den Minister ts bespreken. 

Werkelijk, indien bij de samensprekingen die de Commissie met den M.inister 
gehad heeft, de Minister niet zoo pertinent had verklaard, dat volgens zijne mee-
ning surseance moet blijven voortbestaan ook na den dood van den schuldenaar, 
dan hadden wij zeker ons amendement niet voorgesteld, eu dan hadden wij het 
zeer gaarne overgelaten aan de jurisprudentie om deze quaestie - zoo het dan 
eene quaestie is - uit te maken. 

Maar nu de Minister zich zoo sterk had verklaard voor zijne meening in het 
Verslag, meenen wij dat het inderdaad wenschelijk was, om de zaak ook hier 
i n de Kamer ter sprake te brengen. 

En .nu vergun ne de Minister mij op te merken, dat zijne opvatting vooral 
zooals hij die in zijne laatste rede heeft medegedeeld, mij . minder juist voorkomt. 
Hij wil het beschouwd hebben alsof de surséance niet gegeven wordt aan den 
schuldenaar zelven, maar aan diens boedel. , 

Ik geloof niet, dat de surséance in dit opzicht kan gelijkgesteld worden met 
het faillissement. 

Waar het het laatste geldt, ja, daar is het doel beslag op den boedel. De boe-
del moet geëxecnteerd worden in het belang van alle crediteuren . Daarom hebben 
wij den Minister toegegeven, dat, indien: de schuldenaar sterft, gedurende het 
faillisssement, het niet noodig is het faillissement te doen ophouden ,omdat, nog 
eens. het daar geldt een beslag op den boedel. 

Bij surséance kan men echter moeilijk beweren, dat daarbij alleen het oog ge· 
richt is op den boedel of de massa; strijdt dat niet met dat rechtsinstituut zelf? 
De schuldenaar blijft immers het beheer behouden; alleen heeft hij een paar beo 
wind voerders , een paar dwarskijkers naast zich. 

Sterft de schuldenaar, dan zullen nu volgens den Minister de dwarskijkers toch 
aanblijven. Maar er is dan voor hen niets meer te kijken, en zij zijn dus buiten 
functie. 

De Minister zegt: Ie mort saisit Ie vif. De erfgenamen treden in de plaats van 
den overledene. Maar tlan kunnen zij immers surseance aanvragen als zij die 
noodig hebben, en dàn zullen bewindvoerders naast hen staan. Zoo kent 't ook 
de Belgische wet van 1851. 

Maar wat als de erfgenamen passief blijven? De bewindvoerders mogen geen 
daad van beheer voeren. En als de nalatenschap niet aanvaard wordt, en een 
curator wordt benoemd; zal die curator dan de bewindvoerders naast zich behoeven 
te dulden? 

Mocht het amendement niet worden aangenomen, dan zal - indien het in de 
praktijk eens voorkwam, dat gedurende de surseance de schuldenaar overleed -
door den drang der omstandigheden het toch niet anders mogelijk zijn, dan dat 
door zijn overlijden de surseance ophoudt. 

Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen met 48 tegen 10 
stemmen. 
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Artikel 237. 
De schuldenaar is steeds bevoegd van het rechterlijk college, 

dat de surséance verleende, de intrekking daarvan te verzoeken, 
op grond dat de toestand des boedels hem weder in staat stelt 
zijne betalingen te hervatten. Op dit verzoek worden de bewind-
voerders en de schuldeischers gehoord of daartoe behoorlijk op-
geroepen. 

Deze oproeping, gelijk mede die bedoeld in het vierde lid van 
het vorige artikel, geschiedt bij brieven door den griffier tegen 
een door het rechterlijk college te bepalen dag. 

O. R. O. Art. 230 (241). De schuldenaar is steeds bevoegd intrekking der 
surséance te verzoeken, op grond dat de toestand des boedels hem 
weder in staat stelt zijne hetalingen te hervatten. Op dit verzoek 
worden de bewindvoerders en de schuldeischers gehoord, die 
daartoe door den griffier tegen een door het rechterlijk college 
te bepalen dag worden opgeroepen. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 2::10. Het Wetboek van Koophandel zwijgt over intrekking der 

surséance op· grond dat de toestand des boedels den schuldenaar in staat 
stelt zijne betalingen te hervatten. Toch is regeling van dit punt dringend 
noodzakelijk. Het mag niet aan den schuldenaar staan om naar goedvin-
den te beslissen, dat de surséance een einde zal nemen; evenmin is er 
reden om opheffing der surséance niet toe te staan als de 
daarin toestemrIlen. Het Ontwerp geeft dus den rechter de bevoegdheid 
op verzoek van den schuldenaar de surséance in te trekken, zonder hem 
daartoe echter ineenig geval te verplichten. immers de rechter heeft te 
waken voor de rechten der minderheid en hij hehoort dus vrij te zijn 
om de intrekking der surséance te weigeren, wanneer niet duidelijk 
blijkt dat de toestand des boedels verbeterd is, of wanneer de schuld-
eischers of eenigen van hen met de intrekking geen genoegen nemen, 
of er door benadeeld zouden worden. De bedoeling is ook veeleer de 
opheffing der surséance mogelijk te maken als de schuldenaar omtrent 
de henatting zijner betalingen met zijne schuldeischers eene regeling 
heeft getroffen. In de bevoegdheid van iederen tot zoodanige regeling niet 
toegetreden schuldeischer om dadelijk na de intrekking der surséance 
volledige betaling te vragen en bij weigering failliet verklaring te verzoe-
ken, ligt nog een waarborg te meer tegen verkorting van zijne rechten. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 230. Wat zal geschieden, als de debiteur of een lid der firma in 

dien tusschentijd komt te overlijden'! En hoe, als aan de bewindvoerders 
blijkt, dat er een verlies van 76 pct. bestaat, en derhalve overeenkom-
stig art. 47, tweede lid Wetboek van Koophandel, de vennootschal? van 
rechtswege is onthonden'! Gaat dan de surséance door, of houdt ZIJ op'! 

»Rechterlijk college" . Daaraan behoort te worden toegevoegd:»dat de 
uitspraak deed". 

Overlijden van den .schuldenaar of van een der schuldenaren en 
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ontbinding van rechtswege van de naamlooze vennootschap, behoeven 
op zich zelve geen invloed op de surséance te oefenen. 

Overlijden zal ten gevolge hebben Of zuivere aanvaarding der nala-
tenschap en betaling der schulden - in welk geval de schuldeischers 
geen belang meer hebben hij de bij art. 223 [2301 bedoelde mede-
werking der bewindvoerders, en van toepassing van het tweede lid 
van dat artikel dan ook geen sprake meer kan zijn, - Of niet-aan-
vaarding, Of de. aanvaarding onder beneficie van inventaris. Met de 
surséance zal dan liquidatie van den boedel verbonden worden. Evenzoo, 
als op de naamlooze vennootschap art. 47 Wetboek van Koophandel 
toepasselijk blijkt. Daartegen kan geen bezwaar bestaan, daal' het 
juist eene van de nuttige zijden der surséance is, dat zij tot eene 
behoorlijke, niet overhaaste liquidatie in staat stelt. 

In plaats van »bevoegd intrekking der surséance te" wordt gelezen: 
»bevoegd van het rechterlijk college, dat de surséance verleende, de 
intrekking daarvan te". 

De Commissie bracht opnieuw ter 
sprake de vraag, wat geschieden zal 
bij het overlijden van den debiteur, 
voordat de surséance is afgeloopen. 
Bij zuivere aanvaarding der nalaten-
schap, bij niet-aanvaarding of bij 
aanvaarding onder beneficie van in-
ventaris kon haars inziens moeilijk 
de surséance voortduren en kunnen 
evenmin de bewindvoerders, die 
slechts naast den schuldenaar mede-
beheer hebben, blijven fungeeren. 
De Commissie drong dan ook aan op 
de opneming van een voorschrift, 
bepalende, daf. de surséance door den 
dood van den debiteur eindigt. Dit 
zou het eenvoudigste zijn en in de 
praktijk geen bezwaar opleveren. 

De Minister kon zich met deze 
opvatting vooralsnog niet vereenigen, 
en meende, dat er geene aanneme-
lijke reden bestaat om te bepalen, 
dat de surséance met den dood des 
debiteurs moet eindigen, terwijl de 
oplossing van te verwachten bezwaren 
gevoegelijk aan algemeene rechtsbe-
ginselen kon worden overgelaten. 

[Zie hierbij verder de Beraadsla-
ging in de Tweede Kamer, hiervoor 
bI. 391 vlg.]. 

G. O. art. 230. De schuldenaar is steeds bevoegd van het rechterlijk 
college, dat de surséance verleende, de intrekking daarvan te 
verzoeken, op grond dat de toestand des boedels hem weder in 
staat stelt zijne betalingen te hervatten. Op dit v.erzoek worden 
de bewindvoerders en de schuldeischers gehoord, die daartoe door 
den griffier t!:)gen een door het rechterlijk college te bepalen dag 
worden opgeroepen, 
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D heer SMIDT, Ministet· van Justitie: Ten gevolge van een overleg, gehouden 
met de Commissie van Voorbereiding, is gebleken, dat bij vergtllijking van art . 
229 [236), 4de lid, met art. 230, in dit laatste artikel eene leemte bestaat, die 
op eenvoudige wijze is te herstellen en waarin, met goedkeuring van de Commis-
sie van Voorbereiding, op de volgende wijze wordt voorzien. ' 

De tweede zinsnede van art. 230 luidt nu: "Op dit verzoek worden de bewind-
voerders en de schuldeischers gehoord" enz. Na deze woorden moet, 'evenals in 
het 4de lid van art. worden ingevoegd: "of daartoe behoorlijk opgeroepen". 

Dan volgt in een tweede lid, waarin wordt opgenomen wat verder in het ar-
tikel staat, met eene kleine bijvoeging: "Deze oproeping, gelijk mede die bedoeld 
in het vierde lid van het vorige artikel, geschiedt bij brieven door den griffier 
tegen een door het rechterlijk college te bepalen dag". 

Artikel 238. 
IndieIl; de faillietverklaring wordt uitgesproken overeenkomstig 

eene der bepalingen van dezen titel of wel binnen ééne maand 
na de afwijzing van het verzoek tot surséance of na de intrek-
king of den afloop van de surséance, wordt het tijdstip, waarop 
de termijnen, in de artikelen 43 en 45 vermeld, aanvangen, 
berekend van den dag af, waarop de indiening van het verzoek 
tot verleening van surséance is bekend gemaakt. 

De curator oefent dan de bevoegdheid uit, ' in het tweede lid 
van artikel 230 aan de bewindvoerders toegekend. 

O. R. O. Art. 23'1 (242). Indien de failliell'erklaring wordt uitgesproken 
overeenkomstig eene der bepalingen van dezen titel of wel binnen 
één maand na de afwijzing van het verzoek tot surséance of na 
de intrekking of den afloop van de surséance, wordt het tijdstip, 
waarop de termijnen, in de artikelen 43 en 45 vermeld, aanvan-
gen, berekend van den dag af, waarop de indiening van het 
verzoek tot verleening van surséance is bekend gemaakt, 

Memorie van Toelichting. 
Art. 231. Artikel 923 Wetboek van Koophandel laat de termijnen 

terugloopen van den dag, waarop het verzoekschrift tot verleening van 
surséance is ingediend. Dit schijnt minder juist , omdat de indiening van 
het verzoek een voor het publiek niet waarneembaar feit is; derden dus 
ook niet geacht kunnen worden daarvan kennis te dragen zoolang het 
niet is gepubliceerd. Het Ontwerp ondervangt deze bedenking. 

lZie op art. 236, Advies van den Raad van State en Rapport]. 

M. B. 23 Maart 1893. In art. 231 wordt in plaats van i>één" gelezen 
llééne" en aan dat artikel als nieuw tweede lid toegevoegd: llDe curator 
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oefent dan de bevoegdheid uit, in het tweede lid van artikel 223 aan 
de bewindvoerders toegekend." 

G. O. art. 231 = art. 238 der wel. 

Artikel 239. 
Het loon van de deskundigen, benoemd ingevolge de bepaling 

van artikel 221 2°., en van de bewindvoerders wordt bepaald 
door de rechtbank en bij voorrang voldaan. 

Dit laatste is ook van toepassing op hunne verschotten en op 
die, door den griffier ten gevolge van de bepalingen van dezen 
titel gedaan. 

O. R. O. Art. 232 (243). Het loon van de deskundigen, benoemd in-
gevolge de bepaling van artikel 214 2°., en van de bewindvoerders 
wordt bepaald door de rechtbank en bij voorrang voldaan. 

Memorie van Toelichting. 
Art. 232. In overeenstemming met art. 71 L 711 wordt het loon van 

de deskundigen en de bewind voerders bepaald door de rechtbank; het 
, 'oorschrift, dat het bij voorrang uit den boedel moet worden voldaan, 
voorziet in eene tastbare leemte der bestaande Wet. 

Advies Tan den Raad van St.ate. 
Art. 232. Alleen dán als er fail-

lissement is uitgesproken, kan men 
eigenl\ik van een boedel spreken, 
waaruit de schulden voldaan wor-
den. Beter ware het de laatste 
woorden van dit artikel aldus te 
lezen: }}en komt als bevoorrechte 
schuld ten laste van den schu lde-
naar." 

Rapport aan de Koningin·Regentes. 
Art. 232. De bedenking van den 

Raad van State tegen het woord 
boedel schijnt alleszins juist. Het 
is dan ook thanR uit het artikel 
weggelaten. Aan die weglating 
meent de ondergeteekende de voor-
keur te moeten geven boven de in 
's Raads advies voorgestelde redac-
t.ie, omdat de in het voorgedragen 

--- artikel voorkomende uitdrukking: 
J)wordt bij voorrang voldaan", beter uitdrukt, dat deze kosten, als zijnde 
kosten van de surséance, dadelijk moeten worden betaald, niet door den 
schuldenaar alleen, maar dool' den schuldenaar met medewerking der 
bewind voerders. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwool'd. 
Art. 232. llVoorrang". Waarop en waarboven, vroeg men, zal deze 

voorrang gelden? En hoe wordt de griffier in staat gesteld, de kosten, 
door het voorschrift van art. 208 [2151, tweede lid veroorzaakt, te vol· 
doen? 

Bij t'oormng boven andere schuldvorderingen. Hetariikel maakt 
het hier bedoelde loon tot eene eerste bevoorrechte schuld op de 
goederen van den schuldenaar. 

Aan het wordt een tweede lid toegevoegd, luidende : 
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»Dit laatste is ook van toepassing op hunne verschotten, en op die 
door den griffier ten gevolge van de bepalingen van dezen titel gedaan.'l 

G. O. art. 232 = art. 239 der wet. 

ALGEMEENE SLOTBEPALING. 

Artikel 240. 
Deze wet treedt in werking op een nader bij de wet te be-

palen tijdstip. 

O. R. O. Art. 233 (247). Deze wet treedt) in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Advies van den Raad van State. 
Art. 233. Vermits bij eene nadere wet zal moeten bepaald worden, 

welke wetten en wetsbepalingen bij de invoering dezer wet zullen ver-
vallen, en welke wijzigingen in de wetgeving daarbij zullen noodi!l, zijn 
(zoQals onder andere in de artt. 340 en vlg. van het Wetboek van Straf-
recht), is het naar het oordeel van den Raad van State beter, dat niet 
deze wet zelve den dag harer inwerkingtreding bepale, maar dat dit 
tijdstip nader door Uwe Majesteit ---
worde bepaald. Rapport aan de Koningin-Regentes. 

Dit artikel kan dan luiden zooals 
art. 247 van het ontwerp der Staats-
commissie: » Deze wet treedt in 
werking op een nader door Ons te 
bepalen tijdstip." 

Art. 233. De bepaling is overeen-
komstig het voorstel van den Raad 
van State gewijzigd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord_ 
Algemeene Slotbepaling. 

Art. 233. »Op een door Ons te bepalen tijdstip" zal, meent men, 
moeten worden vervangen door llOp een nader bij de wet te bepalen 

daar toch wel eene invoeringswet zal noodig zijn, waarbij wor-
den ingetrokken de bestaande wettelijke bepalingen op faillissement, 
kennelijk onvermogen en misschien boedelafstand . Ook zal moeten be-
paald worden, hoe de bij in voering hangende faillissementen zullen 
behandeld worden, terwijl meel' dan waarschijnlijk, te gelij k met de 
in voering, in andere wetten wijzigingen zullen gevorderd worden, als 
gevolg van eene nieuwe wet op het faillissement en de surséance van 
betaling. 

Overeenkomstig het hier te kennen gegevene, wordt lldoor Ons" 
veranderd in: )) bij de wet". 

G. O. art. 2J:3 = art. 240 der wet. 

Beraads1aging in de Tweede Kamer. 
(26 April 1893.) 

De heer BEELAER'l'S VAN BLOKLAND : Dit artikel bevat voor mij de 
l'eden, waarom ik meen mijne stem. aan het wetsontwerp te kunnen geven, of. 

II 



402 Art. 240. ALGE MEE NE SLOTBEPALING. 

schoon het mij, tot mijn leedwezen, onmogelijk was de bepaling van art. 1 [1] 
goed te keuren. 

Dit toch vordert, in afwijking van de bepaling in het oorspronkelijke 
ontwerp, eene nadere wet om de aanhangige voordracht in werking te doen tre-
den. Die nadere wet zal niet alleen, gelijk de woorden luiden, het tijdstip bepalen 
van dat in werking treden, maar, volgens de door den Minister beaamde voor-
stelling der Commissie van Voorbereiding, mede inhouden bepalingen van invoe-
ring en van overgang. 

Die wet nu is mij eene hope, dat indien de tegen art. 1 bij mij en anderen 
bestaande bezwaren mochten blijken gegrond te zijn, er nog een middel zal wezen 
om daarin tijdig en behoorlijk te voorzien. 

Ter wille vooral van de volstrekte en onvoorwaardelijke gelijkstelling van 
kooplieden en niet-kooplieden, die is aangedrongen met het motief van het onbe-
stemde van het begrip van koopman, - een motief dat, mijns inziens, veel 
verder reikt dan dit onderwerp en dat eigenlijk miJiteert tegen het bestaan van 
een afzonderlijk handelsrecht - ter wille, zee; ik, van die volstrekte uniformiteit, 
heeft men tijdens de beraadslaging de bepaling van art. 1 zoodanig gewijzigd, 
dat zij, traar mijne overtuiging, voor het faillissement van kooplieden (het meest 
gewone geval toch altijd) voor den rechter en voor de praktijk groote bezwaren 
zal opleveren. Die bezwaren liggen in de noodzakelijkheid van het beoordeelen 
van een gemeenschappelijk belang van schuldeischers, in het steeds onderstellen 
en summier onderzoeken van een concu"sus als voorwaarde voor een faillissement. 

Welnu, indien van deskundige zijde nader dergelijke bezwaren mochten worden 
gedeeld en ontwikkeld, zoo kan daarin worden voorzien in of bij gelegenheid van 
de wet waarvan art. 233 gewaagt; ik berinner aan de wordingsgeschiedenis van 
de Novelle bij de in voering van het Wetboek van Strafrecht. Om die reden is 
het mij een voorrecht, in verband met de vele verbeteringen die overigens in het 
rechtsinstituut van het faillissement worden gebracht, te kunnen zeggen, dat 
art. 233 het mij mogelijk zal maken mijne stem aan dit wetsontwerp te geven 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst, en dat alle Ministerieele Departementen", Autoriteiten, 
Oolleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeu-
rige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven op het Loo, den 30sten September 1893. 

De Minister van Justitie, 
(get.) SMIDT. 

Advies van den Raad van State. 
Ten advieze overgaande, geeft de 

Raad van State Uwer Majesteit eer-
biedig in overweging dit wetsont-
werp te zenden aan de Tweede 
Kamer d.er Staten-Generaal, nadat 
aan de bovenstaande opmerkingen 
zal zijn gevolg gegeven . Te dien 
einde zou het 0 wel' Majesteit kun-
nen behagen, dit ad vies aan den 

(get.) EMMA. 

RaplJOrt aan de Koningin-Regentes. 
Hiermede is de ondergeteekende 

genaderd aan het einde der be-
schouwingen die hij gemeend heeft, 
naar aanleiding van het ad vies van 
den Haad van State en de 
gevoegde afzonderlijke adviezen, 
eerbiedig aan Uwe Majesteit te moe-
ten onderwerpen. Van de ;l"ewich-
tige wenken in die ad viezen voor-
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Minister van Justitie te doen mede- I in velerlei opzicht VOOI' 
deelen. eene W\lzIgmg van deze wetsvoor-

De Vice-President van den dracht gebruik gemaakt. Waar <lie 
Raad van State, I adviezen niet zijn gevolgd, vleit de 

ondergeteekende zich , dat de daar-
(get, ) VAN R EENEN, tegen ingebrachte bedenkingen zoo-

veel gewicht hebben , dat het ge-
rechtvaardigd zal zijn, aan Uwe Majesteit eerbiedig in overweging te 
geven, het ontwerp van een wet op het faillissement en de surséance 
van betaling met de daarbij behoorende Memorie van Toelichting, gelijk 
zp. tbans gewijzigd hierbij weder worden overgelegd , alsnu aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal te doen toekomen. 

De Minister van Justitie, 

(get.) Ruys VAN BEERENBROEK. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(28 A pril 1893.) 

De VOORZITTER: Ik stel voor om, niettegenstaande de enkele wijzigingen die 
nog in het wetsontwerp zijn gebracht , thans over te gaan tot de eindstemming, 

Alvorens echter heb ik de eer om, ingevolge art. 78 van het Reglement van 
Orde, de Commissie van Voorbereiding' uit te noodigeu, hare zienswijze over het 
wetsontwerp in zij n geheel mede te deelen. 

De heer TRA VAGLINO , Vool'zittel' de l' CJmmissü van Voo1'be1'eiding : De 
Commissie is eenstemmig in hare meening, en heeft de eer de Kamer te advisee-
ren het wetsontwerp aan te nemen, 

In stemming gebracht wordt het wetsontwerp aangenomen met 56 tegen 12 
stemmen, 

In de Eerste Kamer werd het den 21 September 1893 aangenomen met 30 
tegen 14 stemmen, 

Den 30 September 1893 is de wet bekrachtigd door Hare Majesteit de Kouingin-
Weduwe, RegeJ?tes, en opgenomen in het Staatsblad onder nO

, 140, 



Homologatie van akkoord buiten faillissement. 

Advies van den Raad van State. 
Het heeft 's Raads aandacht ge-

trokken, dat omtrent de al of niet 
wenschelijkheid tot het stellen van 
regelen ten opzichte van homolo-
gatie van een akkoord builen het 
faillissement, niets in het ontwerp 
of in de Mem.,rie van Toelichting 
voorkomt. Toch is van de zijde van 
den handel op eene dergelijke 
ziging in de bestaande wetgeving 
aangedrongen. Ook is dit punt een 
onderwerp van beraadslaging ge-
weest in de Nederlandsche Juris-
ten vereeniging (prae-ad vies van 
Mr. F. S. VAN NIER OP , bladz. 50 
en vlg., betoogen van Mr. J. W. 
TYDEMAN, bladz. 168 en van Mr. 
J. C. REEPMAKER, bladz. 170, Han-
delingen der J uristenvereeniging 
1I, 1871). 

Na rijpe overweging is de Raad 
tot de slolsom gekomen, dat eene 
regeling van dit onderwerp geene 
aanbeveling verdient. Immers de 
behoefte aan eene gerechtelijke be-
krachtiging van een akkoord buiten 
faillissement zal het meest gevoeld 
worden , in het geval dat er omtrent 
de vorderingen der schuldeischers 
geschillen . bestaan, en dan zal tot 
de beslissing daarvan het verifica-
tie-proces noodig zijn. 

Rapport aan de . Koningin-Regentes. 
Ofschoon de Raad van State eene 

regeling van de homologatie van het 
akkoord buiten faillissement niet 
aanbevelenswaard acht, heefJ, het 
loch 's Raads aandacht getrokken 
!lat daarûmtrent niets in het ont-
werp of in de Memorie van Toe-
lichting voorkomt. Waar wettelijke 
regeling van dat inslituut niet raad -
zaam schijnt, kan uit den aard der 
zaak daaromtrent ook niets voor-
komen in het ontwerp. Ook in de 
Memorie van Toelichting scheen 
het nIet noodig daaromtrent in be-
schouwingen te treden, eensdeels 
omdat in dat opzicht geen veran-
dering wordt voorgesteld in het 
thans gel!lende recht, anderdeels 
omdat zoodanige beschouwingen 
ongeveer eene herhaling zouden 
moeten bevatten van de afdoende 
argumenten daartegen reeds in 1835 
en 1836 ingebracht, bij ge legenheid 
van de behandeling van den door 
de toenmalige Regeering VOOI'ge-
stelden tweeden titel des derden 
boeks van het Wetboek van Koop-
handel onder het opschrift: ))van 
homologatie van akkoord buiten 
failliet.verklarlng", welke lilel met 
31 tegen 3 ·stemmen werd verwor-
pen '). 

Verslag van de 'l'weede Kamer met Regeeringsantwoord. 
§ 1. Algemeen stelsel van het ontwerp ook in vergelijking 

met buitenlandsche wetgevingen. 
Het beginsel, waarvan het ontwerp uitgaat, - dat het faillissement 

een gerechtelijk beslag is op het geheele vermogen des schuldenaars ten 
behoeve zijner gezamenlijke schuldeischers - vond algemeen goedkeu-

') VOORDUIN , Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken, deel X, bladz. 
839 vlg. 
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ring. k.onden zich echter niet vereenigen met de w,jze, waarop 
dat begInsel IS vooral voor zoo verre eene verscherping der 
nu wordt voorgedragen, waarb,j al te uitsluitend 
het oog schIJnt geves1Jgd op de belangen der schuldeischers. Zoo zal 
bijv. na afto.op vereffening ook .de en eerlijke debiteur 
steeds door leder zIJner omle en zelfs onmiddellijk 
weder kunnen aangesproken worden, (ht nu slechts ]Ian o-eschie-
den door middel van eene heropening van het faillissement ten behoeve 
van de gezamenlijke schuldeischers. Dit nu verdient geen aanbeveling. 

het al te schroomvallig en de belangen der 
crediteuren schIJnt In het oog· te houden, vond dit ook daarom minder 
instemming, omdat dikwerf voor zoodanige bijzondere zorg voor de cre-
diteuren weinig reden bestaat, daar bij weinig solid e debiteurs de ver-
koopers vaak door hoogeren prijs of mindere hoedanigheirl van het 
geleverde zich eel'le assurantiepremie tegen eventueele nonbetaling plegen 
te verschaffen. Men vergelijke voorts het Dangeteellende bij § 3, 4° Lzie 
hienoor bI. 2551-

Ook hier werd gewezen op het verband met de bepalingen betreffende 
den lijfsdwang. Immers, mocht het stélsel van het ontwerp ingang vin-
den, dan zal na het eindigen van het faillissement een der crediteuren 

het midtJel "an lijfsdwang weder kunnen aanwenden. De op-
merking werd gemaald, dat, wanneer deze laatste werd afgeschaft, het 
lichtvaardig verleenen van krediet en daarmede ook het aantal faillisse-
menten zou vermÎI,deren . 

Tegen het bovenstaande werd aangevoerd, dat de opvatting, als zou 
afschaffing van den lijfsdwang het verleen en van krediet bepe! ken, on-
juist voorkwam . Indien vaak al te gemakkel,jk krediet wordt gegeven 
ligt zulks, naar men van deze zijde opmerkte, aan de zeer scherpe 
concurrentie, maar geschiedt het geenszim met het oog op de omstan-
digheirl, dat de schuldeischer desnoods tot zijne toevlucht kan 
nemen. 

Sommige leden waren integendeel van oordeel, dat het ontwerp de 
belangen der crediteuren nog te weinig waarborgt en het daaromtrent 
strengere bp.pali no,en behoort te bevatten. Zelfs waren er, die den wensch 
uitspraken, dat <tegen den debiteur, die klaarblijl,elijk aan zijne ver-
plichtingen tot betaling niet kan voldoen en die nalaat aangifte tot fail-
lietverklaring in te dienen, straf zou worden bepaald. Hiertegen werd 
el:hter aangevoerrl, dat eene dergelijke bepaling zou uitgaan van .. rle 
veronderstelling, dat ieder aan het eind van het jaar eene behoorhJke 
balans opmaakt, hetgeen vooral bij particulieren , bij niet· bloeiende hall-
rlelszaken en bij kleine bedrijven geenszins hel geval is. 

'Nog andere bezwaren, waaromtrent hierna meer in bijzonderheden 
wordt getreden, werden tegen het stelsel van het ontwerp 
Men erkende, dat, in vergelijking met de bestaande welgevlDg, 
veel verbeterd is en dat het ontwerp eenigermate legemoet komt aan 
onderscheidene grieyen , die tegen eerstgenoemde .worden 
als daar zijn hooge kosten, lange duur, gemis IDvloed der crediteu -
ren op de bereddering des boedels, te gemallkehJk tot stand komen van 
het akkoord. De vraag is echter, of door het ontwerp in voldoend.e mate 
die grieven worden we![genomen en - men buitenlandsche dit 
bestaande wetgevingen niet meer had kunnen benutten, dan IS geschIed. 
Bijzonder werd de aandacht gevèstig·dop de Fransche van 4/5.Maart 
1889: Loi portant modification à la législation des '), dIe een 

' ) Journal 0 tficiel du 5 Mars 1889. De wet is, met de voornaamste ge:wisselde stuk. 
ken, ook te vinden in D.ALLoz, Recueil periodique de jurisprudence et legtslatwn, 1889, 
4me partie , p. 9. 
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stelsel invoert ten einde 10. faillissementen te voorkomen; 2°. de onge-
lukkige kooplieden voor faillissementen te behoeden; 3°. in de hand te 
werken, dat zoodanige koopman middelen niet geheel uitputte, 
maar tijdig - en hier [wmt het op aan - aan zijne crediteuren geve , 
wat hem rest. Dit strekt om te verhoeden, dat , zooals vaak ge-
schiedt, iemand, die het vooruitzicht heeft failliet te gaan, met de aan-
vrage daartoe zoolang wacht, tot hij niets meer bezit. 

Het hoofdbeginsel vindt men in art. 1: Tout commerçant, qui cesse 
ses payements, peut obtenir, en se conformanI aux dispositions suivantes, 
Ie bénéfice de la liquidation judiciaire, telle qu 'elle est réglée pal' la 
présente loi. De loop der zaak is dan als volg!: 

a. de koopman moet zelf de gerechtelijke vereffening van zijn boedel 
aanvragen, met overlegging van balans, lijst van crediteuren en boeken ; 

b. de rechtbank hoort den aanvrager en beslist op de aanvrage. Bij 
toestemming worden een rechter-commissaris en een of twee provisio-
neele liquidateuren, zoo uit de crediteuren, benoemd; 

c. de debiteur zelf, met medewerking dier liquidateuren, verricht nu 
de noodige handelingen in het belang van den boedel; 

d. binnen drie dagen na het vonnis worden alle crediteuren samen-
geroepen. Op de vergadering verschijnt. de debiteur zelf met de liquida-
teuren ; doen opening van alle omstandigheden, waarna overleg g-e-
pleegd wordt ten einde te komen tot een concordaat (akkoord). Er worden 
dan definitieve liquidateuren benoemd, terwijl meerdere vergaderingen 

toegelaten. Wordt het akkoord aangenomen en door de rechtbank 
g-oedgekeurd, dan houdt de liquidation judiciaire op; bestaat het akkoord 
in den afstand van den boedel, dan wordt de liquidatie voortgezet en 
ten einde gebracht; wordt er geen akkoord getroffen, dan volgt failliet-
verklaring. Deze laatste is verplichtend In geval van bedrog. 

Van gelijke strekk ing is voor België de wet, regelende Ie conc01'dat 
préventif de la fail/ite, van 29 Juni 1887. 

Het ware naar sommiger oordeel wenschelijk, dat dit stelsel ook in 
ons recht werd ingevoerd, en wel bij of aIthans te gelijk met de wet 
op het faillissement. De voordee len voor del.lÎleuren en crediteuren sprin-
gen in het oog. Wel zou er eenige tijd noodig wezen, alvorens het 
publiek algemeen met het stelsel vertrouwd geraakte; maar in de han-
delswereld zou het den eerlijken debiteur al dadelijk uitkomst geven. 

Met ingenomenheid wordt dat he! beginsel, waarvan 
het ontwerp uitgaat , algemeene goedkeuring vond. 

Niettemin trof het ontwerp het verwijt van te groote, 
anderzijds van onvoldoende gestrengheid jegens den schu ldenaar. Geene 
dezer tegenstrijdige grieven schijnt verdiend . Werd el' op gewezen, 
dat bij weinig solide debiteurs de verkoopers vaak door hoogeren 
prijs of mindere hoedanigheid van het geleverde zich eene assurantie-
premie tegen event ueele nontetaling plegen te verschaffen , toegestemd 
kan worden, dat dit somtijds het geval is. Maar daartegenover staat, 
dat den verkoopers in vele gevall en de middelen niet ten dienste 
staan, om zich met zekerheid omtrelJt de al dan niet soliditeit der 
koopers te vergewissen. .Tuist in den handel is het vertrouwen een 
onmisbaren factor voor hem, die handel Hiet wil zien verloopen. 
Maar vooral valt er op te dat weinig solide debiteurs dikwerf 
niet tot de conscientieuse, althans niet tot de onschuldige debiteurs 
behoorell en delen inderdaad toch op bijzondere lankmoedigheid ge ene 
aanspraak kunnen makep. 

Waar echter om eene der voormelde redenen bepaalde voorschriften 
van het ontwerp worden afgekeurd, zal de gelegenheid bestaan, 
daaromtrent nader te spreken. Zoo worde voor den rechtstoestand van 
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den gefailleerde na afloop van het faillissement verwezen naar het 
antwoord op .de opmerkingeIf, in Verslag op a:t..195 gemaakt. 

Strafbepalmgen op de met aa ngifte van het faillissement zouden 
in geen geval in dit ontwerp tehuis behooren, maar in het Wetboek 
van Strafrecht moeten. opgen.omen. Bij de voorberéiding van 
het ontwerp van eene Invoermgswet IS te overwegen, in hoeverre de 
artt. 340 en volgende va n het Wetboek van Strafrecht in verband 
met de nieuwe regeling van het faillissement wijziO"ing behoeven . 

Het Verslag vestigt in het bijzonder de op de Fran-
sche wet van 4/5 Maart 1889. Daarbij schijnt echter over het hoofd 
gezien, dat het doel dier wet, voor zooverre het geacht kan worden 
aanbevelenswaal'dig te zijn, volkomen bereikt zal worden door de 
surséance van betaling, zooals die in het aanhangig ontwerp is gere-
geld. Immers ook de surséance strekt 1°. tot voorkoming van faillis-
se ment ; zal 2°. voor faillissement behoeden die schuldenaren , die het 
vertrouwen van hunne schuldeischers nog niet hebben verspeeld '), 
en 3°. in de hand werken, rlat de schuldenaal' tijdig maatregelen 
neemt in het belang zijner schuld eischers. Overigens mag er op wor-
den gewezen, dat niet allee n eigenaard ige toestanden in Frankr\ik tot 
de wet van 1889 hebiJen geleid , maar dat deze ook een politiek 
karakter heeft: Daar de toestand en ten onzent geheel anrlers zijn, 
ware het onvoorzichtig, het stelsel dier wet tot morlel te kiezen. De 
Fransche wet heeft haar te rlanken aan de groote gestreng-
heid, waarmerl e rl e Code de Commerce de gefailleerden beharidelt. 
Het ge volg was, dat de schuld enaren tot eiken prijs het faillissemen t 
trachtten te vermijden en in den regel tot aangifte eerst overgingen, 
als zij letterlijk a lles hadden verloren De wet van 1SH9 nu moet in 
de eerste plaats dienen als lokaas om zich aan het te 
onderwerpen, maar onder een anderen naam, in ietwat zachteren 
vorm en met , wat het genot der burgerlijke en burgerschapsrechten 
betreft , minder ernstige gevolgen. »NO li S avo ns fait au failli uoe 
sit.uation rle tou s points acceptable," zeide de rapporteur LAnozE bij 
de verdediging van het ontwerp in de Kamer. De politieke achter-
grond wordt daarbij gevormd door de bepaling, dat de 
die krachtens de wet een akkoord heeft verkregen, het actIef en 
passief kiesrecht (uitgezonderd voor de kamers en rechtbanken van 
koophandel) terug krijgt '). 

De instelling var; de liquidation iudiciaire was, gelijk de rappor-
teur LAROZE betoogde, o. a. een gevolg daarvan, dat de wet van 1S38 
den gefailleerde maakt t.ot l)U!i paria dans la société" . Dit is voorzekel' 
een hachtig argument tot herziening der faillietenwet en tot opheffing-
van dien misstand. :vJ aar in werkel\jkheid is dat geen grond om naast 
de faillieten wet een zachteren vorm van fai ll issement te plaatsen, en 
dus ee n tweede klasse van gefailleerden te scheppen, ne"ens en met 
behoud van de klasse der paria's. Die instelli ng is dan ook geheel 
onnoodig, wanneer de faillietenwet vermijdt den schuld enaar met 

I) In het VerRlag wordt gezegd: "de ongelukkige voor te 
behoeden." Dit is minder jnist , daar de Fransehe wet toepasselijk IS op .. Ieder koop-
man, die ophoudt te betalen." Zie art. 1 dier wet . 
. ') .. La privation des droits politiqnes ad mise par la loi de 1838 eom.me conséquence 
lOévitablc de la faiEite était l'un des plus vifs griefs de adversalres ; c'est .pour 
donner satisfaction à leurs eritiques sur ee point que la réVISlOn de la lOl des fallh tes 
Hait devenue un artiele des programmes électorallx. - Les membres de la Chamhre 
des députés n'oot eepeudant pas voulu sollieiler eneore une fOlS Ie suffrage de leurs 
éleetellrs , sans avoir répondu , tout au moins pour partie '. à des voeux sOll:vent ex-
primés". E. BAILLY, La loi du 4 Mars 1889 SUT les liguuiatwns ludu;tatres. Zie Anna-
les de droit commercial 1889 , II p. 51-56. 
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onnoodige .hardheid te behandelen, zooals in het .aanhangig ontwerp 
het geval IS, en wanneer de surséance van betalIng goed wordt ge-
regeld, waarnaar gestreefd wordt. 

Het valt trouwens !niet te ontkennen, dat zoowel de liquidation 
judiciaire als het concordat préventif de la faillite van de Belgische 
wet feHelijk, maar onder een anderen naam, een bijzonderen faillis-
sementstoestand in het leven roepen, die van den toestand, waarin 
de debiteur naar het aanhangig ontwerp zal verkeeren, in vele op-
zichten weinig verschilt. 

Nota van den heer Levy met Regeeringsantwoord. 
Behoefte en plich.t nopen den ondergeteekende, mede-geroepen tot 

het uitspreken van een oordeel over het wetsontwerp op het faillissement 
en de surséance van betaling , aan het juridisch gehalte daarvan den 
cijns eener oprechte hulde niet te onthouden. Aan de hand van den 
voorarbeid der Staatscommissie, verzuimt het ontwerp nergens reken-
schap zich te geven van het eens gekozen en onwrikbaar ingenomen 
standpunt. Om dit middelpunt worden de tallooze vragen, die de he-
staande wet in de literatuur deed rijzen of door de jurisprudentie be-
slechten, met vaste hand gegroepeel'd . Daardoor verkrijgt hef ontwerp 
eenheid vàn bouwen vastheid van gedachte: onschatbare voorrechten 
in legislatieven arbeid. De wet, die één streek volgt, is voor rechtshan-
teering en uitleggen het begeerlijkst. 

Het standpunt, dat het ontwerp inneemt, wordt in de eigen bewoor-
dingen der Memorie van Toelichting het best aangewezen: llHet ontwerp 
gaat uit van het beginsel, dat het faillissement is een gerechtelijk beslag 
op het geheele vermogen des ten behoeve zijner gezamen-
lijke schuldeischers. Deze opvatting beheerscht alle voorgestelde bepalin-
gen" I). Deze opvatting nu maakt het faillisRement tot een liquidatie-proces 
en stelt daarh\i als hoofdvraag: langs welken wrg de naar rechten ver-
eischte paritas creditorllm zich verwezenlijken laat. 

Dat eene deugdelijke wet op het faillissement dit karakter niet ontberen 
kan, ontkent lliemand. Het is echter geoorloofd te betwijfelen of eene 
wet doeltreffend heeten mag, wanneer zij, gelijk het ontwerp, bedoeld 
karakter nagenoeg uitsluitend heeft. De redenen tot dien twijfel wenscht 
de ondergeteekende in het licht te stellen. 

Uit tweeërlei gezichtspunt kan eene wet op het faillissement worden 
opgevat. Kort- en klaarheidshall'e omschrijft de ondergeteel,ende die 
gezichtspunten als civielrechtelijk en publiekrechtelijk. Die onderschei-
rling moet niet als tegenstelling, dat aldus worden opgevat, dat rle 
twee zijden der faillissem entsregeling ell,ander uitsluiten. Geenerlei mo-
derne wetgeving op het faillissement bepaalt zich hetzij tot een zuiver 
civielrechtelijke, hetzi.i tot eene zuiver publiekrechtelijke regeling daarvan. 
Elementen aan beide die gedachtenreeksen ontleend, vindt men allerwege. 
De vraag echter, waarop het aankomt, is, in welke onderlinge verhou-
ding die elementen tot elkander staan. Met andere woorden: is het 
civielrechtel\ike dan wel het publiekrechtelijke oogpunt der faillissements-
regeling overheerschend. Van die vraag is het oordeel over elk wets-
voorstel afhankelijk. 

Bij voorkeur civielrechtelijk noemt de ondergeteekende eene faillisse-
mentsregeling , wanneer ûj het faillissement opvat als een toestand die 
hoofdzakelijk en voornamelijk de verhouding van den schuldenaar jegens 
zijne schuldeischers betreft. Alsdan treedt de wetgever tusschenbeide, 
in zoo verre als en niet meer dan strikt noodig is om die verhouding tot 

I) van ToelichtiBg, bladz. 5 [zie dl. I, bI. 339J. 
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een naar rechten bevrpdigend einde te brengen. De afwikkeling van den 
ontredderden vermogenstoestand is alles, en de or!!anen van het Staats-
gezag zien toe , dat uit de mogelijk althans kunne 
wOI'den gel'ed. De kern der Imlhssementsregehng berust bij de schuld-
eischers en het r echterl\ik toezicht vormt de lijst binnen welke hun wil 
zich openbaart:. Gelijk ieder hllDner tot bevoegd is , zijn 
allen' het eveneens. Betoon en ZIJ zich toeschietelijk, de con-
troleerende magistraat volgt hun voorbeeld. Welke reden zou , bij dit 
uitgangspunt , het St!latsgezag kunnen hebben om, plus royaliste que Ie 
roi , de »belanghebJjemlen" voorbij te streven in ijver voor hun dus 
niet zijn belan g '? ' 

De publiekr'echlelijke faillissementsbanteering wraakt dergelijke opvat-
ting als uitsluitend richtsnoer. Deze verliest niet uit het oog, dat eene 
goede faillisse mentsregeling de zekerh eid en veiligheid van het kr'ediet, 
bl'on va n economisch e volkswelvaart, mede zijn betrokl< en. Volgens haar 
is het ni et on verschillig , of het samenstel van wetsbepalingen op het 
faillissement, de neiginll: daartoe k aanzien, d us haar aanwakl<eren, 
dan wel , zoo veel cloenlij k, beteugelen zal. Ook niet, al zou door zoodanig 
sa menstel, der crecliteuren belang met de uit erste nauwgezeth eid zijn 
behar tigd. Leeringen wekken, voorbeelden trekken. Mist de hierbedoelde 
wet iecl er afschrikkend karakter , zij heeft allicbt demoraliseerend en in-
vloed. Voor het minst keert zij niet de ond ermijning van het begrip der 
heiligheid van den eigendom , dat, voor zoover verbintenissen aangaat, 
in ar t. 1177 Burgerlijk W etboek zijne fundamenteel e uitdrukking vindt. 

Is het voldoende, dat begrip te stellen onder stmfTec htelij ke lJOede , 
gelijk natuu rlijk t en onzent niet nagelaten is '? ') De ondergetee kende 
meent het te mogen betwijfelen. De vindicta publica kan niet elk e tekort-
koming achterhalen. Met eeni g overleg bestaat er voor kwaadwilligen een 
tamelijk grobt terrein, waarop zij ongeoorloofde en onrechtm atige han-
delingen plege n kunnen , zond er voor strafrechtelijke vervolging zich 
bloot te geven. Waarom zou el e van nature civiele wet de aanvechting 
tot dergelijke handelingen niet mogen breidelen '? Dat stra f, 
gelijk de vr ijheiel sbeneming, die in den lijfsdwan g ligt , civielrechtelijk 
is misplaatst , is eene meening, die de ondergeteekend e nooit heeft ver-
heeld '). W aarom echt er zou de civiele wet niet. opvoedku ndig mogen 
te werk gaan, in dien zin, da t zij het rechtsbewustzijn des volks vel" 
sterkt, en, voor zoo veel van haar afh angt, medewerkt tot de vestiging 
van den stelregel : aan ieder het zijne te geven '? 

Dat die stelregel wettel\iken steun behoeft, bewijst de Memorie van 
Toelichting tot d'ït ontwerp. Ter motiveerin!i\' namelijk van het »openbaar 
register" houd ende een overzicht der gefailleerden , vermeldt zij de ge-
leidelijke toeneming van het aantal failli ssementen als volgt: 

in 1875 354 
» 1876 403 
» 1877 458 
» 1878 526 
» 1879 6D3 
» 1880 623 
» 1881 735 
l) 1882 828 
» 1883 839 
» 1884 786 
» 18H5 902 

' ) Artt. 194, 340 Strafrecht. 
Verg. Handelingen Nederlandsche Juristen· Vereeniging • 1874 , I , bladz. 34 vlg. 
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in 1886 
» 1887 
» 1888 

889 
807 
873 '). 

Als reden voor dit inderdaad verontrustend versch\insel, verwijst zij 
naar den onzekeren rechtstoestand des gefailleerden krachtens de bestaande 
wet (art. 887 VI; etböek van Koophandel). »De gestadige toeneming van 
het aantal faillissementen mag \'001' een g-root deel op rekening gesteld 
worden van de halfslachtige, onbestemde positie, waarin de gefailleerde, 
na afloop der vereffening en zoolang hij nog niet is gerehabilit eerd, 
door dat artikel wordt geplaatst . ... Voor een kwaoen betaler is er geen 
betere positie dan die van insolvent gefailleerde na de rekening en ver-
antwoording van den curator; hij doet alles, handelt gelijk een ander en 
is voor niets aansprakelijk; geen wonder dan ook dat ))Zich failliet te 
zullen geven" het gewone dreigement is geworden, waarmede de minder 
nauwgezette schu ldenaar zijne schuldeischers van zich afhoudt" '). 

Het wil den ondergeteekende voorlwmen, dat men hier wel wat zeer 
ver heeft gezocht, hetgeen vrij wat nader voor de hand ligt. Waardoor 
onze tijd zich kenmerke, door economische ingetogenheid voorzeker niet. 

In even rijke als onverkwikkelijke verscheidenheid treedt de auri sa cm 
fames op en slaat de slachfoffers \'an dat zwoegen naar rijkdom in zijne 
kluisters. Het opschroeven der vermeende eischen van stand, de zucht 
om elkander de loef af te stellen, de begeerte naar snel en gemakkelijk 
verworven rijkdom , de behoefte aan weelderig genot, de waan, dat 
winstbejag en gouddorst bevrediging schenken kunnen, behooren tot de 
weinig benijdenswaardige kenmerken, aan onze maatschappel\ille samen-
leving niet vreemd. Met het bezigen van onberaden krediet vangt men 
aan, om al voortschrijdend, tot gewaagde speculatiën over te gaan, en, 
eens op de helling, te eindigen met verzwakking van het bewustzijn, 
dat men aan vreemd goed zich vergr\ipt. In tegenstelling met JOHN 
STUART MILL, die iederen insolvenlen schllidenaar als een strafwaardigen 
oplichter behandeld wil zien 3) is de ondergeteekende van meening, dat 
slechls weinigen dezer klasse, van meet af misdadige bedoelirogen hadden. 
De overgroote meerderheid geraakt gaandeweg, zij 't haars ondanks , den 
stroom afdrijvend, in een geestestoestand, waarin de lijn tusschen geoor-
loofde krachtsinspanning en onrechtmatige toeëigening al meer vervloeit. 
Voor dit gemis aan ondel'scheidingsl'ermogen echter blijft die mee1'deT-
heid aansprakel1j k. 

Die aansprakel\illheid vindt de ondergeteekende in het ontwerp niet 
voldoende belijnd. \)Het faillissement hetreft uitsluitend de goederen van 
oen schuldenaar, niet ook oiens persoon. Het vonnis van faillietver klaring 
spreekt de gerechtelijke inbeslagneming van den boedel uit, laat daaren-
tegen den persoon van den schu ld enaar geheel ongemoeid. Van capitis 
deminutio, van burgerlijken dood of van onbevoegdheid van den schul-
denaàl' tot handelelI kan dus geen spralle zijn", zegt de Memorie van 
Toelichting 4). Van de zijde des ondergeteekenden heeft deze laatste stel-
ling tep:enspraak niet te wachten. Volp:t daaruit echter, dat eene wet op 
het faillissement »den persoon van den schuldenaar geheel ongemoeid" 

1) Memorie van Toelichting, bladz. 21 (ad art. 19) [zie dl. 1, bI. 337]. 
2) Memorie van Toelichting, hladz. 99, 100 [zie dl. II, 1;>1. 2fi8 en 259]. 
3) J. STUART MILL, Principles of Politïcal Economy, People's edition , London 1867, 

Book V, Chapt. IX, 8, p. 548. "To have been trusted with money or money's 
worth, and to have lost or spent it, is prima facie evidence of something wrong"; 
verg. echter de polemiek tegen deze stelling van CARL KNIES, der Credit, Ie Hälfte 
(Berlin 1876), bladz. 219 vlg. 

4) Memorie van Toelichting, bladz. 5 [zie dl. I, bI. 339]. 
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moet laten'? Nam men het ernstig met dit beginsel , men kwam er toe 
den faillieten boedel te behandelen op den voet een er abstractie. Dit 

doet het ontwerp :ni:t, en zou .het? op van ongerijmdheid, 
met. kunnen doen. De faIlliete massa IS met, .gelIJk de hereditas jacens, 
subjectloos. Integendeel erkent hel ontwerp In tal van voorschriften de 
connexiteit van den gefailleerd e en zijn vermogen. 

Het openbaar ministerie kan doen verklaren in staal van faillissement 
(a rt. 1); het vermogen urende failli ssement verworven, valt in de 
massa (artt. 20, 21); bepaald e eeden kunnen door den gefailleerde worden 
afgelegd (art. 32); erfenissen aan den gefailleenle opkomende , aanvall'dt 
de curator (art. 41); met het akkoord bemoeit zich de rechler (art. 153) ; 
proefnemingen met. de inschikkelijkheid tier schuldeischers zijn verboden 
(arl 158) - ziedaar slechts enkele doch sprekende bewijzen ,dat de 
persoon des schuldenaas geenszins ))ongemoeid" blijft. Bewijzen tevens , 
dal eene wetgeving op het failliRsement , hoe civielrechtelijk zij zijn moge, 
den invloed van hel beginsel toch niet ontgaan kan . 

H(>tgeen de Memorie van Toelichting bedoelde op den voorgrond te 
stellen, is, dat. het ontwerp, het beschouwend als : gerech-
telijke inbeslagneming van den boedel, aan dil zijn uitgangspunt zoo 
getrouw mogelfik zijn en daarvan zoo min mogelijk zich verwijderen 
wilde. Niet, wij zagen het, des schuld enaars persoon ongemoeid, 
maar des schuldenaars wettelijk (wel te onderscheiden van maat-
schappelijk) aanzien ongedeerd. Het failliRsement is een civielrech-
telijke vermogensexecutie , althans de aanloop daartoe, van iedere andere 
slechts in zooverre verschillend, dat gene coram iudice wordt. argespeeld. 
De gefailleerde en zijne schu!deischers zijn de dramatis pm'sonae , doch 
nauwelijks bemerl\t m en, dat dezen het recht op ontzag gekocht - en 
betaald hebben. 

Men lette op ettelijke bepalingen van het ontwerp. De rechter-commis-
saris kan lijdelijk blijven (art. 66), hetgeen lijdelijkheid der rechtbank 
ten gevolge heeft (art. 65). Custodie van den gefailleerd e is mogelijk 
(art. 87, 88), doch in verreweg de meeste gevallen , voor den gefailleerde 
!-(emakkelijk te ontgaan (art. 89) . Het hooren van den gefailleerde geschiedt 
met menagemenl, binnenskamers (art. H6; Memorie van Toelicht ing 
bladz. 70) [zie dl. II, bI. 84l Bedrog·, den rechter verzwegen, den 
schuldeisch er hekend , laat hel ak koord, lol stand gekomen, onaange-
roerd (art. 164; Memorie yan Toelichtin g- bladz. 91) [zie dl. lI, bi 196 
vlg.] , en dit , niettegenstaande de Memorie van Toelichting bladz. 86 
I zie dl. II , bI. 1771 de verIdaring aflegt: »het is notoir, dat in de meeste 
faillissement en ten behoeve van de aanneming van het akkoord de prak-
tijk van sluipakkoord en wordt te baat genomen, en met name de kleinere 
schuldeischers door belofte van integrale betaling , althans van meerdere 
percenten, tot toetreding worden bewoge n". In de in solventie glijdt de 
gefailleerde, immers h el vonnis van insolventverkl aring is afgeschaft (art. 
173; Memorie van Toelichting bladz. 93) [zie dl. II , bI. 2081. Afgeschaft 
is de rehabilitatie, naardien ))rn et de slotuildeeling het faillisse-
ment een einde neemt" (Memorie van Toelichting bladz. 100) [zie dl. 
lI , bI. 259\. 

Dat bij dit alles de abstractie , door het ontwerp op den voorgrond 
gesteld, hare sporen nage laten heeft , ontkent de ondergeteekende geens-
zins. betwijfelt echter of de uitslnitenrl lo(,(bche hanteering van één 
grondbeginsel ') den eisch der werkelijkheid niet belemmert. Systemalis 
ardor , veritatis sepulchl'um, en waar de wetgeue·r gestad ige toeneming 

' ) "Deze opvatting (te weten het executoir karakter van het faillissement) beheerscht 
alle voorgestelde bepalingen." Memorie van Toelichting bladz. 5 [zie dl. I , bI. 339]. 
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van faillissement erkennen moet, het van legislatief beleid te 
getuigen, de wet aan beteugeling van clit euvel dienstbaar te maken. 

Het is den ondergeteekende voorgekomen, clat cl aartoe de blik meer 
naar Engeland had behooren te z\in gewend, dan in het ontwerp ge-
schiedt. Niet enkel, omdat ons volk met het Britsche meer dan één 
karaktertrek gemeen heeft, maar ook om den practischen zin dier natie. 
Een overzicht der Engelsehe, gel\ik van ieclere andere wetgeving op het 
faillissement is, voor iederen leek verstaanbaar, uiterst gemakkelijk te 
verkrijgen '). Hier mogen in breeden omtrek de kenmerkende hoofd-
punten van eerstgemelde wet , van kracht sedert 1883 '), eene plaats 
vinden. 

Het Engelsche faillissement heeft een voorafgaand stadium, bestemd 
om het eigenlijk bankroet te voorlwmen. Zoodra van hel onvermogen 
des schuldenaars blijld, wordt tegen hem een j'ecciving order uitgevaar-
digd. Deze receiving ordeT behelst clen last aan eenen rekenplichtigen 
ambtenaar (official j"eceiveT) om tcn behoeve der crediteuren den boedel 
in ontvangst te nemen. Maa-kt de aard van den boedel het wenschelijk , 
een beheerder , handelende onder toezicht van eerstgemelden ambtenaar 
(special manageT ot thc business) kan worden aangesteld. De schulde-
naar is verplicht binnen luttel aantal dag-en aan den official Teceivel' een 
staat van zijn vermogenstoestand in te dienen. Na deze indiening wordt 
hij in eene openbare terechtzitting in verhoor genomen, nopens al het-
geen aanleiding ga f tot of in verband staat met 1ijn onvermogen. Aan 
dat verboor Iwn deelgenomen worden door den rechter, den official 
TcceÎl'cT en iederen Ten spoedigste worden de Rchuldei-
schers bijeengeroepen , ter beraadslaging over de vraag of met den on-
vermogend en schuldenaar een akkoord aangegaan, dan wel deze bankroet 
verklaard worden zal. Dit akkoorfl, aan te nemen door eene wettelijke 
meerderheid en voor alle schuldeischers verbindend , is onderworpen 
aan het toezicht des rechters , die overweegt, of het onvermogen aan 

.ongeluk. buiten wangedrag (misfoTtune, without any misconduct) te 
wijten is. vVordt het akkoord aangenomen, de naleving daarvan blijft 
onder rechterl\ik toezicht. WorfIt het akkoor<l niet ingediend, of het 
ingediende verworpen, de schuldenaar wordt bij rechterlijk vonnis ver-
Idaard te zijn banllroet (banktoupt) , en zijn boedel ter verdeeling aan 
de schuldeischers in beslag genomen. De liquidatie vangt aan, en wordt 
gevoerd door een trustee, schuldeischel' of niet , gekozen door eene meer-
derheid der schuldeischp-rs, met het oog op hunne vordering (majoTity 
in value of the cTedilm's voting) . tot zekerheidsstelling verplicht, al of 
niet onder toezicht eener commissie uit de schuldeischers, aan welke 
die keuze ook kan worden overgelaten, terwijl de keuze, bleek z\i par-
tijdig, door den rechter te niet gedaan kan worden. De rechtstreeksche 
bemoeiing- van den official receiver met de liquidatie <les boedels houdt 
op. Hij blijft echter het toeziçht houden, zoowel over den persoon als 
over de bestanddeelen van den boedel des gefailleerden, en wordt bij al 
wat in verband staat met het beloop der faillissernents-prO'Ced lire, door 
den rechter gehoord. Ook thans nog kan aan de vereffening, door een 
akkoord een einde worden gemaakt. 

Het bankroet ontneemt burgerlijke en burgerschapsrechten, doch kan 
bij rechterlijk vonnis zoowel het bankroet opgeheven als de schuldenaar 
gerehabiliteerd worden. In dit laatste geval verklaart de rechter, dat het 
faillissement door ongeluk en niet door schuld is veroorzaakt. 

1) De ondergeteekende beveelt daartoe aan: J. ALEXA.NDER , KonkurS-Gesetze aller 
Länder der Erde , Berlin 1891. 

') Bankruptey Aet 1883 (46 & 47 Viet. eh. 52). De wet werd geamendeerd in 1890 
(53 & (i4 Vlet. eh. 71.) Hare hoofdlijnen bIe ·en onaangeroerd, 
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Voor kleine boedels (in Engeland is de grenslijn .e 300) behelst de wet 
eene afzonderlijke regeling. Receiver en trustee zijn één. Eene commissie 
uit de schuldeischers wordt niet gekozen. Het staat den rechter vrij in 
het beloop van het faillissement zoodanige vereenvoudigingen aan. te 
brengen als hij geraden oordeelt. Verplichtend blijft evenwel het open-
bare verhoor des schuldenaars, terwijl voor opheffing van het bankroet 
en rehabilitatie des gefailleerden, van de wettelijke bepalingen niet mag 
worden afgeweken. 

Gemotiveerd werd deze regeling in hoofdzaak als volgt: »het onprac-
tische en onvoldoende van het vroegere faillissementsrecht, dat de ruimste 
zelfstandigheid van schuldeischers en schuldenaar verordende, zoodat de 
invloed des rechters op de procedure zeer gering was, heeft ten gevolge 
gehad, dat door de lijdzaamheid der schuldeischers en de groote gemak-
kelijkheid van private akkoorden eene losse practijk en groote begun-
stiging van de schuldenaren in het leven werd geroepen. Het faillissement 
is evenwel niet bloote privaat-aangelegenheid, het maatschappelijk belang 
en de Staat zijn veeleer in hooge male daarbij betrokken, zoodat het 
faillissement als openbare aangelegenheid moet worden beschouwd, de 
Staat mitsdien het recht en de plicht van toezicht daarop heeft" '). 

Het oogmerk der wettelijke regeling in Engeland is derhalve het fail-
lissement zoo weinig aantrekke lijk te maken, dat het aantal personen, 
dit middel te baat nemend, tot het geringste cijfer wordt herleid. Mtitato 
nomine, de te fabula narratl.lr. Ter, bereiking van voorschreven doel, 
zijn naar de bescheiden meening . des ondergeteekenden verschillende 
punten uit die regeling voor overneming t.en onzent vatbaar. 

Als zoodanig wijst hij aan: 

I. L Enz.] 

Il. De invoering van een stadium van gebleken onvermogen, vooraf-
gaande aan het eigenlijke faillissement. De afschrikwekkende beteekenis 
van dit laatste zal versterkt worden, indien men het met den Engelschen 
wetgever hanteert als de climax van een bestaand onvermogen. De moge-
lijkheid van een akkoord werkt hier als een moderamen aequitatis, 
terwijl de openbare ondervraging des schuldenaars , steeds verplichtend, 
dezen zijne dan toch altijd bestaande aansprakelijkheid doet gevoelen. 

Dat die ondervraging ))sluitend" zou zijn, kan de ondergeteekende de 
Memorie van Toelichting (bladz. 71) L zie dl. 1I, bI. 841 niet toegeven. 
Stuitend is bovenal de gemakkelijkheid, door haar zelve vermeld (bladz. 
21) Lzie dl. I, bI. 337], waarmede men vreemd goed zich toeëigent. Het 
schijnt trouwens zonderling dergelijke opmerking gemaakt te zien in 

dat, blijkens art. 19 van het ontwerp, blijvende openbaarheId 
van het faillissement invoert. De ondergeteekende wenscht te vrag,,) l1 : 
wat is stuitender, de voorbijgaande openbaarheid van een verhoor '. of 
de mogelijkheid om ieder faillissement voortdurend te maken tot publiek 
domein'! 

lIl. [Enz} 

Volkomen deelende de hulde, door den heer LEVY, die de Nota 
indiende, daarin gebracht aan het juridisch gehalte van het ontwerp 
der Staatscommissie, betui"t de Regeering ook gaarne, dat de Nota 
zelve van Jen geleerden ;teller, zoowel wegens vorf!! a!s inhoud, 
belangwekkend is. Niet alleen echter met belangstellIng IS daarvan 

') J. ALEXANDER t. a. p., bladz. 100. 
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kennis genomen, maar ook met genoegen, omdat daarin op menig 
punt uitdrukking heeft gevonden, wat instemming erlangt. Te !!:rooter 
was de voldoening, naarmate eene ernstige overweging heC geloof 
niet onderdrukte, dat in 'den grond der zaak het verschi l va'n be-
schouwing minder groot is, dan het oppervlakkig scheen, en de hoop 
niet uitsloot, dat eene toenadering van denkwijze, in de toepassing 
alleszins mogelijk en waarschijnlijk bleef. ' 

De nota ontzegt aan het ontwerp geenszins , integendeel zij kent 
daaraan toe: »eenheid I'an bouwen vastheid van gedachte" . Waar 
zij, om in hare terminologie te blijven spreken, in hoofdzaak tweeërlei 
gezichtspunt aanneemt, waaruit eene faillissements-regeling kan wor-
den aangevat, een civielrechtelijk en een publiekrechtelijk, keurt Z\j 
het goed, dat niet zuiver één van beide worde gevolgd, Integendeel 
al weder: »elementen, aan beide die gedachten reeksen ontleend, 
vindt men allerwege". Is echter de verhouding, waarin de elementen 
tot elkander staan, behoorlijk in het ontwerp in acht genomen 'I 

Dat geen van beide gemist wordt, wordt niet ontkend. Het ontwerp 
- aldus wordt gezegd - heeft een »naFenoeg uitsluitend" 
telijk karakter. · Dan toch nagenoeg. Uit de voorbeelden, in de Nota 
zelve (op hare derde bladzijde, derde alinea) aangehaald, blijkt, dat 
het woord »nagenoeg" niet zonder beteekenig. is, -- te minder, om-
dat van het bij de samenstelling van het ontwerp ingenomen stand-
punt: »van capitis diminutio , .van burgerlijk en dood of van onbe-
voegdheid van den schuldenaar tot handelen kan geen sprake zijn", 
uitdrukkelijk verldaard wordt, dat dil van de zijde des stellers der 
Nota »tegenspraak niet te wachten" heeft. Neemt men in aanmerking, 
dat de op de derde bladzijde der Nota aangehaalde voorbeelden met 
andere te vermeerderen zijn en dat het faillissement met betrekking 
tot den persoon, dien bet betreft, ook in andere wetten zijne gevolgen 
heeft, - dan ligt de vraag voor de hand , of het verschi l vermoede-
lijk niet zoozeer een verschil van beginsel is, dan we l van een meer 
of minder in de praktische toepassing, in het ontwerp belichaamd '! 

Mocht deze opvatting ook al minder juist zijn, of het verschil toch 
nog van belang geacht worden, dan wordt het volgende aan eene 
welwillende overweging aanbevolen. 

Voor zooveel dan eene hoofdgrief tegen het ontwerp wordt aange-
voerd, schijnt zij daarin te bestaan , dat de in het ontwerp aangeno-
men faillissementsregeling te veel civielrechtelij k, te weinig publiek-
rechtelijk is , of, zooals het op de tweede bladzijde der Nota (bovenaan) 
eenvoudiger wordt uitgedrukt, dat het ontwerp te veel mist een 
afschrikkend karakter. Die bedenking , aldus geformul eerd en (bij 
wijze van recapitulatie en onder aanhaling van het systematis ardor, 
veritatis sepulchrum) later (op de vierde bladzijde) zelfs uitgebreid 
tot die van »de uitsluitend Jogische hanteering van één grondbegin-
sel", is toch inderdaad niet van overdrijving vrij te pleiten. Wordt 
in het ontwerp immers dan niet eene gepaste gestrengheid betracht? 
Het is opmerkelijk, dat de indruk zoo verschillend kan zijn. In de 
afdeelingen (Verslag § 1 van titel I [zie hiervoor bI. 404 D werd het 
te gestreng geacht en het ontwerp door sommigen beschouwd »al te 
schroomvallig en eenzijdig de belangen der crediteuren" in het oog 
te houden. Elders werd aan het ontwerp zeIrs een draconisch karakter 
verweten. » Het ontwerp", schreef mr. L. S. BOAS , in Themis 1891, 
bladz. 586, »is geschreven, alsof elk gefai lleerde een misdadiger is, 
die opzettelijk zijne crediteuren benadeelt en alsof alle schuldeischers 
tegen hunne debiteuren beschermd moeten worden op een exceptio-
neele wijze. " Stelt men, zoowel bij dergelijke beool'deelingen als bij 
de opvatting der Nota, zich niet op een eenzijdig standpunt 'I Het 
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schijnt ontwijfelbaar. In het oog houdende , dat de wet eene algemeene 
regeling, die voor allen geldt, moet hevatten, mag worden aange-
nornen, .het ontwerp tusschen de daaraan ten laste gelegde uiter-
sten het JUiste stelse l heeft aangenomen en gevolgd. Het beschouwt 
het faillissemen t als cene gerechtelijke inbeslagneming van den boedel 
en blijft aan dit uitgangspunt zoo get1:ouw mogelijk. Deze opmerking 
I'an den heer LEVY (de derde bladZIJde der Nota onderaah) is vol-
komen juist. Het ontwerp neemt aan en , naar gemeend wordt te 
recht , dat het faillissemen t een beslag, eene generale 
execut ie uitm aakt en als zoooanig wettelijk moet worden gereo-eld. 
Niet echter, omdat werd voorbijgezien, dat een faillietenwet ooitkan 
word en dienstbaar gemaallt en vaak dienstbaar gemaakt is aan het 
streven, urn door tal van .voor den persoon des gefailleerden lastige , 
onaangename en zelfs grievende bepalingen, zoogenaam d moralisee-
renll, in elk geval afschrikwekkend op te treden . Maar omdat het 
faillissement, generale I'ermogensexecutie, mits goed geregeld, in 
zich zelf een Dlet te versmaden opvoedend en , voor zooveel noodig 
ook een voldoend afschrikk end elemen t bezit. Eene vers land ige 
gevingspolitiek vordert , dat tegen den gefai lleerde niet strengér woroe 
opgetreden, dan de richtige doorvoering van het beslag en van de 
vermogensexeclltie noodzakelijk maakt. Door de ervaring, ook in 
andere landen opgedaan, wordt de juistheid van die stelling gestaafd . 
Nergens hebben zoogellaamde strenge faillielenwelten , het aantas ten 
van de eer des gefaill eerden, het treffen en tentoonstellen van zijn 
persoon, tot gewcnschte uitkomst geleid; wel daarentegen tot het 
ontduiken van de wet, het insolvent worden buiten de wet om, Het 
is niet moeilijk om (zooals de Nota op blz, 80 het oogmerk van de 
Engelsche wet omschrijft ) »het fa illissement zoo aantrekkelij k 
te mal,en, dat het aantal personen, dit middel te baa t nemend, tot 
het geringste cijfer wordt herleid"; maal' de wetgever, die .dit doel 
nastreeft , schijnt wel eene zeer kor tzichtige politiek te volgen; ja, 
de meest bekrompene , die in deze materie zich laa t denken. Niet 
dáárop komt het aan, dat weinigen failliet verklaard worden, dat dus 
weinigen van de wet gebruik maken, maar dat weinig-en in den toe-
stand ge raken , die eene alg-emeene vermogensexecutie (het faillis-
semen t) noodig maakt en dat op diegenen , die helaas! in dien toe-
stan d ge raken, de wet worde toegepast. Gestrenge wellen hebben wel 
het eerste, nooit het tweede bereikt ; zij deden steeds de insolventies, 
de ákkool'den, de afdoeningen en . buiten de wet om, 
toenemen. Engeland en leveren daat'Van de bewij zen. 

In Engeland had men vóór 1861 eene faillissementsregeling , waarbij 
het publiekrecht elijk beginsel ten troon zat. De ongunstige ervaring, 
daarmede opgedaan, leidde'tot de wellen van 1861 en 1869, die, tot 
een' ander uiterste overslaande, de geheele liquidatie in hande n van 
de schuldeischers steld en, nagenoeg zonder officieele cori tróle over 
de beredderin g van den boedel. Toen ook dit stelsel niet houdbaar 
bleek, keerde men met de door den steller der Nota geprezen wet 
van 1883 terug tot het 'zoogenaamde officialisme, De publiekrechtelijke 
zijde van het faillisse ment werd weer meer op den voorgrond ge-
schoven, gepaard met tentoonstelling van den schuldenaar voor het 
gerecht en andere bepaling'en om )) het faillissement weinig aantrek-

te maken". De gevolgen bleven niet uit. Het doel, vermindering 
der faillissementen, werd voor het uiterlijke bereikt , maar daarmede 
ging hand aan h:md eene toeneming der buitengerechte-

hoedelreddingen, zóó ze lfs, dat oe wetgever zich zag 
111 1887 wettelijke bepalingen omtrent de buitengerechtehJke a kkoorden in het leven te roepen, (Deeds of arrangements Act, 50/51 VicL, C. 57), 
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In Frankrijk werd dezelfde ervaring opgedaan. Het publiekrechtelijk 
karakter van de faillieten wet van 1838 had langzamerhand een toe-
stand in het leven geroepen '), die den wetgever deed besluiten, in 
1889 de uitsluitend civiel'rechtelijke »Iiquidation judiciaire" als lokaas 
voor de insolvente schuldenaren in te voeren: de wet van 1838 bleek 
te weinig aantrekkelij kheid te bezitten. De uitgesproken bedoeling 
van den wetgever van 1889 was, in de »Iiquidation judiciaire" eene 
aantrekkelijke instelling te scheppen, dat daardoor de insolvente 
schuldenaren, die . zich hielden va.n vyet van 1838, bewogen 
zouden 'worden, ZIch vnJ wllhg aan de hqUldahe te onderwerpen. 

Wat de bijzondere punten betreft, waarop de heel' LEVY de aandacht 
vestigt, daarop zal bij de onderwerpen welke ze betreffen, worden 
teruggekomen. 

Voor een deel strekt het vorenstaande r n.l. het vermelde op bI. 
406 en 407 , hiervóór] ook ter vanden heer LEVY, als 
hij nog een stadium, aan het eigenlijke faillissement voorafgaande, 
wil hebben ingevoerd. 

Wat de steller der Nota het stadium van gebleken onvermogen 
noemt, kent het ontwerp toch ook, maar onder een anderen naam. 
Naar het ontwerp kan men onderscheiden een eerste stadium, waarin 
de vorderingen worden geveri!lëerd en over een akkoord wordt beslist, 
en een tweede stadium: de insol ventie. Het is dit eerste stadium, 
dat de heer LEVY het stadium van gebleken onvermogen noemt; het 
tweede stadium is dat , hetwelk in de Engelsche wet bankruptcy heet. 
De climax, dien de heer LEVY begeert, is de insolventie. 

Wat de in verband met het vorenstaande in de Nola voorgestane 
openbare ondervraging van den schuldenaar betreft, dergelijke publieke 
tentoonstelling van den schuldenaar is niet navolgenswaardig; zij heeft 
in Engeland er vooral toe bijgedragen, dat na de invoering der wet 
van 1l:!83 de praktijk der onderhandsche akkoorden zoozeer is toege-
nomen. Men zie de mededeeling in het Rechtsgeleerd Magazijn , 
jaargang 1886, bladz. 131. 

L Zie verder de Beraadslagingen in de Tweede Kamer op art. 1, dl. I 
bil. 58i.f.-61; 65i.m.-ti6; 70i.m.-72; 73i.f.-76; 78i.m.-81 ; 
81-82i. m.; 93i. m. -98; 100-101 i. f.] 

Amendement door den heer. Levy voorgesteld . 
De ondergeteekende heeft de eer voor te stellen, dat het wetsontwel'P 

op het faillissement en de sUI'séance van betaling worde voorafgegaan 

I) "Que disait cette loi (de 1838)? Elle prescrivait bien au débiteur de se déc1arer 
en faillite par Ie dél'ót de son bilan dans les trois jours de la cessation de paiements ; 
mais si une dispositlOn lép:ale a été inexécutée, c'est bien celle-là, car nous ne voyons 
que três rarement le débiteur se déclarer spontanément en failhte; il se laisse pour-
suivre par ses créanciers et il résulte des faits certains que je viens de vous rappeier 
cette conséquence lamentable, q ue je signale à M. Ie garde des Sceaux, que la 10i de 
1838 n'est plus exécutée , que cette loi si importante reste en échec devant tous les 
tribunaux. On ne déclare plus la faillite; par conséquent, l'actif se dilapide, se disperse 
d'une façon illégale et injuste et l'on n'arrive plus à Ie reconstituer." Aldus de rap-
porteur over de wet, de heer A. LAROZE, in de zitting van de Kamer van afgevaar-
digden van 16 October 1888. 
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door de na volgende, door hem als amendement ingediende bepalingen: 

Van homologatie van akkoor'd builen faillietverklaring. 
Artikel 1. Ieder, die buiten staat is om zijne schulden ten volle te 

betalen, kan aanspraak maken op het recht van homologatie van akkoord 
buiten faillietverklaring, met inachtneming der navolgende bepalingen. 

Artikel 2. Dit recht is afhankelijk van de voorwaarde, dat bij voorraad 
ten minste de ,helft der schuldeischers, vertegenwoordigende de helft van 
het bedrag der niet bevoorrechte, noch door pand of hypotheek gedekte 
schuld vorderingen, in het akkoord hebben toegestemd. 

Artikel 3. Dit recht kan alleen worden toegestaan aan hem, die eene 
minnelijke schikking heeft getroffen, waarin, ten minste eene meerder-
heid van twee derden van de concurrente schuldeischers, vertegenwoor-
di!;(ende drie vierde gedeelten van de niet bevoorrechte , noch door pand 
of hypot.heek gedekte schuldvorderingen, of wel drie vierden der schuld-
eischers, vertegenwoordigende twee derde gedeelten van voormeld bedrag 
der schuldvorderingen heeft toegestemd. 

Al'tikel 4. Ten aanzien van de schulden, vermeld in art. 226 sub 1 
tot. 7 dezer wet, kan, behoudens de uitzondering in het laatste lid van 
genoemd artikel, aanspraak op dit recht niet worden gemaakt. 

Artikel 5. Het verzoekschrift tot verkrijging van homologatie, door 
den verzoeker onderteekend , wordt ingediend aan de arrondissements-
rechtbank van de woonplaats des verzoekers, door een procureur. 

Ten aanzien van vennooten onder eene firma, geschiedt die indiening 
aan de rechtbank, binnen welker gebied het kantoor der vennootschap 
is gevestigd. ' 

Het derde en het laatste lid van art. 2 dezer wet is ten deze toepas-
selijk. 

Artikel 6. Bij het verzoekschrift wordt overgelegd : 
10. een staat of balans, door de vereischte bescheiden gestaafd, be-

nevens eene door den verzoeker opgemaakte waardeering zijner goederen 
en baten; 

2°. de opgave van naam, woonplaats en beroep der concurrente schuld-
eischers; 

3°. eene gelijke opgave der bevoorrechte, door pand gedekte en hypo-
thekaire schuldeischers; 

40. het ontwerp van akkoord, bij voorraad ten minste door de helft 
der schuldeischers, vertegenwoordigende de helft van het bedrag der 
n.iet bevoorrechte, noch door pand of hypotheek gedekte schuldvorde-
nngen, geteekend. 

Artikel 7. Dadelijk na ontvangst der stukken, benoemt de 
eenen rechter-commissaris, ten einde den verzoeker en de schuldelsch:ers 
te hooren, de schuld vorderingen te doen verifieeren , en, desgevorderd , 
beëedigen. 

Het verhoor van den verzoeker geschiedt in het openbaar. 

Artikel 8. Gelijktijdig benoemt de rechtbank een of meer 
ders, mede, zoo noodig, een of meer deskundigen, onderscheldenhJ k 
met de bevoegdheid, omschreven in art. 214 sub en 2°. dezer wet. 

Art. 2i!2 1ste lid dezer wet is ten deze toepassehJk. 
li 
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Artikel 9. De rechtbank beveelt zoodanige maatregelen als tot behoud 
des boedels en tot zekerheid der schuldeischers worden vereischt. 

Artikel 10. De beschikking der rechtbank heeft het rechtsgevolg, 
omschreven bij art. 223 dezer wet. 

Artikel 11. Voor het tijdvak tusschen de beschikking der rechtbank 
en de eind uitspraak gelden de voorscbriften der artt. 224 en 225 der wet.. 

Artikel 12. De rechter-commissaris bepaalt eenen bekwamen dag, 
waarop de verzoeker en de schuldeischers, in tegenwoordigheid der be-
wind voerders en der deskundigen, zoo die er zijn, zullen worden gehoord. 

Het bevelschrift daartoe wordt bij brief aan al de bekende schuldei-
sehers medegedeeld en voorts daarvan aankondiging gedaan in zoodanig 
dagblad of dagbladen als door den rechter- commissaris worden aangewezen. 

Het verzoekschrift en de bescheiden worden inmiddels ter griffie neder-
gelegd , ten einde ieder daarvan inzage kunne nemen. 

Het 2de lid van art. 208 dezer wel is ten deze toepasselijk. 

Artikel 13. Ten bepaalden dag wordt, ten overstaan van den rechter-
commissaris, in tegenwoordigheid van bewindvoerders en deskundigen , 
zoo die er zijn, overgegaan tot de verificatie der schuld vorderingetl, 
invoege als bij de vijfde afdeeling van den Eersten Titel dezer wet is 
voorgeschreven, bijaldien verificatie door een der schuldeischers wordt 
verlangd. 

Ts dit laatste niet het geval, dan geldt de lijst der schuldeischers als 
bewijs van het bedrag van ieders vordering, behoudens tegenbewijs. 

Vervolgens worden de schuldeischers op het verzoek om homologatie 
van het akkoord gehoord, en daarvan proces'lerbaal opgemaakt. 

Het ontwerp van het akkoord wordt -bij die gelegenheid aan de schu ld-
eis eh ers , die het aanvankelijk niet hebben geteekend, ter teekening 
aangeboden. 

Artikel 14. Zoowel de verzoeker als ieder schuldeischer is bevoegd 
om, vóór de uitspraak der rechtbank, aan dit college eene schriftelijke 
memorie in te zenden, tot staving van het verzoek. 

Artikel 15. De rechtbank doet met den meesten spoed uitspraak op 
het verzoek, het Openbaar Ministerie gehoord. 

Op deze uitspraak zijn de artt. 211 en 212 dezer wet toepasselijk. 

Artikel 16. Het toestaan van het verzoek heeft ten gevolge , dat het 
akkoord verbindende is voor alle bekende en onbekende schuldeischers 
zonder onderscheid, met uitzondering van degenen, die bevoorrecht zijn, 
door pand zijn gedekt of hypotheek hebben, voorzoover dezen niet uit-
drukkelijk tot het akkoord zijn toegetreden. 

Artikel 17. De homologatie wordt geweigerd In een der gevallen, IToor-
zien bij art. 153 dezer wet, gelijk mede indien de verzoel,er, op de door 
hem overgelegde lijsten, schuldeischers heeft verzwegen. 

Artikel 18. Indien binnen den tijd van eene maand na de weigering 
der homologatie, de scbuldenaar op eenigerlei wijze in staat van faillis-
sement wordt verklaard, wordt het tijdstip, waarop de termijnen, in de 
artt. 43 en 45 dezer wet vermeld, aan vangen, berekend van den dag 
af, waarop de indiening van het verzoek tot homologatie is bekend 
gemaakt. 
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De verificatie der schuldvorderingen, welke bij de rechtbank heeft 
plaats gehad, blijft, in het geval, voorzien bij het 1ste lid van dit artikel 
van waarde, behoudens de verificatie del' schuld vorderingen van zoo: 
danigen, die nader mochten opkomen, of van na eerstgemelde verificatie 
gemaakte schulden. 

Artikel 19. Op bewind voerders en deskundigen, zoo die er zijn, is art. 
232 dezer wet van toepassing. 

Toelichting. 
De toevoeging, die de ondergeteekende de eer heeft als amendement 

voor te stellen, is het uitvloeisel eener zienswijze aan die der Regeering 
verwant. Deswege veroorlooft zich haar aan te bevelen in gelijke 
welwillende overweging, als waarvan in het Regeeringsantwoord ') wordt 
gewaagd. 

Dat het in eene goede wet op het faillissement vooral niet in de laatste 
plaats aankomt op de paritas credtto)'um, en deze zonder rechterl\jk toe-
zicht niet is te verkrijgen, is buiten geschil. Volgt daaruit, dat zoodanige 
wet te beter moet worden genoemd, naarmate zij meer uitsluitend aan 
dit doel dienstbaar is 'I Aldus schijnt de grondstelling der Regeering. 
Zij zegt: »Eene verstandige wetgevingspolitiek vordert, dat tegen den 
gefailleerde niet strenger worde opgetreden, dan de richtige doorvoering 
van het beslag en van de vermogensexecutie noodzakelijk maakt" '). 

Het is den ondergeteekende niet mogelijk de juistheid van dit uitgangs-
punt te beamen. Hier ligt de kern van het geschilpunt, dat hem , na 
ernstige overweging tot het voorstellen van zijn amendement heeft geleid. 

Houdt men de zoo even afgeschreven grondstelling der Regeering voor 
oogen, veel zal worden opgehelderd, dat bij den eersten oogopslag be-
vreemding scheen te moeten wekken. 

De ondergeteekende brengt daartoe : 

a. den twijfel der Regeering, of »de wetgever het volksoordeel , het-
welk zekere schande aan een faillissement verbindt, zou moeten steunen", 
op welke woorden de Regeering doet volgen: »of dat volksoordeel in 
die mate bestaat en werkt, als gemeend wordt, valt te betwijfelen" '); 

.b. het ontwijkend antwoord, dat de Regeering meende te moeten 
geven op de vraag: »ofhet faillissement geene gevolgen zal hebben VOOI" 
den persoon van den gefailleerde". Opmerkelijk is hier, dat de Regee-
ring , naar hare bedoeling gevraagd, aanvoert, dat in deze wet niets 
behoeft te worden beslist.); 

c. de vruchtelooze poging van de groote meerderheid der 
van .voorbereiding om de Regeering voor behoud der reha.btlttatte 
te winnen. Als motief voor deze terughouding , geeft de Regeerlng, dat 
»de rehabilitatie in geenen deele in hel stelsel van het ontwerp zou 
passen" .); 

d. de opvatting der Regeering als zou in het vonnis van insolventie 

1) Verslag der Commissie van Voorbereiding, bladz. 7 bovenaan [zie hiervoor bI. 414]. 
') T. a. p. bladz. 7 onderaan [zie hiervoor bI. 415J. 
') T. a. p. bladz.. 18 onderaan [zie hiervoor bI. 316). 
') T. a. p. bladz. 14 midden [zie dl. I, bI. 342J. 
') T. a. p. bladz. 18 onderaan [zie hiervoor bI. 315 vlg.J. 
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(gelijk in dat van rehabilitatie), niets meer te vinden zijn , dan eene 
»wettelijke finesse". Alsof de wet niet openbaarmaking dier vonnissen 
zuu behooren voor te schrijven en daarmede den weg banen tot kennis-
neming ook voor anderen dan »juristen en enkelen met de faillissements-
practijk vertrouwden" '); 

e. de qualificatie, die de Regeering tot twee malen toe meent te moe-
ten ge ven aan het verhoor der schuld enaars in openbal'e terechtzitting , 
als werd daarmede beoogd eene l> publieke tent.oonstelling" '). 

De ondergeteekende herhaalt: dit alles is volkomen verklaarbaar, 
wanneer het faillissement niets anders zijn mag dan vermogensexecutie. 
Is men echter, indien enkel dit doelwit in het oog gehouden wordt, 
niet op weg om die executie zelve te behandelen als gold het eene ab-
stractie? Het faillissement slaat wonden, die vaak bitter, in wijden kring, 
door onschuldigen worden gevoeld. Het faillissement kan zijn gevolg van 
sluw overleg , arglistige berekening, een opzet, dat bedriegelijkblijft , 
ook ofschoon, ja omdat het door de strafwet niet kan worden achter-
haald. Het faillissement kan aan het openbaar vertrouwen een ernstigen 
schok toebrengen en daardoor lang na zijne rechtstreeksche beëindiging 
blijven nawerken. Niemand, die deze mogelijkheden, aan de dagelijksche 
ervaring ontleend, ontkent , ook de Regeering' niet. Vanwaar dan, zoo 
mag men bescheidenlijk vragen, hare aarzeling om toe te geven dat »het 
volksoordeel aan het faillissement zekere schande verbindt"? Is dit volks-
oordeel het spoor zoo ten eenenmale bijster '! Ja, zelfs zou, bestond het 
niet, van Regeeringswege niet moeten geschieden wat kan, om het in 
het leven te roepen '! 

Van »moraliseerende" wetten is de Regeering afkeerig 3). Zij gelteve 
de verzekering te aanvaarden, dat de ondergeteekende het als een voor-
r echt beschouw!, in dit opzicht homogeen met haar te zijn. Ook in zijne 
schatting is de wet veel te hardhandig , veel te eenvormig, '1eel te log 
en te plomp om recht te doen wedervaren aan de uitermate fijne roer-

die op het gebied der moraal hun invloed doen gelden. Iets anders 
echter is eene moral'Ïseerende wet, iets anders eene wet, die (natuurlijk 
haars ondanks) uitlokt tot handelingen, noch voor het forum der moraal, 
noch voor dat des rechts verd edigbaar. In di t laatste geval bedf'rft de 
wet , tegen hare bedoeling in, den goedgezinde. Zoodanige uitkomst te 
voorzien, kan het zijn te beletten, mag toch geacht worden te liggen 
binnen de sfeer eener wetgevingskunst, die harer hooge roeping, ook als 
middel tot volksopvoeding , zich bewust is. 

Hier ligt, naar het bescheiden oordeel van den ondergeteekende, het 
aansluitingspunt eener deugdelijke wet op het failli ssement, met de al-
gemeene leidende beginselen van sociale politiek. »Niet dáárop komt het 
aan, dat weinigen failliet verklaard worden, dat dus weinigen van de 
wet gebruik maken, maar dat weinigen in den toestand geraken, die 
eene aJgemeene vermogensexecutie (het faillissement) noodig maakt en 
dat op diegenen , die, helaas ! in dien toestand geraken, de wet worde 
toegepast" zegt de Regeering ') . Aanvullend, zou de . ondergeteekende 
bescheidenlijk willen verklaren: niet dááI'OP alleen komt het aan. Noodig 
is tevens, dat de wet onderscheide, waar he! leven onderscheidt. Noodig 
is verder, dat de wet, in haar toestel, van dit onderscheid den stempel 
drage. Noodig is eindelijk, dat de wet, zij het haars ondanks , hare ob· 

') T. a. p. bladz. 124 midden [zie hiervoor bI. 210]. 
2) T. a. p. bladz. 7 onderaan en bladz. 12 bovenaan [zie hiervoor bI. 415 en 416J. 
3) T. a. p. bladz. 7 onderaan [zie hiervoor bI. 415] .. 
' ) T. a. p. bladz. 8 bovenaan [zie hiervoor bI. 415]. 
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jectiviteit niet groot genoeg make om uit te wisschen het diepO'aand 
verschil tusEchen den eerlijken, ongelukkigen schuldenaar en den hlchl-
hartigen of roekeloozenspeler, wiens inzet - het beût anderen is. 
Dit alles den ondergeteekende dringend noodig. Noodig bovenal 
ep blJ eene wet, gansch de bevolking, niet enkel koop-
heden, z'ln onderworpen. Het eIgenbelang van den handel, zijne behoefte 
aan kredIet, straks, ook.'ater,.kan althans nog den regel inscher-
pen: honest)' IS the best pollc)'. Dien remschoen , hoe zwak ook mist 
ieder ander, grootendeels voor het minst. Men make het 
t.ot vermogensexecutie zonder meer; wie waarborgt, dat men niet met 
de gedachte zich vertrouwd maken zal, als ware het bij slot van reke-
ning »zoo erg niet" failliet te gaan 'I 

Na lezing van het Regeeringsantwoord, inzonderheid van de zinsnede 
aan het slot van bladz. ti '), acht de ondergeteekende zich gelukkig te 
kunnen constateeren , dat de Regeering niet ten einde toe getrouw is 
gebleven aan hare boven afgeschreven grondstelling. Deze ovenverring 
gaf hem aanleiding om, in den aanhef dezes, te gewagen van 
schap tusschen de zienswijze der Regeering en zijne eigene. Tevens put 
hij daaruit de eerbiedige hoop, dat de Regeering zij n amendement zal 
gelieven te beschouwen als eene bescheiden poging tot aanvulling van 
een ontwerp, in gang en bouw ook door hem hooglijk gewaardeerd, -
als een arbeid alzoo op gemeenschappelij ken grondslag, allerminst als 
eene bestrijding van het streven der Regeering. 

Het hoofdoogmerk van zijn amendement is den kring te verkleinen 
van hen, die met het denkbeeld: faillissement en de daaraan verknochte 
gevolgen zich gemeenzaam maken . Niet in dien zin, als zoude, wierd 
zijn amendement wet, ' voortaan al wie buiten faillissement blijft, ten 
volle eerl\ik mogen heeten en omgekeerd. Dergelijke indeeling zou van 
grooter naïveteit getuigen, dat de ondergeteekende zichzelf toeschrijven 
mag. De bedoeling is eenvoudig het faillissement te doen zijn eene 
schipbreuk, ook voor den ongerepten naam des schu ldenaars, welke te 
voorkomen raadzaam is. 

Voor dit streven heeft de ondergeteekende in zijne aan het. Verslag 
toegevoegde Nota zich beroepen op het voorbeeld van Engeland. Hij vindt 
vr\iheid dit te blijven doen. 

Ten einde dit voorbeeld te wrallen, zegt. de Regeering, sprekende van 
de Engelsche wet van 1883: »Het doel, vermindering der faillissemen-
t.en, werd voor het uiterlijke bereikt, maar daarmede ging hand aan 
hand eene belangrijke toeneming der buitengerechtelijke boedelreddingen, 
zóó zelfs, dat, de wetgever zich genoodzaakt zag in '1887 wettelijke bepa-
lingen omtrent de buitengerechtel\ike akkoorden in het leven te roepen." 
(Deeds of arrangement act 50/51 VicL c. 57.) Z). . 

Dat deze uitspraak berust op stukken, voor den ondergeteekende met 
toegankel\ik, is mogelijk. Met de officieele, aan den of 

1883, jaarlijks ingediende verslagen echter, weet hIJ .haar Olet te 
q]men. De vraag namelijk, in hoeverre de der wet 
toe te schrijven ware aan onderhandsche boedelreddlOgen, IS een vast-
staand punt van beschouwing in het verslag van den 
e!! doorgaande wordt zij ontkennend beantwoord. Een summIer overzIcht 
ZlJ geoorloofd . 

Eerste verslag (bladz. 7 en 8). 
In het jongste vijftal jaren vóór de wf't van 1883, was het gemiddelde 

1) T. a. p. bladz 6 [zie hiervoor bI. 414J. 
T. a. p. bladz. 8 midden [zie hiervoor bI. 415). 
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jaarlijkse he aantal faillissementen 10,149; onder de nieuwe wet 3000. 
Tot die uitkomst kunnen onderhandsche boedel reddingen hebben mede-
gewerkt, ))maar het blijkt niet, dat deze oorzaak eenÎnvloed van he-
teekenis op de sl()tsom kan hebben gehad". 

Tweede Verslag (bladz. 18). 
Gelijksoortige tegenspraak, met de bijvoeging, dat de zooeven gemelde 

bewering door speciale persorganen van bijzondere handelstakken , uit-
drukkelijk wordt tegengesproken. 

Derde verslag (bladz. 12). 
Vermelding van blijvend gunstige werking der wet, met beroep op 

het afwijzend getuigenis van den Manchester-handel nopens het beweerd 
verband met onderhandsche boedelreddingen. 

Vierde verslag (bladz. 10), 

»De Deeds of arrangement act, gevraagd en gesteund door de veree-
nigde Kamers van Koophandel en de maatschappij tot bescherming van 
den handel van het vereenigd en die voorziet niet alleen in 
de openbaarmaking van den naam des schuldenaars, maar tevens zijnen 
boedel en zijne schulden opgegeven wil zien, is in de House of Commons 
zonder tegenspraak aangenomen. Het beginsel, dat aan den maatregel 
ten grondslag ligt, namelij k dat de belangen van de handelsgemeen-
schap in alle zaken van onvermogen eene groote mate van openbaa,rheid 
vereischen, is in overeenstemming met den geest van de banlwnptcy 
act en zal ongetwijfeld strekken om deze doeltj'effender te maken." 

Voor het overige de vermelding, dat de schu ldeischers jaarlijks een 
minder verlies lijden, onder den invloed van de wet van 1883. 

Vijfde verslag (bladz. 14). 
Meergemelde tegenspraak, met de bijvoeging: »Het is volkomen waar, 

dat onder deze boedelreddingen krenkingen van commercieele moraliteit 
en van de wet op het faillissement vaak worden over het hoofd gezien, 
maar afgescheiden van de feitelijke onmogelijkheid om dit te voorkomen, 
moet worden herinnerd, dat deze krenkingen slechts worden vergeven 
tegen. een prijs en uithoofde van die .in vele gevallen 
afschnkkend werken tegen de her'hahng dIer krenkmgen, en even 
groot zijn als door de wet op hel faillissement zelve verbonden is aan 
de voorwaarden, leidende tot des schuldenaars kwijtschelding". 

Zesde verslag (bladz. 4). 
Het staat vast, dat de meening dergenen , die staande hielden, dat 

insolventie onder de wet van 1883 niet is verminderd, maar buiten de 
wet om wordt behandeld, op dwaling berust, en het is duidelijk, dat 
hoe men rekene , het totaal bedrag der insolventie zeel' belangrijk is 
gedaald. 

»De daling van het nalionaal verlies door insolventie sedert 1883 be-
draagt nu een niet uit te maken cijfer boven 8 millioen pond sterling 
jaarlijks" . 

Zevende verslag (bladz. 8 en 10). 
Vermeld ing, dat er onder de kooplieden een sterke aaI)drang beslaat 

om in stand te houden en uit te breiden de bestaande mogelijkheid tot 
het aangaan van onderhandsche boedelreddingen. 
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Achtste vel'slag (bladz. 4). 
Vermelding, dat de daling in het verlies dool' insolventie aanhoudt. 
»Herinnert men zich, dat iedere Deed of arrangement tusschen schul-

denaar er, schuldeischers buiten de wet van 1883 absoluut nietig is, 
tenzij krachtens de wet van 1887 geregistreerd, en dat dit verslag, gelijk 
zijne voorgangers sedert 1888 op oezelfde wijze loopt over verliezen 
krac'htens geregistreerde akten als over verliezen onder de bankruptcy 
act, dan is de theorie, dat er een groot bedrag van onbekende, niet 
openbare insolventie bestaan zou, ten eenenmale onhoudbaar. 

Negende (jongste) verslag (bladz. 4). 
Vermelding dat het aantal insolventiën in hetjongstverloopenjaar heeft 

toegenomen. »Ik ben echter niet van meening, dat er grond is voor de 
onderstelling dat de toeneming anders dan tijdelijk zijn zal." 

Trekt men uit deze verslagen de slotsom, dan heeft Engeland over 
zijne wetgeving op hel faillissement, blijkens de opgedane ervaring) niet 
te klagen. 

De liquidation judiciaire in Frankrijk, eerst sedert 1889 iu het leven 
geroepen, is te jong om met zekerheid nopens hare werking uitspraak 
te kunnen doen. Dat bij die instelling, voor het minst in wetenschap-
pelijke kringen, de blik op Engeland genstigd is geweest , blijkt uit het 
Bulletin de la Société de législation compurée over het jaar 1888, n°. 3, 
bladz. 292, waarin de gezaghebbende Parijzer hoogleeraar LYON-CAEN, 
een hoogst lezenswaardige en rechts vergelijkende aanbeveling van de 
Britsche wet, als voorbeeld ter navolging, levert. 

Niet elders evenwel behoeven wij te zoeken hetgeen op vaderlandschen 
bodem, in 1835, - in aansluiting trouwens aan oud··Hollandsch costu-
mier recht - ') blijkens VOORDUIN Gescb. en Beg. der Ned. Wetb. bladz. 
839, beproefd is, Die poging moge toen niet zijn geslaagd '), de gedach-
tenwisseling in de Juristen-vereeniging van 18"11 dat de zaak 
aan de orde gebleven is 3). Wat meer zegt, na zorgvuldig voorbereide 
adviezen van de heeren Mrs, J. POLS en F. S. VAN NIEROP en degelijke 
discussie, werd de vraag: llIs het wenschelijk de gelegenheid te openen 
voor gerechtelijke bekrachtiging van een onderhandsch akkoord buiten 
faillissement '/" bevestigend beantwoord met 63 tegen 4'1 stemmen. Aan 

der stemlijst zal men namen vinden van uitnemenden klank 
Het feit zelf echter dat Engeland's ervaring aan het inzicht van vele 
deskundigen hier te lande zich paart, ter aanbeveling der instelling, 
door den ondergeteekende voorgestaan, schijnt niet zonder beteekenis. 

Ook op eene uitspraak der Regeering zelve ûj het den ondergetee-
kende vergund zich te beroepen. Deze luidt: »waarom het faillissement 
gedwongen, indien de belanghebbenden zeI ven het noodig of nuttig 
achten, den loop van zaken eerst nog eens aan te zien? Inderdaad men 
zou alle redenen hebben om het ernstig af te keuren, indien de wet-
gever daartoe de gelegenheid niet wilde geven, waal' hij dit door de 
instelling der surséance zoo geschikt kan doen" 4). 

I) V gl. v, D. KEES EL Theses selectae 829; J. v ' D. LINDEN, Regtsgel. Practicaal en 
Koopmans Handboek, bladz. 385, 

Het door de Regeering in 183.5 voorgestelde wetsont,:""erp (waaraa!1 het 
ment van den ondergeteekende analoog is) werd na zaakrijke en UItvoerige verdedlgmg 
door den heer DONKER CURTIUS ve:rworpen met 31 stemmen tegen 3 (die van de heeren 
DONKErt CURTIUS, BEELAERTS VAN BLOKLAND en VAN ASCH VAN WIJCK). 

') Handelingen der Ned. Jur, Verg. 1871, I, bladz. 34, 50; H, bladz. 94, 173. 
4) Verslag der Commissie van Voorbereiding, bladz, 143 onderaan. 
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De ondergeteekende vraagt met vertrouwen: is deze motiveering niel 
woord voor woord toepasselijk op hel akkoord huiten faillietverldaring? 
Men vergete toch niet, dat dit laatste, van de surséance, in één doch 
fundamenteel opzicht zich onderscheidt. Ook naar het Regeeringsvoorstel 
moet hij, die surséance aanvraagt, vooruitzicht hebben om aan al zijn 
verplichtingen te voldoen (art. 206). Vooronderstelling daarentegen van 
het akkoord buiten faillietverklaring is, dat de schuldenaar feitelijk en 
déconfiture verkeert. Beiden willen faillissement bezwel'en. Gene echter, 
door het uitzicht te openen op integrale betaling, mits hem uitstel worde 
verleend. Deze door rond weg een offer te vragen, maar dan ook zijner-
zijds te geven, hetgeen doenlijk is. Leidt niet de gelijkheid van toestand 
tot gelijkheid van rechtsbedeeling 'I 

Of wat kan de ratio determinandi zijn om der surséance wèl, het 
akkoord buiten failliet verklaring daarentegen kwalijk gezind te wezen 'I 
Dáár gel\i k hier , hier gelijk dáár, ))achlen de helanghebbenden zei ven 
het noodig of nuttig" de zaak op deze liever dan door faillissement 
tot een einde te brengen. Waarom zou de wetgever dáár hun die gele-
genheid openen, hier den pas 'I Is het, omuat hij uitsluitend 
algeheele afdoenipg begunstigen wil 'I - immers dan ware 
akkoord in misplaatst? Is het, omdat, naar luid van het 
Regeeringsanlwoord, ))minnelijk overleg tusschen den schuldenaar en de 
schuldeischers" ') den doorslag geét'! Waarom zou de wetgever dit ))min· 
nel\ik overleg" alleen voor surséance, en anders niet gedoogen'! Is het, 
omdat . deze niet wordt verleend - gelijk de Regeering, de surséance 
aanprijzend, verklaart - ))tenz\i de groote meerderheid der schuldeischers, 
analoog aan die welke vereischt wordt voor de aanneming' van een ak-
koord faillissement, zich er vóór verklaart 'I" '). Die analogie, zeer 
terecht a!s vereischte voor de surséance gesteld, hand haalt ook de onder-
geteekende in het door hem voorgestelde amendement. Alles saamgeno-
men , schijnt hij derhalve ten deze op den regel: eadem ratio, eadem 
lex zich te mogen beroepen. 

Terugkeerende tot zijn uitgangspunt, heeft de ondergeteekende zich 
bevlijtigd aan te toon en ,dat zijn amendement niet zou worden geënt 
als eene vreemde loot op den stam van de Regeeringsvoordracht. Ook 
al is men de leer toegedaan, dat faillissement vermogensexecutie blij ven 
moet, verdraagt zich daarmede het streven deze zoo min begeerlijk 
mogelijk te maken. Allen failliet te doen gaan die en sou/france zijn, 
kan niemand wenschen. Den ondergeteekende althans is het niet duide-
lijk, op welk beginsel van legislatief heleid zoodanige drang zich 
zou kunnen beroepen. Het is dan ook met bescheiden vertrouwen, dat 
hij zijne denkbeelden op dit punt aan het gewaardeerd oordeel van de 
Regeering en zijne medeleden onderwerpt. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(19 April 1893). 

LEVY. 

De VOORZITTER: Aan de leden der Kamer is gedrukt rondgedeeld een door 
den heer Levy voorgesteld amendement. In de eerste plaats had ik bezwaar tegeu 
den vorm waarin dit werd ingediend, omdat de heer Levy voorstelt het wets' 
ontwerp op het faillissement en de surséance van betaling te doen voorafgaan 
door eenige door hem als amendement ingediende bepalingen. Na overleg met den 

I) T. a. p. bladz. 143 onderaan [zie hiervoor bL 342]. 
2) T. a. p. bladz. 143 midden [zie hiervoor bI. 342]. 
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heer Levy heeft deze daarin Mne verandering gebracht en wenscht hij den aan-
hef van zijn voorstel te doen luiden: 

"De ondergeteekende heeft de eer voor te stellen. dat het wetsontwerp op het 
faillissement en de surseance van betaling worde voorafgegaan door de volgende 
als nieuweu eersteu titel door hem als amendement voorgedragen bepalingen." 

Mijne bezwaren tegen het amendement gelijk het ons werd rondgedeeld, waren 
echter niet alleen van formeelen aard. Bij mij bestaat eenige twijfel of de door 
den heer Levy voorgestelde bepalingen geacht kunnen worden te zijn wijzigingen 
in den zin van art. 112 der Grondwet en van ons Reglement van Orde. De vraag 
toch kan mijns inziens rijzen of het amendement van den heer Levy niet een 
geheel nienw rechtsinstitnut vestigt, onafhankelijk . van, althans niet onmiddellijk 
rakende aan het wetsontwerp gelijk dit voor ons ligt. Die vraag wensch ik aan 
de Kamer te onderwerpen, en ik zal gaarne daarover het woord geven aan wie 
het verlangen. 

De heer RINK: Hoezeer bereid en genegen het begrip van "amendement" zoo 
ruim en vrijzinnig mogelijk op te vatten, maak ik toch bezwaar het voorstel van 
den heer Levy te beschouwen als een voorstel tot wijziging van het Regeerings-
ontwerp. Over de merites van dat voorstel zal ik mij thans natuurlijk niet uit-
laten, hoewel ik niet mag verzwijgen dat naar mijne bescheiden meening, de 
heer Levy er niet geheel in is geslaagd te wederJeggen dat zekere tegenstrijdig-
heid bestaat tusschen zijn aanvankelijk en nn ingenomen &tandpunt. Aanvankelijk 
werd bij Nota betoogd dat het faillissement niet afschrikwekkend genoeg werd. 
en nu is het zoo afschrikwekkend geworden, dat gezocht wordt naar een institunt 
tot mitigatie. 

Dit daarJatende , is thans de vraag of het voorstel van den heer Levy kan 
geacht worden te zijn een voorstel tot wijziging van het onderwerpelijk wetsontwerp. 

Ik geef gaarne toe, dat de grenslijn tnsschen het I'echt van amendement en 
dat van initiatief niet zoo gemakkelijk te trekken is; maar zij bestaat toch. en 
iedereen zal mij toestemmen, dat een amendement moet betreffen hetzelfde onder-
werp, dat ter regeling wordt voorgesteld. 

Welke regeling wordt hier nu voorgesteld? Eene regeling van het faillissement 
en van de surseance van betaling. De considerans van het wetsontwerp luidt: 

"Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wettelijke bepalingen om-
trent het faillissement en de surséance van betaling herziening vereischen." 

Hier worden dus twee institnten geregeld. Strekt nu het voorstel van den heer 
Levy, om in een van beiden iets te wijzigen, of een gedeelte daaruit weg te 
laten? Hoegenaamd niet. Het laat alles onveranderd. De geachte spreker stelt 
eenvoudig voor aan de twee rechtsinstituten een da'de toe te voegen. Het is dus 
een n.ieuw onderwerp dat hij wil regelen, en hij heeft dit doen uitkomen door 
den titel: "Van homologatie van akkoord buiten faillietverklaring" . Duidelijker 
kan het voornemen om een n.ieuw onderwerp te regelen niet blijken, dan uit 
dezen titel. 

Ik spreek niet tegen dat er verband is tusschen dit voorstel en dat der Re-
geering, maar het verband is niet zoo onafscheidelijk, dat de regeling daarvan 
bij dit onderwerp bepaald noodzakelijk is . De proef op de som daarvan is, dat 
het voorstel-Levy wet zoude kunnen worden, onafhankelijk van het Regeerings-
voorstel en onder vigueur van de bestaande wet op het faillissement. Ook in het 
bnitenland vormen deze onderwerpen op zich zelf staande instituten, zood at het 
ook met het oog op de elders gevolgde praktijk niet noodzakelijk is, dit voorstel-
Levy aan het wetsontwerp te accrocheeren. 

Ik neem de vrijheid aan de vergadering, die allicht geneigd zal zijn gewicht 
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te hechten aan de antecedenten) een paar voorbeelden in herinnering te brengen, 
die in het werk van mr. Heemskerk, De Pmktijk del' G"ondwet, voorkomen. 

18 November 1859 werd beslist dat een amendement op een wetsontwerp tot 
bekrachtiging van eenige artikelen in de akten van concessie voor N oorder- en 
Zuiderspoorwegen) strekkende om) onafhankelijk van iedere concessie, bij twee 
nieu we artikelen deu aanleg van eenige spoorwegen te bevelen 0 geen amende-
ment was. 

20 April 1869 werd beslist dat een amendement op een wetsontwerp tot wij-
ziging van de kiestabel ) strekkende om den cenSllS te veranderen, geen amende-
ment was (hoewel in alt. 3 van het wetsontwerp eene bepaling voorkwam omtrent 
het niet veranderen van den census bti de nieuwe districtsindeeling). 

17 December 1878 oordeelde de Tweede Kamer dat een voorstel tot wijzigiug 
van een wetsontwerp van onteigening ten behoeve van een spoorweg van Stavoren 
naar Leeuwarden niet als amendement kon worden behandeld, omdat het tevens 
eene wijziging bevatte van de wet van 10 November 1875 (Staatsblad nO. 205) 
tot aanleg van Staatsspoorwegen. 

Ziedaar drie gevallen.) waarin geoordeeld werd dat de voorstellen niet dezelfde 
zaak betroffen. 

Wij hebben hier iets dergelijks. Om die reden zal ik) Mijnheer de Voorzitter, 
indien het door u niet gedaan WOlj!t) voorstellen om het voorstel niet als amen-
dement te behandelen . Mocht de Vergadering besluiten het voorstel wel als amen· 
dement te behandelen) dan behoud ik mij de vrijheid voor om voor te stellen dat 
zoogenaamde amendement naar de afdeelingen te verzenden, omdat mij dit voor 
het nemen van eene beslissing over de zaak zelve onontbeerlijk en onafwijsbaar 
voorkomt. 

De heer TRA V AGLINO 0 tooM'zitte,' de,' CO'mmissie van Vool-ber'eiding: Het 
voorstel van den heer Levy is door de Commissie ernstig overwogen geworden. 
Dit voorstel wordt door haar als zeer gewichtig beschouwd) en mijns inziens is 
de belangrijkheid daarvan nog meer gebleken bij de discussie van heden . 

Verschillende leden hebben zwarigheid gemaakt tegen het gelijkstellen van 
kooplieden en niet"kooplieden; en de omstandigheid) dat bij dit wetsontwerp 
niet-kooplieden gelijk gesteld worden met kooplieden) heeft zeker den heer Levy 
mede aanleiding gegeven tot zij n voorstel. 

Het komt mij vuor) dat de zwarigheden) dool' verschillende leden heden ge-
opperd t.egen de gelijkstelling van kooplieden en niet-kooplieden) niet uit de lucht 
gegrepen zijn • .. _ 

De YOORZITTER: Mag ik den geachten spreker herinneren dat op dit oogen-
blik alleen aan de orde is de vraag of het voorstel van den heer Levy zal be-
schouwd worden als een amendement: ja dan neen. 

De heer TRA V AG LINO, vOM·zilte,· de,· Commissie van VOM'bel'eiding,' Ik 
zal uwen wenk in acht nemen; het was mijne bedoeling, om te komen op de 
prealabele quaestie en niet anders_ Over het voorstel zelf zal ik thans niet spre-
ken; doch in den boezem der Commissie is de vraag gerezen: is dit voorstel een 
amendement, of is het dat niet? 

De heer Levy noemt het een amendement, maar daarom is het el' nog geen. 
Of het voorstel al of niet een amendement is, moet worden beoordeeld uit het 
geheele samenstel; en wanneer ik nu een amendement voor mti zie van niet min' 
del' dan 19 artikelen) dan zal ,het toch zeKer, indien het een amendement is, 
er een zijn van zeer bijzondere soort. 
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De meerderheid der Commissie meent, dat het voorstel niet is een amendement; 
integendeel, een afzonderlijk voorstel, wel verband houdende met het wetsont-
werp, maal' daarmede niet in onafscheidelijk verband staande; met dien verstande, 
dat het v oorstel kan worden behandeld afzonderlijk en afgescheiden van het 
wetsontwerp, en ook het wetsontwerp kan behandeld worden afzonderlijk en af-
gescheiden van het voorstel-Levy. 

Stel eens, dat de meerderheid der Kamer eenstemmig zoude zijn met de groote 
meerderheid der Commissie van Voorbereiding, en meende, dat het voorstel niet 
was een amendement, maar een nieuw voorstel, wat zou dan het gevolg zijn? 

Dat dit nieuwe denkbeeld van den heel' Levy, als amendement voorgesteld, 
doch eigenlij k een voorstel zij ude , zoude moeten verzonden worden naar de af-
deelingen. 

Indien dat gebeurde, zou schorsing del' behandeling van dit wetsontwerp het 
onmiddellijk gevolg daarvan kunnen zijn, en zoude, naar mijne persoonlijke op-
vatting, van verdere behandeling in deze Kamer niets meel' komen. Wellicht 
ben ik pessimistisch, maar toch zullen zeker vele leden del' Kamer dit met mij 
eens zijn. 

Wanneer ik nu de geschiedenis van dit wetsontwerp naga, de benoeming del' 
Staat.scommissie bij Koninklijk besluit van 22 November 1879, en het uitbrengen 
van haar rapport op 28 Februari 1887 , onder aanbieding van het ontwerp een er 
wet op het failli ssement en de surséance van betaling, met toelichting, eu ik 
daarbij rekening houd met het belang wat de handel heeft bij eene verbetering 
van het faillietenrecht , dan geloof ik, dat de geheele Kamer het met mij zoude 
betreuren, als op de behandeling van het voorstel van flen heel' Levy het wets-
ontwerp zou schipbreuk lijden. 

Derhalve zal de Commissie van Voorbereiding zich wel wachten de verzending 
naar de afdeelingen voor t.e stellen. 

Liever doet zij de vriendelijke uitnoodiging aan den heel' Levy, om, juist tel' 
wille van de belangrijkheid, zijn voorstel niet in gevaar te brengen en het der-
halve in te trekken, ook omdat de opportuniteit thaus wel degelijk betwist kan 
worden. Later zal hij dan in de komen, zijn voorstel zelfstandig in 
te dienen, en kan het ouderwerp , gelijk het inderdaad verdient, met ernst en 
nauwgezetheid in de afdeelingen worden overwogen. 

Kan hij aan deze u,itnoodiging onverhoopt niet voldoen, dan meeut de Com-
missie geen ander advies te mogen uitbrengen, dan dat in het tegenwoordig 
stadium op de zaak niet verder kan word eu ingegaan. 

De heer BEELAERTS VAN BLOKLAND : Een enkel woord over de <luaestie 
of het voorstel van den geachten afgevaardigde uit Amsterdam, den heer Levy, 
te beschouwen is als een amendement. 

Mij komt het voor, dat er goede redenen voor pleiten om die vraag bevestigend 
te beantwoorden. 

Volkomen geef ik toe, dat de aanhef van het stuk nO. 8 grooteltiks den twijfel 
gaande maakt, of het voorstel wel als een amendement is aan te merkeu. Wan-
neer mèn toch leest van bepalingen die aan het wetsontwerp "voorafgaan", dan 
zou men kunnen aannemen dat die bepalingen niet tot het wetsontwerp behooren. 
Maar het tegeudeel bleek duidelijk in de algemeene beraadslaging, en mij dunkt, 
dat wij meel' moeten letten op den werkelijken aard van het voorstel dan op dien, 
mijns inziens minder correcten , aanhef. 

Te recht betoogde de geachte afgevaardigde uit Al'l1hem, dat het onderwerp in 
behandeling den maatstaf aangeeft eu dat elk amendement eene wijziging moet 
zijn van dat onderwerp. Welnu, welk onderwerp wordt thans behandeld? In 



428 HOMOLOGATIE VAN AKKOORD 

behandeling is de wettelijke regeling van den toestand van iemand, die zijn 
schulden niet kan betalen. Nu geeft men daaraan verschillende namen en onder-
scheidt verschillende periodes ; men gewaagt van faillissement, van kennelijk 
onvermogen, en van eene regeling die nog aan het faillissement of aan den staat 
van kennelijk onvermogen vooraf kan gaan. Alle zijn het inderdaad verschillende 
phasen van den toestand van hem die zijne schuldeischers niet dadelijk volkomen 
kan voldoen. Daarom ben ik tot dusver van oordeel, dat ook hetgeen door den 
heer J_evy wordt voorgesteld, een amendement is te noemen en wel degelijk wij-
ziging brengt in het onderwerp dat in behandeling is. Dit blijkt, dunkt mij , ook 
hieruit, dat menigeen, gelijk reeds in het debat uitkwam, zijn oordeel over eenige 
bepalingen van het wetsontwerp, zijn oordeel over het wenschelijke van meer of 
minder rigourense maatregelen tegenover den failliet, afhankelijk kan stellen van 
de vraag, of aan het faillissement zal kunnen worden voorafgaan eene regeliug 
zooals die in het amendement is voorgesteld. 

Nn heeft de geachte voorzitter van de Commissie van Voorbereiding er op 
gewezen, dat het beschonwen van dit voorstel als een amenderneut gevaarlijk zou 
knnnen zijn voor de verdere behandeling van het. wetsontwerp; de behandeling 
zou zijnS' inzieus daardoor kunnen worden vertraagd, daar het voorstel niet be-
hoorlijk is onderzocht. Maar dit moet, dunkt mij, vreemd blijven aan de vraag, 
of het al of niet een amendement is. Het amendement kan zijn niet behoorlijk voor-
bereid; het amendement kan zijn defec.tueus; het amendement kan zijn verderfe· 
lijk, en 't kan zijn dat men daarom zijne stem er niet aan zal geven, maar een 
verwerpelijk amendement blijft toch een amendement. 

Op deze gronden ik mij niet te mogen vereenigen met het voorstel van 
den geachten afgevaardigde nit Arnhem, den heer Rink, om het voorstel-Levy 
niet als amendement te beschouwen . 

De heer TRA VAGLINO, Voot'zitte,' der Commissie van Voo"be"eiding: De 
aanleiding tot onze uitnoodiging aan den heer Levy gericht, om dit voorstel 
terug te nemen en later daarmede als zelfstandig voorstel terug te komen, ligt 
juist in. de vlaag, of zijn voorstel een amendement is, ja dan neen. 

De bedoeling van de Commissie van Voorbereiding is niet thans eene beslissing 
nit te lokken over het voorstel zelf, noch ook om de leden der Kamer aan te 
Iaden om voor of tegen te stemmen, maar alleen om de gronden' aan te geven 
voor het verzoek', door de Commissie aan den heer Levy gedaan. 

Dit tot antwoord aan den geachten afgevaardigde uit Steenwijk. 

De heer LEVY: Na den vriendelijken steun, dien ik ondervonden heb van 
den geachten afgevaardigde uit Steenwijk, zal het de Kámer zeker niet verwon-
deren; integendeel ," meen ik, zal zij het apprecieeren, wanneer ik op dit late uur 
niet in breede uiteenzettingen treed ter wederlegging van hetgeen door den heer 
Rink is aangevoerd, \ ten betooge dat wij hier niet te doen .zouden hebben met 
een amendement. fDie: geachte spreker honde mij de opmerking ten goede, maar 
hij reikte: zich zelf : een brevet nit van vrijzinnigheid in het beoordeel en van de 
vraag, in; .. hoever of een ;voorstel al dan niet een amendement was; maar het komt 
mij voor dat dit certificaat niet past op de houding, die hij ten aanzien van mijn 
amendement heeft aangenomen. Tot dusver althans is èn door dien geachten spre-
ker, èn ook door hetdubitatieve woord dat door n zelf, Mijnheer de Voorzitter, is 
aangevoerd, toegegeven, dat er een zeer nauw verband is tnsschen het door mij 

en het wetsontwerp. Wij mogen niet uit bet oog ver-
liezen, Mijnheer de Voorzitter, het is zooeven reeds gezegd, wij regelen, of 
zullen regelen, een gansch nienwe materie, die omvat èn den eigenlijken toestand 
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van faillissement, èn den toestand die blijft buiten faillissement, de snrséance van 
betaling, zoodat wij hier in dit ontwerp ook hebben een toestand, die buiten het 
faillissement omgaat. Mij dunkt, wanneer derhalve triumphantelijk als afdoend 
argument, als proef op de som door den eersten geachten spreker wordt gezegd: 
ziet gij, het voorstel beweegt zich buiten het gebied van het faillissement, der-
halve heeft het met dit wetsontwerp niets te maken, dan kan hij de wederlegging 
van dat. argument in het wetsontwerp zelf vinden. Dit, Mijnheer de President, 
is zóó waar, dat het bij mij. ik heb het heden nog in · een particulier gesprek 
aan den heer van Houten gezegd, een punt van zeer ernstige overweging heeft 
uitgemaakt, of het niet mogelijk was hetgeen ik beoog met mijn akkoord buiten 
faillissement, in den titel van de surséance te brengen, maal' na rijp beraad ben 
ik daarvoor teruggedeinsd, omdat het gronddenkbeeld van de surséance en dat 
van mijn amendement niet hetzelfde is. In de surséance wordt het vooruitzicht 
geopend op geheele afdoening van schuld, terwijl mijn amendement niet de ge· 
heele betaling bedoelt. Wanneer nu de geachte afgevaardigde verder antecedenten 
aan voert ten aanzien van de wijze, waarop verschillende als amendement voor-
gestelde veranderingen door de Kamer zijn gehanteerd en daarvan een paar ont-
leent aan het bekende werk van den heer Heemskerk, dan zou ik daar tientallen 
andere tegenover kunnen stellen. 

Het is eene opmerking door den tegenwoordigen Minister van Binnenlandsche 
Zaken in zijn academisch proefschrift gemaakt, dat niets speculatiever is dan de 
vraag of een voorstel geacht kan worden een amendement te zij n of niet, en 
wanneer er dan werkelijk is vrijzinnigheid bij de beoordeeling van deze vraag, 
niet eene vrijzinnigheid in woorden maar ook zich toonende in daden, dan meen 
ik , altijd natnurlijk een grens erkennende zooals bij alles, dat die grens wel zoo 
ruim mag worden genomen dat een onderwerp in onmiddellijk, in nauw ver-
band staande met het aanhangig ontwerp, kan worden geacht te zijn een amen-
dement. 

Ik heb dan ook met genoegen vernomen dat er in den boezem van de Com-
missie van Voorbereiding eene minderheid was die mijn voorstel beschouwde als 
een amendement, terwijl toch de geachte voorzitter dier commissie zich uitsluitend 
tot orgaan meende te moeten maken van de meerderheid en alleen zeide dat er 
eene minderheid was. 

De voorzitter van de Commissie heeft mij dan ook uitgenoodigd het ameude-
ment in te trekken en het daarna · opnieuw in te dienen, gebruik makende van 
mijn I'echt van initiatief. Ik zou aan die uitnoodiging volgaarne gevolg geven, 
wanneer bij mij de wet niet werd geïnfiJ!.enceerd door de vraag of er zal zijn 
mogelijkheid om een zoodanig stadium te openen dat een faillissement wordt ont· 
weken. Indien ik een oordeel moest uitbrengen over de wet als Züodanig, zonder 
adminiculum juris, Ik zou in de noodzakelijkheid zijn mijn stem aan artikel I 
te weigeren. En wel omdat deze wet principieel ten aanzien van den eerlijken 
debiteur een onrecht schept, welk onrecht ik juist door mijn amendement tracht 
te ontwijken. Of ik daarin ben geslaagd - het spreekt vanzelf dat het antwoord 
daarop aan de Kamer blijft voorbehouden. Mocht derhalve worden voorgesteld 
het amendement te verzenden naar de afdeelingen, ik zal mij niet alleen geen 
partij stellen maar dit zelfs toejuichen. 

De voorzitter der Commissie zeide dat in dit geval d.e behandeling van de wet· 
moest worden geschorst, en eerst later kon worden hervat, op een tijdstip dat 
hij zelfs niet ·kon vooruitzien. Zoo ingewikkeld is, dnnkt mij, de zaak niet, dat 
door een nieuw onderzoek in de afdeelingen de behandeling van het wetsontwerp 
ad calendas graecas verschoven zal worden. Op àe door mij aangevoerde princi-
pieele gronden meen ik derhalve te moeten volharden bij mijn amendement, en 



430 HOMOLOGATIE VAN AKKOORD 

ik geef de Kamer bescheidenlijk in overweging om hare adhaesie niet te schenken 
aan het voorstel van den geachten afgevaardigde uit Arnhem. 

De heer RINK: Een enkel woord slechts. De geachte afgevaardigde uit Steeu-
wijk en de geachte voorsteller van het zoogenaamde amendement hebben bij de 
bestrijding van hetgeen door mij werd in het midden gebracht, het inderdaad 
niet verder gebracht en ook niet verder willen brengen , dan aan te toonen dat 
in het zoogenaamde amendement eene zaak wordt geregeld, die toch in verband 
staat met het aanhangig ontwerp. 

Ik heb die vraag evenwel niet ontkennend beantwoord, maar alleen als mijn 
gevoelen uitgesproken, dat het verband niet nauw genoeg is om hier aan een 
amendement te kuunen denken. 

De geachte afgevaardigde uit Steen wij k voerde aan: wij zijn hier bezig te rege-
len de omstandigheid van den man die in slechte linancieele omstandigheden 
verkeert; dus I behoort het amendement van den heer Levy ook tot dit ontwerp. 
Zoo argumenteereude zou men echter een groot deel van het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering wel tot dit ontwerp kunnen brengen. Want iemand die 
failliet gaat, heeft meestal reeds lang te voren sèhulden, hij wordt vervolgd, 
zijne goederen worden in beslag genomen, dat is alles in zekeren zin de voorbe-
reiding vau het faillissement ; dat zijn de phasen die men doorloopt vóór dat men 
faillietgaat. Maar kan men nu be weren, dat de regeling van al die voorafgaaude 
phasen in onafscheidelijk verband staat tot de faillissementsregeling zelve? Mijns 
inziens neen. 

De geachte afgevaardigde uit Amsterdam zegt: maar ook de snrséance wordt 
in deze wet geregeld en deze valt toch ook buiten het faillissement. Nn meen ik 
echter, dat die geachte afgevaardigde, door daar op te wijzen, juist het zwakke 
punt van zijn zaak doet uitkomen. Gesteld toch, dat alleen was voorgesteld eene 
wet op het faillissement, zou dan de geachte afgevaardigde meenen, dat daaraan 
bij wijze van amendement een wet op de snrséance zon knnnen worden toege-
voegd? En zoo hij met mij zou oordeelen dat aldns de grenzen van hehecht van 
amendement verre overschreden zonden worden, geldt dan datielfde niet voor 
hetgeen hij nu doet? Ook zij n amendement beoogt de regeling van eene phase, 
van een toestand, van e3n tijdperk, waarvan de regeling in het iugediende wets-
ontwerp niet is opgenomen. 

En ik blijf van meening dat zoodanig aanvttllings-voorstel iets anders en meer-
ders is dan een bloot wijzigings-voorstel. 

Het voorstel van den heer Rink, om het voorstel van den heer Levy niet te 
beschouwen als een amendement, wordt in stemming gebracht en met 40 tegen 
20 stemmen verworpen. 

De VOORZITTER: Mijne heeren! Daarmede is nitgemaakt, dat de als ameu-
dement voorgestelde bepalingen van den heer Levy werkelijk als amendement 
zullen worden behandeld. Ik wensch aan de Kamer mede te deelen, dat ik mij 
verplicht zal rekenen morgen het voorstel te doen, overeenkomstig art. 75 van 
het Reglement van Orde, om het amendement varr den heer Levy te verzenden 
naar de afdeelingen. 

Ik zal daarbij echter tevens voorstellen om, hangende het onderzoek. van het 
amendement van den heer Levy - waaromtrent een nadere dag kan worden 
aangewezen - voort te zetten de openbare behandeling van het wetsontwerp 
zooals het daar ligt. Ik zou wenschen aan de Kamer voor te stellen om bijv. 
overmorgen-ochtend in de afdeelingen te gaan - welke afdeelingen die zullen 
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moeten zijn van September 1891 - ten einde het amendement te behandelen, en 
inmiddels morgen voort te gaan met de behandeling van art. 1 van het wets-
ontwerp, zooals het daar ligt. 

Ik wensch thans daarover geene beslissing uit te lokken ; doch zal morgen 
daartoe een voorstel doen, ingeval natuurlijk het amendement ondersteund wordt. 

(20 April 1893.) 

De VOORZITTER: Ik heb de eer aan de Kamer voor te stellen, overeen-
komstig art. 75 van het Reglement van Orde, het amendement van den heer 
:ç.evy naar de afdeeliugen te zenden . 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer van DELDEN: Ik heb wel eenig bezwaar er tegen het amendement 
van den heer Levy nu reeds naar de afdeelingen te verzeuden, vóór dat het ge-
bleken is of de Kamer het eens is met het beginsel van het amendement. Wij 
zouden, als de Kamer ten slotte toch het nieuwe rechtsinstituut niet wil, veel 
vergeefschen arbeid . doen en veel oponthoud veroorzaken. 

ln de volkomen onzekerheid of het beginsel van het amendement van den heer 
Levy ten slotte hier eene meerderheid zal vinden. is het mij us inziens voorbarig 
nu reeds over de artikelen daarvan in de afdeelingen te discuteeren èn van die 
beraadslagingen een verslag op te maken en wat daarmede gepaard gaat. N n is 
het denkbeeld bij mij gerezen, of het niet eenvoudiger ware eerst te stemmen 
over het beginsel waaraan genoemd amendement organisatie wenscht te geven, 
het beginsel van homologatie van een onder zekere voorwaarden gesloten akkoord, 
zonder dat de schuldenaar wordt verklaard te zijn in staat van faillissement. 
Wanneer de Kamer dat beginsel niet aan wil, is het overbodige moeite' het ge-
heele amendement naar de afdeelingen te zenden, en daárom geef ik in overweging 
te beginnen met de behandeling van art. 1 van het amendement, en daarbij vooral 
de vraag te ste1len of de Kamer het genoemd rechtsinstituut in ons recht verlangt 
te zien opgenomen. Wordt dat beginsel aangenomen, dan is er meer ,reden om 
het amendement naar de afdeelingen te verzenden, om te onderzoeken. of het in-
stituut goed geregeld en uitgewerkt is. Ik wensch het aangegeven denkbeeld aan 
de overweging der Vergadering te onderwerpen. 

De VOORZITTER : Het voorstel van den heer van Delden strekt om thans 
over te gaan tot de behandeling van art. 1 van het amendement van den heer 
Levy, en eerst daarna, mocht het zijn aangenomen, te beslissen omtrent de vraag 
of de verdere artikelen naar de afdeelingen zullen verzonden worden. 

De heer DE GEER VAN JUT FAAS: Mij nheer de V oorzitterl Wanneer art. 
1 wordt aaugenomen gelijk het voor ons ligt dan zou het onherroepelijk zijn 
vastgesteld, en zou over dat artikel natuurlijk in de afdeelingen niet meer kunnen 
worden gesproken, wel over de volgende artikelen. Nu is mijne vraag of dit ook 
uwe bedoeling is, dan wel of de aanneming van art. 1 alleen het beginsel zal 
betreffen en de nadere bespreking daarvan zal openblijven. Daarvan zal althans 
mijne stem afhangen. 

De VOORZITTER: Ik antwoord den heer de Geer, dat, wanneer art. 1 van 
het amendement van den heer Levy mocht zijn aangenomen, daarmede nog niet 
onherroepelijk is uitgemaakt, dat het een deel van de wet zal uitmaken. Dat 
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artikel is slechts een o.nderdeel van het amendement van den heer ' Levy, dat na 
de behandeling der 19 artikelen in zijn geheel in stemming ko.mt. 

Tegen het denkbeeld van den heer van Delden bestaat bij mij geen overwegend 
bezwaar : eene geregelde behandeling van staat het niet in den weg, zelfs 
Zo.u het daaraan bevo.rderlijk kunnen zijn. 

De heer DE KANTER: Het denkbeeld van den heer van Delden kan ik to.t 
mijn leedwezen niet deelen. De fo.rmuleering van het artikel heeft vo.o.r mij een 
o.no.verko.melijk bezwaar. terwijl ik to.ch ben Vo.o.r het beginsel. Ik meen dus. 
dat het vo.o.rstel van den heer van Delden verder reikt dan hij bedo.elt; wanneer 
hij van o.o.rdeel is, dat do.or de stemming o.ver art. 1 eene zuivere stemming o.ver 
het beginsel zal wo.rden verkregen, vergist hij zich. 

Art. 1 van het amendement houdt zeer nauw verband met art. 1 van het Re-
geeringsvo.o.rstel, en het zal zeel' mo.eilijk zijn het beginsel go.ed o.p dat o.ntwerp 
te enten; gisteren wees ik reeds daaro.p; de belangrijke vraag, ho.e een voo.rstel 
als dit zal wo.rden geaccro.èheerd aan het Regeeringso.ntwerp, staat met de fo.rmu-
leering van' art. 1 in het nauwste verband, en o.p de discussie daaro.p ben ik 
niet voorbereid, eenvo.udig o.mdat ik meen dat daaro.ver in de eerste plaats een 
afdeelingso.nderzo.ek no.o.dig is. 

Om deze redenen kan ik het vo.o.rstel van den heer van Delden niet o.nder-
steunen. 

De beraadslaging wo.rdt geslo.ten. 

Het f'oO/'stel van den heer van Delden wo.rdt in stemming gebracht en met 50 
tegen 9 stemmen aangeno.men. 

Beraadslaging o.ver ART. 1 van het amendement van den heer Levy. luidende': 

nIeder, die buiten staat is o.m zijne schulden ten vo.lle te betalen, kan aanspraak 
o.p het recht van homo.lo.gatie van akko.o.rd buiten faillietverklaring, met 

inachtneming der navo.lgende bepaliugen." 

De heer HARTOG H, lid de,' Commissie van VOO/'bereiding: Evenals de 
geachte vo.o.rsteller van het amendement begrepen heeft dat hij heden niet beho.efde 
to.e te lichten de bedo.eling van zijn amendement. evenzeer gelo.o.f ik dat de Ka-
mer reeds weet dat hare 'Co.mmissie zich met dat amendement niet kan vereenigen ; 
vergun mij echter aan te geven de redenen die o.ns to.t dit besluit gebracht hebben. 

Zo.o.als ik verleden Dinsdag reeds zeide, beho.o.r ik perso.o.nlijk to.t degenen die l 
indien het faillietenrecht , hetgeen thans ten o.nzent geldt, o.o.k mo.est gel-
den, wel sympathie zo.uden gevo.elen o.m eene wettelijke sanctie aan een buiten 
faillissement aangeno.men akko.o.rd te geven. Maar ik vo.egde er dadelijk bij - en 
ik vertro.uw dat de Kamer dit wel met· o.ns eens zal zijn - dat het o.o.genblik al 
zeer o.ngelukkig geko.zen is o.m een zo.o.danig rechtsinstituut te willen invo.eren, 
thans, nu wij bezig zijn o.m het faillieten recht te herzien. Ik acht het o.o.genblik 
o.ngelukkig geko.zen. o.mdat eigenlijk de vraag o.f in de to.eko.mst dat rechtsinsti-
tunt no.o.digzal o.f kan zijn, beheerscht wo.rdt do.o.r eene andere: ho.e zal het nieuwe 
faillietenrecht wezen? Vo.o.rnamelijk to.ch daar, waar aan de fàillissementspro.cedure 
verbo.nden zijn gro.o.te ko.sten en vele fo.rmaliteiten, wo.rdt het eene beho.efte - wij 
zien dit in andere landen - o.m aan het o.nderhandsch akko.o.rd 'buiten faillis-
sement eene wettelijke sanctie te geven. En dit is z06 waar, dat de heer Levy, 
die - hij erkent het zelf; tro.uwens het is o.o.k niet o.m thans o.p zijn arbeid eene 
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aanmerking te maken, maar slecbts eene opmerking - de artikelen, waaruit zijn 
amendement bestaat grootendeels beeft overgenomen uit bet wetsvoorstel van 1835 , 
te vinden in bet Xde deel van Voorduin , daar ook zal bebben kunnen lezen dat 
de toenmalige Regeering bet voorstel deed: "om de vastgestelde formaliteiten en 
de daaraan verknocbte kosten van de gewone faillissementen te voorkomen". En 
mI'. F. S. van Nierop, die iu 1871 in de Juristenvereeniging de homologatie vau 
akkoord buiten faillietverklaring schreef ook in zijn prae-ad vies, dat 
onderhandsche akkoorden zoo dikwijls gesloten worden, omdat "de schuldenaar 
tracht zoo lang mogelijk den smet 'lan het faillissement en de daaraan verbonden 
openbaarheid te ontgaan, en de schuideischer, bevreesd dat de wettelijke 'bepalingen 
eene geleidelijke en voordeelige liquidatie zullen onmogelijk maken, of de faillisse-
mentsonkosten een belangrijk deel van bet actief vorderen, is op gerechtelijk beheer 
en gerechtelijke liquidatie evenmin gesteld ." Ook deze schrijver meende dus, dat, 
waar de gerechtelijke liquidatie, ja in het algemeen het faillietenrecht zoo omslach-
tig is en de kosten zoo groot zijn, dit doet billijken den wenseh, om aan het 
akkoord buiten faillissement wettelijke sanctie te geven. 

Daarom herhaal ik: het oogenblik door den heer Levy gekozen is niet geluk-
kig, om de invoering van zoodanig rechtsinstituut in onze wetgeving voor te stel-
len. Maar daarenboven acht ik het niet raadzaam artikel 1 aan te nemen, omdat 
mr. Levy zich met die homologatie van een onderhandsch akkoord een gebeel 
ander doel voor oogen stelt, een doel, dat daardoor geenszins bereikt kan worden. 

Bet is moeilijk om dit ' duidelijk te maken, nu wij alleen nog spreken over 
art. 1 van zijn voorstel, maar ik mag toch aannemen dat uit gehouden debatten 
voldoende gebleken is, dat de heer Levy zij n nieuw rechtsinstitnut voornamelijk, 
ja alleen, verlangt, omdat hij onderscheid door den wetgever wenscht gemaakt te 
zien niet alleen tusschen de solvente en iusolvente personen, maar omdat de wet-
gever volgens hem gebeel anders behoort te behandelen den insolvente, die dit 
aan eigen schuld te wijten heeft, en dengene , die buiten zijne schuld, bijv. door 
ongeluk, door het faillissement van een ander in dien toestand van insolventie 
geraakt is. 

En nu moet ik herhalen, ook nadat hem door anderen en mij daarop meermalen 
gewezen is, de heer Levy heeft niet aangetoond (het zou hem, meen ik, ook niet 
mogelijk geweest zijn) dat dit doel, die verschillende berechting van den eerlijken 
en van den oneerlijken debiteur, door zijn voorstel bereikt zou worden. 

Het onderhandsche akkoord, gesanctionneerd door de wet, dat voorrecht, zooals 
hij dat ontwierp, wordt immers door hem aan ieder schuldenaar toegekend; en niet 
slechts aan den eerlijken man, aan hem, die niet gespeeld heeft, aan hem, die 
door het fatum achtervolgd, zijne verplichtingen niet kan nakomen, Neen, over 
die onderscbeiding wordt in geen der artikelen een woord zelfs gerept. 

Moet daarom de bebandeling van zijn voorstel thans ontraden worden, daaraan 
sluit zich eene andere reden aan, of spruit er eigenlijk uit voort. Het is de bedoe-
ling van mr. Levy, hij heeft het ronduit verklaard, door de gelijktijdige invoering 
van zijn rechtsinstituut te doen uitkomen, dat de toestand van den gefailleerde 
infamant zij en blijve, Hij wenscht dat nu wel alleen voor den oneerlijken scbul-
denaar, maar al loopt er een ander onder, het faillissement blij ve onteerelld voor 
allen, en daarom naast of liever vóór dieu faillissementstoestand een ander rechts-
instituut voor den eerlijken schuldenaar, waarvan, mr. Levy make zich toch 
geen illusie! niet minder spelers en dergelijke personen , die hij onder de oneerlijke 
debiteurs rekent, minstens evenveel gebruik zullen maken. 

Maar dit ontwerp wil niet, dat het faillis sement een infameerend karakter drage 
- en de poging van mr. Levy mag daarom ook niet worden gesteund. 

Neen, het ontwerp wil geen smet werpen op den gefailleerden schuldenaar; het 

Il. 28 
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vraagt niet door welke oorzaken iemand niet meer in staat is om aan zijne ver-
plichtingen te voldoen. Trouwens dat gaat den civielen rechter niet aan. 

Nu erken ik, dat mr. Levy den minister heeft tegengeworpen, en hij deedmij 
de eer aan mij met Zijne Excellentie te noemen, dat wij de gevolgen zonden ver-
geten hebben van een faillissement, waardoor het juist zoo onteerend wordt. 

Doch heeft de geachte spreker dan verzuimd het laatste artikel van het ontwerp 
te lezen, luidende: "Deze wet treedt in werking op een nader bij de wet te bepa-
len tijdstip'?" 

De Regeering heeft op verzoek· van de Commissie van Voorbereiding dit artikel 
in dien zin veranderd, omdat het niet alleen wenschelijk , maar volstrekt noodza-
kelijk zal zijn in gebeel onze wetgeving na te gaan, of het faillietenrecht , zooals 
het thans geregeld zal worden, geen noodige wijzingen zal moeten veroorzaken. 

Als mr. Levy dus zegt: thans houdt de voogdij op, of kan zij ophouden te 
bestaan ten gevolge van faillissement, de maatschap houdt op of kan ophouden 
door faillissement, dan is het thans waar voor het faillietenrecht , zooals wij dit 
op het oogenblik hebben, maar of in de toekomst) wanneer dit wetsontwerp zal 
zijn aangenomen, of dan al die verschillende gevallen, die wij in het Burgerlijk 
Wetboek en in andere wetten viuden, zullen blijven bestaan, daar zal de Wetge-
vende Macht làter over te beslissen hebben. En dit is zoo waar, dat , zelfs indien 
het rechtsinstituut, dat de heer Levy verlangt, in dit wetsontwerp tevens werd 
opgenomen , evenzeer dan zou moeten worden nagegaan en overwogen of voor hen, 
die van dat rechtsinstitnut gebruik zUlleu maken, iu sommige gevallen, ik denk 
hierbij bijv. ook aan voogdij en maatschap, niet evenzeer rechtsgevolgen bebooren 
verbonden te zijn. 

En zegt eindelijk de heer Levy: ja, maar in alle gevallen wordt door de failliet-
verklaring het kiesrecht verloren, zie tocb maar art. 80, alinea 3, van de Grond-
wet, dan wensch ik hem er op te wijzen, dat juist dit wetsontwerp den toestand 
voor den schuldenaar in dit opzicht enorm verbetert. De grondwet ontzegt bet 
kiesrecht aan hem, die het beheer over zijne goederen verloren heeft. 

Wanneer nu de geachte voorsteller zich herinneren wil, .dat volgens het thans 
bij ons vigeerend recht het faillissement niet beschonwd wordt als geëindigd te 
zijn door insolyentie, zelfs' niet door akkoord, maar alleen door rehabilitatie, maal', 
wordt dit wetsontwerp aangenomen, dan zal de gefailleerde korten tijd 
slechts het beheer over zijne goederen verliezen, want door het akkoorq , zoodr& 
het gehomologeerd is, houdt bet faillissement op eu krijgt de failliet het beheer 
over zijne goederen terug, ja, wat meer zegt, zelfs bij insolventie , na de vereffe-
ning, eindigt evenzeer het faillissement, ellherkrijgt de failliet het beheer. 

Resumeerende dus, meen ik, dat het doel, hetgeen door den geachten voorsteller 
beoogd wordt, . door zij n voorstel niet bereikt wordt, want dat maakt geene schif-
ting tusschen den eerlijken schuldenaar, die buiten zijne schuld insolvent wordt, 
en denoneerlijken speelzieken debiteur, en wanneer het dat niet dIJet, is er zeker 
geene reden, ook niet voor mr. Levy, om dat reehtsinstituut , op dit oogenblik 
in verband met het aanhangig wetsontwerp te doen behandelen. Voor de homo-
logatie van akkoord buiten faillietverklaring - een hoogstbelangrijk jnridiek sociaal 
vraagstuk - zijn dan ook geheel andere gronden aan te voeren dan mr. Levy deed; 
het doel door hem er mede beoogd, is niet te bereiken. Daarom behoort die quaes-
tie hier thans op dit oogenblik niet verder te worden onderzocht en kan zij later, 
onafhankelijk van dit wetsontwerp, behandeld worden. 

Ik zal trachten duidelijk te maken, wat ik bedoel. 
Bij eene déconfiture, eene stagnatie, zal men licht gevoelen, dat het in het be-

lang kan zijn van den schnldenaar, maar evenzeer van de schuldeischers - en 
dit geldt vooral den koopman, eene maatschappij, maar het kan ook bij een par-
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ticulier, bij voorbeeld een notaris, voorkomen, dat zij, laat ik maar zeggen onder 
Jan zijn - dat dit niet aan de groote klok wor de gehangen, maar zoo stil moge-
lijk behandeld en kan het zijn, afgewikkeld kan worden. Dat is in het belang 
van den schuldenaar en kau eveuzeer zijn in dat van de schuldeischers. Dat het 
belang van den schuldenaar dit medebrengt , behoeft nanwelijks betoog, zooals 
gisteren reeds door den heer Harte is aangetoond; het krediet is zulk eene teere 
plaut en het kan zeer zeker allernoodlottigst zijn voor zijn krediet, wanneer be-
kend wordt dat de debiteur niet in staat meer is aan zijne verplichtingen te vol-
doen. En de schuldeischers , deze hebben er dikwijls dubbel belang bij, dat geene 
openbaarheid aan dien staat van zaken gegeven worde. In de eerste plaats, omdat 
zij niet gaarne bekend willen gemaakt zien, dat zij een groot bedrag van den 
schuldenaar te vorderen hebben. Dit kan toch ook hun krediet schaden. Maar er 
is nog eene andere reden: de crediteuren hebben er meestal belang bij ,dat hunnen 
debiteur, die accordeert voor een bedrag, in termijnen af te doen, en die in het 
vervolg hun afnemer blijft, krediet houde en niet de gelegenheid worde afgesne-
den, om verder zaken te doen. Welnu, in zulke gevallen wordt buiten faillissement 
een akkoord door den debiteur gesloten met zijne gezamenlijke crediteuren. En nu 
is het dikwijls de vraag geweest onder kooplieden, onder juristen, of het niet 
wenschelijk zou zijn om, wanneer een zoodanig akkoord met de overgroote meer-
derheid van de crediteuren is gesloten, de weinige recalcitrante schuldeischers, 
die anders toch het faillissemeut zonden knnnen dQ,en uitspreken, te kunnen 
dwingen om met het akkoord genoegen te nemen. Gij ziet het, Mijnheer de Voor-
zitter, bij dat onderhandsch akkoord is niet het doel den eedijken debitenr nu 
eens het faillissemet te besparen, neen bij beide partijen, debiteur en crediteuren, 
vooral bij de laatsten, is alleeu de vraag: wat is het financieel belang, wat is het 
voordeeligst. Maar met dat onderhandsch akkoord nu is openbaarheid, zooals mr. 
Levy wil, volkomen in strijd. Trouwens, vergis ik mij niet, dan was mr. Levy 
in de J nristenvereeniging van 1871, het praeadvies van mr. van Nierop verdedigende, 
evenmiu voor openbaarheid. Ten minste dit zou ik opmaken uit het door hem 
gezegde op bladz. 150 (Handelingen J uristenvereeniging 1871, deel II), waar 
hij zeide dat de crediteuren op eene vergadering moesten bijeenkomen om daar dan 
de zaak te regelen. Ik verwijs den geachten voorsteller overigens naar het hoogst 
belangrijk opstel van mr. A. F. A. Leesberg , Themis van 1876, waarop de re-
dactie van het Weekblad van het Recht in haar voorlaatste nummer de aaudacht 
reeds vestigde. Hij kan daar lezen, onder andere bladz. 60, dat door deze schrij-
ver als onmisbare voorwaarde gesteld wordt: geen publiciteit, geene openbaarheid. 
De zaak, ik zeide het reeds Dinsdag, moet sub rosa behandeld worden, Dit is 
het doel van het onderhandsch akkoord, zooals het in werkelijkheid voorkomt. 
Mr. Levy wil er een ander doel mede bereiken dat practisch onmogelijk is 
Dit dul"f ik dan ook wel voorspellen, dat, indien het rechtsinstitunt van den 
heer Levy in deze wet mocht worden opgenomen, in plaats van dat rechtsin-
stituut toch nog in vele gevallen een onderhandsch akkoord tot stand zal komen, 
waarvan de buitenwereld niets zal weten! Van die openbaarheid znllen noch debi-
teur noch crediteuren gediend zij n. 

Als tweede onafwijsbare voorwaarde moet bij homologatie van het buitengerech-
telijk akkoOl'd gesteld worden, dat eene overg"oote meerderheid van de crediteuren 
het akkoord moet aannemen. En waarom? Omdat men eene minderheid wil dwin-
gen, en dwang te wettigen blijft altijd bedenkelijk. 

De wettelijke sanctie van het onderhandsch akkoord heeft toch alleen haar 
raison d'être, om de minderheid te dwingen het akkoord aan te nemen, waar zij 
tegen is. Men zal zeggen dat dit in het faillietrecht ook het geval is. Maar dan 
zijn er meerdere waarborgen, dat er niet geknoeid wordt, meer zekerheid, dat 
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de belangen ook van de minderheid in het oog zullen worden gehouden, door de 
rechtbank, door den rechter-commissaris, door den curator, volgens dit ontwerp 
ook door eene commissie van schuldeischers . In het faillissement moet ook voor 
de aanneming van het akkoord de meerderheid wel groot zijn, doch daar behoeft 
zij zeker niet zoó overweldigend te zijn als bij een akkoord buiten faillissement. 
En nu wordt bij het voorstel van den heer Levy - ik zeide het reeds eene vorige 
maal - eene gemakkelijker te verkrijgen meerderheid aangenomen dan bij het 
wetsontwerp. 

Dat is des te vreemder, omdat schrijvers in Nederland , althans zij die ik 
de laatste dagen heb kunnen naslaan, verklaren dat de meerderheid zeer groot 
moet zijn, bij voorbeeld 7/8 van het aantal crediteuren die minstens 5/6 van het 
schuldenbedrag vertegenwoordigen. Ik verwijs daarvoor naar het genoemde prae-
advies van mr. VAN NIEROP (Handeling der Juristenvereeniging 1871 , deel I , 
bladz. 76, deel II, bladz. 155, naar mr. LEESBERG bladz. 60, eft last maar waarlgk 
not least naar mr. LEVY zelf, die in de Juristenvereeniging in 1871 zeide; "ik geloof 
dat dit niet anders mogelijk is dan op de wijze door het prae-advies voorgesteld, 
door de eene of andere meerderheid aim te·nemen , natunrlijk niet te klein, bijv. 7/8." 

En thans stelt hij eene minder groote. meerderheid voor dan het ontwerp zelf 
doet I Is dit nu, omdat hij met dat rechtsinstitunt nu iets' anders bereiken wil? 

Wil men aan het onderhands eh akkoord buiten faillissement wettelijke sanctie 
verIeenen, dan heb ik, mr. Leesberg , daarvoor wel sympathie, maar de 
invoering daarvan zou dan geen invloed hebben, maar ook niet in verbaud staan 
met het stelsel van faillietrecht , waarmede wij thans bezig zijn. l!:ene dergelijke 
sanctie zou, meen ik, alleen plaats knnnen hebben op de wijze door dien schrijver 
voo rgesteld. 

Stelregel blijve daarbij, om het crediet niet te schaden, geene openbaarheid. 
En vraagt men dien schrijver, hoe kan dau toch de minderheid - hoe kunnen 
de recalcitrante crediteuren - gebonden worden? Dan is zijn antwoord eenvou-
dig; een van beiden is waar ; Of de niet het akkoord geteekend hebbende crediteur 
is bekend, Of hij is dit niet. 

Is hij bekend, welnu, dan behoeft voor hem geene oproeping in couranten, 
geen openbare vergadering, waarom kan hij dan niet per brief worden opgeroepen? 

En is de crediteur niet bekend, en wil de debiteur hem welnu, 
dan mag hij ook door het onderhandsch akkoord niet worden gebonden. 

De wettelijke sanctie , om ook de minderheid te kunnen binden, dit voorrecht 
verliest dan de debiteur. Dit is, geloof ik, de meest eenvoudige oplossing, door 
mr. Leesberg aan de hand gedaan. Maar is nu eene zoodanige wettelijke sanctie 
niet iets geheel anders dan mr. Levy bedoelt? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben langer aan het woord geweest dan ik mij had 
voorgesteld, maar ik meende toch dat het noodig was eenigszins duidelijk te ma· 
ken, waarom ik niet kan medegaan met het voorstel van den heer Levy, terwijl 
ik toch sympathie gevoel niet voor zijn stelsel, maar voor hetgeen, naar ik het 
begrijp, in het algemeen bedoeld wordt onder wettelijke sanctie van een onder-
handsch akkoord. 

Ik hoop dat het voorstel van den heer Levy niet worde aangenomen. Ik zou 
wenschen, dat wij eerst kwamen te leven onder een beter faillietenrecht , waaraan 
veel minder formaliteiten zijn verbonden, en waarvan de kosten veel geringer 
zijn - een faillietenrecht zóó eenvoudig, dat het in het eerste stadium, tot en met 
de homologatie van het akkoord, nog eenvoudiger is dan hetgeen mr. Levy ons 
voorstelt. 

En mocht dan - nadat dat eenvoudige faillietenrecht in Nederland is ingevoerd 
- er nog behoefte bestaan aan sanc.tie van een onderhands eh akkoord, zooals 
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ik het schilderde, dan zou ik er gaarne toe medewerken om aan die behoefte te 
voldoen; maar in den gedachtengang van den heer Levy gevoel ik mij niet thuis. 

De heer LEVY: Wanneer ik de vrijheid neem om kortelijk de rede van den 
vorigen geachten spreker, lid der van Voorbereiding, te beantwoorden, 
dan heb ik mij daarbij te herinneren twee zaken, en wel in de eerste plaats, dat 
wij, ingevolge het zooeven door de Kamer genomen beslnit, op voorstel namelijk 
van den heer van Delden, uitsluitend en alleen te doen hebbeu met het algemeen 
beginsel - niet eens met de formuleering, gelijk door u werd gezegd, van art. 1 
- maar met het algemeen beginsel: zal el' zijn akkool'd buiten faillissemenlsak-
koord? 

Wanneer ik mij dit herinner, dan kan ik mij reeds ordeshalve ontslagen achten 
van te antwoorden op de bemerkingen, die gemaakt zijn door den vorigen geach-
ten spreker, omdat, naar mijne bescheiden meening , die opmerkingen niet golden 
het beginsel, gelijk het thans aanhangig is. 

De opmerkingen, die door den geachten afgevaardigde zijn gemaakt betreffende 
de vraag: zal in het openbaar plaats hebben eene ondervraging van den schnlde-
naar , de opmerking die gemaakt is met betrekking tot de meerderheid of minder-
heid, die zich verklaren moet voor een zoodanig akkoord, hebben betrekking tot 
de uitwerking van het beginsel, maar hebben niets te maken met de vraag van 
het beginsel zelf. Men kan, wat de openbaarheid betreft zijn toegedaan, gelijk 
ik het voorshands ben, de 'meening van Chamberlain, waarvan ik gisteren de 
eer had de Kamer kennis te doen dragen; men kan ook ten aanzien van die open-
baar heid eene andere meening zij n toegedaan, maar met die vraag staat of valt 
het beginsel niet. Een akkoord buiten faillietverklaring is mogelijk, ook dan wan-
neer de public examination vervalt en alles plaats grijpt in de raadkamer. 

Men kan ten aanzien van de meerderheid, die gevorderd wordt, stellen de be-
staande , ontleend aan ons bestaand faiIIietrecht, twee derden, drie vierden of 
omgekeerd, of wel men kan, naardien het cijfers zij n, een anderen weg daarom-
trent inslaan, aan een ander cijfer de voorkeur geven, maar daarmede staat of 
valt het beginsel niet. Dit alles is materie voor discussie. Vat ik de bedoeling 
vau den heer Delden wel, dan zou het deze zijn, dat, nadat het beginsel door 
de Kamer mocht zijn aangenomen, alsdan de uitwerking van het beginsel te ver-
wijzen naar de afdeelingen. 

Derhalve, ik wensch mij te bepalen tot het beginsel zelf, en dan wil ik den 
geachten afgevaardigde, die mij voorafging, in herinnering brengen den regel: il 
fallt juge1' les éc1'its d'ap"ès leul' date, doch daaraan mag ik wel toevoegen: men 
moet de personen eu hunue bedoeliugen beoordeelen naar hunne woorden. 

De geachte vorige spreker zeide: laten wij eerst eene wet maken en afwachten 
hoe die wet werkt; dan zal er plaats kunnen zijn voor een zoodanig akkoord 
buiten faillietverklaring. 

Waarom zeide hij dit? Omdat hij meende, dat er voor het akkoord buiten fail-
lietverklaring alleen dan plaats is, wanneer men on.twijken wilde de hoogere kos-
ten, de grootere formaliteiten van de bestaande wet, maar dat er anders geene 
plaats voor zou zijn. 

Dit moge de meening zijn van dien geachten afgevaardigde, de mijne is het 
niet. Op dien grond steunt niet het nieuwe instituut naar mijne gevoelen; ik heb 
daarvan herhaaldelijk blijk gegeven. 

Wat is de reden, waarom voor mij dit of iets anders onontwijkbaar noodigis, 
nu wij deze nieuwe wet gaan invoeren? 

Die reden is tweeërlei: omdat deze nieuwe wet over één kam scheert den eer-
lijken en den niet eerlijken debiteur, en omdat deze nieuwe wet het faillissement 
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uitbreidt tot niet-kooplieden, hetgeen het eerste inconvenient, onrecht, nog strin-
genter, nog klemmender maakt. Wanneer men nu zegt: laat deze nieuwe wet 
eerst eens eene poos wel' ken, dan zegt men eigenlij k niet anders dan dit: laat 
zoodanig onrecht nu maar eerst eene poos geschieden. 

Laat maar eerst door den Staat gedecreteerd worden, dat de eerlijke en oueer-
lijke debiteur op dezelfde wtjze moeten behandeld worden. 

Welnu, Mijnheer de Voorzitter, met zoodanige praemisse, zoodanige leer ben 
ik niet bereid mede te gaan. 

Wat antwoordt men nu op dit punt? 
Men zegt: Uw doel wordt niet bereikt -- dat is het eerste antwoord, dat men 

geeft - want ook gij spreekt niet in uw amend.ement, in uwe poging tot rege-
ling van het akkoord buiten faillietverklaring van den eerlijken debiteur. 

Ja, Mijnheer de Voorzitter, wanneer men een instituut op die wijze zijn doel 
zou kunnen doen bereiken door er slechts de woorden: "eerlijke debiteur" in te 
plaatsen, ja, dan had ik het wel gedaan. 

Maar dat is, naar het mij voorkomt, - gisteren heb ik het reeds gezegd, ik 
kan het dus heden slechts herhalen - door eene wet rechtstreeks, oumiddellijk, 
niet bereikbaar, maar wel indirect, zijdelings. 

Het wettelijk toestel kan zoodanig zijn, dat een eerlijk debiteur, die nog tot 
toevlucht heeft het akkoord buiten faillietverklaring, en dus de faillietverklaring 
ontwijken kan, tijdig genoeg een zooda.nig groot dividend aan zijne crediteuren 
aanbiedt, dat hij daardoor eene meerderheid krijgt, daardoor zich en zijn gezin 
de schande van het faillissement bespaart. 

Dit is de zijdelingsche weg, dien ik hem open door middel van het akkoord 
buiten faillissement. Dit is het doe1, waarmede het akkoord wordt ingesteld. 

Het spreekt wel vanzelt, Mtinheer de Voorzitter, dat het onmogelijk is a priori 
te zeggen: al degenen, die zoo danig akkoord aangaan, zijn eerlijk en omgekeerd 
oneerlijk zijn zij die onder vigueur van dit nieuwe instituut failliet worden. 

Maar dit kan worden gezegd, dat, wanneer men heeft een wettelijk instituut, 
waardoor de goede naam van den debiteur, met instandhouding van de paritas 
creditorum, wordt gevrijwaard tegen de smet van het faillissement, dit velen zal 
verlokken om van dat instituut gebruik te maken; terwijl omgekeerd, als gij in 
uw wettelijk toestel niet anders hebt dan faillissement, den faillissement 
onafscheidelijk verbonden smet, dan zullen die personen, die reeds endéconfitut'e 
zijn, er langzamerhand toe komen te zeggen: mijn naam is toch weg, ik waag het 
er op en speel tot het einde toe; bij slot van rekening heb ik slechts failliet te gaau. 

Op de aangegeven wijze wordt het door mij beoogde doel bereikt. Personen tot 
eerlijke lieden te maken is niet in de macht van den wetgever, maar men opene 
de gelegenheid om eerlijk te handelen; wanneer zij een grooter dividend aan hunne 
crediteuren aanbieden, moeten zij tegen het faillissement gevrijwaard zijn. 

Mti werd een tweede antwoord gegeven: men heeft mti gezegd dat het ontwerp 
geen smet, geen infamie wil. Daarmede kan men het eens zijn: de nota infamiae 
in den volsten zin des woords wordt door niemand bedoeld; maar het kan niet 
worden weggeredeneerd dat het faillissement als zoodanig een smet werpt op den 
persoon en zijne positie. Het blijkt nit de samenstelling van alle onze wetten. 
Ten bewijze dat die smet niet kan worden weggeredeneerd verwijs ik naar twee 
pogingen die daartoe werden aangewend. De eerste is die van den heer Hintzen 
die gisteren zeide: gij wilt onderscheid maken tnsschen eerlijke en oneerlijke lie-
den, geef u geen moeite: men kan met weinig uitzonderingen zeggen dat allen 
die in staat van faillissement geraken oneerlijk zijn. Ik weet niet welke treurige 
ervaring die geachte afgevaardigde in dit opzicht heeft opgedaan, maar de mijne 
is eene andere. 



BUITEN FAILLISSEMENT. 439 

Het ware geen betrouwbare regel van legislatief beleid , als men ten aanzien 
van het faillissement den goeden, deugdelijken rechtsregel omkeerde, volgens 
welken ieder voor goed gehouden wordt totdat het tegendeel bewezen is. Wij 
mogen bij de regeling van het faillissement niet. uitgaan van het tegendeeL Er 
ziju personen - en onder vigueur van dit wetsontwerp zullen er nog veel meer 
komen , omdat het zich ook uitbreidt over niet-kooplieden - die huns ondanks 
zijn medegesleept in den val van anderen; personen die vervolgd worden door 
allerlei ongelukken, hetzij in familie of handel szaken of op wat wijze ook; er 
zijn personen, die volkomen eerlijk man zij u en blijven, maar toch het hoofd 
niet kunnen bieden aan hunne engagementen. Wanneer die personen er zijn, 
komt het mij voor een onrecht te zijn , indien men hen behandelt als verdienden 
zij geene consideratie en als stelde men hen op éene lijn met diegenen, die wer-
kelijk spelers zijn van huis uit. 

Het tweede antwoord in dit opzicht is mij gegeven door den heer Hartogh. 
Deze geachte 8preker zegt dat ik, sprekende over de gevolgen van het faillisse-
ment, niet gelet had op het slot-artikel van dit wetsontwerp, waarbij de in voe-
ring dezer wet tot later wordt. verdaagd, hetgeen de gelegenheid gaf al de wet-
ten op het faillissement betrekking hebbende, te revideeren. 

Men kan revideeren zooveel men wil, maar in de Grond wet wordt in art. 80 
gezegd , dat geen kiezer zijn kan hij , die het beheer over zijn vermogen verliest. 

Ik hoor daar zeggen: men zou de Grondwet kunnen herzien ; maar het kan 
toch niet de bedoeling zijn van de slot-alinea val! dit wetsontwerp, dat dit wets-
ontwerp zoude wachten op eene nadere herziening van de Grond wet op dit punt. 
Dat zoude al heel wouderlijk zijn, en nog wonderlijker, dat men aan den eenen 
kant volgens de Grondwet tot zoodanig persoon zoude zeggen: gij kunt geen 
kiezer zijn ,. en aan den anderen kant bijv. : gij kunt wèl rechter blijven, met 
afschaffing van art. 11 der Rechterlijke Organisatie. 
. Welke gevolgen men ook regele, dit staat vast : de volgerechtigdheid van ieder 
burger die insolvent is , kan niet zijn de rechtstoestand van personen, die ophou-
den solvent te zijn. 

Dus er zijn gevallen, inherent aan het faillissement en daaruit voortvloeiende, 
die het noodig maken dat men het faillissement legaal ontwijke. Niet door een 
geheim akkoord als dat waarop de spreker heeft gezinspeeld , maar door 
een legaal akkoord, in behoorlijken vorm gebracht. Die lloodzakelijkheid werd 
algemeen zoo sterk ingezien I dat nergens de faillissementswet is ingevoerd , zonder 
dat daaraan is toegevoegd een rechtsinstituut. als dat, hetwelk door mij is aangeboden. 

Bij de faillissementswetten van Frankrijk, Engeland, Portngal , Griekenland 
en België kan nog gevoegd worden de Bondswet van Zwitserland: "RUI' la POUt·-

suite p OU1' dettes et la rail/ite", waarover men raadplegen kan een geschrift , dat 
ik dank aan de welwillendheid van den heer Farncombe Sanders. Schrijver daar-
van is: Engène Borel : dr. en droit, avocat à Genève. 

Ik zal de vrijheid nemen, enkele zinsneden daaruit aan de Vergadering te doen 
hooren. Genoemde schrijver zegt het volgende: "Le legislateur féderal ne s'est .pas 
borne à assigner à la saisie et à la faillite Ie sphère d'action qui leur convient 
Ie mieux; il a pris, en outre , d'excellentes mesures pour en attenuer auta:nt que 
possible les facheux effets, là même ou leur emploi est inevitable. Ainsi Ie prin· 
cipal inconvénient de la faillite est d'entraîner la ruine complète du debiteur et 
d'anéantir sa position économique et Cette conséquence rigoureuse para:tt 
sou vent imméritée et contraire aux intérêts des créanciers euxmêmes ; et c'est pour-
quoi l'on a vu depuis longtemps s'introduire dans Ie droit commercial l'institu-
tion du concordat, q ui replace Ie failli à la tête de ses affaires et lui permet de 
reprendre son travail". 
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En nu schetst de schrijver verder de voordeelen van dat zelfde instituut en 
prijst de . Zwitsersche Bondswet , dat zij er op bedacht is geweest om zoodanig 
akkoord buiten faillietverklaring evenzeer op te nemen. 

Welnu, wij verkeeren iu volkomen hetzelfde geval. Ook bij ons kan door fail. 
lissement zoowel voor den koopman als voor den nietkoopman de oeconomische 
levensdraad worden afgesneden. Ook bij ons kan dat plaats grijpen zonder onder-
zoek naar de vraag of de persoon dien het geldt schuldig is of niet. Ook bij ous 
kunnen de gevolgen van het faillissement, verknocht zijnde aan het faillissement., 
zoodanigen onschuldige treffen. 

Wanneer wij dit weten en op het punt staan te l\"aan invoeren eene wet , die 
zoo scherp is dat zij iu gansch Europa niet wordt geëvenaard, dan acht ik het 
onvermijdelijk noodig dat die wet worde vergezeld door een iustituut dat hare 
gevolgen mitigeert voor hem die geen schuld heeft. 

Ziedaar, Mijnheer de Voorzitter, hetgeeu ik aan te voeren heb tot motiveering 
van het beginsel. Ik meende ook te handelen iu uwen geest, wanneer ik mij 
onthoude van eene bespreking van de uitwerking van het· beginsel , als op het 
oogenblik niet aan de orde zijnde. 

De heer SMIDT, Min/ster van Justitie: De geachte voorsteller komt op ver-
schillende argumenten, vroeger reeds door hem gebezigd, nu weder terug. In de 
eerste plaats op het gemis in het wetsontwerp, aaneene onderscheiding tusschen 
de behandeling van een eerlijk en een oneerlijk schuldenaar. 

Ik zal na hetgeen daarover gesproken is, in geene herhaling vallen, maar alleen 
constateeren dat de geachte voorsteller nn zelf erkent, dat op eenige directe wijze 
van eene dergelijke onderscheiding in de wet geenerlei gevolg is te verwachten, 
maar dat alleen het wettelijk toestel zoo danig kan zijn dat er op indirecte wijze 
eene schifting ontsta. 

En op welke wtize zou die schifting dan plaats hebben? 
De geachte voorsteller heeft het aangewezen, op deze wijze, dat hij, die een 

grooter getal percenten aanbiedt, langs dezen weg kan blijven bniten faillissement, 
of, zooals hij het later UItdrukte: dat het aanbod van een grooter dividend ten 
gevolge kan hebben dat de schuldenaar voor een faillissement blijft gevrtjwaard. 

Wanneer nu het nut van de homologatie van akkoord buiten faillissemeut 
uitsluitend afhankelijk is van een aanbod van een meer of mindëf groot aantal 
percenten, dan wil ik gevraagd hebben: wat blijft er dan toch over van de on-
derscheiding tusschen eerlijke en oneerlijke schuldenaars, die steeds wordt voorop-
gezet? 

Ik kan mij een faillieten wet voorstellen zoo danig ingericht dat het zoo niet 
noodzakelijk, althans doelmatig blijkt, daarnevens te hebben eene andere wijze 
van liquidatie, om het zoo te noemen eene andere soort van faillissement, dat 
minder formaliteiten meebrengt, minder lang duurt, minder kosten eischt of wat 
fatsoenlijker schijnt" Dit is in andere rijken de aanleiding geweest om een instituut, 
zoo geheeten ter voorkoming van faillietverklaring, aan te nemen. Of dit nu hier 
te lande zal vereischt worden, is dit nu een onderwerp, dat wij thans kunnen 
beslissen, terwijl wij bezig zijn eene nieuwe regeling van het faillieten recht te 
maken? Eerst van de uitkomsten van dit debat, van den inhoud dier regeling 
zal het afhankelijk zijn, of nog eene andere wijze van liquidatie daarnevens nuttig 
zou zijn eu wettelijk moet geregeld worden. Het wil mij daarom voorkomen, dat, 
hoe men het voorstel ook beschouwt, met het oog op zijne iunerlijke waarde, 
hetzij op het tijdstip van indiening, de Vergadering zich toch iuderdaad daar-
mede wel niet zal kunnen vereenigen. 

Het lid der Commissie, de heer Hartogh, heeft heden morgen doen opmerken, 
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welk een nauw verband er bestaat tusschen het voorstel van den heer Levyen 
dat, hetwelk in 1835 bij de Staten-Generaal aanhangig was en destijds roet groote 
meerderheid verworpen is. Vóór dat voorstel werden destijds twee argumenten 
aangevoerd: 1°. de harde bepalingen der Fransche faillietenwet; en 2°. het mis-
bruik toenmaals gemaakt van de homologatie van akkoord, door den souverein 
ex plenitudine potestatis verleend. 

Beide redenen zijn thans vervallen. 
Iu 1871 werden in de J uristen-vereeniging twee praeadviezen, uitstekende stuk-

ken, over dit onderwerp uitgebracht, door de heeren mrs. J. Pols en van Nierop. 
De heer Pols verklaarde zich tegen het instituut; de heer van Nierop was er 

voor, en wel in de eerste plaats wegens de kostbare formaliteiten der faillisse-
mentsprocedure. En nn zijn wij bezig met eene nieuwe regeling, waarbij wordt 
voorgesteld om zoowel de formaliteiten als de kosten tot een miuimum terug te 
brengen. Kan het dan nu de tijd zijn, thans het nieuwe instituut in overweging 
te nemeu? 

NaaI' ik hoop, moge de Vergadering dan ook besluiten, de nieuwe regeling van 
het faillitenrecht niet te extraveeren , door de behandeling van een ander element 
daar tusschen in te schuiven, die voor de geheele zaak storend zou werken. 

De heer DE BEAUFORT (Amsterdam): Ik heb met zeer groote belangstelling 
de adviezen gehoord, die beide geachte afgevaardigde uit Amsterdam en de Mi-
nister van Justitie ons omtrent deze zaak geschonken hebben. Ik wil gaarne 
erkenneu dat, indien ik op dit oogenblik eene uitspraak moest doen omtrent het 
al of niet invoeren van het nieuwe rechtsinstituut, dat de geachte afgevaardigde 
uit Amsterdam iu onze wetgeving wil binuenleiden, ik inderdaad zou aarzelen 
aan welke zijde mij te scharen; maar ik aarzel niet welke stem ik over art. 1 
van het voorstel van den heer Levy zal uitbrengen. 

Ik wensch de redenen, die mij leiden om tegen dit artikel te stemmen, mede 
te deel en , te meel', omdat er meerderen onder mijne vrienden zijn, die geheel op 
grond van dezelfde overwegingen, VOOl'llemens ztjn eene gelijke stem uit te brengen. 

Wanneer ik stemmen zal tegen art. 1, dan wil ik niet geacht worden te 
stemmen tegen het nieuwe rechtsinstituut, dat door den heer Levy wordt ver-
langd, maar dan stem ik tegen de in overwegiugnemiug op dit oo.qenblik van de 
vraag of het wenschelijk is een dergelijk rechtsinstituut in onze wetgeving te 
brengen. 

Waarom? Omdat aan eene dergelijke overweging, thans zeer gewichtige ge-
volgen zijn vel'bonden voor het wetsontwerp waarmede wij ons bezighouden. 

Wanneer toch art. 1 wordt aangenomen, zou het voorstel van den heer Levy 
liaar de afdeelingen verzouden moeten worden en gedurende den tijd, dat de 
commissie zich zou bezighouden met het opmaken van het Verslag, zou de behan-
deling van het wetsontwerp geschorst moeten worden. 

Nu weet ik wel dat enkele ledeu gisteren zich uitgelaten hebben in dien zin, 
dat dit niet noodig zou zijn, doch naar mijne opvatting zou het zeer spoedig 
blijken, indien men hunnen raad volgde, dat het niet wenschelijk zou wezen met 
op dieu weg voort te gaan. Ik acht uitstel der behandeling van het wetsontwerp 
een noodzakelijk gevolg van eene verzending van het voorstel Levy naar de af-
deelingen. 

Mij nheer de Voorzitter ! Er komt in het leven van ieder mensch een oogenblik 
wanneer niet meer uitgesteld moet worden, omdat het bijna zeker is dat daarop 
volgen zal afstel 

Behoef ik te wijzen op de eigenaardige omstandigheden waarin op dit oogenbiik 
de Kamer is geplaatst, om aan te toon en dat ook thans uitstel van deze gewich-
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tige zaak gelijk zou staan met afstel? Het onderwerp zou van dil agenda afge-
voerd worden en bij deze Kamer niet meer in behandeling komen. 

Dat zou ik inderdaad zeer betreuren. Welke bezwaren bestaan er nu tegen het 
thans niet in overweging nemen? Mij dunkt die kunnen slechts van weinig be-
teekenis zijn. Wanneer art. 1 wordt verworpen op de motieven door mij ontwik-
keld, wordt daarmede toch niet beslist dat men het rechtsinstituut niet wil. De 
zaak kan opnieuw aanhang-ig gemaakt worden, hetzij door initiatief van den heer 
Levy of anderen. De heer Hartogh heeft gisteren er reed8 op gewezen dat de 
invoering der wet, door den wetgevenden arbeid die daaraan voorafgaat, zooveel 
tijd zal eischen, dat er zeker rnimschoots gelegenheid gevonden zal kunnen wor. 
den, om nog te gelijk met de nieuwe faillietwetgeving eene wet, in den geest als 
de heer Levy verlangt, ingevoerd te krijgen. Bovendien zou er nog dit voordeel 
aan verbonden zijn dat men zoo doende beter zou kunnen overwegen welke plaats 
door dat rechtsinstituut behoort te worden aangenomen in onze wetgeving, over 
die quaestie zou nu reeds dadelijk eene beslissing genomen worden, terwijl het 
wellicht bij nadere overweging zou blijken dat eene andere plaats daaraan eerder 
behoorde te worden toegekend. Om al die redenen zal ik stemmen tegen art. 1 
van het amendement. 

De heer LEVY: Het verheugt mij, dat de vorige geachte spreker aan zijne 
verklaring dat hij tegen mijn voorstel zou stemmen eene dergelijke motiveering 
heeft verbonden . 

Men kan daarnit mede de overtuiging afleiden, dat hij althans, de verschil-
lende adviezen over dat nieuwe instituut hoorende, aarzelt in het geven van 
voorkenr of afkeur ten aanzien van dit nieuwe institnut, maar , naar het mij 
bescheidenlijk voorkomt, toch vrijwel liet doorschemeren, dat zijne sympathiën 
meer waren naar de zijde van het akkoord buiten faillissementverklaring , dan 
naar den tegenovergestelden kant. 

Het verheugt mij der hal ve, dat die geëerde spreker wel zijne stem heeft willen 
motiveeren, maar het verheugt mij tevens , dat ik daardoor, naar ik meen, in 
de gelegenheid word gesteld om de bezwaren, die hij meende dat verknocht zijn 
aan eene behandeling thans als amendement van mijn amendement, te rescon-
treeren. 

Hij zegt: wanneer wij op dit oogenblik het amendement gaan Iïliliandelen, dan 
moeten wij niet vergeten, dat deze Kamer stervende is en dat ons wel eens de 
gelegenheid kan zijn ontnomen, om het wetsontwerp zelf te behandelen, daflr kon 
wel eens uit zoodanige behandeling voortvloeien een uitstel ad calendas graecas. 
Indien ik daarvan overtuigd ware, dan zon ik mijn amendement intrekken. In· 
dien ik daarvan overtuigd ware, dan zou ik niet willen medewerken tot zllodanig 
uitstel ad calendas graecas. Immers daar is te veel en daar is te goed werk 
besteed aan dit wetsontwerp door eene Staatscommissie bestaande uit eminente 
jnristen, door deze Regeering en eene vorige, door de Commissie van Voorberei-
ding die allen in rechtskennis de Staatscommissie evenaren. Daar is door hen 
allen in gemeenschappelijken arbeid te veel en te g'oed gewerkt , dan dat wij, 
ook maar zijdelings, dien arbeid niet tot zijn recht zonden willen laten komen; 
maar het komt mij voor, dat de methode van werken zich toch eigenlijk vanzelve 
aanbiedt ·en dat de heer de Beaufort zich angstig maakt voor eene hersenschim· 
mige mogelijkheid. 

Ik stel mij de zaak anders voor. De Kamer nemende eene heslissing ten aanzien 
van het beginsel : daar zal zij n een akkoord bniten faillissement , neemt niets meer 
dan eene beslissing ten aanzien van het beginsel. Wanneer die beslissing is ge-
nomen en de Kamer heeft gefiatteerd dat er zoodanig institunt zal zijn, welnu, 
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dan kan het verdere gedeelte van het amendement worden verwezen naar het 
afdeelingsonderzoek, maar dan kan onmiddellijk met de behandeling van het 
wetsontwerp worden voortgegaan, juist omdat het beginsel als zoodanig -door de 
Kamer is aangenomen. Het kan zeer goed zijn, dat ik mij eene onjuiste voorstel-
ling maak van deze wijze van werken, maar dat is de voorstelling, die ik er van 
beb. Te gelijker tijd met de behandeling van het wetsontwerp, kan plaats grij-
pen het onderzoek in de sectiën van het resteerende gedeelte van het amendement. 
Wat is daar tegen? Dan weten wij dat er bij de behandeling van het wetsont-
werp, dat er zijn zal een .·emedium jtwis voor de personen, die dat 1'emedium 
juris noodig hebben, dan zijn wij daaromtrent gerust gesteld en dan kan de 
uitwerking van dát beginsel nader in de sectiën worden behandeld. Zie ik wel, 
dan volgt hieruit hoegenaamd geenerlei uitstel, dan kan dit wetsontwerp wel 
degelijk geleidelijk in openbare behandeling worden genomen en geloof ik derhalve 
dat het bezwaar, zooeven door den vorigen spreker gemaakt, daarmede ten volle 
is wederlegd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Art. 1 van het amendement van den heer Levy wordt in stemming gebracht 
en met 41 tegen 27 stemmen verworpen. 

De VOORZITTER: Daar art. 1 van het amendement van den heer Levy niet 
is aangenomen, vervalt de behandeling van. de verdere artikelen, en maakt het 
amendement geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Verslag van de Eerste I{amer. 
3 4. Door eenige leden werd het amendement van mr. LEVY betref-

fenil e homologatie van akkoord buiten fai llietverklaring Z\i 
verklaarden zich wel geen voorstanders van diens voorstel zooals het 
gedaan was, maar opperden toch, eenigszins in denzelfden geest, het 
denkbeeld den toestand van faillissement in twee perioden te splitsen, 
waarvan eerst de tweede period e , die zou intreden na de insolventie, 
zou aangeduid worden met den naam en aan welken 
toesland eerst de civiele incapacileiten, welke thans het gevolg zijn 
van de faillietverklaring, behoorden ---
verbonden te zijn. • 

Hiertegen werd van andere zijde Antwoord der Regeermg. 
aangevoerd, dat eene splitsing van 4. De splitsing van het faillis-
nen faillissementstoesland in twee SAment in twee perioden komt in 
pprioden, voornamelijk met het doel het ontwerp VOO I'. 
om het infameerende karakter aan Het denkbeeld, om eerst de twee-
het faillissement toegekend, alleen de' periode, die met de insol ventie 
aan den toestand van insolventie aanvangt, met den naam van fail-
te verbinden, waarsch\inlijk geeu lissement aan te duiden, wordt in 
doel zou treffen, daar beide peri- het Voorloopig Verslag zelf van an-
oden hij het publiek toch met den dere zijde om goede redenen weer-
algemeenen naam van faillissement sproken. Waarom tnlUwens eene 
hestempel,1 zouden blijven. Het kon verandering van hetgeen ook tham; 
rlaarbij door sommigen niet goed- beslaat, wenschèlijk zou' zijn, is 
gekeurd worden, dat het dan van niet duidelijk, daar een infamèe-
el e stem van één enkelen crediteur rend karakter door het ontwerp 
kon afhangen of de debiteur in aan lieen van beide perioden wordt 
eenen hem fletrisseerenden toestand toegekend. 
zou komen. 



ONTWERP DER STAATSCOMMISSIE. 

TITEL I. 
Van Faillissement. 

EER S TEA F D E ELI N G. 

Van de Faillietverklaring. 

Art. 1 = art. 1 O. R. O. 

Art. 2. De faillietverk laring geschiedt door de arrondissements-recht-
bank van de woonplaats des schuldenaars. 

Indien hij een beroep of bed rijf uitoefent, is de arrondissements-recht-
bank, binnen welker gebied hij zijn kan toor of , bij het bestaan van meer 
dan één kantoor, z\in hoofdkantoor heeft, mede bevoegd. 

Wordt, ten gevolge dezer op denzelfden dag door twee hi er-
toe bevoegde rechtbanken faillietverklaring uitgesproken, dan is alleen 
die, uitgesproken door de rechtbank van het kantoor (hoofdkantoor), 
van kracht. 

Indien de schuldenaar zich, met achterlating van schulden, buiten 
het R\ik in Europa heeft begeven, is de arrondissements-re9htbank zijner 
laatste woonplaats bevoegd; zoo h\i buitenslands woonplaäts heeft, doch 
binnen het Rijk in Europa verbli.if of kantoor houdt, de arrondissements-
rechtbank binnen welker gebied hij verblijf houdt of het kantoor (hoofd-
kantoor) is gevestigd. 

Ten aanzien van naamlooze vennootschappen, onderlinge waarborg-
maatscha ppijen, coöperatieve vereenigingen en andere rechtspersoonlijk-
heid bezittende vereenigingen geldt , ter toepassing van dit artikel , de 
plaats, waar zij hun zetel hebben, als woonplaats. 

Art. 3. De gehuwde vrouw, die zelfstandig een beroep of bedrijf uit-
oefent of een eigen vermogen bezit, kan ter plaatse, waar z\i dit doet 
of waar zij gevestigd is, in staat van faillissement verklaard worden. 

Art. 4. De aangifte of het verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend 
ter griffie en met den meestlm spoed in raadkamer behandeld. Het Open-
baar Ministerie wordt daarop gehoord. 

Het vonnis van failli etverklaring wordt ter openbare terechtzitting 
uitgesproken en is b\i voorraad, op de minute en vóór de registratie 
uitvoerbaar, niettegenstaande eenige daartegen gerichte voorziening. 

Art. q, De schuldenaar is ver_plicht hij zijne aangifte over te leggen 
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een staat, waaruit de aard en het bedrag zijner baten en schulden, de 
namen en woonplaatsen zijner schuldeischers, alsmede het bedrag der 
vorderingen van ieder hunner blijken. 

Deze staat is vrij van zegel en registratie. 
Zoolang deze ovel'iegging niet is geschied, kan de faillietverklaring 

niet uitgesproken worden. 

Art. 6. Indien een schuldeischer of het Openbaar Ministerie de failliet-
verklaring vraagt, kan de rechter bevelen , dat de schuldenaar worde 
opgeroepen, om in persoon of bij gemaehtigdc gehoord te worden. De 
oproeping geschiedt bij brief door den griffier. 

De faillietverklaring wordt uitgesproken, ind ien summierlijk blijkt van 
het ophouden met betalen, en, zoö een schuldeischel' het verzoek doet, 
van het vorderingsrecht van dezen. 

Art. 7 = art. 7 O. R. O. 

Art. 8. De schuldenaar, die in staat van faillissement is verklaard, 
nadat hij op de aanvraag tot faillietverklaring is gehoord, heeft gedu-
rende drie dagen, na den dag der uitspraak , recht van hooger beroep. 

Zoo niet is gehoord, heeft. hij gedurende acht dagen, na den dag 
der uitspraak, rech t van verzet. 

Van het vonnis, op het verzet gewezen, kan geuurende drie dagen, 
na den dag der uitspraak, in hooger beroep komen. 

Bet verzet of hooger beroep geschieut bij eene eenvoudige verklaring 
ter griffie van het rechtscollege, dat van ue zaak kennis moet nemen. 
De voorzitter bepaalt terstond dag en uur voor de behandeling. Uiterlijk 
op den dao-, volgende op dien waarop hij zijne verklaring heert inge-
diend, door den schuldenaar het gedane \'erzet of ingestelde 
hooger beroep, alsmede van den tijd voor de behandeling bepaald, bij 
deurwaarders -exploit aan den procureur, die hel. verzoek tot failliet ver-
klaring heeft ingediend, kennis gegeven. 

Deze kennisgeving geldt voor oproeping van den schuldeischer, die 
de faillietverklaring heeft uitgelokt. 

De behandeling geschiedt op de wijze bij artikel 4 voorgeschreven. 
Van de verklaring van hooger beroep wordt door den griffier van het 

rechtscollege, waarbij die verklaring gedaan is, onverwijld kennis ge-
geven aan den griffier v;w de rechtbank, die de faillietverklaring heeft 
uitgesproken. 

Artt. 9 en 10 == art!. 9 en 10 O. R. O. 

H. Indien tengevolge van verzet, hooger beroep of cassatie de 
faillietverklaring wordt vernietigd , blijven niettemin de handelingen, 
door den curator verricht vóór of op den dag der in art. 15 genoemde 
aankondiging , geldig bestaan en verbindend voor den schuldenaar. 

Artt. 12 en 13 = artt. 12 en 13 O. R. O. 

Art. 14. Een uittreksel uit het vonnis van faillietverk Jaring, houdende 
vermelding van den naam, de woonplaats (het kantoor) en' het beroep 
van den schuldenaar, van den naam van den rechter-commissaris, van 

en de of het kantoor des curators, van den 
Uitspraak, alsmede van naam, beroep en woonplaats of kantoor van 

leder lid der commissie uit de schuldeischers, zoo er eene benoemd is, 
wordt door den griffier onverwijld geplaatst in de Nederlandsche Staats-
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courant en in een of meer door den rechter-commissaris aan te wijzen 
nieuwsbladen. 

Art. 15 = art. 15 O. R. O. 

Art. 16. Indien de toestand des boedels daartoe aanleiding geeft, kan 
de rechtlmnk, op voordracht van den rechter-commissaris, bevelen, 
hetzij de kostelooze behandeling-, hetzij, na verhoor of behoorlijke oproe-
ping van den schuldenaar, en in dit geval Lij beschikking in het open-
baar uit te spreken, de opheffing van het faillissement. 

Art. 17. Het bevel tot kostelooze behandeling van het faillissement 
heeft ten gevolge vrijstelling van 1.egel en registratierechten en van 
griffiekosten. 

Art. 18 = art. 18 O. R. O. 

Art. 19. Bij elke rechtbank wordt door den griffier een openbaar 
register gehouden, waarin hij, voor ieder faillissement afzonderlijk, 
achtereèn v"olgens, met vermelding der dagteekeniug', inschrijft: 

1°. een uittreksel van de rechterlijke beslissingen, waarbij de failliet-
verklanng uitgesproken of de uitgesprokene weder opgeheven is; 

2°. den summieren inhoud en de homologatie van het akkoord; 
SO. de vernietiging en de ontbinding van het akkoord met eene opgave 

der redenen; J 

4°. het bedrag van de uitdeelingen bij vereffening; 
5°. den summieren inhoud en de homologatie van het akkoord nà 

slotuitdeeling; 
6°. rle opheffing van het faillissement ingevolge art. 16. 
Omtrent vorm en inhoud van het register worden door Ons nadere 

regels gegeven. 
De griffier is verplicht desgevorderd een ieder een uittreksel uit het 

register' te verstrekken 
Op het register bestaat een alphabetische klapper. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de gevolgen der faillietverklaring. 
Art. 20 = art. O. R. O. 

Art. 21. Niettemin blijven buiten het failliesemenl: 
i". De goederen vermeld in al'tikel 447 nOB. 2-5 en de of 

jaarwedden vermeld in artikel 756 3°. Wetboek van BurgerhJke 
Rechtsvordering; 

2°. hetgeen de gefailleerde gedurende het faillissement door persoon-
l\jke werkzaamheid verkójgt of een gedeelte daarvan, ter beoor-
deeling van den rechter- commissaris; 

3°. de gelden, die dool' bloed- of aanverwanten aan den schuldenaar 
verstrekt worden ter voldoening- aan eenen wettelijken onderhouds· 
plicht; 

4°. een door den rechter-commissaris te bepalen dag uit de opbrengst 
van het in artikel 366 van het Burgerl\jk Wetboek bedoelde vrucht-
genot, ter van de in artikel 367 van dat Wetboek ver-
melde lasten; 
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50. de uitkeering, die de gefailleerde, krachtens de bepaling van artikel 
373 van het Burgerlijk Wetboek J uit de inkomsten zijner kinderen 
geniet. 

Art. 22 = art. 22 O. R. O. 

Art. 23. Uit verbintenissen, door den sèhuldenaar na de faillietverkla-
rin" aangegaan, ontstaan geene aanspralien tegen den faillieten inboedel, 
da; voor zoo verre deze verrijkt is. 

Mtt. 24 - 30 = artt. 24-30 O. R. O. 

Art. 31. Indien een geding door of tegen den curator, of ook in het 
geval van artikel 28 tegen een schuldeischer voortgezet wordt, kunnen 
op vordering van den curator of van dien schuldeischer handelingen, 
donr den gefailleerde vóór zijne faillietverblaring in het geding verricht, 
vernietigd worden, zoo bewezen wordt dat deze door die handelingen 
de schuldeischers desbewust heeft benadeeld en dat dit aan zijne tegen-
pa:rtij bekend was. 

Artt. 32-34 = artt. 32-34 O. R. O. 

Art. 35. Van vóór de faillietverklaring opgemaakte akten kan de dool' 
artikel 67'1 Burgérlijk Wetboek of artikel :30D Wetboek van Koophandel 
gevorderde oversch'rijving, en van bevorens verleende hypotheken, als-
mede van de akten genoemd in artikel 315 Wetboek van Koophandel 
de inschrijving, na de faillietverklaring niet geldig meer geschieden. 

Mt. 36 = art. 36 O. R. O. 

Art. 37. Indien eene wederkeerige overeenkomst ten tijde van de fail-
lietverklaring zoo wel door den gefailleerde als door den aan hem verbonden 
persoon nog in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is is 
deze laatste bevoegd den cmator te sommeeren lJinnen vijf dagen te 
verklaren of hij de overeenkomst gestand wil doen. Indien de curator 
zich daartoe binnen dien lijd niet bereid verklaart, is de overeenkomst 
octbonden en kan de mede-contractant des gefailleerden voor schade-
vergoeding als concurrent schuldeischel' opkomen; verklaart de curator 
zich daartoe wel bereid, dan is hij verplicht bij die verklaring zekerheid 
te stellen voor de richtige nakoming der overeenkomst. 

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op overeenkomsten, waarbij de 
verbintenis van den getailleerde uitsluitend eene door dezen persoonlijk 
Ie verrichten handeling inhoudt. 

Art. 38. Indien in het geval, bedoeld bij hel vorige artikel, de levering 
van waren, die een markt- of beursprijs heuben, bedongen is tegen een 
vastgesteld tijdstip of binuen een bepaalden termijn, en dit tijdstip invalt 
of die termijn verstrijkt na de faillietverklaring, wordt de overeenkomst 
dool' de faillietverklaring ontbonden en kan de medecontractant van den 

zonder meer VOOI' schadevergoeding als concurrent schuld-
elscher opkomell. 

Art. 39. Indien de gefailleerde huurrlel' is, kan zoowel de curator als 
de verhuurder de huur tusschentijds doen eindigen, mits de opzegging 
geschiede tegen een tijdstip, waarop dergelijke overeenkomsten naar 
plaatselijk gebruik eindigen. Bovendien moet bij de opzegging de daar-
Voor s-ebruikelijke of overeengekomen termijn in acht genomen worden, 
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met dien verstanrle echter, dat een term\i n van rlrie maanden in elk 
geval volrloende zal z\in. Zijn er huurpenningen vooruitbetaald, dan kan 
de huur niet eerrler opgezegd worden, dan tegen den dag, waarop rle 
termijn, waarvoor vooruitbetaling heeft plaats gehad, eindigt. De na de 
faillietverklaring vervallende huurprijs is uoedelschuld. 

Art. 40. Alle bezoldigde betrekkingen in dienst van den gefailleerde 
kunnen zoowe\ door den curator als door den mede-contractant des ge-
failleerden opgezegd worden, met inachtneming van de gebruikelijke of 
overeengekomen termijnen. Echter zal een termijn van zes weken in elk 
geval voldoende zijn. Het na de failli etverklaring vervallende salaris is 
boedelsch uld. 

Art. 41. Bij aanvaarding eener het faillissement aan den 
gefailleerde opkomende erfenis door den curator heeft van rechtswege 
de boedelafscheiding plaats, in artikel '1'153 Burgerlijk Wetboek bedoeld. 

Art. 42. On verminderd de bijzondere bepalingen in de artikelen 44-46 
omtrent schenkingen gemaakt, kan ten behoeve van den boedel de nie-
tigheid ingeroepen worden van alle vóór de faillietverklaring door den 
schuldenaar zonder dat daartoe zijnerzijlIs eene verplichting bestond ver-
richte handelingen, hoe ook genaamd, waardoor de schuldeischers be-
nadeeld zijn, mits bewezen worde, dat hij het verrichten der handeling 
zoo wel de schuldenaar als de degene met wien of te wiens behoeve hij 
handelde, d'! wetenschap bezat, lhü daarvan benadeeling der schuldei-
schers het gevolg zoude zijn. 

Artt. 43 en 44 = artt. 43 en 44 O. R. O. 

Art. 45. Schenkingen, gedaan binnen veertig dagen vóór de lailliet-
verklaring, worden vermoed gedaan te zijn met de wetenschap, dat de 
:3chuldeischers daardoor benadeeld worden. 

Deze termijn wordt verdubheld , indien de hegiftigde de echtgenoot 
of een bloed- of aanverwant tot in den derden graad van den schenker 

Artt. 46-48 = ar tt. 46-48 O. R. O. 

Art. 49. De rechtsvordering tot nietigverklaring wordt ingesteld door 
den curator. 

Niettemin kunnen de schuldeischers op gronden, aan deze artikelen 
ontleend, de toelating eener vordering bestrijden. 

Art. 50 = art. 50 O. R. O. 

Art. 51. Hetgeen door de yernietigde rechtshandeling uit het vermogen 
van den gefailleerde gegaan is, moet door hem, tegen wien de nietig-
heid wordt geldend gemaakt, teruggegeven worden. 

Zoo deze daartoe niet in staat is, of zoo hij het ontvangene niet meer 
kan teruggeven in den toestand, waari n hij het ontving, is hij jegens 
den faillieten boedel tot schadevergoeding verplicht. 

Rechten op het terug te geven goed, door derden te goeder trouw 
verkregen, worden geëerbiedigd. 

Het door den gefailleerde ontvangene, of de waarde daarvan, wordt 
door den curator teruggegeven, voor zooverre de boedel el' door verrijkt 
is geworden. Voor het te kort komende kan degene, tegen wien de nie-
tigheid wordt ingeroepen, als concurrent schuldeischer opkomen. 
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Art. 52_ Voldoening, na de faillietverklaring doch vóór de bekend-
making daarvan, aan den gedaan, ter vervulling van ver-
bintenissen jegens dezen vóór de faillietverklaring aangegaan, bevrijdt 
hem, die haar deed, tegenover den boedel, zoolang zijne bekendheid 
met de faillietverklaring niet bewezen wordt. 

Voldoening, als in de vorige zinsnede bedoeld, na de bekendmaking 
der failllietverklaring aan den gefailleerde gedaan, bevrijdt tegenover 
den boedel alleen dan, wanneer hij, die haar deed, bewijst dat de fail-
lietverklaring niettegenstaande de bekendmaking daarvan te zijner woon-
plaats niet bekend kon zijn, behoudens het recht van den curator om 
aan te toonen, dat zij hem toch bekend was. 

Art. 53. Hij, die zoowel schuldenaar als schuldeischer van den gefail-
leerde is, kan zich op schuld vergelijking beroepen, indien zijne schuld-
vordering en zijne schuldplichtigheid beide voortvloeien uit rechtshan-
delingen vóór de faillietverklaring met den gefailleerde verricht. 

Niet-opeischbare schuldvorderingen op den gefailleerde worden berekend 
naar de regels in artikel 131 gesteld. 

Art. 54. Niettemin kan noch de schuldenaar van den gefailleerde zijne 
schuld vergelijken met eene vordering, door hem tegen den gefailleerde 
verkregen, noch de schuldeischer zijne vordering met eene schuld aan 
dèn gefaillp.erde, door hem van een derde overgenomen, terwijl die 
schuldenaar of schuldeischer wist of lwn weten dat de gefailleerde zijne 
betalingen gestaakt had, of dat de faillietverklaring reeds was uitge-
sproken. 

Art. 55 = art. 56 O. R. O. 

Art. 56. De hypothekaire schuldeischer, die het beding, vermeld in 
artikel 1223 Burgerlijk Wetboek, heeft gemaakt, en de pandhouder 
kunnen, na sommatip. aan den curator, tot openbaren verkoop van de 
aan den schuldenaar toebehoorende aan hen verhypothekeerde of ver-
pande goederen overgaan. 

Is hunne vordering eene zoodanige als vermeld in de artikelen 130 
en 131, dan kunnen zij van het hierbedoelde recht alleen gebruik maken 
na verificatie en niet anders dan tot verhaal van het bedrag, waarvoor 
de vordering is erkend. 

Art. 57. Zij zijn verplicht hunne rechten uit te oefenen uiterlijk binnen 
één maand, nadat de insolventie is begonnen. Na verloop van dien tijd 
zal de curator de verpande voorwerpen opeischen, en deze, evenals de 
verhypothekeerde goederen , behoudens het recht van den pandhouder 
of hypothekairen schuldeischer op de opbrengst daarvan, zelf doen ver-
koopen op de wijze bij artikel 174 omschreven. 

Art. 58 = art. 59 O. R. O. 

Art. 59. De curator kan het verpande voorwerp lossen, tegen voldoe-
ning van het daarop verschuldigde met rente en kosten. 

Art. 60 = art. 60 O. R. O. 

Art. 61. In geval van fail lissement van den boedel des mans, neemt 
de vrouw in natura terug alle roerende en onroerende goederen, welke 
haar toebehooren en niet in de gemeenschap vallen. .. . 

De aanbrengst der goederen, bij het aangaan des huwehJks bUlten de 
11. 29 
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gemeenschap gehouden, wordt bewezen zooals bij artikel 205 van het 
Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven. 

Van de roerende goederen staande huwelijk bij erfenis, legaat of 
schenking aan de vrouw opgekomen en buiten de gemeenschap vallende, 
moet blijken uit eene daarvan opgemaakte beschrijving, of uit andere 
bescheiden ten genoege van den rechter. 

De goetleren, voortgesproten uit de belegging of wederbelegging van 
gelden aan de vrouw buiten gemeenschap toebehoorende, worden ins-
gelijks door haar tel'Uggenomen, mits die belegging of weder belegging 
door voldo\mde bescheiden, ten genoege van den rechter, zij bewezen. 

Indien de goederen, haar toebehuorende, door haren man zijn ver-
vreemd, doch de koopprijs nog niet is bet.aald, of wel de kooppenningen 
llOg onvermengd met den faillieten boedel aanwezig zijn, kan zij haar 
recht van terugneming op dien koopprijs of op de voorhanden kooppen-
ningen uitoefenen. 

Voor hare persoonlijke schuldvorderingen treedt de vrouw als concur-
rente schuldeischeres op. 

Art. 62 = art. 62 O. R. O. 

Art. 63. Het faillissement van een in gemeenschap van goederen ge-
huwden echtgenoot wordt als faillissement der gemeenschap behandeld. 
Het omvat, behoudens de uilzonderillgen van artikel 21, alle goederen, 
die in de gemeenschap vallen, en strekt ten behoeve van alle schuld-
eischers, die op de goederen der gemeenschap ver haal hebben. Indien 
de echtgenoot, die failliet verklaard is, goederen bezit, die niet in de 
gemeenschap vallen, worden ook deze onder het faillissement begrepen, 
maar zijn alleen aansprakelijk voor de schulden, waardoor de gefailleerde 
persoonlijk verbonden is. 

De bepalingen in deze wet vervat omtrent rechtshandelingen door 
den gefailleerde verricht, zijn, bij faillissement van een in gemeenschap 
gehuwden echtgenoot, toepasselijk op de handelingen waardoor de ge-
meenschap wettig verbónden is, onverschillig wie der echtgenooten ze 
verrichtte. 

DER D E AF D E ELI N G. 

Van het bestuur over den faillieten boedel. 
§ 1. Van den rechter-commissaris. 

Artt. 64 en 65 = artt. 64 en 65 O. R. O. 

Art. 66. De rechter-commissaris is bevoegd ter opheldering van alle 
omstandigheden, het faillissement betreffende, getuigen te hooren of een 
onderzoek van deskundigen te bevelen. 

De getuigen worden gedagvaard namens den rechter-commissaris. 
Bij niet-verschijning of weigering om getuigenis af te leggen, zijn de 

artikelen 116-119 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepasselijk. 

Art. 67_ Van alle beschikkingen van den rechter-commissaris is gedu-
rende vijf dagen hoog er beroep up de rechtbank. De rechtbank beslist 
na verhoor of behoorlijke oproeping van de belapghebbenden. 

Niettemin valt geen hooger beroep van de beschikkingen vermeld in 
de artikelen 2'1 2°. en 4°., 34, 94, 98, 100, 102., 104, 125, 173, 174, 
175, 177, 179 en 180. 
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2. Van den curator. 
Artt. 68 en 69 ....:. artt. 68 en 69 O. R. O. 

Art. 70. Indien meerdere curators benoemd zijn, wordt voor de gel-
digheid hunner handelingen toestemming der meerderheid of bij staking 
van stemmen eene beslissing van den rechter-commissaris vereischt. 

De curator, aan wien bij het vonnis van faillietverklaring een bepaalde 
werkkring is aangewezen, is binnen de grenzen rlaaryan zelfstandig tot 
handelen bevoegd. 

Art. 71. Het salaris van den curator wordt in elk faillissement door 
' de rechtbank na den rechter-commissaris gehoord te hebben, vastgesteld. 

In geval van akkoord wordt het salaris bij het vonnis van homologatie 
bepaald. 

Art. 72. Het ontbreken van de machtiging van den rechter-commis-
saris, waar die vereischt is, of de niet-inachtneming van de bepalingen 
vervat in de artikelen 78 en 79, heeft geen in vloed op de geldigheid 
van de door den curator verrichte handeling, voor zoo veel derden betreft. 
De curator is deswege alleen jegens den schuldenaar en de schuldeischers 
aansprakelij k. 

Art. 73. De rechtbank heeft de ,bevoegdheid den curator te allen tijde, 
na hem gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben, te ontslaan en door 
een ander te vervangen , hetzij op voordracht van den rechter-commis-
saris, hetzij op een met redenen omkleed verzoek van een of meer 
schuldeischers of van den gefailleerde. 

De ontslagen curator legt rekening en verantwoording van zijn beheer 
af aan den in zijne plaats benoemden .curator. 

§ 3. Van de commissie uit de schuldeischers. 
Art. 74. Bij het vonnis van faillietverklaring ka,n de rechtbank, zoo 

de belangrijkheid des boedels daartoe aan leiding geeft, uit de haar be-
kende schuldeischers eene voorloopige commissie van hoogstens drie leden 
benoemen, ten einde den curator van ad vies te dienen. 

Art. 75. Op de verificatievergadering worden de schuldeischers, na 
afloop der verificatie, geraadpleegd over de benoeming van eene defini-
tieve commissie uit hun midden. Zoo zij deze wenschelijk achten, wordt 
tot de benoeming dadelijk overgegaan. De commissie bestaat uit hoogstens 
drie leden. 

Een verslag van het hiel'Omtrent verhandelde wordt in het proces-
verbaal der vergadering ·opgenomen. 

Artt. 76 en 77 = artt. 76 en 77 O. R. O. 

Art. 78. De curator is verplicht het advies der commissie in te win-
nen, al vorens eene rechtsvordering in te stellen of eene aanhangige 
voort te zetten of zich tegen eene ingestelde of aanhangige rechtsvorde-
ring te verdedigen, alsmede in de gevallen van de artikelen 37, 39, 40, 
73, tweede lid , 98 en 101, en in het algemeen omtrent de wijze van 
vereffening en tegeldemaking van den boedel en het tijdstip en het be-
drag der te houden uitdeelingen. 

Art. 79 = art. 79 O. R O. 
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§ 4. Van de vergaderingen der schuldeischers. 
Art. 80 = art. 80 O. R. O. 

Art. 81. Op de vergaderingen van schuldeischers worden de besluiten 
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige schuld-
eischers. Voor elke honderd gulden of gedeelte daarvan brengt ieder 
schuldeischer één stem uit. 

Overdracht van vorderingen , na de verificatie gedaan, wordt ten aan-
zien van het stemrecht als niet geschied beschouwd. 

Art. 82. Stemgerechtigd zij!! de erkende en de voorwaardelijk toege-
laten concurrel1te schuldeischers , alsmede de toonder eener ten name' 
van »toonder" geverifiëerde schuld vordering. 

Art. 83. Ten behoeve van de schuldeischers, die zich op eene verga-
ring hebben doen vertegenwoordigen, worden alle oproepingen voor 
latere vergaderingen en alle kennisgevingen aan den gemachtigde gedaan. 

Art. 84. Behalve de . door deze voorgeschreven 
wordt er eene vergadenng van schuldelschers gehouden, zoo dikwijls de 
recht.er-commissaris dit noodig oordeelt of hem daartoe door de commissie 
uit de schuldeischers of door minstens vijf schuldeischers, vertegenwoor-
digende één vijfde- deel der 'erkende en der voorwaardelijk toegelaten 
schuld vorderingen, een met redenen omkleed verzoek wordt gedaan. 

In elk geval bepaalt de rechter- commissaris dag , uur en plaats der 
vergadering, waartoe de stemgerechtigde schuldeischers minstens tien 
dagen van te voren door den cmator worden opgeroepen, bij advertentie 
in het nieuwsblad of de nieuwsbladen vermeld in artikel 14 en bij brie-
ven, beide vermeldende het in de vergadering te behandelen onderwerp. 

§ 5. Van de beschikkingen der rechtbank. 
Art. 85 = art. 85 O. R. O. 

Art. 86, Alle beschikkingen in faillissementszaken , wa aromtre1lÎ niet 
het tegendeel is bepaald , zijn uitvoerbaar bij voorraad, zelfs op de mi-
nuut en vóór de registratie. 

V IER D E AF D E ELI N G. 

Van de voorzieningen na de faillietverklaring en van het 
beheer des curators. 

Art. 87. De rechtbank kan bij het vonnis van faillietverklaring of te 
allen tijde daarna, doch in het laatste geval niet dan op verzoek van 
den 'curator, of van een of meer der schuldeischers, bevelen, dat de 
gefailleerde in verzekerde bewaring worde gesteld, hetzij in een huis 
van bewaring, hetzij in zijne eigene woning onder het opzicht van een en 
dienaar der openbare macht. 

Het. bevel hiertoe wordt door het Openbaar Ministerie ten uitvoer ge-
legd. 

Art. 88 = art. 88 O. R. 0, 
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Art. 89. Het verzoek tot in bewaringstelling van den gefailleerde moet 
toegestaan worden, indien het gegrond is op het niet-nakomen van de 
verplichtingen hem opgelegd in de artikelen 91 , 105 en 117. 

Artt. 90 en 91 = artt. 90 en 91 O. R. O. 

Art. 92. De c.urator zorgt na de aanvaarding zijner betrekking 
door alle noodlge en gepaste mIddelen voorde bewaring des boedels. 
Hij neemt de boeken tegen ontvangbewijs onder zich. Even-
zoo handelt hij met de gelden, effecten en andere papieren van waarde, 
doch hij is bevoegd deze aan den ontvanger voor de gerechtelijke con-
signatiën in bewaring te geven. 

Art. 93. De curator gaat, zoo hij of de rechter-commissaris dit noodig 
acht, dadelijk tot vt'rzegeling van den boedel over. 

De verzegeling geschiedt door een notaris. 
Buiten de verzegeling blijven, doch worden in het proces-verbaal 

kortelijk beschreven, de goederen vermeld in de artikelen 21 nO. 1 en 
92, alsmede de voorwerpen tot het bedrijf van den gefailleerde vereischt, 
indien dit wordt voort.gezet. 

Memorie van Toelichting. . . . ... Alinea 2. De verzegeling ge-
schiedt thans door den kantonrechter (artikel 795 W. v. IC). Het voor-
stel om dezen te vervangen door den notaris berust op tweeërlei overwe-
gingen: .1°. behoort de verzegeling minder tot den eigenaardigen 
werkkring des kantonrechters; de vraag mag zelfs gedaan worden of 
zij niet is infra dignitatem ejus; 2°. zijn de kant.onrechters reeds met 
zoovele werkzaamheden belast, dat, vooral met het oog op de grootere 
steden als Amsterdam en Rotterdam, het in alle opzichten gewenscht 
is hen althans van die werkzaamheden te ontlasten, welke beter aan 
een ander toevertrouwd worden. Het is toch voorgekomen dat een 
kantonrechter den curator weigerde tot verzegeling over te gaan , 
omdat zijne overige ambtsbezigheden hem daartoe niet den tijd lieten. 

De notaris, die iil den regel de boedelbeschrijving zal opmaken en 
dus toch reeds bij de ontzegeling tegenwoordig moet zijn, is ook voor 
de verzegeling de aangewezen persoon .... . 

Art. 94. De cur'ator gaat zoo spoedig mogelijk over tot het opmaken 
van eene heschrijving des faillieten boedels. 

De boedelbeschrijving kan ondershands worden opgemaakt en de waar-
deering dool' den curator geschieden, een en ander onder goedkeuring 
van den rechter-commissaris. 

De leden der voorloopige commissie uit de schuldeischers zijn bevoegd 
hij de beschrijving tegenwoordig te zijn. 

Indien verzegeling is voorafgegaan, geschiedt de ontzegeling door den 
notaris. 

Artt. 95 en 96 = artt. 95 en 96 O. R. O. 

Art. 97. Door den curator gewaarmerkte afschriften van boedel-
beschrijving en van den staat, vermeld in het voorgaande art.lkel, wor-
den ter inzage van een ieder ter griffie neergelegd. De afschnften en de 
akte van nederlegging zijn vrij van zegel- en registratierecht. 

Art. 98 = art. 98 O. R. O. 

Art. 99. De curator opent de brieven en telegrammen aan den 
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leerde gericht. Die, welke niet op den boedel betrel\king hebben stelt 
hij terstond aan den gefailleerde ter hand. De der poste-
riJen en der telegrafie is, na van den griffier der rechtbank ontvangen 
kennisgeving , verplicht. den curator de brieven en telegrammen , voor 
den gefailleerde bestemd, af te geven. 

Art. 100. De curator is, bevoegd naar omstandigheden aan den gefail-
leerde uit de gereede penningen een door de commissie uit de schuld-
eischers of, zoo er die niet is door den rechter-commissaris vast te stellen 
som als levensonderhoud uit te I<eeren. 

Artt. 101-105 = artt. 101-105 O. R. O. 

Art. 106. Bij het faillissement eener naamloozevennootschap, onder-
linge waarborgmaatschappij , coöperatieve vereeniging of andere rechts-
persoonlijkheid bezittende vereeniging zijn de bepalingen der artikelen 
87-91 en 105 eerste lid op de bestuurders toepasselijk. 

Art. 107. De griffier is verplicht aan eIken schuldeischel' op diens ver-
zoek afschrift te geven van de stuk ken, die ingevolge eenige bepaling 
dezer wet ter griffie worden nedergelegd. 

V IJ F D E A F D E ELI N G. 

Van de verificatie der schuldvorderingen. 

Art. 108. De rechter-commissaris bepaalt binnen eene week na de 
faillietverklaring: 

1°. eenen term\in, binnen welken de schuldvorderingen ingediend 
moeten worden; 

2°, dag, uur en plaats, waarop de verificatie-vergadering zal gehouden 
worden. 

De termijn, onder 1°. vermeld, gaat één week na de faillietverklaring in. 
Tusschen het einde van den onder 1°. vermelden termijn en den dag 

der verificatie-vergadering moeten ten minste tien dagen verloopen. 

Artt. 109-113 = artt. 109-113 O. R. O. 

Art. 114. Van ieder der lijsten, in artikel 112 bedoeld, wordt een af-
schrift door den curator ter gri ffie van de rechtbank nedergelegd , om 
aldaar gedurende de zeven aan de verificatie-vergadering voorafgaande 
dagen ter inzage te liggen van een ieder. 

Bedoelde afschriften zijn, evenals de lijsten zelve en de akte van ne-
derlegging, vrij van zegel- en registratierecht. 

Art. 115. Van de krachtens artikel 114 gedane nederlegging der lijsten 
geeft de curator aan alle bekende schuldeischers schriftelijk bericht, 
waarbij hij eene nadere oproeping tot de verificatie-vergadering voegt. 

Art. 116 = art. 116 O. R. O. 

Art. 117. Bij het faillissement eener naamlooze vennootschap, onder-
linge waarborgmaatschappij , coöperatieve vereeniging of andere rechts-
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persoonlijkheid bezittende vereeniging rust op de bestuurders de ver-
plichting, in het vorige artikel den gefailleerde opgelegd. 

Art. 118= art. 118 O. R. O. 

Memorie van 'I'oelicbting geheel gelijk aan de toelichting der 
Regeering tot en met: .. .. ))bewijs daarvan worden aangemerkt". En 
verder: Daar de griffier het bestaan der volmacht in 
het procesverbaal der vergadering moet constateeren , zal voortaan 
registratie van elke volmacht noodig zijn, immers de griffier mag geen 
ongeregistreerde stukken aanhalen. Het bezwaar, dat men hiertegen 
zou kunnen doen gelden, dat aan een geregistreerde volmacht kosten 
verbonden zijn, mag niet in aanmerking genomen worden; men houde 
toch in het oog, dat juist de thans bestaande verplichting om te ver-
schijnen het verschijnen bij gevolmachtigde zeer in de hand werkt, 
terwijl volgens de bepalingen van het Ontwerp de schuldeischer, die 
zelf niet wil komen en evenmin de kosten van een volmacht betalen, 
kan weghlijven zonder eenig recht te verliezen. Ook zij er hier aan 
herin nerd, dat de {l:ri ffier een niet-geregistreerde vol mach t mag aan-
nemen, indien hem met de volmacht tevens de kosten voor de regis-
tratie ter hand gesteld worden, zoodat het vereischte van registratie 
geen beletsel oplevert, om de volmacht zelfs in het. laatste oogenblik 
te verleenen. 

Art. 119. Op de vergadering leest de rechter-commissaris de lijst der 
voorloopig erkende en die der door den curator betwiste schuldvorderin-
gen voor. Ieder der op die lijsten voorkomende schuldeischers is bevoegd 
den curator omtrent elke vordering en hare plaatsing op een der lijsten 
inlichtingen te vragen, of wel hare juistheid of den beweerden voorrang 
te betwisten, of te verklaren, dàt hij zich bij de betwisting van den 
curator aansluit. 

De curator is bevoegd op de door hem gedane voorloopige erkenning 
of betwisting terug te komen. 

Art. 120. De vorderingen, welke niet betwist worden, worden over-
gebracht op eene in het proces-verbaal op te nemen lijst van geverifi-
eerde schuldeischers. De ingezonden rekeningen en verklaringen worden 
aan het proces-verbaal der vergadering gehecht. Op het papier aan order 
en aan toonder wordt door den curator de erkenning aangeteekend. 

Artt. 121-124 = artt. 121-124 O. R. o. 
Art. 125. Vorderingen, die betwist worden, kunnen door den rechter-

commissaris voorwaardelijk worden toegelaten tot een bedrag door hem 
te bepalen. Vorderingen, waarvan alleen de voorrang betwist wordt, 
worden hangende het geschil als concurrente vorderingen behandeld. 

Art. 126. Ook de gefailleerde is bevoegd zich, onder summiere opgaaf 
zijner gronden, tegen de toelating eener vordering, hetzij voor het geheel, 
hetzij voor een gedeelte te verzetten. In dit geval geschiedt in het pro-
cesverbaal aanteekening van de betwisting en van hare gronden, zonder 
verwijzing van partijen naar de rechtbank. 

Betwisting, waarvoor geene gronden worden opgegeven, of welke niet 
de geheele vordering omvat en toch niet uitdrukkelijk aanwijst, welk 
deel wordt erkend, en welk betwist, wordt niet als bet wisting aangemerkt. 

Art. 127. Vorderingen, na afloop van den in artikel 1081°. genoemden 
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termijn bij den curator ingediend, kunnen op daartoe gedaan verzoek 
op de vergadering geverifiëerd worden, indien de curator en de aanwezige 
schuldeischers daartoe hunne toestemming verleen en. 

Vorderingen, voor het eerst op de verificatie-vergadering ingediend 
kunnen zelfs met die toestemming niet geverifiëerd worden, tenzij 
schuldeischer buiten het Rijk in Europa woont en daardoor verhinderd 
was zich eerder aan te melden. 

Artt. 128-130 = artt. 128-130 O. R. O. 

Art. 131. Eene vordering met tijdsbepaling, of waarvan het tijdstip der 
opeischbaarheid onzeker is, of welke recht geeft op periodieke uitkee-
ringen, wordt geverifiëerd voor hare waarde op het oogenblik der fail-
liet verklaring, berekend op den grondslag van den rentevoet. 

Bij de berekening wordt uitsluitend gelet op het tijdstip en de wijze 
van aflossing, het kansgenot , waar dit bestaat, en, indien de vordering 
rentedragend is, op het verschil tusschen den bedongen en den wette-
lijken rentevoet. 

Alle schuldvorderingen, vervallende binnen één jaar na het tijdstip, 
waarop' het faillissement is aangevangen, worden behandeld, alsof zij op 
dat tiJdstip reeds opeischbaar waren. Van alle later dan één jaar daàrna 
vervallende schuldvorderingen wordt bij de berekening het eerste 
na den aanvang van het faillissement niet medegerekend. 

Artt. 132 en 133 = artt. 132 en 133 O. R. O. 

Art. 134. Schuldvorderingen aan toonder kunnen ten name van »toon-
der" geverifieerrl worden. Ierlere ten name van ))toonder" geverifiëerde vor-
dering wordt als de vordering van een afzonderlijk schuldeischer beschouwd. 

Art. 135 = art. 135 O. R. O. 

Art. 136. De schuldeischer, die houder is van eene hoofrlelijke ver-
bintenis tusschen den gefailleerde en andere insgelijks gefailleerde mede-
schuldenaren, kan in elk hunner boedels opkomen voor, en betaling 
ontvangen over, het geheele bedrag, hem ten tijde der -eerste failliet-
verklaring nog verschuldigd, totdat zijne vordering ten volle zal zijn 
gekweten. 

De boedels hebben onderling geen verhaal op elkander voor hetgeen 
een hunner meer heeft betaald dan zijn aandeel, tenzij in het geheel 
meer dan honderd procent beschikbaar is, in welk geval die meerdere 
procenten naar de onderlinge rechtsverhouding verdeeld worden. 

Art. 137. Na afloop der verificatie brengt de curator verslag uit over 
den stand van den boedel, en geeft hij daaromtrent alle door de schuld-
eischers verlangde inlichtingen. Het verslag wordt na afloop der verga-
dering ter griffie nedergelegd ter inzage van een ieder. Het is, evenals 
de akte van nederlegging, vrij van zegel- en registratierecht. 

ZESDE AFDEELING. 

Van het akkoord. 
Art. 138 = art. 138 O. R. O. 

Art. 139. Indien hij een ontwerp van akkoord, uiterlijk acht dagen 
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vóór de vergaflering tot verificatie der schuldvorderingen, ter griffie van 
de rechtbank heeft nedergelegd ter inzaife van een ieflel', kan daarover 
in die vergadering na afloop der verificatie dadel\ik worden geraadpleegd 
en beslist. 

Een afschrift van .het ontwerp van akkoord moet, gelijktijdig met de 
nederlegging ter grIffie, worden toegezonden aan den curator en aan 
ieder der leden van de commissie uit de schuldeischers. 

Art. 140 = art. 140 O. R. O. 

Art. 141. De raadpleging' eil beslissing worflen tot eene volgende fiool' 
den rechter commissari:;; op ten hoogste drie weken later te bepalen 
vergfldering uitgesteld: 

1°. indien staande de vergaflering eene definitieve commissie uit de 
schulfleischers is benoemfl, niet bestaande uit dezelfde personen 
als de voorloopige, en een of meer der schuldeischers van haar 
een advies over het aangeboden akkoord verlangen; 

2°. indien het ontwerp van akkoord niet ten behoorlijken tijde ter 
griffie is neêrgelegd. 

Art. 142. Wanneer de raadpleging en stemming over het akkoord, 
ingevolge de bepaling'en van het. voorgaande artikel, worden uitgesteld 
tot eene nadere vergadering, wordt daarvan door den curator onverwijld 
aan de niet op de verificatie-vergadering verschenen, voorloopig erkende 
schuldeischers kennis gegeven, bij brieven vermeldende den summieren 
inhoud van het akkoord. 

Art. 143. Van de stemming over het akkoord zijn uitgesloten de hypo-
theek- of pandhoudende en bevoorrechte schulfleischers, daaronder be-
grepen diegenen, wier voorrang betwist wordt, tenzij zij van hun hy-
potheek, pand of voorrecht ten behoeve van den boedel afstand moch-
ten doen. 

Deze afstand maald hen tot concurrente schuldeischers, ook voor het 
geval het akkoord niet mocht worden aangenomen. 

Art. 144 = art. 144 O. R. O. 

Art. 145. Tot het aannemen van het akkoord wordt vereischt de toe-
stemming van twee derflen der erkende en fier voorwaardelijk toegelaten 
concurrente schuldeischers, welke drie vierde van hef bedrag der niet 
bevoorrechte, door geen panél of hypotheek gedekte schuldvorderingen 
"ertegen woordigen, 

Art. 146. Indien twee derden der ter vergadering tegenwoordige schuld-
eischers, meer dan de helft van het gezamenlijk bedrag fier schuldvor-
deringen, waarvoor stemrecht kan worden uitgeoefend, vertegenwoordi-
gende, in het akkoord bewilligen, zal hoogstens acht dagen later eene 
tweede stemming gehouden worden, zonder dat daartoe eene nadere 
op'roeping vereischt wordt. Bij deze stemming is niemand gebonden aan 
zijne de eerste maal uitgebrachte stem. 

Art. 147. Latere veranderingen in het getal der schuldeischers of in 
het bedrag der vorderingen, tengevolge van de uitwijzing van het recht 
van .voOl'waardelijk toegelaten schuldeischers hehben geen invloed op de 
geldigheid van de aanneming of verwel'ping van het akkoord. 

Art. 148. Het procesverbaal der vergadering vermeldf den inhoud van 
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het akkoord, de namen der aanwezige stemgerechtigde schuldeischers 
de door ieder hunner uitgebrachte stem, alsmede den uitslag oer stemming: 

Art. 149. Zoo wel de schuldeischers, die vóór gestemd hebben, als de 
schuldenaar, kunnen gedur.enoe acht dagen na 1\floop der verga?ering 
aan oe rechtbank verbetermg van het procesverbaal verzoeken, mdien 
het akkoord door den rechter-commissaris ten onrechte als verworpen 
is beschouwd. 

Art. 150. Indien het akkoord is aangenomen, bepaalt de rechter-com-
missaris vóór het sluiten der vergadering of, bij toepassing van art. '149 
de rechtbank in hare beschikking, de terechtzitting, waarop door 
rechtbank over de homologatie zal worden beslist. 

Deze terechtzitting zal minstens acht en hoogstens veertien dagen na 
de stemming over het akkoord gehouden worden. 

Art. 151 = art. 151 O. R. O. 

Art. 152. Op den bepaalden dag wordt ter openbare terechtzitting door 
den rechter- commissaris een schriftel\ik rapport uitgebracht, en kan 
ieder der schuldeischers in persoon of bij gemachtigoe de gronden uiteen-
zetten, waarop hij de homologatie wenscht of haar bestrijdt. 

Art. 153. Op denzelfden dag, of uiterlijk acht dagen daarna, geeft de 
rechtbank hare beschikking. 

Zij zal de homologatie weigeren: 
1°. indien haar blijkt, dat de baten des boedels met inbegrip van de 

zaken, waarop recht van terughouding wordt uitgeoefend, de som, 
bij het akkoord bedongen, aanmerkelijk te boven gaan ; 

2°. indien de nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaarborgd; 
;)0. indien het akkoord door bedrog, door begunstiging van een ofmeer 

schuldeischers of met behulp van andere oneerl\ike middelen is tot 
stand gekomen, onverschillig of de gefailleerde dan wel een derde 
daartoe heeft medegewerkt. 

Zij kan ook op andere gronden eri ook ambtshalve de homologatie 
weigeren. 

Art. 154 = art. 154 O. R. O. 

Art. 155. Het hooger beroep geschiedt door eene verklaring ter griffie 
van de rechtbank. 

Binnen twee dagen na het verstrijken van den termijn, in het vorige 
artikel bedoeld, is de appellant verplicht aan het hof, bij memorie. in-
houdende de gronden van appèl, bepaling te verzoeken van den dag, 
waarop het appèl behandeld zal worden. De behandeling zal plaats 
ben binnen twintig dagen na het daartoe gedane verzoek, op de WIJze 
voorgeschreven in art. 152. 

Art. 156 = art. 156 O. R. O. 

Art. 157. Wanneer de homologatie geweigerd wordt op een der gr?n-
den in artil\el 153 onder 3°. vermeld, kan de schuldeischer, aan Wlen 
bijzondere voordeelen zijn toegekend of die tot oneerlijke middelen de 
hand heflft geleend, in het faillissement geene rechten als schuldeischer 
meer uitoefenen. 

Memorie van Toelichting. Art. 157. De sluipovereenkomst is de 
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worm, die aan de instelling van het akkoord knaagt; zij dient om 
langs slinksche wegen en onder bedriei!'elijke voorgevens den schuld-
eischers eene overeenkomst op te dringen, waarvoor zij anders niet 
te vinden zouden zijn. Wel zal zij, daar Z\i in strijd is met goede 
trouwen goecte zeden, daar zij een onzedelijken inhoud heeft, nietig 
wezen en geene actie geven, dit alles neemt niet weg dat zij des-
niettegenstaande haar volle effect zal kunnen sorteeren , dat bereikt 
is zood ra het akkoord tot stand is gekomen. De slllipovereenkomst is 
bovendien des te gevaarlijker, omdat zij ten doel heeft derden te 
misleiden, het recht der schuldeischers op gel\ike pondspondsgewijze 
voldoening krachteloos te maken. De schuldeischer, die zich voor-
deelen laat beloven, neemt tegenover zijne medeschuldeischers den 
schijn aan vóór het akkoord stemmende eene opoffering te doen, 
terwijl hij in werkelijkheid ten gevolge der slllipovereenkomst niets 
of althans minder dan zijne medeschuldeischers te verliezen heeft ' ). 

Tegen zulke handelingen behoort de wetgever op te treden. Het 
slllipakkoord tast het beginsel, waarop de geheele instelling van 
't faillissement berust, de paritas creditorum, gelijke behandeling van 
gelijkgerechtigd en , in het hart aan. Het is daarum niet meer dan 
billijk, dat de schuldeischer, die zich vergrepen heeft aan het recht 
zijner mede-schuldeischers, zijne rechten op het 
onderpand verliest. Of de bijzondere voordeel en beloofd zijn door den 
gefaillellrde zelf of door een derde kan geen onderscheid maken '). 
De sluipovereenkomst is in beide gevallen evenzeer gericht op mis-
leiding der mede-schuldeischers, in beide gevallen verbindt zich de 
schuldeischel' tot de schijnvertooning van vóór een akkoord te stem-
men , waarbij hij niets te verliezen heeft, in beide gevallen heeft de 
overeenkom»t een onzedelijken inhoud. 

Om die reden zijn in artikel 153 n°. 3 de woorden: »onverschillig 
of de gefailleerde dan wel een derde daartoe heeft medegewerkt." 
opgenomen. 

Art. 158. Het gehomologeerde akkoord is verbindend voor alle geen 
voorrang hebbende schuldeischers van den gefailleerde, zonder uitzon-
dering, onverschillig of zij in het faillissement opgekomen zijn. 

Art. 159. Na verwerping of weigering van de homologatie van het 
akkoord kan de gefailleerde, behoudens de bepaling van art. 197, in 
hetzelfde faillissement geen ander akkoord meer aanbieden. 

Art. 160. Nadat de homologatie in kracht van gewijsde is gegaan, 
levert het akkoord in verband met het proces verbaal der verificatie ten 
behoeve der geverifieerde vorderingen, voorzoover zij niet door den 
gefailleerde overeenkomstig artikel 126 betwist zijn, een voor tenuit-
voerlegging vatbaren titel op tegen den gefailleerde en de tot het ak-
koord als borgen toegetreden personen. 

Art. 161 = 160 O. R. O. 

') Verg. in dezen zin bI. 159; LAGERWEY t. a. p., bI. 166; Mr. OVENS bI. 
270 vlg. en de jurisprudentie. aldaar aangehaald ; Rechtfl,qel ... Adviezen, 10de Verz., bI. 
93. Van eene andere meening IS Mr. LOD. S. BOAS 10 N. B1(}dr. enz. 1881, bI. 543 vlg. 
Art. 345 W. v. Sr. heeft thans de sluipovereenkomst strafbaar gesteld. 

') Sluipovereenkomsten , waarbij de bijzondere voordeelen door een derde worden 
beloofd, zijn geldig volgens Ktgr. nO. 1 te Amsterdam, 14 Jan. 1879 , R . B. 1879, 
B, bI. 67; rb. Amsterdam 29 Mei 1878 W. 4285; rb. Amsterdam 18 Maart 1881, 
W.4704. ' 
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Art. 162. Door de homologatie van het akkoord eindigt het faillissement. 
Nadat de homologatie in luacht van gewijsde is gegaan, is de curator 

verplicht, rekening . en verantwoording aan den gefailleerde te doen. 
Indien bij het akkoord geene andere bepalingen deswege zijn gemaakt 

geeft de curator aan den gefailleerde teg:en behoorlijke kw\iting af 
goederen, gelden, effecten, boeken en papIeren tot den boedel behoorende. 

Art. 163. Indien niet vóór de homologatie de gelden, benoodigd voor 
de voldoening der faillissementskosten en der als bevoorrecht geverifiëerde 
schuldvorderingen, in handen van den curator zijn gestort, of deswege 
door den gefailleerde zekerheid is gesteld, is de curatol' verplicht alle 
goederen en gelden tot den boedel behoorende onder zich te houden, 
totdat de betaling dezer kosten en schulden is geschied. 

Hij zal zelfs tot voldoening dier kosten en schulden uit de voorhanden 
baten van den boedel overgaan, wanneer ééne maand na het in kracht 
van gewijsde gaan van het vonnis van homologatie is verloopen, zonder 
dat vanwege den gefailleerde de betaling is gedaan. 

Art. 164. Vernietiging van het gehomologeerde akkoord kan gedurende 
één jaar nadat. het in kracht van gewijgde is gegaan, gevorderd worden 
wegens het plegen van een der handelingen in artikel 153 onder 3'. 
vermeld . 

Evenwel zal de schuldeischer niet-ontvankelijk zijn in deze vordering, 
indien bewezen wlJrdt, dat hem het bestaan van bedoelde handelingen 
reeds bekend was, vóór den afloop van den termijn, voor het aantee-
kenen van hooger beroep in artikel 154 voorgeschreven. 

Indien de vernietiging wordt uitgesproken, is art. 157 toepasselij k. 

Art. 165. Ontbinding van het gehomologeerde akkoord kan door eIken 
schuldeischer gevorderd worden, jegens wien de schuldenaar in gebreke 
blijft aan den inhoud daarvan te voldoen. Op den schuldenaar rust het 
bewijs, dat aan het akkoord is voldaan. De rechter kan, ook ambtshalve, 
den schuldenaar eenig uitstel verleenen: om alsnog aan zijne verplich-
tingen te voldoen. 

Artt. 166-172 = artt. 166-172 O. R. O. 

ZE VEN D E AF D E ELI N G. 

Van de vereffening des boedels. 
Art. 173. Indien op de verificatie-vergarlering geen akkoord aangebo-

den, of indien het aangeboden akkoord verworpen, of de homologatie 
definitief geweigerd is, verkeert de boedel van rechtswege in staat van 
insolventie, en gaat de curator tot vereffening en tegelde-
making van alle baten des .boedels over, zonder dat daartoe de toestem-
ming of medewerking van den gefailleerde noodig is. 

Niettemin zal den gefailleerde eenig huisraad, door den rechter-com-
missaris aan te wijzen, worden gelaten. 

Art. 174. De goederen worden in het openbaar of. met toestemming 
van den rechter-commissaris ondershands verkocht. Zoo er eene com-
missie uit de schuldeischers is, machtigt het éénparig advies dier com-
missie den curator tot onderhandschen verkoop op de wijze door de 
commissie te bepalen. 
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Artt. 175 en 176 = artt. 175 en 176 O. R. O. 

Art. 177. De curator kan ten behoeve der vereffening van de diensten 
des gefailleerden gebruik maken, tegen eene door de commissie uit de 
schuldeischers of, zoo deze er niet is, door den rechter-commissaris vast 
te stellen vergoeding. 

Artt. 178 en 179 =: artt. 178 en 179 O. R. O. 

Art. 180. De curator maakt de uitdeelingslijst op en onderwerpt die 
aan de goedkeuring van den rechter-commissaris. De lijst houdt in een 
staat der ontvangsten en uitgaven (daaronder begrepen het salaris van 
den curator), .de namen der sch uldeischers, het geverifiëerde bedrag van 
ieders vordering, benevens de daarop te ontvangen uitkeering. 

Voor de concurrente schuldeischers worden de door den rechter-com-
missaris te bepalen percenten uitgetrokken; voor de bevoorrechte schuld-
eischers, daaronder begrepen zij, wier voorrecht betwist wordt, en de 
pand- en hypotheekhoudende schuldeischers , voor zooverre zij niet reeds 
overeenkomstig de bepaling van artikel 56 voldaan zijn, het bedrag 
waarvoor zij batig gerangschikt kunnen worden op de opbrengst der 
goederen, waarop zij bevoorrecht of tlie aan hen verbonden waren. Zoo 
dit minder is dan het geheeIe bedrag· hunner vorderingen, worden VOO!' 
het ontbrekende, - zoo de met het voorrecht belaste of aan hen ver-
bonden goederen nog niet verkocht zijn, voor hunne geheeIe vordering-
gelijke percenten als voor de concurrente schuldeischers uitgetrokken. 

Art. 181. Voor de voorwaardelijk geverifiëerde schuldvorderingen wor-
den op de uitdeelingslij st de percenten over het volle bedrag uitgetrokken. 

Art. 182. De algemeene fai lllissementskosten worden omgeslagen over 
ieder deel van den boedel, met uitzondering van hetgeen overeenkomstig 
de bepaling van artikel 56 door den pand- of hypotheekhoudenden 
schuldeiscller zelf is verkocht. 

Art. 183. De door den rechter-commissaris goedgekeurde uitdeelings-
lijst ligt gedurende tien dagen ter griffie ter inzage van een ieder. Van 
de nederlegging geschiedt door de zorg van den curator aankondiging 
in het nieuwsblad of de nieuwsbladen bedoeld in art. 14 , terwijl daarvan 
bovendien aan ieder der geverifiëerde schuldeischers schriftelijk kennis 
wordt gegeven, met vermelding van het voor hem uitgetrokken bedrag. 

Artt. 184 en 185 = artt. 184 en 185 O. R. O. 

Art. 186. De behandeling geschiedt op de wijze bij artikel 152 en 153 
eerste lid voor de homologatie van het akkoord bepaald. 

Art. 187. Ook een niet-geverifiëerde schu ldeischer kan verzet doen, 
mits hij vooraf zijne vordering bij den curator indiene, een 
daarvan bij het exploit voege, en in dit exploit tevens verzoek doe om 
geverifiëerd te worden. 

De verificatie der vordering geschiedt alsdan op de wijze, bij artikel 
119 en volgende voorgeschreven, ter openbare terechtzitting , bestemd 
Voor de behandeling van het verzet en voordat daarmede een aanvang 
wordt gemaakt. 

Indien dit verzet alleen ten doel heeft als schuldeischer geverifiëerd 
te worden, en er niet tevens door anderen verzet is gedaan, komen de 
kosten van het verzet ten laste van den nalatigen schuldeischer. 
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Art. 188. Door verloop van den van artikel 183, of, zoo er 
verzet is gedaan, door het op het verzet gewezen vonnis, wordt de uit-
deelingslijst verbindend. 

Art. 189. De uitdeeling, uitgetrokken voor een voorwaardelijk geveri-
lieerden schuldeischer, wordt niet uitgekeerd, zoolang niet omtrent zijne 
vordering beslist zal zijn. Blijkt hef ten slotte dat hij niets te vorderen 
heeft, dan komen dè voor hem bestemde gelden ten bate van de andere 
schuldeischers. 

Uitdeelingen bestemd voor vorderingen, welkel' voorrang betwist wordt, 
worden, voor zooverre zij meer bedragen dan de percenten, over de 
concurrente vorderingen uit te keeren, gereserveerd tot na de uitspraak 
over den voorrang. 

Art. 190. Indien eenig goed, waarop een bepaald voorrecht, een hy-
potheek of pandrecht rust, verkocht wordt, nadat aan den bevoorrech-
ten, hypotheek- of pandhoudenden schuldeischer, inge\'olge de bepaling 
van artikel 180, reeds eene uitkeering is gedaan, wordt dezen bij eene 
volgende uitdeeling het bedrag, waarvoor hij . op de opbrengst van het 
goed batig gerangschikt is kunnen worden, niet anders uitgekeerd dan 
onder aftrek van de percenten, die hij reeds te voren over dit bedrag 
ontving. 

Art. 191 = art. 191 O. R. O. 

Art. 192. Na afloop van den termijn van inzage, bedoeld bij artikel 
183, of na uitspraak van het vonnis op het verzet, is de curator verplicht 
de vastgestelde uitkeering onverwijld te doen. De uitkeeringen, waarover 
niet binnen één maand daarna is beschikt, worden door hem in de kas 
der gerechtelijke consignatiën gestort. 

Art. 193. Zoodra de slotuitdeelingslijst verbindend is geworden, is het 
faillissement opgeheven. Door den griffier geschiedt daarvan aankondiging 
op de wijze bij artikel 14 bepaald. 

Eene maand daarna doet de curator rèkening en verantwoording van 
zijn beheer aan den rechter-commissaris. 

Art. 194 = art. 194 O. R. O. 

ACH T S TEA F D E ELI N G. 

Van den rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de 
vereffening. 

Art. 195 = art. 195 O. R. O. 

Art. 196. De verificatie eener vordering in het faillissement heeft 
vafl gewijsde zaak tegen den schuldenaar; het proces verbaal der venfi-
catie-vergadering levert voor de daarin als erkend vermelde vorderingen 
een executorialen titel tegen den schuldenaar op. 

Deze bepaling geldt niet voor zoo ver de vordering door den schuldenaar 
overeenkomstig artikel 126 betwist is. 

Art. 197. Ter gelegenheid van de slotuitdeeling kan de schuldenaar 
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aan zijne schuldeischers een akkoord aanbieden voor dat gedeelte hunner 
yorderingen, dat na die uitdeeling onvoldaan blijft. 

Daartoe wordt door hem binnen den termijn, bepaald bij artikel 183, 
een ontwerp-akkoord ter inzage van een ieder ter griffie van de recht-
bank nedergelegd , met storting eener voldoende som voor de kosten 
der formaliteiten, voorgeschre\'en in de volgende artikelen. 

Hel tweede lid van artikel 139 is hierop toepassel\ik. 

Art. 198. Dadelijk na afloop "an den termijn van artikel 183 of na de 
uitspraak van het vonnis, op het verzet gewezen, worden de geverifiëerde 
schuldeischers tegen een door den rechter-commissaris te bepalen dag 
door den curator bij brieven, vèrmeldende den summieren inhoud van 
het akkoord, tot eene vergadering opgeroepen. 

Art. 199. Op de vergadering wordt zoo wel door den curator, als door 
de commissie uit de schuldeischers advies uitgehracht over het voorge-
stelde akkoord en daarna terstond tot de raadpleging en stemming over-
gegaan. 

Art. 200. De artikelen 144-156 en 158-161 zijn te dezen 
Over het akkoord wordt gestemd door al de schuldeischers, die na de 
slotuitdeeling nog eene vordering hebben. 

Art. 201. De werking van artikel 195 hlijft, indien door den schulde-
naar overeenkomstig het bepaalde in artikel 197 een akkoord is aange-
boden, opgeschort tot na de verwerping of weigering der homologatie 
van dit akkoord. 

Art. 202. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 164 en 166 
kan ieder schuldeischer vernietigmg vorderen van het akkoord. 

De vernietiging heeft ten gevolge dat alle schuldeischers het recht 
herkrijgen hun bij artikel 195 toegekend. 

Art. 203. Ieder schuldeischer kan te zij nen aanzien ontbinding van het 
akkoord vorderen, in geval van niet-voldoening daaraan. 

De ontbinding heeft ten gevolge, dat zijne yordering herleeft voor het 
geheele bedrag, hem na de slotuitdeeling nog toekomende. 

Artikel 166 is hier toepasselijk. 

Art. 204. Artikel 171 is niet toepasselijk in geval van een nieuw fail-
lissement na homologatie van een akkoord als bedoeld in de voorgaande 
artikelen. 

Memorie van Toelichting. Artt. 197-204. De positie van den 
schuldenaar zal, na insolventie en vereffening van den boedel, door 
de bepalingen van artikel 195 en 195 geen benijdenswaardige zijn . 
Zij zal gelijk wezen aan die van een schuldenaar, wiens goederen 
te vergeefs zijn uitgewonnen. Terwijl hij alles verliest, blijven er nog 
schulden over. Die oude schulden zullen voor hem alliclilt een hin-
derpaal wezen, wanneer hij later weer zaken wil beginnen. Zij zullen 
hem een blok aan het been zijn, dat hem belet voorwaarts te gaan. 
Op zich zelf is hierin geen bijzondere reden voor medelijden gelegen; 
hij, die schulden maakt zonder ze te kunnen betalen, moet de on-
aangename gevolgen daarvan dragen; slechts aan zich zei ven kan hij 
ze wijten; werd hij alleen door het ongeluk vervolgd, het zou hem 
niet moeilijk zijn gevallen, in het faillissement een akkoord tot stand 
te brengen. Evenwel op economische en maatschappelijke gronden is 



ONTWERP-STAATSCOMMISSIE. Artt. 197-204. 

het wenschelijk den schuldenaar in de gelegenheid te stellen zich uit 
dez.e p.ositie te bevrijden . schept hel Ontwerp in de 
arllke1en 197 - 204. DaarbIJ IS Ullgegaan yan · de ver.onderstelling dat 
familieleden .of vrienden allicht bereid gev.onden zullen w.orden om 
na afl.o.op van het faillissement aan den schuldenaar financieelen steun 
te verleenen, indien er m.ogelijkheid bestaat hem daard.o.or v.o.or ver-
dere verv.olging van de zijde zijner .oude schuldeischers te vrijwaren. 
Het middel dat v.o.orgesteld w.ordt .om t.ot dit d.oel te geraken is een 
akko.ord, dat de schuldenaar ter gelegenheid der sl.otuideeling aan 
zijne schuldeischers zal kunnen aanbieden en dat het karakter heeft 
van een minnelijken aJ k.o.op der rechten, die de schuldeischers na afl.oop 
van het faillissement n.og kunnen d.oen gelden. De desbetreffende 
bepalingen zijn nieuw; de geheele instelling k.omt in geene der be-
staande faillieten wetten v.o.or. Ernstige .overweging heeft echter de 
.overtuiging gewekt, dat zij wenschelijk is en bev.orderlijk zal zijn aan 
eene g.oede werking der .ontworpen wel. Waar de wet al te gestreng 
is jegens den gefailleerde w.ordt het aangaan van .onderhandsche 
akk.o.orden, waarbij de schuldeischers weinig ·.of geen c.ontrole 
kunnen uit.oefenen, en die veelvuldig aanleiding geven t.ot sluipover-
eenk.omsten, in de hand gewerkt; daar.om reeds is het 
dat den schuldenaar steeds de m.ogelijkheid öpenblijve .om t.ot bevrij-
dü,g zijner schu lden te k.omen en dat men hem o.ok dan de gele-
genheid geve weer een nuttig lid der maatschappij te worden, wanneer 
het hem niet m.ocht gelukken in het faillissement een akk.o.ord te 
doen aannemen, .omdat de schuldeischers aan vereffening d.oor een 
curat.or de v.o.orkeur gaven boven een buitengerechtelijke vereffening 
d.oor een schuldenaar, aan wiens .ongeluk .of g.oede tr.ouw zij twijfel-
den, in wien zij althans niet v.oldoende vertr.ouwen stelden. B.ovendien 
heeft het hierv.o.orgestelde tweede akk.o.ord n.og dit v.o.ordeel dat het 
de schuldeischers scherper zal d.oen t.oezien .op de v.o.orwaarden die 
hun bij het akk.o.ord in het faillissement w.orden aangeb.oden ; het zal 
er t.oe leiden dat dit eerste akk.o.ord, wil het aangen.omen w.orden, 
een dragelijken inhoud m.oet hebben; dat het dus meer zijn primitief 
karakter zal terugkrijgen. Uit misplaatst medelijden zullen de schuld-
eischers niet meer gen.oegen nemen met een akk.o.ord van 1/2°/0 , zooals 
enkele malen is v.o.orgek.omen. De schuldeischers vrijer in hun 
.o.ordeel; verwerpen zij het akk.o.ord, zij weten dat zij na afl.o.op der' 
ins.olventie al hunne rechten v.o.or het te k.ort k.omende behouden 
(artikel 195), maar .o.ok dat zij n.og altij d gelegenheid heb hen genade 
v.o.or recht te laten gelden en den sch uldenaar een herstel zijner zaken 
gemakkelijk te maken. 

Wat den m.odus pr.ocedendi betreft, in de artikelen 197-200 ver-
vat, z.o.oveel m.ogelijk is de pr.ocedure gev.olgd, v.o.orgeschreven voor 
de aanbied ing en oe h.om.ol.ogatie van een akko.ord in het faillissement. 
Daarvan is alleen afgeweken v.oor z.o.overre de verschillende aard der 
beide akk.o.orden dit n.o.odzakelijk maakte. Z.o.o zullen .o.ok de artikelen 
145-156 en 158-162, in artikel 200 aangehaald, alleen mutatis mu-
tandis t.oegepast kunnen w.orden; in h.oeverre daarbij mutatie n.o.odig 
is, wijst zich van zelf Z.o.o zal bijv. het feit, in artikel 154 al. 2 
n°. 1 vermeld, no.oit een gr.ond kunnen zij n .om de h.om.ol.ogatie van 
een akk.o.ord na faillissement te weigeren, .om de eenv.oudige reden 
dat dit feit bij dit akk.o.ord zich niet zal kunnen v.o.ord.oen, immers 
het akk.o.ord is hier geen alternatief van ins.ol ventie , welke reeds 
v.o.or g.oed is afgel.o.open. 

Artt. 203 en 204. Ontbinding van dit akk.o.ord .op gr.ond van niet-
v.old.oening heeft een ander gev.olg dan .ontbinding .op denzelfden gr.ond 



ONTWERP-STAATSCOMMISSIE. Artt. 205-210. 465 

van een akkoord in het faillissement. Zij werkt hier individueel, niet 
collectief; alleen ten behoeve van den eischer· in cas van ontbinding, 
niet van alle 8chuldeischers. De reden ligt voor de hand. Bij akkoord 
in het faillissement geeft. ieder schuldeischer zijn recht priJS op fail-
lissement, op het collectIeve gerechtelijke beslag en de gerechtelijke 
liquidatie ten behoeve van allen; bij akkoord na faillissement daaren-
tegen alleen zijn individueel vorderingsrecht , zijn recht op afzonder-
lijke ex.ecutie. Bij ontbinding van het laatste akkoord kan dus nooit 
iets anders herleven dan het indi vidueele vorderingsrecht van hem, 
jegens wien het akkoord niet is nagekomen. In verband hiermede 
staat de niet-toepasselijk-verklaring van artikel 171 in artikel 204. 
Door het opvolgend faillissement wordt het akkoord na het vroegere 
faillissement niet, gelijk een akkoord in het vroegere faillissement, 
ontbonden, maar alleen die schuldeischers herkrijgen hun vorderings-
recht, jegens wie het akkoord nog niet is voldaan. 

Zoo wel bij de vordering tot vernietiging als bij die tot ontbinding 
van het akkoord nà faillissement zal de procedure tot faillietverklaring 
gevolgd worden (artikel 202 eerste lid en 203 derde lid jo. artikel 
166). Wat betreft de vordering tot vernietiging ligt dit voor de hand, 
maar ook bij de vordering tot ontbinding is eene eenvoudige en snelle 
procedure wenschelijk. Men bedenke slechts dat de schuldeischel' , die 
ontbinding eischt, daarbij staat tegenover eene insolvente tegenpartij 
en dat de vraag of het aldword al of niet is nagekomen eene hoogst 
eenvoudige is. 

Art 205. De artikelen van deze afdeeling zijn op het faillissement van 
de naamlooze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschapP\i en coöpe-
ratieve vereeniging niet toepasselijk. 

NEG END E AF D E ELI N G. 

Van het faillissement eener nalatenschap. 

Art. 206 = art. 198 O. R. O. 

Art. 207. Het verzoek wordt gericht tot de rechtbank, welke tijdens 
het overlijden des schuldenaars bevoegd was de faillietve/'klaring uit te 
spreken. 

De erfgenamen of mede-erfgenamen worden op het verzoek gehoord 
of daartoe opgeroepen bij een exploit, aan het sterfhuis te beteekellen , 
zonder dat het noodig is hen bij name aan te duiden, alsmede, voor 
zoo verre zij bekend zijn, bij brieven van den griffier. 

Art. 208 = art. 200 O. R. O. 

Art. 209. De faillietverklaring inoet verzocht worden binnen drie maan-
den na de aanvaarding der nalatenschap. 

Art. 210. De zesde en de achtste afdeeling van dezen titel zijn op het 
faillissement eener nalatenschap niet toepasselijk. 

Il. 30 
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T. I END E A F D E ELI N G. 

Bepalingen van internationaal recht. 
Memorie van Toelichting. Uit den aard der zaak kan hetfaillisse-

ment als gerechtelijk beslag slechts eene territoriale werking uitoefe-
nen, slechts rechtsgeldig bestaan binnen de grenzen van het land van 
den reehter die de faillietverklaring uitspreekt. Evenmin als een beslag 
in het buitenland gelegd kan worden uit kracht ee)1er uitspraak van 
den Nederlandschen rechter, kan het faillissementsbeslag, uitgespro-
ken bij vonnis van den Nederlandschen rechter, op die deelen van 
het vermogen des schuldenaars rURten, die zich in het buitenland 
bevinden. Hetzelfde geldt omgekeerd van het buitenlandsche vonnis 
van faillietverklaring ten aanzien van goederen en schuldvorderingen 
van den buitenlands gefailleerde in Nederland. Geen gezag heeft bui-
ten zijn grondgebied de macht het recht door dwang te handhaven; 
vandaar ook dat het executierecht een territoriaal recht is, gebonden 
aan de grenzen van ieder land; vandaar de regel dat buitenlandsche 
vonnissen niet executabel zijn (artikel 431 W. v. B. Rv.). 

Hieruit volgt echter geenszins, dat den buitenlandschen curator 
die qualiteit hier te lande ontzegd kan worden; het vonnis in het 
buitenland. gewezen, blijft altijd een feit en niet alleen dit, maar ook 
een wettig en authentiek bewijs van hetgeen er in staat, d. w. z. 
daarvan, dat er eene failliet verklaring uitgesproken, en dat iemand 
en wie tot curator is benoemd. Evenwel, de curator bezit die hem 
niet te ontzeggen qualiteit alleen voor zoo verre er faillissement is, 
hij kan alleen in plaats van den schuldenaar optreden voor zooverre 
dezen het beheer over zijn vermogen ontnomen is; faillissement nu 
bestaat er niet ten aanzien van des schuldenaars vermogen hier te 
lande, zoolang er geen vonnis is van faillietverklaring van een Neder-
landschen rechter; de schuldenaar blijft bevoegd dat vermogen te 
beheeren en er over te beschikken. Daarom mist de buitenlandsche 
curator de bevoegdheid hier in rechte op te treden tegen de schul-
denaren des gefailleerden, mist hij de bevoegdheid de zich hiel' be-
vindende goederen te realiseeren. Het faillissement wordt erkend 
uitsluitend in zijne territoriale werking. Eene andere beslissing zou 
in strijd zijn met de uitdrukkelijke bepaling van artikel 431 ie lid 
W. v. B. Rv. '). 

De wetgevingen van de meeste landen stemmen op dit punt, hetzij 
uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend overeen; alleen wordt hier en daar, 
zoo in Engeland en Oostenrijk, onderscheid gemaakt tusschen roerend 
en onroerend goed en ten aanzien van het eerste aangenomen dat 
het door 't buitenlandsche faillissement wordt omvat. Ten onrechte 
is ten onzent in den laatsten tijd meermalen in anderen dan den hier 
aangewezen zin beslist. Men vergelijke het overzicht over de juris-
prudentie betreffende internationaal recht van Mr. HINGST in Rechts-
gel. Bijbl. Afd. B , 18):\2, § XIII, faillissement, bI. 323-327. 

Uit dezen toestand worden dezelfde moeilijkheden, dezelfde con-
flicten geboren, die een gevolg zijn van de niet-uitvoerbaarheid van 
buitenlandsche vonnissen. Vandaar dat door enkelen der beste beoe-
fenaars van het internationaal recht de noodzakelijkheid is betoogd 
om met dit stelsel van territorialisme voor 't faillietenrecht geheel te 

1) Tot eene andere conclusie komt Mr. D. JOSEPHUS JITTA, Het vonnis van failliet. 
Vffrklaring in het internationaal privaatrecht, Hoófdstuk IV , de kracht van het bUl' 
tenlandsche vonnis van faillietverklaring in Nederland. 
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breken, en in plaats daal'van als desideratum is gesteld de erkenning 
van de eenheid van het faillissement., d. w. z. de erkenning dat de 
faillietverklaring dool' den bevoegden rechter uitgesproken ten gevolge 
heeft faillissement van het geheele vermogen, waar het zich ook be-
vinde '). 

Dit beginsel, het kan moeilijk ontkend worden, steunt op een 
volkomen juisten en rationeelen grondslag. Het uitgangspunt is dit: 
het vermogen van den schuldenaar is getln verzameling van evenveel 
boedeltjes als er rijken zijn binnen welker grenzen zich bestanddeelen 
van dit vermogen be vinden, maar één boedel, één geheel, één on-
derpand voor al zijne schuldeischers, geen uitgezonderd, en waar zij 
zich ook mogen ophouden. Die eenheid van den boedel vordert een-
heid van executie. De bestaande toestand, waarin die eenheid van 
executie aan een kwalijk begrepen sou vereiniteitsbeginsel is opgeofferd, 
toont dit voldingend aan; hij geeft aanleiding tot conflicten en onbil-
lijkheid. De eerbiediging van ieders rechten is niet mogelijk, de 
paritas creditorum is niet te handhaven, wanneer het faillissement 
niet ook buiten de grenzen van het land, waar het is uitgesproken, 
kan werken. De noodzakelijkheid van de . erkenning der eenheid van 
het faillissement dringt zich in de prakt\ik zelfs zoo gebiedend op, 
dat de jurisprudentie in die landen, welker wetten op dit punt geen 
speciale voorschriften inhouden, steeds meer en meer in die richting 
zich . beweegt. Hier en daar heeft de rechter, gehoor gevende aan de 
Jl'inge nde eischen van het verkeer, in zijne uitspraken die eenheid 
reeds openlijk erkend '). Waar die feiten zoo luide spreken, is het 
plicht van den wetgever te volgen. Dat alle executierecht uit zijn aard 
terri toriaal recht is, kan alleen een 'theoretisch bezwaar zijn, dat 
behoort te wijken voor eene juiste opvatting van de rechtsgemeen-
schap , waarin de beschaafde natiën tot elkander staan. Ook is het in 
elk geval de daad van utln nationalen wetgever, die gezag verleent 
aan de beslissing van den Imitenlandschen rechter. 

Op grond dezer overwegingen is in het Ontwerp de eenheid van 
het faillissement tot gl'Ondslag der bepalingen van internationaal 
aangenomen. De Nederlandsche wetgever zal zich door het sancho-
neeren van dit beginsel, wat het faillieten recht betreft, aan de spits 
stellen der moderne rechtsontwikkeling, en aan het internationale 
rechtsidee in deze materie de juiste wettelijke uitdrukking geven. 

Art. 21'1. De in het buitenland door de aldaar bevoegde macht uitge-
sproken faillietverklaring wordt in Nederland erkend. 

Zij heeft ten aanzien van rechten en rechtshandelingtln, waarop de 
Nederlandsche wet toepasselijk is, dezelfde gevolgen als eene in Neder-
land uitgesproken failli etverklaring zoude hebben. 

Memorie van Toelichting. Art. 211. Met andere woorden zegt 
het artikel, dat de schuldenaar, die buitenslands failliet verklaard is, 
ook in Nederlano. geacht wordt failliet te zijn. Het kent aan den 
volgens de wet van zijn land tot het uitspreken der faillietverklaring 
bevoegden buitenlandschen rechter de bevoegdheid toe oqk de goede-
ren, die zich in Nederland bevinden, aan het faillissementsbeslag 
te onderwerpen. 

I) Verg. vooral ASSER, Schets van het ·internationaalpri'iiootrecht, bI. 173 vlg. ; JITTA, 
t. p., bI. 69 vlg. en de daar geciteerde schrijvers. . . . , . 
. -) V gl. de aanteekeningen over de Fransche , BelgISche en Itahaansche.Junsprudentle 
1U de Fransche vertaling van ASSER'S bovenaangehaalde schets, door A. RIVIER, bI. 
236, noot 1. 



468 ONTWERp·STAATSCOMMISSIE. Al'tt. 212-215. 

Wat de rechtsgevolgen van het faillissement betreft, deze blijven, 
voor zooverre zij van materieelrechtelijken aard zijn, onder de heer-
schappij der Nederlandsche wet, voorzoover deze naar algemeene 
beginselen daarop toepasselijk is. In hoeverre bijv. in een speciaal 
geval compensatie is toegelaten; of eene bepaalde handeling al of niet 
nietig is op grond van benadeeling der schuldeischers; of eene be-
paalde huurovereenkomst ontbonden kan worden, zal beoordeeld 
worden naar de Nederlandsche wet, indien deze in het algemeen de 
rechtsbetrekking beheerscht naar aanleiding waarvan dez'e vraag in 
concreto ontstaat. 

Art. 212. De bepalingen van het voorgaande artikel gelden niet, indien 
volgens de Nederlandsche wet de Nederlandsche rechter tot het uitspre-
ken der faillietverklaring bevoegd is. 

Memorie van Toelichting. Art. 212. Zoolang de competentie des 
rechters nog 'niet internationaal is geregeld, is het voorschrift van 
dit artikel noodzakelijk. Waar de Nederlandsche wet een Nederland-
schen rechter als den competenten aanwijst, kan zij daarnaast geen 
anderen als competent erkennen, wil zij geen conflicten in het leven 
roepen. 

Art. 213. Bij de toepassing van het tweede lid van artikel 211 geldt 
als tijdstip van den aanvang van het in het buitenland uitgesproken 
faillissement, de dag. waarop de faillIetverklaring hier te lande is open-
baar gemaakt door middel eener aankondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant. • 

De faillietverklaring kan niet worden tegengeworpen aan dengene ; die 
aantoont dat zij, niettegenstaande de voorgeschreven bekendmaking, in 
zijne woonplaats niet bekend kon zijn. 

Hij, aan wien de faillietverklaring niettemin bekend was, kan zich op 
deze bepalingen niet beroepen. 

Memorie van Toelichting. Art. De faillietverklaring kan 
tegenover derden eel'st werken van den dag der af, 
Voor het hier te lande uitgesproken faillissement heeft dit beginsel 
zijne toepassing gevonden in de bepalingen omtrent de 
aankondiging van het vonnis van faillietverklaring en in het voorschrift 
van artikel 52. Tegenover eene faillietyerklaring, in het buitenland 
uitgesproken, mogen derden niet in ongunstiger positie verkeeren. 
Waar de Nederlandsche wet moet worden toegepast, bijv. de vraag 
beslist worden of de schuldenaar beschikking en beheer over zijn 
vermogen hier te lande verloren heeft, zal daarom het faillissement 
eerst geacht worden te zijn aangevangen op den dag dat daarvan 
aankondiging is geschied in de Ned. Staatscourant. Door eene bekend-
making in het buitenland gedaan, kan eenig feit niet geacht worden 
ook hier te lande publiciteit te hebben verkregen. 

Art. 214 = art. 203 O. R. O. 

Art. 215. De schuldeischel' , die zijne vordering tegen den schuldenaar 
aan een derde overdraagt, ten einde dezen in de gelegenheid te stellen 
die vordering afzonderlijk of bij voorrang te verhalen op in het buiten-
land zich bevindende goederen van den schuldenaar, is verplicht het 
aldus verhaalde aan den boedel te vergoeden . 

De overdracht wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed met dit doel 
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te geschie?, als zij is gedaan met de wetenschap, dat de schulde-
naar zijne betalmgen had gestaakt. 

Art. 216 = art. 205 O. R. O. 

TITEL II. 
Van Surséance van Betaling. 

Art. 217 = art. 206 O. R. O. 

Art. 218. Hij z?1 zich daartoe, onder overlegging van een door behoor-
lijke bescheiden gestaafden staat, als bedoeld in artikel 5 dezer wet, bij 
verzoellschrift, door hem zelf en z\jnen procureur onderteekend , wenden 
101 de arrondissements-rechtbank aangewezen in artikel 2 dezer wet. 

Art. 219. Het verzoekschrift met wordt ter 
griffie van de rechtbank neergelegd, ter inzage van een ieder. 

De griffi er doet van de indiening van het verzoek onmiddellijk aan-
kondiging in de Nederlandsche Staatscourant en in een of meer van 
de voornaamste plaatselijke dagbladen. 

Art. 220 = art. 209 O. R. O. 

Art. 221. Ten bepaalden dage worden de in persoon of bij schriftelijk 
gevolmachtigde opgekomen schu ldeischers door de rechtban.k gehoord.: 
en kan den schuldenaar voorloopige surséance verleend worden, tenzlJ 
één derde der verschenen schuldeischers, of houders van een vierde van 
het bedrag der ter vergadering vertegenwoordigde niet in artikel 237 
nos. 1-6 genoemde schuldvorderingen, zich daartegen verklaren.. . 

Voorloopicre surséance zal nimmer verleend kunnen worden, indien 
blijkt, dat de schulden de balen des boedels overtreffen, of dat de schul-
denaar te kwader trouw iR. 

Indien de rechtbank het verzoek afwijst, verklaart zij bij dezelfde 
beschikking den schuldenaar in staat van faillissement. 

Bij gelijktijdige aanvrage tot faillietverklaring en verzoek tpt 
komt alleen het laatste in behandeling. Hetzelfde kan geschleden indien 
op eene vroegere aanvrage tot faillietverklaring tijdens de indiening van 
het verzoek tot surséance nog niet is beschikt. 

Art. 222. Gedurende drie dagen na den dag der uitspraak heeft, in 
geval van afwijzinO' van het verzoek, de schuldenaar, of in geval de 
voorloopige verleend is, ieder schuldeischer, die zich tegen 
het verleenen daarvan verklaard heeft, recht van hooger beroep . 
. Het hooger beroep wordt, onder overlegging van de stukken .bedoeld 
m artikel 218, ingesteld bij eene eenvoudige verklaring ter van 
het gerechtshof, dat van de zaak kennis moet nemen. De voorzitter be-
paalt terstond dag en uur voor de behandeling. 

Indien het hooger beroep door een schuldeischer is ingesteld, 
deze uiterlijk . op den dag volgende op dien waarop hij zijne verklarml\' 

.uitgebracht, aan den procureur, die het verzoek tot surséance heeft 
mgedlend, bij deurwaarders-exploit kennis van het hooger beroep en van 
den .tijd voor de behandeling bepaald. Deze kennisgeving geldt voor op-
roepmg van den schuldenaar. . 
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De griffier van het gerechtshof doet van het hooger beroep en "an 
den tijd, voor de behandeling bepaald, aankondiging in de dagbladen 
waarin het verzoek tot surséance volgens artikel 219 is aangekondigd: 
Tevens geeft hij, in het geval dat de rechtbank de voorloopige surséance 
heeft toegestaan, van het ingestelde hooger beroep aan den griffier der 
rechtbank kennis, neemt van dezen de in artil<el 218 bedoelde stukken 
over en legt die op zijne griffie voor een ieder ter inzage. 

Bij de behandeling van het hooger beroep wordt het verzoek niet 
opnieuw in stemming maar ieder schuldeischel' is bevoegd in 
persoon of bij gemachtigde aan de bestrijding of vp.rdediging 
van de uitspraak, waartegen het beroep gericht is, deel te nemen. 

Art. 223 = art. 212 O. R. O. 

Art. 224. De uitspraak dp.r rechtbank wordt, niettegenstaande het hoo-
ger beroep, voorraad ten uitvoer gelegd. 

De artikelen 11, 12 en 15. zijn ook hier toepasselijk indien eene krach-
tens artikel 221 uitgesproken faillietverklaring wordt vernietigd. 

Op handelingen, verricht in strijd met het voorschrift van artikel 234 
eerste lid, blijft, bij vernietiging der verleende voorloopige surséance, 
de bepaling van het tweede lid vall dat artikel van toepassing. De be-
voegdheid, aldaar den bewind voerders Il-"egeven, gaat over op den curator 
in het faillissement. 

Art. 225. De beschikking, waarbij voorloopige surséance wordt toege-
staan, houdt de benoeming in van: 

1°. een of meer personen (bewindvoerders), ten einde met den schul-
denaar het beheer over diens zaken te voeren; 

2°. een of meer deskundigen, ten einde, binnen een door de recht-
bank te bepalen termijn, de door den schuldenaar overgelegde 
staten te verifiëerer., den stand des boedels te onderzoeken en een 
beredeneerd verslag van hunne bevindinll-" uit te brengen. 

De beschikking, houdende verleening van voorloopige surséance , wordt 
aangekondigd op de wijze in artikel 219 tweede lid 

Art. 226. Het verslag van de deskundigen bevat een met · redenen om-
kleed oordeel over de betrouwbaarheid der door den schuldenaar over-
gelegde staten en het gegronde van het vooruitzicht, dat. na verleend 
uitstel volledige betaling van alle schulden zal volgen. 

De deskundigen leggen hun verslag neder ter griffie van de rechtbank, 
ter inzage van een ieder. 

Dit verslag is vrij van zegel- en registratierecht. 

Artt. 227 en 228 = artt. 216 en 217 O. R. O. 

Art. 229. Indien twee derden der verschenen schuldeischers, houders 
van drie vierde van het bedrag der ter vergadering vertegenwoordigde 
niet in artikel 237 nos. 1-6 genoemde schuldvorderingen, daarin toe-
stemmen, wordt definitieve surséance verleend, een der gevallen ip 
artikel 221 tweede lid voorzien aanwezig is. Bij niet-verleening der defilll-
lieve surséance wordt de schuldenaar in staat van faillissement verklaard. 

Art. 230. Surséance van betali ng wordt verleend voor eenen tijd , niet 
langer één jaar, gerekend van den dag, waarop de voorloopige sur-
séance IS 

De beschikking, houdende verleening van definitieve surséance, wordt 
aangekondigd op de wijze voorgeschreven in artikel 219 tweede lid. 
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Art. 231. Wordt door het gerechtshof, in hooger beroep van eene 
afwijzende beschikking der rechtbank, voorloopige surséance verleend, 
dan houdt hel de zaak aan zich, ten einde, met inachtneming van de 
wijze van behandeling in de artikelen 225-230 voorgeschreven, ook over 
de verleening der definitieve surséance te beslissen. 

Art. 232. De beschil,king van de rechtbank, waarbij definitieve sur-
s éance verleend of geweigerd wordt, is vatbaar voor hooger beroep. De 
bepalingen van artikel 222 ziJn daarop toepasselijk. 

Van het arrest, door het gerechtshof in hooger beroep of krachtens 
de bepaling van het voorgullIlde art.ikel gewezen, is op gelijke wijze 
beroep in cassatie gedurende acht dagen na den dag der uitspraak. 

Hangende het hooger beroep en het beroep in cassatie blijft de voor-
loopige surséance van kracht, 

Bij vernietiging der verleende definitieve surséance is artikel 224 derde 
lid toepasselijk. 

Art. 233 = art. 222 O. R. O. 

Art. 234. Zoodra de benoemingl der bewindvoerders, overeenkomstig 
de bepaling van artikel 225 tweede lid, is aangekondigd, is de schul-
denaar onbevoegd om, zonder hunne medewerking, machtiging of bij-
stand, eenige daad van beheer of beschikking over zijn vermogen uit 
te oefenen. 

Indien de schuldenaar in strijd :met deze bepaling gehandeld heeft, 
is zoodanige handeling voor den boedel niet verbindend, tenzij voor 
zooverre deze verrijkt is, en zijn de bewindvoerders bevoegd alles te 
doen, wat vereischt wordt, om den boedel te dier zake schadeloos te 
houden. 

Art. 235. Gedurende den loop der surséance kan de schuldenaar niet 
tot betaling zijner schulden worden genoodzaakt. 

Alle aangevangen executiën of gelegde beslagen tegen of op de goe-
deren of den persoon van den schuldenaar blijven gedurende dien tijd 
geschorst. 

Art. 236. De surséance stuit den loop niet van reeds aanhangige rechts-
vorderingen, noch belet het aanleggen van nieuwe. 

Indien niettemin de rechtsgedingen blootelijk betreffen de vordering 
van betaling eener schuld door den schuldenaar erkend, en indien de 
aanlegger geen belang heeft om vonnis te verkrijgen, ten einde rechten 
tegen derden te doen gelden, kan de rechter, na van de erkenning der 
schuld akte te hebben verleend, het uitspreken van het vonnis opschorten 
tot na het einde der surséance. 

De schuldenaar kan noch eischende noch verwerende in rechte op-
treden, zonder medewerking der bewindvoerders. 

Art. 237. De surséance werkt niet ten aanzien: 
1°. van de vordering van rijks-, provinciale of gemeentelijke belastin-

gen, en van dijk- of polderlasten; 
2°. van schuldvorderingen, gedekt door hypotheek of pand, of bevoor-

recht op bepaalde goederen; 
3°. van levensonderhoud, door den schuldenaar uit kracht van de 

derde afdeeling van den vijftienden titel van het eerste boek van 
het Burgerlijk Wetboek verschuldigd; 

4°. van huren en pachten; 
5°. van loon van dienstboden, werklieden en andere bedienden; 
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6°. van schuldvorderingen wegens noodwendigheden tot g-ewoon onder-
houd van den schuldenaar en zijn huisgezin geleverd, gedurenrle 
zes maanden vóór de surséance; 

7°. van reclame en zakel\ike rechten. 
Voor zooverre b\i executie dat de vorderingen, oncler nO. 2 ver-

meld, op de verbonden zaak niet verhaald kunnen worden, werkt de 
surséance ook ten aanzien van deze. 

Art. 238 = art. 227 O. R. O. 

Art. 239. De surséance werkt niet ten voordeele van medeschuldenaren 
en borgen. 

Art. 240. Het rechterlijk .college, hetwelk de surséance verleend heeft, 
kan die, op verzoek van de bewindvoerders of van een of meer der 
schuldeischers, intrekken, indien blijkt hetzij dat de schuldenaar zich, 
gedurende den loop daarvan, aan kwade trouw schIlIclig maakt. ofz\ine 
schuldeischers tracht te benadeelen, of handelt in strijd met artikel 234 
eerste lid, hetzij dat, hangende de surséance, de staat van den boedel 
zoodanig is achteruitgegaan, dat de baten niet toereikend zijn geworden, 
om de schulden ten volle te voldoen. 

Op laatstgenoemden. grond kan de intrekking ook op verzoek van den 
schuldenaar worderr UItgesproken. 

De bewindvoerders en de schuldenaar worden, indien zij niet zelve 
het verzoek gedaan hebben, daarop gehoord of daartoe behoorlijk opge-
roepen. 

Indien op grond van de bepalingen van dit artikel de surséance wordt 
ingetrokken, kan teyens de faillietverklaring van den boedel worden 
uitgesproken. 

Gedurende de surséance kan de faillietverldaring van den boedel niet 
rauwelijks gevorderd worden. 

Art. 241 = art. 230 O. R. O. 

Art. 242. Indien de faillietverklaring van den boedel overeenkomstig 
eene der bepalingen van dezen titel of wel binnen één-maand na de 
intrekking of den afloop van de surséance van be'aling wordt uitgespro-
ken, wordt het tijdstip, waarop de term\inen, in de artikelen 43 en 45 
vermeld, aanvangen, berekend van den dag af, waarop de indiening van 
het verzoek tot verleening van surséance is bekend gemaakt. 

Art. 243. Het loon van de deskundigen, benoemd ingevolge de bepa-
ling van artikel 2252°., en van de bewindvoerders wordt bepaald door 
de rechtbank en bij voorrang uit den boedel voldaan. 

Slotbepalingen. 
Art. 244. Artikel 1820 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 198 

en 205 benevens het derde boek van het. Wetboek van Koophandel én 
de derde en zevende titel van het derde boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering afgeschaft. 

Memorie van Toelichting. Art 244. Artikel 1820 B. W. wordt over 
bodig door artikel 131 j". artikel 195 van het ontwerp. Artikel 131 toch 
bepaalt op welke wijze vorderingen, welke recht geven op periodieke 
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uitkeeringen (waartoe lijfrenten behooren) , geverifiëerd worden, ter-
wijl uit artikel 195 dat het geverifiëerd bedrag beslissend blijkt 
voor de rechtsverhouding tusschen schuldenaar en schuldeischel' ook 
na afloop van het faillissement. 

Evenzoo worden de artikelen 198 en 205 W. v. K. overbodig naast 
de artikelen 136 en 54 van het ontwerp. Het zij opgemerkt, 
dat- deze artikelen van het Wetboek van Koophandel niet zijn over-
genomen in het ontwerp van eene wet op het ))Handelspapier" den 
Koning aangeboden door de Staatscommissie ingesteld bij Z. M. Besluit 
van 22 Nov. 1879 nO. 26, en met machtiging van den Minister van 
Justitie in 1886 uitgegeven. 

De derde titel van het derde boek van hel Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering handelt over »boedelafstand", eene instelling 
die met mag gezegd worden niet meer van dezen tijd te zijn. 
Historisch is de boedelafstand een middel tot behoud van de persoon-
lijke vrijheid, zooals artikel 707 W. v. B. R v. het nog uitdrukt; in 
rle middeleeuwen speciaal ten dienste staande van hen, op wie het 
faillissement niet toepasselijk was. In het ontwerp is voor den boedel-
afstand, althans den gerechtelijken , en deze alleen behoeft wettelijke 
rflgeling, dan ook geen plaats meer, omdat het faillissement toepas-
selijk zal zij n op een ieder en, wat meer zegt, volgens artikel 33 
ontslag uit de gijzeling ten gevolge zal hebben. De gevallen van ge-
rechtelijken boedelafstand zijn trouwens zoo zeldzaam, dat daaruit 
alleen reeds blijkt, dat aan de instelling geen behoefte meer bestaat. 

Art. 245. Op faillissementen, vóór het in werking treden van deze wet 
uitgesprol<en, blijven de bestaande wettelijke bepalingen geheel van toe-
passing, uitgezonderd de artikelen 887 en 888 van het Wetboek van 
Koophandel. Indien in het hillissement t\idens bet in werldng treden 
dezer wet de rekening en verantwoording door den curator overeenkom-
stig artikel 885 van het Wetboek van Koophandel reeds is afgelegd, is 
artikel 195 dezer wet. daarop toepasselijk; in het tegenovergestelde geval 
z\in daarop bovendien van toepassing de artikelen 183 en 197-204 dezer 
wet; met dien verstande evenwel dat het in artikel 200 aangehaalde 
artikel 160 niet toepasselijk is; dat voor ))uitdeelingslijst" in artikel 183 
worrlt gelezen: ))rekening des cu ralors"; dat de slotwoorrlen van dat 
artikel: »met vermelding van het. voor hem uitgetrol<ken bedral,(''' weg-
vallen; dat voor: »het verbindend worden der slotuildeelingsl\ist" in ar-
tikel 195 wordt gelezen: »goedkeuring der rekening en verantwoording 
des curators"; voor »slotuitdeeling" in de artikelen 197 eerste lid, 200 
en 203 tweede lid : »rekening en verantwoording des curators". 

Memorie van Toelichting. Art. 245. Het is rationeel dat de faillis-
sementen, vóór het in werking treden der nieuwe wet uitgesproken, 
overeenkomstig de bepalingen der thans nog vigeerende wet worden 
afgewikkeld, en dat zoowel wat betreft de formeele zijde van het faillis-
sement, het eigenlijke faillissements-proces, als wat betreft de materiëele 

de maleriëelrechtelijke gevolgen der ,faillietverklaring. ln het 
fallhssement toch werken formeel en mafeflëel recht te zeer op el-
kander in, dan dat zij gevuegelijk naar eene verscbillende wet be-
oorrleeld zouden kunnen worden_ De rechtsbetrekking'en nu, tusschen 
de schuldeischers onderling en tusschen hen en den schuldenaar 
bestaande: moeten beoordeeld worden naar het t\idstip der failliet-
verklaring en mitsdien naar de dan geldende wet. Eene uitzondering 
komt alleen te pas voor de artikelen 887 en 888 W. v. K. Aan den 

onhoudbaren toestand, welke een gevolg is van de bepa-
hng van artikel 887 W. v. K., dient met betrekking tot alle vóór de 
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invoering der nieuwe wet uitgesproken faillissementen, welke niet 
door rehabilitatie zijn geëindigd en dus nog in een latenten staat 
voortleven, .een einde gemaakt te worden. De onderscheiding tusschen 
faillissementen, waarin tijdens de invoering der nieuwe wet reeds 
rekening en verantwoording door den curator is afgelegd en die waarin 
dit nog niet is geschied, berust op de overweging dat de eerste, al-
hoewel niet rechtens, toch feitelijk geëindigd zijn door het ontslag 
des curators, terwijl de laatste zoo wel rechtens als feitelijk nog be-
staan. Artikel 196 Ontwerp kan in geen geval op vroeger uitgespro-
ken faillissementen toepasselijk verklaard worden, omdat de gefailleerde 
volgens de bestaande wet hel recht mist de verificatie der ingediende 
vorderingen te betwisten. 

Art. 246. De surséance wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen 
van den tweeden titel van het derde boek van het Wetboek van Koop-
handel, indien het verzoekschrift, bedoeld bij artikel 902 van dat Wet-
boek, vóór het in werking treden dezer wet aan de rechtbank is inge-
diend. . 

Memorie van Toelichting. Art. 246. De veranderde procedure tot 
verkrijging van surséance maakt het feitelijk onmogelijk een onder 
de bestaande wet aanhanl!.'ig gemaakt verzoek tot surséance te be-
rechten overeenkomstig de voorschriften der nieuwe wet. 

Art. 247 = art. 233 O. R. O. 
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2. Relatieve - " " " 3. Zie bij overledene, n°. 2. 
Bewaring. 

1. - des boedels, zie bij curator, nO. 13. 
2. - van gelden, zie bij curator, nO. 19. 

Boedel. 
1. Zie bij rechtsvordering, nOS. 1 en 2. 
2. Zie bij geding, nO. 1. 
3. Zie bij vonnis, nO. 4. 
4. Zie bij uitwinning. 

Boedelafstand. 
1. Van - ...... . .......................... . ................. . 

2. Zie bij toepasselijkheid, nO. 3. 

Art. Dl. Blz. 

165 

166 

167 

170 

98 

176 

68 

85,86 

2,3 

Inv.5 

II 
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II 
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" 

" 

I 
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I 

195 vlg. 
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57 

233 

8 

43 

247 

148 
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Boedelbeschrijving. Art. Dl. Blz. 
1. Aan de - wordt een staat gehecht, vermel-

dende de goederen, die buiten het faillisse-
miJnt blijven ...... .. . . ,. ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 95 11 54 

2. Zie bij curator, nOs. 14 en 16. 
Boedelschuld. 

1. Zie bij proceskosten. 
2. Zie bij huurprijs. 
3. Zie bij loon. 

Borg. 
1. Zie bij akkoord, nO. 17. 
2. Zie bij surséance van betaling, nO. 15. 

Borgtocht. 
Zie bij schnld vorderingen, n°. 9. 

Brieven. 
Zie bij curator, n°. 17. 

Buitenland. 
Goederen in het - gelegen, zie bij internatio-
naal recht. 

Burgerlijke Rechtsvordering. 
Wetboek van -, zie bij wijzigingen, nO. 3. 

Burgerlijk Wetboek. 
Zie bij wijzigingen, nO. 1. 

Cassatie. 
1. Wie in - kunnen komen van het arrest van 

een Gerechtshof, waarbij faillietverklaring 
wordt toegestaan of geweigerd ........... ,....... 12 

2. Kritiek op de wijze, waarop het recht van 
- geregeld is ....... ... ....... .... .. .. .............. . 

3. Toelichting van het beroep in - in persoon 
of bij gemachtigde ....... .......................... . 

4. Geen - mogelijk tegen het arrest van een 
Gerechtshof omtrent aangevraagde surséance 

I 316 vlg. 

" 319 

" 317 

477 

van betaling .. ... .... .. .. .. ........ .... ......... ... ... 219,227 
5. Zie bij homologatie, nO. 4. 
6. " " vereffening, nO. 1. 

II 358 vlg., 373 vlg. 

Commissie van schuldeischers. 
1. Over de instelling der -- ... ... ... ... ........... . 
2. Eene voorloopige - kan worden benoemd bij 

het vonnis van faillietverklaring ... .. . ... .... .. 74 
3. Werkkring der voorloopige -. ... ....... . ..... . 74 
4. Vervulling eener vacature in de voorloopige - 74 
5. Op de verificatie-vergadering kan eene - be-

noemd worden.......... ... ... ... ... ..... .... ... ..... . 75 
6. Vervulling eener vacature in de definitieve - 75 
7. De -. kan steeds inzage van boeken en be-

scheiden vorderen van den curator, en deze 
moet haar alle verlangde inlichtingen ver-
strekken ...................... .............. , ... ...... 76 

8. De curator vergadert met de - tot het in-
winnen van advies................... ............... 77 

9. In welke gevallen de curator verplicht is het 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

." 

" 

20 vlg. 

24 " 24 " 25 " 
27 " 27 " 

29 

30 " 
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ad vies der - in te winnen .... ............ .. ............ .. . 
10. Aan het advies der - is de curator niet gebonden. 
11. Zie bij akkoord, nO. 7. 
12." "vergadering, nO.. 5. 

Cnrator. 
1. Geldigheid van handelingen van den -, verricht vóór 

of op den dag, waarop aankondiging wordt ge-
daan van eene vernietiging der faillietver klaring ... 

2. De - wordt benoemd bij het vonnis van faillietver-
klaring ................... .... .......... .. .... ..... .. .. .... .. .. .. 

3. Waarvan de - aankondiging doet .............. .. .. .. 
4. De - oefent de rechten uit, die schuldeischers kun-

uen doen gelden op traktement, soldij of pensioen 
van den !\'efailleerde .. ... ...................... .. ....... ..... . 

5. Verhouding tusschen den -, den schuldenaar en de 
schuldeischers ... .. ... . .. ................ .. .. ................. .. . 

6. De - is belast met het beheel' en de vereffening des 
boedels ..... .... .................... . ...... ..... .................. . 

7. In welke gevallen de - machtiging van den Rech-
ter-Commissaris noodig heeft .... ................. . ....... .. 

8. Door wie kan worden opgekomen tegen handelingen 
van den - ................ ... ................................. .. 

9. Vereischte voor de geldigheid hunner handelingen, 
indien meer dan één - is benoemd .................. .. 

10. Bevoegdheid van den -, aan wien bij het vonnis 
van faillietverklaring een bepaalde werkkring is aan-

Art. 
78 
79 

13 

14 
14,15 

22 

68 

68 

69 

70 

gewezen . ........................................................ . 70 
11. Het salaris van den - wordt door de Rechtbank 

vastgesteld. ... .. . .. . .. . ...... .. . .. . ..... . ... .. . ... ... .. . ... ... .. . 71 
12. Ontslag van den. - .......................................... 73 
13. De - zorgt voor de bewaring des boedels ............ 92 
14. De - maakt eene beschrijving des boedels op.. .... 94 
15. De -- maakt, na de besclirij ving des boedels, een staat 

van de baten en schulden enz. van den boedel...... 96 
16. De - legt afschriften van de boedelbeschrijving en 

van den staat des boedels neder ter griffie............ 97 
17. De - opent brieven en telegrammen, aan den ge· 

failleerde' gericht, die door de posterijen aan hem 
moeten worden afgegeven............ ... .. .. ..... ..... ...... . 99 

18. In welke gevallen de - goederen kan vervreemden 101 
19. De - bewaart alle gelden enz., en belegt de gereede 

gelden ................. .. ........ .. ............................... 102 
20. Beschikking door den - over gelden enz............. 103 
21. De - kan dadingen treffen en schikkingen aangaan 104 
22. De - geeft kennis van den termijn tot indiening der 

schuldvorderingen, en van tijd en plaats der verifi· 
catievergadering.... .. ............... ....... .......... .... ...... 109 

2'l. De - onderzoekt de ingediende schuld vorderingen... 111 
24. De - plaatst de goedgekeurde en de betwiste vol'· 

deringen op afzonderlijke lijsten..... .. ....... .... ...... ... 112 
25. De - omschrijft in die lijsten elke vordering......... 113 

Dl. 
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26. De - deponeert ter griffie afschrift van die lijsten 
27. De - van die nederlegging kennis ............. .. 
28. De - IJrengt na de verificatie verslag uit over den 

staud des boedels ... .. .......................... .. .......... .. 
29. Zie bij akkoord, nOS. 7 , 9, 18. 
30. " bedrijf, uO. 1. 
31. " commissie vau schuldeischers, UOS. 7 -10. 
32. " geding, nOS. 1---4. 
33. " homologatie, nO. 7. 
34. " levensonderhoud, n°. 1. 
35. " pand, nO. 1. 
36. pauliana, nO. 2. 
37. n rechtsvordering, nOS. 1, 3, 4. 
38. " uitwinning. 
39. n vereffening, nOS. 2, 4. 
40. verzekerde bewaring, nO. 2. 
41. " vergadering, nO. 2. 

Dading. 
Zie bij curator, nO. 21. 

Deskundigen. 
1. Zie bij Rechter-Commissaris, nO. 4. 
2. surseance van betaling, nOS. 9, 18. 

Dienst. 
De persouen, in - bij den gefailleerde, kunnen de 
betrekking opzeggen, en hun kan de betrekking opge-
zegd worden .......... .. ................... ........ . ............. .. 

Doorllalil'lg. 
Wanneer de - der hypothekaire inschrijviugen bevo-
len wordt ...... .. .... ........... . .. .. .... . ........... . .............. . 

Echtgenooten. 
Zie bij gemeenschap, nos. 1, 3. 

Eed. 
1. De - ter bevestiging eener betwiste schuld vordering 

wordt door den schuldeischel' afgelegd in persoon of 
bli gemachtigde ......... . ..................................... .. 

2. Beslissende -, zie bij geding, nO. 4. 
3. Aanvnllingseed, " . " ,,4. 

Effecten. 
Zie hij curator, nOS. 19 en 20. 

Einde. 

Art. 
114 
115 

137 

40 

188 

120 

- van het faillissement .......... . .. . ........................... 193 
Erfenissen. 

De curator aanvaardt - slechts onder voorrecht van 
boedelbeschrijving ......... . ............... ............ ............ 41 

Erkenning. 
1. - van niet betwiste vorderingen ........... ............. 121 
2. De - eener vordering heeft kracht van gewijsde zaak 

tegen den schuldenaar, behalve wanneer deze de vor-
dering heeft betwist.................. .. ............. .......... 196,197 

EXèCntie. 
1. Wanneer de schuldeischers hunne rechten van - her-

Dl. 
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krijgen op de goederen des schuldenaars .. ....... .. . 
2. Wanneer de schuldeischers hunne rechten van -

Art. 
195 

herkrijgen bij een nog onder de oude wetgeving 
uitgesproken faillissement of kennelijk onvermogen lnv. 7 -10 

Faillietverklaring. 
1. Op verzoek, of op aangifte van wie de - geschiedt 1 
2. Door welke Rechtbank de - geschiedt. .. ... ... ... .. . 2, 3 
3. Wanneer de - wordt uitgesproken. ... .... .... . ...... 6 
4. Zie bij inhoud. 
5. " surseance van betaling, nOS. 6, 17. 
6. " toepasselijkheid, nO. 1. 

Faillissement. 
1. Het - omvat het geheele vermogen ... .............. . 
2. Het - is een beslag op het vermogen. en betreft 

diensvolgens alleen de goederen des schuldenaars , 
niet ook diens persoon ... .. .. ....... .. .. ...... .... ... . . .. . 

3. Wat buiten het - blijft ... ..... . .. .. ... ... ..... .. . .. . .. . 
4. Op welken dag het - ingaat ...... ... ... ... ...... .... . . 
5. Einde van een onder de oude wetgeving uitgespro-

20 

21 
23 

ken- ..... .. ..... ..... .... ......... ..... ..... .. .. . .... ... .... . lnv. 7,8 
6. Wanneer het - een einde neemt ...... .. ....... ... .. . 
7. " " "" ." ingeval van ak-

koord, zie bij homologatie. nO. 6. 
8. Zie bij executie, nO. 2. 
9. " gemeenschap, nOS. 1-3. 

10. " heropening, nOS. 1, 2. 
11. " titel. 

Gedaagde. 
Zie bij rechtsvordering, nO. 3. 

Geding. 
1. Indien de curator een aanhangig - niet over-

neemt, en er geen ontslag van de instantie wordt 
gevraagd, kan het - worden voortgezet buiten 
bezwaar van den boedel.. ......... . ... . ........... . ... .. . 

2. Een aanhangig - kan door den curator worden 
overgenomen, en de gefailleerde daarbij buiten 
het - worden gesteld ....................... . .. ......... . 

3. De curator, door den eischer in een reeds aanhan-
gig - geroepen, neemt dit door zijne verschijning 
over, waardoor de gefailleerde buiten het .:... wordt 
gesteld ..... . .. .. .. .. . .. . ................................... . .. . 

4. In een -, door of tegen den curator ingesteld of 
voortgezet. kunnen den gefailleerde worden opge-
legd de beslissende eed en de aanvullingseed , even-
als ook in een renvooi-proces, tegen een schuld-
scher gevoerd ......... .. .. . ....... .......................... . 

5. Zie bij nietigheid, nO. 1. 
6. n rechtsvordering, nOS. 3-5. 

Gefailleerde. 
1. Wanneer behoort gesproken te worden van - , en 

wanneer van schuldenaar ........ ... ....... .............. . 
2. De - mag zonder toestemming zijne woonplaats 

193 

27 

27 

28 

32 
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niet verlaten ...... ........... .... ............................... .. 
.Art. Dl. 
91 Il 

3. De - moet verschijnen voor den Rechter-Commissaris, 
den curator of de commissie uit de schl1ldeischers, en 
alle inlichtingen verschaffen ............. ... .. .. ....... , .. .. .. 

4. De - kan zich tegen de toelating eener vordering ver-
zetten ..... ................... . .. ... , ...... .. ....... .... .. .... ... .... . 

5. Zie bij curator, nOB. 4, 5, 17. 
6. " geding,,, 2-4. 
7. " verificatie-vergadering, nO. 2. 
8. " vereffening, nO. 5. 
9. " verzekerde bewaring. 

Gehuwde vrouw. 
Zie bij vrouw. 

Geld. 
Zie bij curator, nOS. 19, 20. 

Gelijke. 
_. faillissementsberechting voor groote en kleine boedels, 

Gelijkstelling. 
- van kooplieden en niet-kooplieden, zie bij opheffing, nO. 1. 

Gemachtigde. 
1. Zie bij hooger beroep, nO. 3. 
2. " cassatie, nO. 3. 
3. " schuldenaar, nO. 1. 

Gemeenschap. 
1. Het faillissement van den in eenige - van goederen 

gehuwden echtgenoot wordt als faillissement dier -
behandeld ....................... . .. ... ... .......... .. . .............. . 

2. Wat in, en wat buiten het faillissement der - valt .. . 
3. Bij faillissement van een in - van goederen gehuwden 

echtgenoot rust de verplichting om inlichtingen te ver-
schaffen op ieder der echtgenooten .... __ ................... .. 

4. Zie bij schuldvergelijking, n°. 4. 
Getnigen. 

1. -, door den Rechter-Commissaris te hooren, worden 
namens dezen gedagvaard ... . .......... ...... . ... ....... .. ..... . 

2. Dwangmiddelen tegen niet verschenen of onwillige -
3. Wie zich als - kunnen verschoonen ............ .... .... . 

Gevolgen. 
- der faillietverklaring .... ... ...... ............ 2e .Afdeeling, 

Goederen. 

105 

126 

63 
63 

105 

66 
66 
66 

" 

" 

I 

" 
" 

II 

" 
" 
" 
I 

Verkoop der - bij vereffening des boedels ...... ..... .... .. .. 174 1I 
Griffiekosten. 

Vrijstelling van - bij kostelooze behandeling van het 
faillissement......... ............................................. ...... 17 I 

Griffier. 
1. De - roept den schuldenaar op, om op de aanvrage 

tot faillietverklaring geho.ord te worden... ......... ......... 6 " 2. De - van het Gerechtshof geeft dadelijk kennis van 
een aangebracht hooger beroep .... ........ ......... ......... 9, 11 " 3. De - van den Hoogen Raad geeft dadelijk kennis van 
een aangebracht cassatieberoep............ .. ......... .... .. .. 12 " 
Il. 
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Art. Dl. Blz. 
4. De - geeft van de faillietverklaring kennis aan 

de administratie der posterijen en der telegrafie 14 
5. De - van het rechtscollege , dat een vonnis v!ln 

faillietverklaring heeft vernietigd, geeft daarvan 
kennis aan den curator en aan de administratie 
der posterijen en der telegrafie ..... . .. . ... ... ..... . 

6. De - moet een openbaar register houden ..... .. . 
7. De - moet op aanvrage aan iederen schuldei-

scher afschrift van stukken geven ......... ..... . .. . 
8. De - geeft kenuis aan een afwezigen schuldei-

seher van een hem opgedragen eed ... .. . .. .. .... . .. . 
9. De - geeft aan een afwezigen schuldeischer ken-

nis van de betwisting van diens vordering .. .. . . 
10. De - legt ter griffie ter inzage het na afloop der 

verificatie door den curator uitgebracht verslag. 
11. De - onderteekent het procesverbaal der verifi-

catievergadering .. . ... .. .. . . .. . ... " . .... .. .... ... ....... . 
12. De - geeft bewijs van ontvangst voor het be-

zwaarschrift., waarbij verzet wordt gedaan tegen 
de uitdeelingslijst. .......... ... .... ... . ... ... .. .... . ... . 

13. De - doet mededeeling van den dag, waarop het 
verzet tegeu de uitdeelingslijst zal behanueld 

15 
19 

107 

120 

124 

137 

148 

184 

worden .. .... ... .... .............. ... .. . .. ..... .... .. ..... ... 185 
14. De - geeft bewijs van ontvangst voor het be-

zwaarschrift, waar bij verzet wordt gedaan tegen 
een verzoek om rehabilitatie .. ... .... .. .... .. .... . .... 209 

15. De - doet aankondiging van een ingediend ver· 
zoek om surséance van betaling... .. . ... ....... .. ... 215 

16. De - roept de schuldeischers op om gehoord te 
wordeu op een verzoek om surséance .. . .. . ...... 216, 223 

17. De - roept de schuldeischers en bewindvoerders 
op om gehoord te worden op eene aangevraagde 
intrekking der surséance.. . .. ... .. .. .. . ...... .... .. ... 237 

18. De verschotten van den - bij surséance worden 
bij voorrang voldaan.. ... .. . ... . .. .. .. ... ... .. .. . . .... .. 239 

Groote boe(lels. 
Zie bij gelijke. 

Gijzeling. 
De schuldenaar, die zich in - bevindt, wordt 
daaruit ontslagen, zoodra het vonnis van failliet-
verklaring in kracht van gewijsde is gegaan.. . . .. 33 

Heropening. 
1. De - van het faillissement of den staat van 

kennelijk onvermogen bevolen tegelijk met de 
ontbinding van een akkoord. ...... . .. . ... ..... .. . . ... Inv. 11 

2. Welke bepalingen toepasselijk zijn bij - van het 
faillissement na ontbinding van het akkoord... .. 168 

3. Zie bij akkoord, nO. 21: 
4. " schuldeischers, n°. 4. 

Herziening. 
Wenschelijkheid van - der oude wetgeving .. .. .. . 

1 323 vlg. 
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Homologatie. 
1. Behandeling der - van het akkoord .. . .. .. .. ... .. . ... .. . 
2. Wanneer de - moet worden geweigerd .. .. . .. . ... . ..... . 
3. Hooger beroep van de beschikking omtrent - .. . . . . 
4. Cassatie del' beschikking in hooger beroep omtrent-
5. Het vonnis van - levert een execntorialen titel op. 
6. Bij het in kracht van gewijsde gaan der - eindigt 

het faillissement ..... . ...... .. . ...... .. ... . ... . . ... ..... . ...... . 
7. Nadat de - in kracht van gewijsde is gegaan, doet 

de CUl'ator rekening en verantwoording .. .. . .. . ....... .. . 
Hoot'llelijke schnldenaren. 

Bij faillissement van 2 of meer - kan de schuldeischer 
in ieder faillissement opkomen . . . .... . . 0· · ··· . .. · . . . .. .. . ... . . . 

Hooger beroep. 
1. Kritiek op de wijze , waarop het rechtsmiddel van -

geregeld is .. ... .. . . ... .... . .. , . ... . , .. , . .. .... ... .. .. ..... .... . .. . . 
2. Recht van - heeft de faillietverklaarde schuldenaar, 

die gehoord is ..... . .. .. . . ... .. ............ . ..... . .. . .... . .. . ... . 
3. Toelichting van het - in persoon of bij gemachtigde 
4. Recht van - bij afwijzing der aangifte of aanvraag 

tot faillietverklaring ......... ... .. ..... . .... .. .... .. . .. ..... . . 
5. Wie nog meer recht van - hebhen .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . 
6. Van welke beschikkingen van deu Rechter-Commis-

saris wèl, eu van welke niet iu - kan worden ge-
komen . .. . . . .. . ..... . .... ... .. . .. . . . . .... . . .. . .. . . ...... . .. .. . .. .. . 

7. Van de beslissing omtrent rehabilitatie wordt geen 
- toegelaten ...... .. .. ... .. .... ... . . . .. .. . . .. .. . .. .... . ... .... . . 

8. - vau eene beschikking omtrent een verzoek om 
surséance van hetaling .. . ... ........... . ...... ........... . .. . 

9. Zie bij akkoord, nO. I-
lO. beschikking, nO. 2. 
11. homologatie, nO. 3. 

Bij vereffening des boedels kan den gefailleerde eeuig -

Art. 
152 
153 
154 
156 
159 

161 

162 

136 

8 

9 
11 

67 

211 

218,219 

gelaten worden.. . .. . ... . . .... .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . 173 
Huur. 

De curator en de verhuurder kunnen de - tusschentijds 
doen eindigen.. .. .......... . . .. . .. .. .. ...... .. . ..... .. . . ......... .. . 39 

Huurprijs. 
De - is van den dag der faillietverklaring boedel schuld 39 

Huwelijksche voorwaarden. 
1. De schuldeischers kunnen geen genot hehben van de 

voordeelen, door de vronw aan den man bij - toe-
gezegd ... ............ .......... ..... .. . .............. ............. 62 

2. Zie bij vrouw, nO. 3. 
Hypotheek. 

Van eene vóór de faillietverklaring verleende - kan 
de inschrijving na de faillietverklaring niet geldig meer 
geschieden. ................ .. ...... . ..... ... .. .. ........ .......... ... 35 

Hypothekaire inschrijvingen. 
Zie bij doorhaling. 

483 
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Hypothekaire schuldeischer. 
1. De - met onherroepelijke volmacht kan zijn recht 

uitoefenen, als ware er geen faillissement ... ... ... ..... . 
2. Termij n, waarbinnen de - met onherroepelijke vol-

macht zijn recht moet uitoefenen .. ................ .. . .. . 
3. Verplichting van den -, die van zijn recht gebruik 

heeft gemaakt .... .... ..... ..... ...... ... ... ..... . .. . ... ... .. ... . 
4. Verificatie der vordering van een - .. .. ........ .... . . 
5. De - is uitgesloten van de stemming over het akkoord 

Hypothekaire schuld vorderingen 
Zie bij schuldvorderingen, nO. 6. 

Indeeling. 
- der wet naar den gaug der faillissementsafwikkeling 

Inhoud. 
- van het vonnis van faillietverklaring en van het 
uittreksel, door deu curator te pu bliceeren .. . ....... .. .. . 

Inschrijving. 
1. Zie bij hypotheek. 
2. " schip, n°. 2. 

Insolventie. 

.Art. 

57 

58 

59 
11>2 
143 

14 

De boedel verkeert van rechtswege in staat van 173 
Interesten. 

---', na de faillietverklaring loopende , kunnen niet wor-
den geverifieerd, dan gedekt door pand of hypotheek ... 128 

Interna.tionaal recht. 
Bepalingen van - ...... .. ... ..... ...... , .. ... 10e Afdeeling 

In werking- treding. 
1. Tijdstip van - der faillissementswet.... . .... .. . ... ... 1 1::'01 
2. " " " "invoeringswet .. .. ........ ....... .. ... Inv. 15 

Invoeringswet. 
1. Zie bij afschaffing. 
2. "titel. 
3. "wijzigingen. 

Kantonrechters. 
1. Zie bij opdracht. 
2. " verzegeling, nOB. 1,3. 

Kennelijk onvermogen. 
1. Einde van het -, uitgesproken onder de oude wet-

geving ...... .. ...... . .... .. .. . .... ........ .. . ... .. .... ... ....... . . Inv 9 
2. Einde van het -, waarin vóór den dag van het in 

werking treden der nien we wet de curator reeds is 
ontslagen .... .. ... ...... .. .. ... .. .......... ..... .. .. ... .... . ... .. . " 10 

3. Zie bij executie, nO. 2. 
4. " heropening, nU. 1. 
5. " opheffing, nO. 1. 
6. " toepasselijkheid, nO. 2. 

Kleine boedels. 
Zie bij gelijke. 

Kleinoodiën. 
Zie bij curator, nOS. 19, 20. 

KOOIJhandel . 
Wetboek van -, zie bij wijzigingen, nU. 2. 
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Kooplieden. 
Zie bij opheffing, nO. 1. 

Kostelooze behandeling. 
De - van het faillissement kan bevolen worden .......... .. 

Kosten. 
1. De -- van het faillissement worden omgeslagen over 

den boedel ................... ..... . .............. . .. . ............. .. 
2. _ . vau het faillissement, zie bij akkoord, nO. 18 

Levensonderhoud. 
1. Eene som tot - kan door den curator worden uitge-

keerd ...... ........ , ......... -- ...... -- .... . .................... , ..... . 
2. De uitkeering eener som tot - wordt gestaakt bij ver-

effening des boedels .............................................. . 
Loon. 

Het - der personen, in dienst bij den gefailleerde, is van 
den dag der faillietverklaring boedelschuld .. . ................ . 

Lijfsdwang. 
Na de faillietverklaring kan geen vonnis bij - worden 
ten uitvoer gelegd ........................... .. ...... . ............. .. 

Lijst van schuldeischers. 
1. Zie bij curator, nOS. 24-27. 
2. Eene -, voorzoover erkend, wordt opgenomen in het 

procesver baal der verificatie-vergadering .................. .. 

Niet de burgerlüke - als zoodanig, maar alleen de leden 
daarvan knnnen failliet gaan ................. ................... .. 

Zie bij Rechter·Commissaris, nOS. 6, 7. 
recht. 

Zie bij indeeling. 

Zie bij surséance van betaling, nO. 15. 
Nalatenschap. 

1. Faillissement eener 
2. Zie bij verwerping. 

Nietigheid. 

ge Afdeeling. 

Art. 

16 

182 

100 

176 

40 

33 

121 

1. - van handelingen, door den schuldenaar vóór zijne 
faillietverklaring in een aanhangig geding verricht...... 31 

2. - van door den schuldenaar vóór de faillietverklaring 
onverplicht verrichte handelingen........................... 42 

3. - van gedane schenkingen .................................... 44-4G 
4. Bij - moet teruggegeven worden heigeen uit des schul-

denaars vermogen is gegaan...... .. .......... ...... ............ 51 
5. Aanvang der termijnen, voor - bepaald, bij faillisse· 

ment na aangevraagd surséance.............................. 238 
Niet·kooplieden. 

Zie bij opheffing, nO. 1. 
Onherroepelijke volmacht. 

Zie bij hypothekaire schuldeischers, nO. 1-3. 
Onroeren(l goed. 

houdende verkoop van -, vóór de faillietverkla-
rmg opgemaakt, kunnen na die faillietverklaring niet meer 
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geldig worden overgeschreven ...... . .......... .... . ........... . 
Art. Dl. 
35 I 

Ontbinding. 
Zie bij akkoord, nOS. 19 -22. 

Ontslag. 
Zie bij curator, nO. 12. 

Opdracht. 
- der faillissementsbemoeiingen aan de Rechtbanken, 
en niet aan de kantonrechters ................................ . 

Openbaar Ministerie. 
1. - kan de faillietverklaring vorderen ................ .. .. 
2. - wordt gehoord op de aangifte of het verzoek tot 

faillietverklaring .. ...... ............... ....... .. ......... . ..... . 
3. - neemt conclusie bij verzoek om rehabilitatie ...... .. 
4. Zie bij verzekerde bewaring. nOS. 3, 7. 

Opheffing. 
1. - der onderscheiding tusschen den staat van kenne· 

lijk onvermogen en dien van faillissement.. .......... 
2. Wanneer de -- van het faillissement kan worden 

bevolen .... . .............. . .. . ......... .. ... . .. ................ .. . 
3. Hoe de beschikking, bevelende - van het faillisse-

ment, wordt openbaar gemaakt .................. .... .... .. 
4. De schuldenaar en de schuldeischers kunnen opkomen 

tegen de - van het faillissement .............. _ ........ .. 
Oproeping. 

1. - van den schuldenaar om gehoord te worden op 
de aanvraag tot faillietverklaring ................ .. .... .. 

2. Zie bij vergadering, nO. 4. 
Orderpapier. 

1. Geene terugvordering eener gedane betaling kan ge-
schieden van hem, die als houder van een - of 
toonderpapier, tot aanneming dier betaling verplicht 

1 

4 
210 

16 

18 

18 

6 

was.. .. .................. ... ............ . .. . ................. . .. . ... 48 
2. Zie bij schuldvergelijking. nO. 3. 

Overledene. 
1. Faillissement des boedels van een .............. .. .. 198 
2. Welke Rechtbank bevoegd is den boedel van een - fail-

liet te verklaren .. .............................................. 199 
3. Gevolg der faillietverklaring des van een - 200 
4. Tot hoelang de faillietverklaring' des boedels van een 

- kan worden aangevraagd................................. 201 
Overschrijving. 

1. Zie bij onroerend goed. 
2. " schip. nO. 1. 

Pand. 
1. Een in - gegeven voorwerp kan door den curator 

worden gelost .. . ................................... _ .. .. ... _.... 58 
2. Door - gedekte schuldvorderingen, zie bij schuld-

vorderingen, nO. 6. 
Pand- en verbandbrieven. 

Zie bij schip, nO. 2. 
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PandhoUller. Art. 
1. De - oefent zijn recht uit als ware er geen faillissement 57 

Dl. 
1 

2. Termijn, waarbinnen de - verplicht is zijn recht nit te 
oefenen .. ......... . . . , .. . ... .. . ... ... ... ... . .. .. .... ... ... .. .... .... . . ... 58 " 3. Verplichting van den -, die van zijn recht gebruik heeft 
gemaakt ........ . . ...... ... . . . ... ... ... .......... . . ... ..... . . . . ... . . ... 59 " 4. De - is uitgesloten vau de stemming over een akkoord 143 II 

fanliana. 
1. Actio - ...... ... .......... . .. ... . . .. . ........ .. .. .. .. .... . ... .. . ... 42 -51 I 
2. De actio - wordt ingesteld door den curator.. . . .. ... .... . . 49 " 3. Rechtsvorderingen, op de actio - gegrond, vervallen door 

de homologatie van een akkoord... .... . . ... ... ... .. .... ......... 50 
Pensioen. 

Zie bij curator, nO. 4. 
Posterijen. 

1. Administratie der - en der telegrafie, zie bij curator, nO. 17. 
2." "" griffier, nO. 4. 

Processp·n. 
- gedurende het faillissement .... ..... .. .. . ........ . .. .. .... .. .. . " 

Proceskosten. 
Wanneer de - geen boedelschuld zijn............... . ..... .. .... . 28 " 

ProcesverhaaJ. 
1. I nhoud van het - der verificatievergadering... ... .. . .. . .. . 75 11 
2. "" "der vergadering, waarin het akkoord 

behandeld is .•..... ...... ........ .. . ... .. . . . .... ..... ....... .... ... .. 148 " 
3. Verbetering van het - der vergadering, waarin het ak-

koord behandeld is ... .. .... ... ....... .. ... .. ... .... ' . ' .. . .. .. ...... .. 149 ,. 
4. Ten aanzien waarvan het - der verificatievergadering een 

executorialen titel tegen den schnldenaar oplevert ........ . 196 " PeoclleeRr. 
Iu welke gevallen bijstaud van een - noodig is . ............. . 5 I 

214 II 
Protest. 

- den gefailleerde betreffende, wordt gedaan aan den cnrator 99 
Rechtbank. 

1. Zie bij beschikking, nO . . 2. 
2. " opdracht. 

Rechter·Commissaris. 
1. De - wordt benoemd bij het vonnis van faillietverklaring 
2. De taak van den - in het faillissement.. ...... .. ...... .... . . 

14 
64 

3. In welke gevallen de - door de Rechtbank moet worden 
gehoord .. ............... . . .. ................ . . .. ..... . .... .. ....... .. . 65 

4. De - kan getuigen hooren of een onderzoek van deskun-
digen bevelen ........... . ......... . .............. ... . . . .. .... . ...... . . 66 

5. Van welke beschikkingen van den - hooger beroep is. 
6. Machtiging van den curator door den - . . , .. .... ... ....•. 
7. Gevolgen van het ontbreken der machtiging van den-
8. De - draagt ter vervulling eener vacature in de voorloo-

piga commissie van schuldeischers een dubbeltal voor .... . . 

67 
68 
72 

74 
9. De - benoemt de definitieve van schnldeischers 7fl 

10. Zie bij akkoord, nO. 1:4. 
11. gefailleerde, nOS. 2, 3. 
12. levensonderhoud, nO. 1. 
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13. Zie bij schuldvorderingen, nO. 2. 
14. " vereffening, nO. 6. 
15. " nOS. 1, 5. 
16. " verwerping. 
17. " verzekerde bewaring, nOS. 2, 5, 7. 

Rechtsvordering. 
1. De -, rechten of verplicMingen van den faillieten 

boedel ten onderwerp hebbende, wordt zoowel door 
als tegen den curator ingesteld ....... .................... . 

2. De -, voldoening eener verbintenis uit den boedel 
ten doel hebbende,kan gedurende het faillissement 
slechts worden ingesteld door aanmelding ter verificatie 

3. Indien de - tijdens de faillietverklaring aanhangig 
en door den schuldenaar ingesteld is, kan de gedaagde 
den curator oproepen tot overneming van het geding 

4. Indien de - tijdens de faillietverklaring aanhangig 
en tegen den schuldenaar ingesteld is, kan de eischer 
den curator in het geding roepen .. . .................... . 

5. Indien eene -, tijdens de faillietverklaring aanhan-
gig, voldoening eener verbintenis uit den boedel ten 
doel heeft, wordt het geding slechts voortgezet bij 
betwisting van de verificatie der vordering ... ........ . 

Reclame. 
De surséance van betaling werkt niet ten aanzien van -

Reederijen. 
Alleen de leden daarvan, en niet de - als zoodanig 
kunnen failliet gaan ............................................... . 

Register. 
Zie bij griffier, nO. 6. 

Registratie. 
Welke stukken van de formaliteit van - zijn vrijgesteld 

Rehabilitatie. 

Art. 

25 

26 

27 

28 

29 

233 

17 
118 

Dl. 
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370 vlg. 

377 

378 " 

384 " 

387 

381 

256 

330 
89 " 

1. Van - ..... ...... ... . ........................ 11e Afdeeling 206-212 " 315 
2. De onder de oude wetgeving gefailleerde schuldenaar 

kan na beëindiging van het faillissement verzoek tot 
- doen. .. ..... ... ... .. . .. . .. . ... .. . ...... ... ...... ... ... .. . ...... Inv. 7 I 548" 

3. Evenzoo hij die in staat van kennelijk onvermogen 
was verklaard .. ... . .. ... . ...... .. . .... ... .. .... .... ............ . 

4. Het verzoek tot -, reeds ingediend vóór het in wer-
king treden der nieuwe wet, wordt evereenkomstig 
de oude wetgeving behaudeld .................... , .. . ..... , 

Rekening en verantwoording. 
1. De curator doet - na het einde van het faillissement 
2. Zie bij curator, nO. 12. 
3. " homologatie, nO. 7. 

Renvooi-processen. 
1. Zie bij geding, nO. 4. 
2. " verwijzing. 

Salaris. 
1. Zie bij curator, n°. 11. 
2. " surséance van betaling, nO. 18. 

" 9 554 " 

" 8, 9 " 552" 

193 II 253 " 
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Schadevergoeding. Art. 
_ bij ontbinding eener overeenkomst tot levering van wa-
ren op termijn ...... .............................. ..................... 38 

Schenkingen. 
Zie bij nO. 3. 

Schikkingen . 
. ' Aangaan van -, zie bij curator, nO. 21. 

Schip. 
1. Van eene akte, houdende verkoop van een -, vóór de 

faillietverklaring opgemaakt, kan na de faillietverklaring 
de overschrijving niet geldig geschieden...... ...... ......... 35 

2. Pand- of verbandbrieven op een -, vóór de faillietver-
klaring opgemaakt, kunnen na de faillietver klaring niet 
meer geldig ingeschreven worden ............................ .. 

Schnldeischers. " 
1. De - behoeven bij betwisting hunner vorderingen niet 

meer bewijs te leveren dan tegen den gefailleerde zelven 123 
2. Aan -, bij de betwisting hunner vorderingen niet ter 

vergadering aanwezig, wordt van die betwisting door 
den griffier kennis gegeven. ............................... . .... 124 

3. De - kunnen hunne bezwaren tegen de homologatie van 
een akkoord kenbaar maken ............... .. ................... 151 

4. Verhouding tusschen oude en nieuwe - bij heropening 
van het faillissement na ontbinding van het akkoord ... 171 

5. Verhouding tusschen oude en nieuwe - bij vernieuwde 
faillietverklaring... .. ...... . .. . ........................... ......... 172 

6. Zie bij cassatie, nO. 1. 
7. " curator, nOB. 4, 5, 22. 
8. executie. 
9. " hooger beroep, nO. 4. 

10. " opheffing, nO. 4. 
11. vergadering. 
12. verificatie-vergadering, nO. 4. 
13. " verzekerde bewaring, nO. 2. 
14. " verzet, nO. 3. 

Schnldenaar. 
1. De - kan worden opgeroepen om in persoon of bij ge-

machtigde te worden gehoord.................. .................. 6 
2. De - verliest door de faillietverklaring beschikking en 

beheer over zijn vermogen....................................... 23 
3. De - behoudt na de faillietverklaring zijne bevoegdheid 

om te handelen, zonder dat daardoor echter de failliete 
boedel wordt verbonden........................................... 24 

4. De - blijft eigenaar van het vermogen .................... . 
5. Van den rechtstoestand van den - na afloop der veref-

fening... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... 8e Afdeeling 
6. Zie bij curator, nO. 5. 
7. gefailleerde, nO. 1. 
8. " opheffing, nO. 4. 
1). " rehabilitatie, nOB. 2, 3. 

Schnldvergelijking. 
1. In welke gevallen en door wie een beroep op - kan 
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Art. 
worden gedaan ..... ........ .... .. ............... ... .. ........ . 53 

2. In welke gevallen - niet geoorloofd is............... 54 
3. - bij eene schuldvordering aan order of toonder... 55 
4. - bij ontbinding ten gevolge van of tijdens het 

faillissement van een gemeenschap, waarin de ge-
failleerde zich bevindt.... ..... .. .. ... ... ... ... .... .... .. ..... 56 

Schuldvorderingen. 
1. De termijn, vóór welks afloop de - moeten worden 

ingediend, wordt bepaald door den Rechter-Commis-
saris. ............................................................ 108 

2. Hoe en waar de indiening der - geschiedt .. ....... 110 
3. - , ingediend na afloop van den bepaalden termijn, 

doch uiterlijk twee dagen vóór de verificatie verga-
dering ................................... .. .... .... ............... 127 

4. Verificatie van voorwaardelijke - .... .... ... .... .... .. 129-131 
5." ,. - tot periodieke uitkeeringen........ . 131 
6. -, door pand op hypotheek gedekt, doch vermoe-

delijk slechts gedeeltely k batig gerangschikt. .. .. .. ... 132 
7. Verificatie van -, welker waarde {JDbepaald ofon-

zeker is.... .. . ... .. .......... ................. .. ..... ........... . 133 
8. Verificatie van - aan toonder. . ..... . ...... ... .......... 134 
9." " -, door borgtocht verzekerd....... .. 135 

10. Verificatie van te laat ingediende - .................. 178 
11. Verzet tegen -, ZÎe bij gefailleerde, nO. 4. 
12. Zie bij voorwaardelijk, nO. 1. 

Soldij. 
Zie bij curator, nO. 4. 

Staatscourant. 
Elke in titel 1 der wet bevolen plaatsing in de Neder-

DL Blz. 
I 461 vlg. 
'! 463 " 465 " 

467 " 

II 75 
79 

" 122 

" 127· 
128 

" 131 

" 132 

" 133 

" 135 

" 234 

landsche - geschiedt kosteloos.... .. ... .... ....... .. .... ..... 17 1 330." 
Stemmen. 

1. Wie gerechtigd zijn tot het uitbrengen van - op 
de vergadering van schuldeischers.. .. ... ............. ... 82 II 38" 

2. Zie bij vergadering, nO. 3. 
Strafrecht. 

Wetboek van - , zie bij wijzigingen, nO. 4. 
Surséance van betaling. 

1. Wenschelijkheid van het behoud der - .. . titel II 
2. Aan wien - kan worden verleend ....... .. ... .... ..... . 
3. Hoe en bij welk!' Rechtbank de - WOrdt aangevraagd 
4. Op het verzoekschrift tot bekoming van - worden 

de schuldeischers gehoord ...... ........ ... .. ....... .. ...... . 
5. Verleening van voorloopige - ...................... .... . 
6. Bij gelijktijdig aanhangig zijn van eene aanvrage. tot 

faillietverklaring en een verzoek tot - komt eerst 
het laatste in behandeling ...................... ... ...... .. 

7. Hooger beroep van de beschikking, waarbij voor-
loopige - - wordt verleend .............. . .............. . .. .. 

8. Inhoud der beschikking, waarbij voorloopige -
wordt verleend ..... ... .................. . ................... .. 

9. Verslag der deskundigen, die over de aanvrage tot 

213 
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217 
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Art. 
- worden gehoord.... ................... ................... 222 

10. De schuldeischers worden over het verleenen van de 
definitieve - geraadpleegd.............................. 223 -225 

11. Voor hoe langen tijd - wordt verleend ............ ... 226 
12. Hooger beroep der beschikking. waarbij de definitieve 

- wordt verleend............................................ 227 
13. Gevolgen van het verleenen der definitieve - .... .. 230-232 
14. Ten aanzien waarvan de- niet werkt. .... .......... 233 
15. De - werkt niet ten voordeele van medeschulde-

naren en borgen ........ . .. .......... ..... . ... .... .......... . 
16. Wanneer de - kan Wl)rden ingetrokken ... ........ . 
17. Faillietverklaring nà aauvrage tot - ..... ...... .. .. 
18. Loon der deskundigen bij - ... ....................... . 
19. Zie bij toepasselijkheid, nO. 4. 

Telegrafie. 
1. Administratie der posterijen en der - , zie bij curator 
nO. 17. 
2. Administratie " " griffier 
nO. 4. 

Telegrammen. 
Zie bij curator, nO. 17. 

Tenuitvoerlegging. 
Gerechtelijke - op des schuldenaars vermogen, vóór 
het faillissement aangevangen, neemt n.a de faillietver-
klating een einde ............................................... . 

Termijuhandel. 
In welk geval bij - de overeenkomst tot levering van 
waren op een bepaald tijdstip door de faillietverklaring 
ontbonden wordt ............................................... .. 

Terughouding. 
1. Het recht van - gaat door het faillissement niet 

verloren ... .. ............. .... ..... ........... ...... ............ . 
2. Het recht van - bij de vereffening ...... .............. . 

Terugvordering. 
- van gedane betalingen, zie orderpapier nO. 1. 

Titel. 
- van de faillissementswet en van de wet ter invoe· 

ring der faillissementswet ................... .. .... .. ..... .. 
Toepasselijkheid. 

1. - van de oude wetgeving op aangiften, verzoeken 
of req uisitoren tot faillietverklaring. ten tijde van 
het in werking treden der nieuwe wetgeving aan-
hangig, en op faillissementen, waarin op dat tijd-
stip de Cllrators nOl!: geen rekening en verantwoor-
ding hebben gedaan .................................... ..... . 

2. - van de onde wetgeving op vorderingen tot ver-
klaring in staat van kennelijk onvermogen ten tijde 
van het in werking treden der nieuwe wetgeving. 

3. - van de oude wetgeving bU een vóór het in wer-
king treden der nieuwe wet gedaan verzoek tot boe-
delafstand ....... .......................... , ................... . . 

235 
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Art Dl. Blz. 
4. - van de oude wetgeving bij een verzoek tot sur-

séance van betaling, ingediend vóór het in werking 
treden der nieuwe wet ...... .. ..... .. .. ..... .. . ............ . 

Toonderpapier. 
Zie bij orderpapier, nO. 1, 2. 

Traktement. 
Zie bij curator, nO. 4. 

Uitdeeling. 
1. - aan de schuldeischers· van de gereede penningen 
2. Ditkeering der -, uitgetrokken voor voorwaardelijk 

toegelaten schuldeischers ................................... . 
3. -, bestemd voor vorderingen, welker voorrang be-

twist wordt .................................. . .. .... ........... . 
4. - aan een schuldeischer, nadat eenig goed, waarop 

te zijnen behoeve voorrecht, hypotheek of pandrecht 
rustte, is .verkocht .......................................... . 

5. - aan schuldeischers, die eerst geverifieerd zijn, 
nadat reeds eene - heeft plaats gehad .............. .. 

Uitdeeljligslijst. 

Inv. 13 

179 

189 

189 

190 

191 

1. Door wien de - wordt opgemaakt en wat zij moet 
inhouden................. . ... .. ....... .... .. .... . . ....... .. ...... 180, 181 

2. De - ligt ter kostelooze inzage ter griffie............ 183 
3. Afschrift der - wordt nedergelegd ter griffie van 

het kantongerecht, en daarvan wordt aankondiging 
gedaan door den curator ................................... . 

4. Tegen de - kan door ieder schuldeischer verzet 
worden gedaan .................................. ..... ........ . 

5. Bij verzet tegen. de - bepaalt de Rechter-Commis-
saris den dag, waarop het zal behandeld worden .. . 

6. Behandeling van het verzet tegen de - .......... .. 
7. Verzet tegen de - door een niet-geverifieerden 

schuldeischer ........ . ..... . ... .. ... . ..... ... ............... . .. . 
8. Wanneer de - verbindend wordt ...................... .. 

UitkeeriiJg. 
1. De curator doet de - onverwijld en kan deze, bij 

niet tijdige beschikking daarover, storten in de con-
signatiekas ... ........... .............................. . ..... . .. . 

2. - van na de slotuitdeeling aan den boedel terug-
gevallen gereserveerde uitdeelingen ................... .. 

Uitwinning. 
Is de - der roerende of onroerende. goederen reeds 
vóór het faillissement zoover gevorderd. dat de dag van 
verkoop reeds is bepaald, dan kan de curator den ver-
koop laten voortgaan voor rekening van den boedel... 

Vennootschap. 
1. Faillietverklaring van - onder firma en van naam-

looze - ........................... .................... ... ..... . 
2. Bij faillissement eener naamlooze - moeten de be-

stuurders en commissarissen desgevraagd alle in-
lichtingen versehaft'en ..... . ........... .. .. ........ .. . . ..... . 

3. Zie bij verificatie-vergadering, nO. 3. 

1B3 

184 

185 
185 

186 
187 

192 

194 

34 

2 

106 

I 

II 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

." 

" 

I 

II 

558 

236 vlg. 

250 

250 

251 

252 

237 
241 

242 

242 " 

244 " 
244 

246 " 
247 " 

253 

251 " 

397 " 

247 

70 
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Vereeniging. Art. Dl. 
Verband tnsschen de faillissementswet en de wet 
op het recht van - en vergadering van 22 April 
1855 (St. nO. 32) ..... .. .................... .. ... . .. .. ....... . 

Vereffening. 
1. Hangende verzet, hooger beroep of cassatie kan 

niet tot - van den boedel worden overgegaan 
buiten toestemming van den schuldenaar ......... 

2. Na de insolventie gaat de curator tot - des 

I 

13 " 
boedels over ............ .. . .. ....... .. . ... .............. . .. . 

3. Verkoop der goederen bij - .. .. ........... ..... .. .. 
173 II 
174 " 

4. Bij - beschikt de curator over alle niet spoedig 
of in het geheel niet voor - vatbare baten ...... 

5. Bij de - kan gebruik worden gemaakt van de 
diensten des gefailleerden .................... .. ...... .. 

6. Na de insolventie kan de Rechter-Commissaris 
de schuldeischers raadplegen over de wijze van 
-- des boedels .......... .. .. . .................... . ........ . 

7. Zie bij beschikkingen, nO. 2. 
Vergadering. 

1. De - van schuldeischers wordt voorgezeten door 
den Rechter·Commissaris ........................... .. .. 

175 

177 

178 

80 
2. De curator is verplicht in de - van schuldei-

schers aanwezig te zijn................................ . 80 
3. Het nemen van besluiten en het uitbrengen van 

stemmen op de - van schuldeischers.............. 81 
4. Oproeping van reeds vertegenwoordigde schuld· 

eischers voor eene latere - van schuldeischers. 83 
5. Eene - van sehuldeischers wordt gehouden, als 

de Rechter·Commissaris zulks noodig oordeelt, 
of hem zulks wordt gevraagd door de Commissie 
uit de schuldeischers, of door ten minste 5 schuld-
eischers .. ... ........................... , .. . .. . .. . ... ... .. . .. . 84 

Verificatie. 
1. - van schuld vorderingen, algemeene beschouwingen. 
2. Zie bij rechtsvordering, nO. 2. 
3. " schuldvorderingen, nOS. 1-9. 

Verifica tievergadering. 
1. De Rechter·(Jommissaris bepaalt waar en wanneer 

de - zal worden gehouden... .................. ...... 108 
2. pe gefailleerde woont de - in persoon bij.. .. .. . 116 
3. Bij faillissement eener naamlooze vennootschap 

wordt de - bijgewoond door de bestuurders ... 117 
4. De schuldeischers kunnen ter - verschijnen in 

persoon of bij gemachtigde.. .............. .. ....... .. . 118 
5. Wat ter - moet geschieden.............. .... ........ 119 
6. Zie bij curator, nO. 22. 

Verjaring. 
Stuiting der - door indiening eener vordering ter 
verificatie........... . ............ .. ....... .. . ....... .. ..... . ... 36 

Vermogen. 
Zie bij schuldenaar, nOS. 2, 4. 

" 

" 

" 

" 
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" 

" 
" 
" 

" 
" 

I 

493 

Blz. 

84,107,116vlg. 

319 vlg. 

208 " 
231 " 

232 " 

233 " 

234 " 

36 " 

37 

37 " 

41 " 

42 " 

71 " 

75 " 
83 " 

84 

89 " 
90 " 

407 " 
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Verwerping. Art. Dl. 
Tot de - eener nalatenschap behoeft de curator de 
machtiging van den Rechter-Commissaris ... ... . .. . .. . 41 1 

Verwijzing. 
- naar de terechtzitting door den Rechter-Commis-
saris van partijen, zoo hij ze niet kan vereenigen. 122 II 

Verzp.geling. 
1. - van den boedel , hangende het onderzoek van 

een verzoek tot faillietverklaring , geschiedt door 
den kantonrechter ................ . . .... ..... ......... .. . 7 I 

2. Die - omvat niet de goederen, vermeld in art. 
21 nO. 1... .... ... ...... ... .... ...... .. .. . ....... ..... ... ... 7 

3. De curator kan, zoo noodig, tot - des boedels 
doen overgaan, welke geschiedt door den kanton-

" 
rechter.... . . ... .. . ................ ....... . ......... ... ..... . 93 11 

4. Wat buiten de - blijft.... ..... .. .... . ... ...... . ..... 93, 95 " 
Verzekerde bewaring. 

1. De Rechtbank kan bti het vonnis van faillietver-
klaring of te allen tijde daarna bevelen, dat de 
gefailleerde in - worde gesteld... .............. ... 87 " 

2. Wie tot het bevel van in - stelling verzoek 
kunnen doen. ... ......... .. . ... .. ........ .. .. .. .. .. . ... ... 87 " 

3. Het bevel tot in .- stelling wordt ten uitvoer 
gelegd door het Openbaar Ministerie... ... .. . .. .... 87 " 

4. Het bevel tot in - stelling is 30 geldig, 
maar kan daama worden verlengd ......... ........ . 87 

5. De Rechtbank kan den gefailleerde op diens ver-
zoek of op voordracht van den Rechter-Commis-
saris uit de - ontslaan.. .. ...... .. . ..... . ... .... . . ... 88 " 

6. In welke gevallen het verzoek tot in - stelling 
moet worden toegestaan... .. ... ...... ... ..... .. .. .... .. 89 

7. Wanneer de gefailleerde zich in - bevindt, zal 
hij op last van den Rechter-Commissaris uit zijne 
bewaarplaats kunnen wurden overgebracht, welke 
last door het Openbaar Ministerie wordt ten uit-
voer gelegd.. .......... ... .. .. ..... .. . ........ . .. ... . ...... 90 

Verzet. 

Blz. 

430 vlg. 

99 " 

280 

280 

52 
52 

45 

45 

45 

45 

48 

49 

50 " 

1. Kritiek op de wijze, waarop het rechtsmiddel 
van - is geregeld ..... . .. ..... ..... ...... .... . .... .. . .. . I 295,299,315 vlg. 

2. De schuldenaar, die zonder gehoord te zijn is fail-
liet verklaard, heeft recht van - ; term!jn waar-
binnen, en wijze waarop dat - moet geschieden. 8 

3. Recht van - van schuldeischers en belangheb- " 
benden tegen de faillietverklaring.... ...... ... ... ... 10 " 

4. Zie bij akkoord, nO. 1. 
5. "uitdeelingslijst, nos.4-7. 
6. "vereffening, nO. 1. 

Voldoening. 
In welk geval - aan verbintenissen jegens den ge-
failleerde vóór of nà de bekendmaking der failliet-
verklaring hem , die haar deed 1 bevrijdt. ... .. .. ..... 52 

281 vlg. 

301 " 

458 " 
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Vonnis. Art. Dl. Blz. 
1. - van faillietverklaring wordt uitgesproken ter openbare 

terechtzitting . .. .. . ,. ..... . .. .. .. . .... . .. ... .. . . .. ... .. . .... .. .. ... . 4 I 262 vlg 
2. - van faillietverklaring is bij voorraad op de minute 

uitvoerbaar ..... . . .. .. . ... . . ...... ·.······ ·· ···· · ·· ·· ······· .. ·· · .. ·· . · 4 
3. Inhoul van het - van faillietverklaring... . .. . .. . . .... . ... 14 
4. In welk geval een -, te verkrijgen in een tijdens de 

faillietverklaring reeds tegen den schuldenaar aanhangig 
geding, tegenover den boedel rechtskracht heeft..... ... ... 28 

5. Gevolgen van het - van faillietverklaring. ... . .. .. . .... . .. 33 
Voorrang. 

1. Beweerde - eener vordering kan worden betwist. ........ 119 
2. Voorwaardelijke erkenning van eenen beweerden, doch 

betwisten - ... . .... . . . . , . ...... ................ . ... . .. .. . . .. . .. . .. . 125 
3. Zie bij akkoord, nO. 10. 
4. snrseance, nO. 14. 
5. nitdeeling, nOS. 3 en 4. 
6. "nitdeelingslijst, nO. 1. 

Voorwaardelijk. 
1. Betwiste schnldvorderingen knnnen - worden toegelaten 125 
2. Zie bÜ uitdeeling, nO. 2. 

Vrouw. 
1. Welke Rechtbank de gehuwde - failliet verklaart... .. . 3 
2. Rechten der - bij faillissement van haren man.. . . .... .. 61 
3 De - heeft geene aanópraak op den boedel ter zake van 

voordeelen, bij huwelijksche voorwaarden besproken..... 62 
Wederkeel'ige overeenkomst. 

1. Bij gedeeltelijke- of niet·nakoming eener - kan deze wor-
den nagekomen of ontbonden... .. ... . .... ... . ... . .............. 37 

2. Verklaart de curator, dat hij eene - zal nakomen, dan 
moet hij daarvoor zekerheid stellen..... . .. . ... . . .. ...... . .. . . 37 

Wetgeving. 
1. Oude -, zie bij toepasselijkheid. 
2."" herziening. 

Woonplaats. 
Zie bij gefailleerde, nO. 2. 

Wijzigingen. 

" 

" 
II 

" 

" 

I 

" 

" 
" 

1. -- , door de invoeringswet gebracht in het Burgerl . Wetboek Inv.3 " 
2. -"" "" W atb. v. Koophand. 4" 
3. -"" """ Burgerlijke 

4. -
Zegel. 

Rechtsvordering " 5 " 

" " " Wetb. v. Strafrecht 6" 

Welke stukken vrij van - zijn ........... . ...... . .... ... ...... . .. . 
Zekerlleidstelling. 

1. Zie bij _wederkeedge overeenkomst, nO. 2. 
2. - kan verbonden worden aan een verlof tot verzegeling 

17 

7 

" 

" 

262 " 
323 

384 
393 " 

90 " 

113 

113 " 

260 " 484 " 
484 " 

408 

408 " 

515 
525 " 

527 " 
533 " 

330 " 

280 " 





VERBETERINGEN, aan te brengen in deel I. 

Er staat op bladz. 
6, r. 17, v.o., bI. 55 vlg. 

26,,, 4, " gediend de 
28, " 17, v. b., 651-670 
74, " 5, " te komen 
80, " 21, v.o., onderwerp 
8'3, " 15, v. b., de particulieren 
86, " 28, v.o., van vermogen 

101, " 14, " enkele debiteur 
106, " 13, " termijnen 
128, " 24, " zullen hebben 
136, " 18, v. b., van het 
138, " 25, v.o., debiteuren 
156, " 20, " den koopman 
182, " 3, " toen onze 
211, " 5, v. b., in alle 
226, " 12, " er misschien 
264,,, 1, v.o., (of 67.8 pct.) 
274, " 9, " slaat op drie 
292, " 12, v. b. , in het vierde "uiterlij k 

" 6, v.o., spoedige afloop 
301, " 18, " De kennisgeving 
347, " 6, v. b., voorschreven 
352, " 11, " voor de schuldvorderingen 

" 19, " art. 441 
365, " 23, v.o., en de processen 
381, " 10, v. b., invloed op 
400, " 3, " Het ontwerp 
410, " 7, v.o., N. Bijd?'. 
441 , ,,19, v. b., bekend met 
461, " 7 , v.o., Magaztjn 1855 
464, " 17, v. b.) schuldenaar of schuldenaar 
468, " 2, " (1679-1681 
478, " 8, " artikel 52 
488 , ,,20, v.o., in gemeensûhap 

" 12, " dezen 
490, " 16, v. b., 42, 43 vlg. 
495, " 12, " Staatsblad nO. 255 
496, ,,20, " 515, 2de lid 
500, " 3, " bezwaar tegen 
502, ,,13, " Wetboek van Strafrecht. 

Er moet s.han: 
bI. 65 vlg. 
gediend door de. 
651-679. 
te kunnen komen. 
wetsontwerp. 
de belangen der particulieren. 
van onvermogen. 
enkele eer4jke debiteur. 
termen. 
zullen kunnen hebben. 
van het blijken van. 
crediteuren. 
den niet-koopman. 
toen in onze. 
in alle gevallen. 
er niet misschien. 
(of 67.3 pct.). 
slaat op de drie. 
in het vierde lid "uiterlijk. 
spoediger afloop. 
Deze kennisgeving. 
voorgeschreven. 
voor die schuld vorderingen. 
art. 448. 
en alle processen. 
invloed van. 
Het onderwerp. 
R. Bijd?'. 
bekendheid met. 
Magazijn 1885. 
schuldenaar of schuldeischer. 
(artikelen 1679-1681. 
artikel 59. 
in eenige gemeenschap. 
deze 
41,42 vlg. 
Staatsblad nO. 155. 
519, 2de lid. 
bezwaar bestaat tegen. 
Wetboek van Strafrecht. Dat zal 

inderdaad zoo zijn, en niet alleen 
in het Wetboek van Strafrecht , 
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Er staat op bladz.: Er moet staan: 
511, r. 9, v. 0., de betreurden dat de. 
517, " 22, v. b., de Geer, Holtius de Geer op Holtius. 
518, " 23, v 0., in artt. artt. 

,,10, " Art. 1807 At·t. 1307. 
543, " 20, " kan strenger kan niet strenger. 
552, " 21, " artikel 816 artikel 886. 
555, " 10, v. b., art. 287 art. 886. 
556, " 10, " op goederen op de goederen. 
Op bI. 8, regel 7 en 6 v. o. staat : van Riemsdijk, t. a. p.; men leze : van Riems-

dijk I Acad. Prft. De beperkte rechtsbevoegdheid van den gefaillee"de, 1868. 
" " regel 2 v. o. staat: Kist, t. a. p. ; men leze : Kist, Beginselen van han-

delsregt , "ol,qens de Netierlands!'he Wet, dl. IV. 
" bI. 48, regel 4 v. o. staat: Art . 1; men leze : Art. 1 (1). 
" ,,264, behoort ingevoegd te worden aan het Blot van art. 5 in het Rapport 

aan de Koningin-Regentes: l Verg. Advies R. v. S. en Rapport aan de 
Koningin-Regentes op art. 2, hiervoor bI. 251.1 

" ,,417, bij art. 38 behoort ingevoegtl te worden achter het Verslag der Tweede 
Kamer: [Men verg. nog de M. v. T. op art. 3 der Invoeringswet, dl. 
I bI. 517 en 518.J 

" ,,458 moeten de regels 7 en 8 v. o. als bevattende het Regeeringsantwoord, 
beschouwd worden als met inspringende regels te zijn ge,lmkt. 

" ,,460 behoort vóór G. O. art. 52 te worden ingevoegd met inspringende 
regels: De/'de lid. Zie bij artt. 23 en 46 [24 en 46]. 

Op bI. 144 behoort nog ingevoegd te worden vóór de Beraadslaging in de Eerste 
Kamer: 

A.rt . l. Tweede lid. De opvatting, 
dat ook het Openbaar Ministet'ie in zij De 
vordering tot faillietverklaring gebon· 
den zal zijn aan het ,.ophonden te be-
talen", wordt gedeeld. Gaat het Openbaar 
Ministerie er buiten, de rechter zal de 
vordering, op grond van het tweede in 
verband met het eerste lid van art. 1 
moeten afwijzen. 

Art. l. Tweede lid. Men vroeg in eene 
afdeeling, of de opvatting j nist was, dat 
ook het Openbaar Ministerie in zijne 
vordering tot faillietverklaring gebon-
den zal zijn aan het "ophouden te be-
talen" van den schuldenaar en ouder 
"redenen van openbaar belang" ook die 
belangen behooren gerekend te wortlen, 
welke in art. 768 Wetboek van Koop-
handel gevonden, maar hier niet als 
zoodanig genoemd worden. 

De vraag of onder "redenen van open-
baar belang"_ ook die belangen behooren 
gerekend te worden, welke in art. 768 

Wetboek van Koophandel gevonden worden, wordt toestemmend beantwoord , on-
der bijvoeging evenwel van het voorbehond, daaromtrent gemaakt bij de confe-
rentie met de Commissie van Voorbereiding nit de Tweede Kamer, en vermeld 
in de kantteekening op bladz. 27 van haar verslag [zie dl. I, bladz. 51.] 



VERBETERiNGEN, aan te brengen in deel Il. 

Er staat op bladz.: Er moet staan: 
3, r. 10, v.o., art. 65 = art. 95 art. 65 = art. 65. 
6, " 4, v. b., geschreven geschieden. 

11, ,,20, " 99 [98] 99 [99]. 
16, " 1, v.o., Themis 1822 Themis 1892. 
17, " 22, " den faillieten een faillieten. 
21, r. 11, v. b., onvoldaan zijn onvoldaan wllen zijn. 
39, " 8, " 146 [451 146 [145. 
40, " 2, v.o., schuldeischers schuldeischn'. 
40, ,,2, 189 [120 189 [121. 
49, " 6, " 81 91. 
54, " 2, " art. 74 art. 740. 
60, " 3, " 13 [13] 13 [141. 
79, " 23, v. b., vordering vorderingen. 
94, 18, v.o., concessionaris cessionaris. 
96, " 10, Artikel 112 Artikel 121. 
99, " 22, " zou niet zou hier niet. 

101, " 3 , " bladz. 913 bladz. 213. 
122, " 2, " art. 108 artikel 108. 
142, " 4, " The1l1is 1869 Themis 1891. 
Op bl. 70 behoort ingevoegd te worden tllsschen M. v. T. en Verslag der 2e Ka-

mer: [verg. Ad vies R. v. S. en Rapport aan de Koningin-Regentes 
op art. 2, dl. I bI. 

84 behoort ingevoegd te worden tusschen M. v. T. en Verslag der 2e Ka-
mer: [verg. Advies R. v. S. en Rapport aan de Koningin Regentes 
op art. 2, dl. I bI. 251.] 

" 113 behoort ingevoegd te worden na G. O. enz.: [zie verder de Beraad-
slaging in de Tweede Kamer op art, 122, hiervoor bI. 102 en 103.1 
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