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200 Mitsdien moet het zesde middel van de ho
gere voorziening gedeeltelijk nietontvankelijk en 
gedeeltelijk ongegrond worden verklaard.
201 Gelet op een en ander moet de hogere 
voorziening worden afgewezen.

Redac tionele aantekening

Lundbeck is octrooihouder van verschillende pro
ductiewijzen van antidepressiva met het werkzame 
bestanddeel citalopram (hierna: het geneesmiddel). 
In 2002 heeft zij zes over een komsten gesloten met 
vier producenten op grond waarvan deze de produc
tie van generieke varianten van dit geneesmiddel te
gen betaling zouden uitstellen. Deze productie zou 
mogelijk zijn omdat hetzij de beschermingstermijn 
van de octrooien afliep, hetzij er zwakke plekken of 
lacunes in de bescherming zaten. De Europese Com
missie en het Gerecht oordeelden dat deze over een
komsten verboden waren on der art. 101 VWEU.

Het HvJ EU stelt vast dat de producenten ten tij
de van het sluiten van de over een komsten potentië
le concurrenten van Lundbeck waren. Zon der de 
over een komsten was er volgens het HvJ EU een reë
le en concrete mogelijkheid dat de producenten tot 
de markt zouden toetreden. ten eerste hadden de 
producenten voldoende voorbereidende stappen 
gezet om toe te treden binnen een termijn die hen 
in staat stelde concurrentiedruk op Lundbeck uit te 
oefenen. Zij hadden investeringen voor toetreding 
gedaan, vergunningen voor het in de handel bren
gen aan ge vraagd en bevoorradingscontracten geslo
ten. ten tweede stuitte de markttoetreding van de 
producenten niet op onoverkomelijke toetredings
drempels. Een octrooi is naar het oordeel van het 
HvJ EU geen onoverkomelijke drempel aangezien 
het slechts een (betwistbaar) vermoeden van gel
digheid meebrengt, welke geldigheid de mededin
gingsautoriteit in het kader van het concurrentie
toezicht niet behoeft te on der zoeken. ten slotte 
bevestigden aanvullende elementen de potentiële 
concurrentie tussen de producenten en Lundbeck, 
met name het feit dat Lundbeck over een komsten 
met de producenten had gesloten, juíst om markt
toetreding te vertragen.

Daarnaast oordeelt het HvJ EU dat de over een
komsten mededingingsbeperkingen naar strekking 
vormden, omdat de daarin voorziene waar de over
drachten (be re kend op basis van de winst of omzet 
die de producenten verwachtten te halen) uitslui
tend worden verklaard door het  commerciële be
lang van zowel Lundbeck als de producenten. Deze 
waar de over drachten waren dusdanig dat prak
tische samenwerking voor alle par tij en aantrekkelij
ker was dan de opbrengsten en ri si co’s van concur
rentie. Daarmee weerhielden de over een komsten 
de producenten van toetreding. 

Het HvJ EU benadrukt tot slot dat een octrooi de 
houder ervan niet het recht geeft om over een
komsten te sluiten die inbreuk maken op de concur
rentieregels, ook niet als dat een vermeende on
evenwichtigheid zou herstellen.
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Prejudiciële beslissing op voet art. 392 Rv. Insol-
ventierecht. Schuld sa ne ring. Geldt voorschrift 
dat slot uit de lings lijst wordt opgemaakt (art. 356 
lid 1 Fw) ook voor boedels met actief minder dan 
€ 2.000?

De wettelijke regeling van het opmaken en deponeren 
van een slot uit de lings lijst voorziet erin dat de toepas‑
sing van de schuld sa ne rings regeling wordt beëindigd 
op een voor alle betrokkenen kenbare en controleer‑
bare wijze, waarbij ook de belangen van de schuldei‑
sers worden gewaarborgd doordat zij kunnen opko‑
men tegen de verificatie van vorderingen of tegen de 
slot uit de lings lijst. De wetgever heeft uitsluitend voor 
het geval dat de vereenvoudigde procedure van art. 
354a Fw wordt toe ge past, een uit zon de ring gemaakt 
op de regel dat een verificatievergadering wordt ge‑
houden en een slot uit de lings lijst wordt opgemaakt. Er 
bestaat geen grond deze uit zon de ring op de — door de 
wetgever van essentieel belang geachte — regel dat 
een slot uit de lings lijst wordt opgemaakt, naar andere 
si tu a ties door te trekken. Indien de rechtbank na een 
looptijd van drie jaar of langer heeft geoordeeld dat de 
schuldenaar aan de op hem rustende schuld sa ne‑
ringsver plich tingen heeft voldaan, dient de vereffening 
daarom plaats te vinden over een komstig de voor die 
si tu a tie geldende regels in de Faillissementswet. Daar‑
bij dient ook een ( eventueel pro forma te houden) veri‑
ficatievergadering plaats te vinden en een slot uit de‑
lings lijst te worden opgemaakt. Dit geldt ongeacht de 
omvang van het boedelactief.

[de schuldenares], verzoekster in eerste aanleg, 
geen adv. in de prejudiciële procedure.

Rechtbank:

2. De beoordeling
 Standpunt bewindvoerder en de rechter

commissaris
2.1.  In het eindverslag van de be wind voer der 
(ter griffie ontvangen op 17 december 2020) staat 
dat de sollicitatieplicht een hele tijd niet is nageko
men, sprake is van een boedelachterstand van 
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€ 582,97 en er een nieuwe schuld bij de Be las ting
dienst van € 1.857 is. Voorts is onduidelijk welk deel 
van die schuld voor rekening van schuldenares 
dient te komen en welk deel voor rekening van de 
tot 7 september 2020 inwonende zoon komt. De be
wind voer der adviseert de looptijd van de schuld sa
ne rings regeling te verlengen totdat de definitieve 
toeslagen 2020 zijn ontvangen. De rechtercommis
saris on dersteunt het advies en stelt voor de schuld
sa ne ring te verlengen voor de duur dat de boedel
achterstand is voldaan.

 Wat tijdens de zitting naar voren is 
gebracht

2.2.1.  De be wind voer der heeft tijdens de zitting 
(op 7 ja nu a ri 2021) naar voren gebracht dat de boe
delachterstand inmiddels is ingelopen.
2.2.2.  De schuld aan de Be las ting dienst betreft 
een terugvordering van de huurtoeslag. Doordat de 
zoon in de perio de dat hij inwoonde bij schuldena
res meer is gaan verdienen, is het recht op huurtoe
slag vervallen terwijl het bedrag aan huurtoeslag 
wel reeds door schuldenares was ontvangen. Aan de 
Be las ting dienst was een eerdere verhoging van het 
inkomen van de zoon wel doorgegeven, maar bij 
een latere verhoging ging het, zoals schuldenares 
zegt, fout. Schuldenares en haar zoon zijn vergeten 
het hogere inkomen van de zoon aan de Be las ting
dienst door te geven, aldus schuldenares.

De Be las ting dienst heeft € 1.857 teruggevorderd. 
De hoogte van de vordering bedraagt, na verreke
ning met een teruggave van de be las ting dienst èn 
een aflossing van schuldenares middels het aan
wenden van haar vakantiegeld, ten tijde van de zit
ting nog € 593. Om dit bedrag te voldoen is een re
geling getroffen. Schuldenares heeft ter zitting een 
verklaring van haar zoon overgelegd waarin staat 
dat hij ie de re maand € 50 aan de beschermingsbe
wind voer der betaalt om de door schuldenares on
terecht ontvangen huurtoeslag te compenseren. Hij 
is met ingang van december 2020 begonnen met 
het doen van zijn maandelijkse betaling. Naast deze 
maandelijkse betaling van de zoon zal ook schulde
nares ie de re maand € 50 tot € 75 per maand betalen 
aan de nog openstaande schuld. Het beschermings
bewind zal ook na afloop van de schuld sa ne rings
regeling worden voortgezet, en de beschermingsbe
wind voer der heeft ter zitting toegezegd erop toe te 
zien dat de schuld zal worden voldaan. De 
beschermingsbe wind voer der verwacht dat met de 
betalingen van zowel de zoon als schuldenares de 
schuld op korte termijn wordt voldaan.
2.2.3.  ten aanzien van de sollicitatie en ar
beidsplicht heeft de be wind voer der verklaard dat 
schuldenares hier inmiddels aan voldoet. Schulde
nares wordt met solliciteren geholpen door maat
schappelijk werk. Schuldenares heeft tijdens de zit
ting naar voren gebracht te solliciteren, ondanks de 
wetenschap dat zij niet in staat is om te gaan wer
ken.

 Oordeel van de rechtbank
2.3.1.  Bij het einde van de termijn gedurende 
welke de toepassing van de schuld sa ne rings regeling 
van kracht is, dient op de voet van artikel 354 lid 1 
Fw te worden vastgesteld of de schuldenaar toere
kenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één 
of meer uit de schuld sa ne rings regeling voortvloei
ende ver plich tingen. Bij deze vast stel ling geldt als 
maatstaf of een tekortkoming, in het licht van alle 
om stan dig he den van het geval, een dui de lij ke aan
wijzing vormt dat het bij de schuldenaar aan de van 
hem te vergen medewerking aan een doeltreffende 
uitvoering van de schuld sa ne rings regeling heeft 
ontbroken. Ingevolge artikel 354 lid 2 Fw dient de 
rechter voorts na te gaan of er aanleiding bestaat om 
te bepalen dat een tekortkoming gezien haar bij
zon dere aard of geringe betekenis bui ten beschou
wing blijft.
2.3.2.  Gelet op de inhoud van de processtukken 
en hetgeen ter zitting van 7 ja nu a ri 2021 naar voren 
is gebracht is de rechtbank van oordeel dat schulde
nares toerekenbaar tekort is geschoten in de nako
ming van meerdere uit de schuld sa ne rings regeling 
voortvloeiende kernver plich tingen.
2.3.3.  tijdens de schuld sa ne rings regeling is een 
nieuwe schuld van € 1.857 bij de Be las ting dienst 
ontstaan. Het is aan schuldenares om aan de Be las
ting dienst die informatie te verstrekken die voor het 
vaststellen van de juiste hoogte van de huurtoeslag 
nodig is. De nieuwe schuld van € 1.857 is bovenma
tig.

Voorst heeft schuldenares gedurende de schuld
sa ne rings regeling langere tijd niet gesolliciteerd. Zij 
is pas gaan solliciteren nadat er een einde is geko
men aan de onduidelijkheid die bestond over de 
door de rechtercommissaris al dan niet te verlenen 
vrij stel ling. Het voortbestaan van die onduidelijk
heid was te wijten aan het ontbreken van een recent 
keuringsrapport. Schuldenares ontvangt sinds 2002 
een ar beids on ge schikt heids uit ke ring (verder: de 
uitkering) wegens psychische klachten en fybro
myalgie. Voor het UWV was en is er geen aanleiding 
voor het opmaken van een keuringsrapport. ‘Zicht 
op Beter’ is benaderd met het verzoek schuldenares 
te keuren. Zij heeft laten weten schuldenares niet te 
keuren in verband met drukte. Een andere keu
ringsinstantie is niet gevonden. De door de schulde
nares tijdens de schuld sa ne rings regeling overgeleg
de stukken van de huisarts en Adelante waren voor 
de rechtercommissaris geen aanleiding schuldena
res alsnog te ontheffen van de op haar rustende ar
beids en sollicitatieplicht.

Het is aan schuldenares om aan te tonen dat zij 
niet kan werken. Dat dit in dezen niet is gelukt 
mede doordat er geen instantie bereid is gevonden 
om schuldenares te keuren, maakt dit niet anders.
2.3.4.  De rechtbank ziet echter aanleiding om te 
bepalen dat deze toerekenbare tekortkomingen ge
zien hun bij zon dere aard en/of geringe betekenis 
bui ten beschouwing blijven. De hoogte van de nieu
we schuld is reeds op korte termijn door inspanning 
van schuldenares (en haar beschermingsbe wind
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voer der) fors verminderd en zal — waarbij de recht
bank vertrouwt op de gedane toezegging van de 
beschermingsbe wind voer der (r.o. 2.2.2.) — binnen 
afzienbare tijd volledig zijn voldaan.

Schuldenares ontvangt al lange tijd een uitke
ring en het UWV zag en ziet geen aanleiding om 
schuldenares opnieuw te keuren. De rechtbank leidt 
daar uit af dat voldoende duidelijk is dat schuldena
res niet kan werken.
2.3.5.  Nu de tekortkomingen bui ten beschou
wing dienen te blijven, eindigt de toepassing (en 
daarmee de materiële looptijd) van de schuld sa ne
rings regeling. Dit betekent dat de uit de schuld sa ne
rings regeling voortvloeiende ver plich tingen niet 
langer op schuldenares rusten. De rechtbank gaat 
daarmee dan ook voorbij aan het advies van de be
wind voer der en de rechtercommissaris.

 Afwikkeling van de boedel ingevolge de 
Faillissementswet

2.4.  De materiële termijn van de schuld sa ne
rings regeling bedraagt (in beginsel) drie jaar (artikel 
349a Fw). Met het verstrijken van de materiële ter
mijn komt een einde aan de op de schuldenaar in
gevolge de schuld sa ne rings regeling rustende ver
plich tingen.1 Zodra de uitspraak van de rechtbank, 
waarbij zij oordeelt over de vraag of de schuldenaar 
in de nakoming van een of meer uit de schuld sa ne
rings regeling voortvloeiende ver plich tingen is te
kortgeschoten, in kracht van gewijsde is gegaan, 
gaat de be wind voer der — wan neer de rechtbank 
daarin heeft geoordeeld dat de schuldenaar aan zijn 
ver plich tingen heeft voldaan — on ver wijld over tot 
het opmaken van een slot uit de lings lijst. De toepas
sing, en daarmee de formele termijn van de schuld
sa ne rings regeling, eindigt zodra de slot uit de lings
lijst verbindend is geworden (artikel 356 Fw). 
Afhankelijk van de voortvarendheid waarmee die 
afwikkeling door de be wind voer der ter hand wordt 
genomen en afgerond, en van het gebruik van de 
aan de schuldeisers ten dienste staande rechts mid
delen tegen het vonnis als bedoeld in artikel 354 Fw, 
respectievelijk de slot uit de lings lijst, kan in de prak
tijk geruime tijd verstrijken tussen het materiële en 
het formele einde van de schuld sa ne rings regeling.2 
Geen slot uit de lings lijst wordt opgemaakt indien de 
rechtbank de toepassing van de schuld sa ne rings
regeling heeft beëindigd op grond van artikel 354a 
Fw (de vereenvoudigde procedure op grond waar
van de schuld sa ne rings regeling op een eerder mo
ment kan worden beëindigd). De slot uit de lings lijst 
wordt (mede) opgesteld aan de hand van de verifi
catievergadering. De be wind voer der maakt aan de 
rechtercommissaris kenbaar of hij de verificatie 
van de vorderingen wenst voor te leggen aan de 
rechtercommissaris. Indien de be wind voer der 
geen verificatievergadering wenst, kan de rech
tercommissaris bepalen dat de verificatievergade
ring slechts pro forma gehouden zal worden (artikel 

1 ECLI:NL:HR:2013:BZ1411.
2 ECLI:NL:HR:2017:572.

289 en 328 Fw e.v.). Een slot uit de lings lijst wordt 
ook opgemaakt, wan neer er geen boedelactief ter 
verdeling aanwezig is.3

Voor het deponeren van de slot uit de lings lijst 
moet griffierecht worden betaald. De hoogte van het 
griffierecht bedraagt € 611 en wordt voldaan uit de 
baten van de boedel (artikel 17 Wet griffierechten 
burgerlijke zaken). Door beëindiging van de toepas
sing van de schuld sa ne rings regeling op grond van 
artikel 356, tweede lid, is een vordering ten aanzien 
waarvan de schuld sa ne rings regeling werkt, voorzo
ver deze onvoldaan is gebleven, niet langer af
dwingbaar (artikel 358 Fw). Op dat moment is spra
ke van de in de praktijk gebezigde term ‘schone lei’. 
De wet kent deze term niet.

 Geen verificatievergadering op grond 
van Recofarichtlijnen

2.5.  Indien het boedelactief na aftrek van de 
kosten minder dan € 2.000 bedraagt wordt, aldus 
artikel 4.3 van de Recofarichtlijnen voor schuld sa
ne ringen4 (verder: de Recofarichtlijnen), geen veri
ficatievergadering gehouden. Er wordt dan overge
gaan tot informele uitdeling. In artikel 4.3 van de 
Recofarichtlijnen staat:

“4.3 Informele uitdeling bij een resterend actief 
van minder dan € 2.000,00
a. Indien het uit te delen actief na aftrek 
van de boedelkosten, waar on der het sa la ris van 
de be wind voer der, inclusief reiskosten en kosten 
voor de postblokkade minder dan € 2.000 be
draagt, wordt afgezien van het houden van een 
verificatievergadering en wordt tot een informe
le uitdeling overgegaan op basis van een uitde
lingslijst. Bij een informele uitdeling wordt in 
een oproeping aan de schuldeisers voor de be
eindigingszitting de volgende zin opgenomen: 
‘Door het geringe tegoed op de boedelrekening 
wordt met instemming van de rechtercommis
saris en de rechtbank van een verificatievergade
ring afgezien’.
b. De be wind voer der beschrijft in zijn 
eindverslag de gevolgde procedure en voegt de 
aan de schuldeisers verzonden uitdelingslijst als 
bijlage aan het verslag toe.”

 Hoogte boedelactief 
2.6.  In deze zaak is volgens het eindverslag 
sprake van een boedelactief van € 2.264,19. Het grif
fierecht voor het deponeren van de slot uit de lings
lijst is (vooralsnog) niet in mindering op het boedel

3 Mvt, Ka mer stuk ken II, 1992/93, 22969, nr. 3, p. 66: “Voor de 
goede orde wordt opgemerkt, dat een slot uit de lings lijst ook 
moet worden opgesteld in het geval er geen actief ter verdeling 
aanwezig is. In plaats van het bedrag voor de uitkeringen zal 
daarin in dat geval bij voorbeeld «nihil» kunnen worden ver‑
meld. Hoewel naar de letter in een dergelijk geval geen sprake is 
van een «uitdelingslijst», is uit oogpunt van eenvoud ervan afge‑
zien voor die si tu a tie het desbe tref fen de stuk een andere bena‑
ming te geven. De op te maken slot uit de lings lijst is van essenti‑
eel belang voor het eindigen van de toepassing van de 
schuld sa ne rings regeling (art. 356, tweede lid).”

4 Versie 2020.
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actief gebracht. Wan neer griffierecht op het 
boedelactief in mindering wordt gebracht, is er een 
bedrag van minder dan € 2.000 voor uitdeling be
schik baar.

 Aanleiding voor het stellen van 
prejudiciële vragen

2.7.1.  In de rechts prak tijk bestaan er verschillen
de wijzen van afdoening wan neer het boedelactief 
minder dan € 2.000 bedraagt.5 In het verslag van Re
cofa van 27 ja nu a ri 2020 (verder: het verslag) staat 
dat de rechtbanken deze zaken op verschillende 
wijzen afdoen. In het verslag wordt gesproken over 
de Over ijsselse  methode, die ook wordt gevolgd 
door de Rechtbanken Am ster dam en Noord Hol
land, en de Gel der se  methode, gevolgd door de 
Rechtbanken Rot ter dam en OostBrabant. Daar
naast zijn er rechtbanken die een variant op de 
Over ijsselse  methode (de Rechtbanken Lim burg en 
Utrecht) kennen. Daarbij heeft voor Rechtbank Lim
burg te gelden dat zij tot december 2020 in haar uit
spraken de schone lei heeft gekoppeld aan het in 
kracht van gewijsde gaan van het vonnis. Daarbij 
werd voorbij gegaan aan het opmaken en depone
ren van de slot uit de lings lijst. In december 2020 
heeft Rechtbank Lim burg gekozen voor toepassing 
van de Over ijsselse  methode.
2.7.2.  De Over ijsselse en Gel der se  methoden 
worden in het verslag als volgt omschreven, geci
teerd voor zover hier van belang:

“1. De ‘Over ijsselse  methode’: beëindiging op 
grond van artikel 354a Fw (verkort traject). Geen 
verificatie, geen slot uit de lings lijst, baten infor
meel uitdelen. 
2. De op de Gel der se praktijk gebaseerde (en in
middels in OostBrabant gehanteerde)  methode: 
in alle zaken (behalve bij een verkort traject) 
vindt er een ge com bi neerde eindzitting en veri
ficatievergadering plaats (gewoonlijk pro forma) 
en moet, ongeacht of er boedelsaldo is, een uit
delingslijst worden opgemaakt en gedeponeerd, 
nadat de vereffening voltooid is.”

In het verslag staat voorts dat het niet mogelijk is 
gebleken om te komen tot een uniforme werkwijze.
2.7.3.  Voor zowel de Over ijsselse als de Gel der se 
 methode heeft te gelden dat deze niet conform de 
wet zijn (r.o. 2.4.). Voorts kleven aan beide 
 methoden voor en nadelen.

De Over ijsselse  methode kenmerkt zich door 
haar eenvoud en voorkomt dat griffierecht wordt 
verschuldigd. Van een verificatievergadering noch 
van een slot uit de lings lijst is immers sprake. Echter, 
artikel 354a Fw is niet geschreven voor beëindiging 
van de schuld sa ne rings regeling na verloop van de 
reguliere termijn. Ook kan de informele verdeling 
van de baten wringen wan neer er nagekomen baten 
zijn, juist omdat een slot uit de lings lijst ontbreekt.

5 Uit gepubliceerde uitspraken valt niet op te maken of het 
boedelactief in de desbe tref fen de zaak minder dan € 2.000 
bedraagt, vandaar dat hier volstaan wordt met verwijzing 
naar het verslag van Recofa.

Bij de Gel der se  methode wordt de ‘schone lei’ 
verleend volgens het wettelijk systeem van de wet 
en vorderingen worden geverifieerd zodat er een 
wettelijke basis is om (nagekomen) baten uit te de
len. In de praktijk kent de Gel der se  methode echter 
twee nadelen, zo staat in het verslag. Zo nu en dan 
komt er een schuldeiser naar de verificatievergade
ring terwijl er niet uitgedeeld zal worden, en er zou 
vaak griffierecht ten laste van de Staat gebracht 
moeten worden voor het deponeren van de uitde
lingslijsten. Het ten laste van de Staat brengen van 
het griffierecht gebeurt in de praktijk niet en een 
wettelijke basis in de Wet Griffierecht Burgerlijke 
Zaken ontbreekt hiervoor, zo staat in het verslag.

 De prejudiciële vragen 
2.8.1.  De rechter kan in de procedure aan de Ho
ge Raad ter be ant woor ding bij wijze van prejudicië
le beslissing vragen stellen indien een antwoord op 
deze vraag nodig is om op het verzoek te beslissen 
en rechtstreeks van belang is voor de beslechting of 
beëindiging van talrijke andere uit soort ge lijke fei
ten voortvloeiende geschillen waarin dezelfde vraag 
zich voordoet (artikel 392 Rv).
2.8.2.  De rechtbank wenst de Ho ge Raad de vol
gende vragen te stellen:
a. dient ie de re schuld sa ne ringsboedel, ook die 
waarbij het boedelactief minder dan € 2.000 be
draagt, op dezelfde wijze te worden afgewikkeld?
b. indien de vraag on der a. bevestigend wordt be
antwoord: dient afwikkeling in die gevallen waarbij 
de rechtbank heeft geoordeeld dat de schuldenaar 
aan de op hem rustende schuld sa ne ringsver plich
tingen heeft voldaan na een looptijd van drie jaar of 
langer en waarbij het boedelactief minder dan 
€ 2.000 bedraagt, plaats te vinden volgens het wet
telijk kader als opgenomen in de Faillissementswet?
c. indien de vraag on der b. ontkennend wordt be
antwoord: op welke wijze dient afwikkeling in die 
gevallen waarbij de rechtbank heeft geoordeeld dat 
de schuldenaar aan de op hem rustende schuld sa
ne ringsver plich tingen heeft voldaan na een looptijd 
van drie jaar of langer en waarbij het boedelactief 
minder dan € 2.000 bedraagt, plaats te vinden?

 Reactie van schuldenares op de te stellen 
prejudiciële vragen

2.9.  Schuldenares is tijdens de mondelinge be
handeling op 20 ja nu a ri 2021 geïnformeerd door de 
rechtbank over haar voornemen om aan de Ho ge 
Raad prejudiciële vragen te stellen. Ook heeft zij 
schuldenares in de gelegenheid gesteld kennis te 
nemen van de (exacte) inhoud van de aan de Ho ge 
Raad voor te leggen vragen, nadat zij schuldenares 
uitgelegd heeft waarom zij het van belang acht de 
vragen aan de Ho ge Raad voor te leggen. Schuldena
res heeft kenbaar gemaakt geen bezwaar te hebben 
tegen het voorleggen van vragen, af te zien van de 
mogelijkheid kennis te nemen van de (exacte) in
houd van deze vragen en in te stemmen met aan
houding van de zaak.
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 Aanhouden vonnis
2.10.  In afwachting van de uitspraak van de Ho ge 
Raad houdt de rechtbank ie de re verdere beslissing 
aan.

3. De beslissing
De rechtbank
3.1.  verzoekt de Ho ge Raad bij wege van preju
diciële vragen uitspraak te doen op de hiervoor on
der 2.8.2. geformuleerde vragen,
3.2.  draagt de griffier op on ver wijld een af
schrift van deze beslissing aan de Ho ge Raad te zen
den,
3.3.  houdt ie de re verdere beslissing aan.

Conclusie A-G mr. R.H. de Bock:

In deze conclusie worden een drietal prejudiciële 
vragen van de Rechtbank Lim burg besproken. De 
vragen gaan over de afwikkeling van schuld sa ne
ringsboedels waarin na ommekomst van de regulie
re looptijd van de schuld sa ne rings regeling van drie 
jaar of langer een aan de schuldeisers uit te delen 
actief resteert van minder dan € 2.000. Deze vragen 
stellen in de kern aan de orde of óók voor de afwik
keling van schuld sa ne ringsboedels met een der ge
lij ke beperkte omvang, vereist is dat over een
komstig art. 356 lid 1 Faillissementswet (Fw) door 
de be wind voer der een slot uit de lings lijst wordt op
gemaakt en gedeponeerd ter griffie van de recht
bank.

1 Procesverloop1

1.1 Bij vonnis van 9 ja nu a ri 2018 heeft de 
Rechtbank Lim burg de toepassing van de schuld sa
ne rings regeling ten aanzien van de schuldenares 
uitgesproken.
1.2 De rechtercommissaris heeft bij beschik
king van 5 augustus 2020 bepaald dat de verificatie
vergadering pro forma zal worden gehouden op 15 
september 2020 en dat de vorderingen als geverifi
eerd zullen gelden zoals door de be wind voer der in 
overeenstemming met de art. 112, 113 en 114 Fw 
aangegeven, tenzij een schuldeiser binnen acht da
gen na dag te ke ning van de oproeping aan de recht
bank mededeling doet dat hij gebruik wenst te ma
ken van zijn be voegd heid als bedoeld in art. 116 lid 2 
en 119 lid 1 Fw.
1.3 De be wind voer der heeft in zijn eindver
slag, ter griffie ontvangen op 17 december 2020, 
vermeld dat de sollicitatieplicht niet is nagekomen, 
sprake is van een boedelachterstand van € 582,97 
en een nieuwe schuld bij de Be las ting dienst van 
€ 1.857. De be wind voer der heeft geadviseerd om de 
looptijd van de schuld sa ne ring te verlengen totdat 
de definitieve toeslagen 2020 zijn ontvangen. De 
rechtercommissaris heeft dit advies on dersteund 
en voorgesteld om de schuld sa ne ring te verlengen 
totdat de boedelachterstand is voldaan.

1 De rechtbank heeft in deze zaak geen feiten vastgesteld.

1.4 De rechtbank heeft conform art. 352 Fw 
een zitting bepaald waarop de beëindiging van de 
toepassing van de schuld sa ne rings regeling wordt 
behandeld. De (eerste) zitting heeft plaatsgevonden 
op 7 ja nu a ri 2021. De schuldenares, de be wind voer
der alsmede de beschermingsbe wind voer der zijn 
ter zitting verschenen. De rechter heeft ter zitting 
meegedeeld dat zij overweegt om aan schuldenares 
de schone lei te verlenen.2
1.5 Op 20 ja nu a ri 2021 heeft een tweede zit
ting plaatsgevonden. tijdens deze zitting heeft de 
rechtbank de schuldenares, de be wind voer der en 
de beschermingsbe wind voer der geïnformeerd over 
haar voornemen om prejudiciële vragen te stellen 
aan de Ho ge Raad over de wijze waarop de schuld
sa ne rings regeling formeel beëindigd dient te wor
den. De rechtbank heeft hen in de gelegenheid ge
steld om op dit voornemen te reageren en aan de 
schuldenares gevraagd of zij kennis wil nemen van 
de inhoud van de aan de Ho ge Raad voor te leggen 
vragen. Schuldenares heeft kenbaar gemaakt geen 
bezwaar te hebben tegen het stellen van de prejudi
ciële vragen, af te zien van de mogelijkheid om ken
nis te nemen van de inhoud van de vragen en in te 
stemmen met de aanhouding van de zaak. De be
wind voer der en beschermingsbe wind voer der heb
ben evenmin bezwaar gemaakt tegen het stellen 
van prejudiciële vragen aan de Ho ge Raad.3
1.6 In haar tussenvonnis van 4 februari 20214 
(hierna: het verwijzingsvonnis) overweegt de recht
bank (in rov. 2.3.22.3.4) dat schuldenares naar haar 
oordeel toerekenbaar is tekortgeschoten in de nako
ming van meerdere uit de schuld sa ne rings regeling 
voortvloeiende kernver plich tingen, maar dat deze 
toerekenbare tekortkomingen gezien hun bij zon
dere aard en/of geringe betekenis bui ten beschou
wing dienen te blijven. Volgens de rechtbank is de 
nieuwe schuld reeds op korte termijn door inspan
ning van de schuldenares (en haar beschermingsbe
wind voer der) fors verminderd en zal deze binnen 
afzienbare tijd volledig zijn voldaan. Uit de om stan
dig heid dat schuldenares al lange tijd een uitkering 
ontvangt en het UWV geen aanleiding zag en ziet 
om schuldenares opnieuw te keuren, leidt de recht
bank af dat voldoende duidelijk is dat schuldenares 
niet kan werken. De rechtbank overweegt, daarbij 
voorbijgaand aan het advies van de be wind voer der 
en de rechtercommissaris, dat de toepassing (en 
daarmee de materiële looptijd) van de schuld sa ne
rings regeling eindigt en dat dit meebrengt dat de uit 
de schuld sa ne rings regeling voortvloeiende ver
plich tingen niet langer op schuldenares rusten (rov. 
2.3.5). Vervolgens zet de rechtbank de achtergrond 
en aanleiding voor het stellen van prejudiciële vra
gen aan de Ho ge Raad uiteen. De rechtbank over

2 Zie p. 3 van het pro ces ver baal van de zitting van 7 ja nu a ri 
2021.

3 Zie rov. 2.9 van het verwijzingsvonnis en het pro ces ver baal 
van de zitting van 20 ja nu a ri 2021.

4 Rb Lim burg 4 februari 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:968, 
INS‑Updates.nl 20210049, RI 2021/34, Tijdschrift voor Curato‑
ren 2021, nr. 2, p. 4953 m.nt. J. Wind.
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weegt daarover in rov. 2.42.7.3 (voetnoten overge
nomen):

“Afwikkeling van de boedel ingevolge de Faillisse‑
mentswet 
2.4. De materiële termijn van de schuld sa ne
rings regeling bedraagt (in beginsel) drie jaar (ar
tikel 349a Fw). Met het verstrijken van de mate
riële termijn komt een einde aan de op de 
schuldenaar ingevolge de schuld sa ne rings
regeling rustende ver plich tingen.5 Zodra de uit
spraak van de rechtbank, waarbij zij oordeelt 
over de vraag of de schuldenaar in de nakoming 
van een of meer uit de schuld sa ne rings regeling 
voortvloeiende ver plich tingen is tekortgescho
ten, in kracht van gewijsde is gegaan, gaat de be
wind voer der — wan neer de rechtbank daarin 
heeft geoordeeld dat de schuldenaar aan zijn 
ver plich tingen heeft voldaan — on ver wijld over 
tot het opmaken van een slot uit de lings lijst. De 
toepassing, en daarmee de formele termijn van 
de schuld sa ne rings regeling, eindigt zodra de 
slot uit de lings lijst verbindend is geworden (arti
kel 356 Fw). Afhankelijk van de voortvarendheid 
waarmee die afwikkeling door de be wind voer
der ter hand wordt genomen en afgerond, en 
van het gebruik van de aan de schuldeisers ten 
dienste staande rechts mid delen tegen het von
nis als bedoeld in artikel 354 Fw, respectievelijk 
de slot uit de lings lijst, kan in de praktijk geruime 
tijd verstrijken tussen het materiële en het for
mele einde van de schuld sa ne rings regeling.6 
Geen slot uit de lings lijst wordt opgemaakt indien 
de rechtbank de toepassing van de schuld sa ne
rings regeling heeft beëindigd op grond van arti
kel 354a Fw (de vereenvoudigde procedure op 
grond waarvan de schuld sa ne rings regeling op 
een eerder moment kan worden beëindigd). De 
slot uit de lings lijst wordt (mede) opgesteld aan 
de hand van de verificatievergadering. De be
wind voer der maakt aan de rechtercommissaris 
kenbaar of hij de verificatie van de vorderingen 
wenst voor te leggen aan de rechtercommissa
ris. Indien de be wind voer der geen verificatiever
gadering wenst, kan de rechtercommissaris be
palen dat de verificatievergadering slechts pro 
forma gehouden zal worden (artikel 289 en 328 
Fw e.v.). Een slot uit de lings lijst wordt ook opge
maakt, wan neer er geen boedelactief ter verde
ling aanwezig is.7 Voor het deponeren van de 
slot uit de lings lijst moet griffierecht worden be

5 De voetnoot luidt: “ECLI:NL:HR:2013:BZ1411.”
6 De voetnoot vermeldt: “ECLI:NL:HR:2017:572.”
7 In de voetnoot is opgenomen: “MvT, Ka mer stuk ken II, 1992/93, 

22969, nr. 3, p. 66: 'voor de goede orde wordt opgemerkt, dat een 
slot uit de lings lijst ook moet worden opgesteld in het geval er 
geen actief ter verdeling aanwezig is. In plaats van het bedrag 
voor de uitkeringen zal daarin in dat geval bij voorbeeld «nihil» 
kunnen worden vermeld. Hoewel naar de letter in een dergelijk 
geval geen sprake is van een «uitdelingslijst», is uit oogpunt van 
eenvoud ervan afgezien voor die si tu a tie het desbe tref fen de stuk 
een andere benaming te geven. De op te maken slot uit de lings‑
lijst is van essentieel belang voor het eindigen van de toepassing 
van de schuld sa ne rings regeling (art. 356, tweede lid).”

taald. De hoogte van het griffierecht bedraagt 
€ 611, en wordt voldaan uit de baten van de 
boedel (artikel 17 Wet griffierechten burgerlijke 
zaken). Door beëindiging van de toepassing van 
de schuld sa ne rings regeling op grond van artikel 
356, tweede lid, is een vordering ten aanzien 
waarvan de schuld sa ne rings regeling werkt, voor 
zover deze onvoldaan is gebleven, niet langer af
dwingbaar (artikel 358 Fw). Op dat moment is 
sprake van de in de praktijk gebezigde term 
‘schone lei’. De wet kent deze term niet.
Geen verificatievergadering op grond van Recofa‑ 
richtlijnen 
2.5. Indien het boedelactief na aftrek van de kos
ten minder dan € 2.000, bedraagt wordt, aldus 
artikel 4.3 van de Recofarichtlijnen voor schuld
sa ne ringen8 (verder: de Recofarichtlijnen), geen 
verificatievergadering gehouden. Er wordt dan 
overgegaan tot informele uitdeling. In artikel 4.3 
van de Recofarichtlijnen staat:
‘4.3 Informele uitdeling bij een resterend actief van 
minder dan € 2.000,00 
a. Indien het uit te delen actief na aftrek van 
de boedelkosten, waar on der het sa la ris van de be‑
wind voer der, inclusief reiskosten en kosten voor de 
postblokkade minder dan € 2.000 bedraagt, wordt 
afgezien van het houden van een verificatieverga‑
dering en wordt tot een informele uitdeling over‑
gegaan op basis van een uitdelingslijst. Bij een in‑
formele uitdeling wordt in een oproeping aan de 
schuldeisers voor de beëindigingszitting de volgen‑
de zin opgenomen: ‘Door het geringe tegoed op de 
boedelrekening wordt met instemming van de 
rechter‑commissaris en de rechtbank van een veri‑
ficatievergadering afgezien’. 
b. De be wind voer der beschrijft in zijn eind‑
verslag de gevolgde procedure en voegt de aan de 
schuldeisers verzonden uitdelingslijst als bijlage 
aan het verslag toe.’
Hoogte boedelactief 
2.6. In deze zaak is volgens het eindverslag spra
ke van een boedelactief van € 2.264,19. Het grif
fierecht voor het deponeren van de slot uit de
lings lijst is (vooralsnog) niet in mindering op het 
boedelactief gebracht. Wan neer griffierecht op 
het boedelactief in mindering wordt gebracht, is 
er een bedrag van minder dan € 2.000, voor uit
deling be schik baar.
Aanleiding voor het stellen van prejudiciële vragen 
2.7.1. In de rechts prak tijk bestaan er verschillen
de wijzen van afdoening wan neer het boedelac
tief minder dan € 2.000, bedraagt.9 In het ver
slag van Recofa van 27 ja nu a ri 2020 (verder: het 
verslag) staat dat de rechtbanken deze zaken op 
verschillende wijzen afdoen. In het verslag 
wordt gesproken over de Over ijsselse  methode, 
die ook wordt gevolgd door de Rechtbanken 

8 In de voetnoot staat: “Versie 2020.”
9 De voetnoot luidt: “Uit gepubliceerde uitspraken valt niet op te 

maken of het boedelactief in de desbe tref fen de zaak minder dan 
€ 2.000,‑ bedraagt, vandaar dat hier volstaan wordt met verwij‑
zing naar het verslag van Recofa.”
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Am ster dam en Noord Hol land, en de Gel der se 
 methode, gevolgd door de Rechtbanken Rot ter
dam en OostBrabant. Daarnaast zijn er recht
banken die een variant op de Over ijsselse 
 methode (de Rechtbanken Lim burg en Utrecht) 
kennen. Daarbij heeft voor Rechtbank Lim burg 
te gelden dat zij tot december 2020 in haar uit
spraken de schone lei heeft gekoppeld aan het in 
kracht van gewijsde gaan van het vonnis. Daarbij 
werd voorbij gegaan aan het opmaken en depo
neren van de slot uit de lings lijst. In december 
2020 heeft Rechtbank Lim burg gekozen voor 
toepassing van de Over ijsselse  methode.
2.7.2. De Over ijsselse en Gel der se  methoden 
worden in het verslag als volgt omschreven, ge
citeerd voor zover hier van belang:
‘1. De Over ijsselse  methode beëindiging op 
grond van artikel 354a Fw (verkort traject). Geen 
verificatie, geen slot uit de lings lijst, baten informeel 
uitdelen. 
2. De op de Gel der se praktijk gebaseerde (en 
inmiddels in Oost‑Brabant gehanteerde)  methode: 
in alle zaken (behalve bij een verkort traject) vindt 
er een ge com bi neerde eindzitting en verificatiever‑
gadering plaats (gewoonlijk pro forma) en moet, 
ongeacht of er boedelsaldo is, een uitdelingslijst 
worden opgemaakt en gedeponeerd, nadat de ver‑
effening voltooid is.’
In het verslag staat voorts dat het niet mogelijk is 
gebleken om te komen tot een uniforme werk
wijze.
2.7.3. Voor zowel de Over ijsselse als de Gel der se 
 methode heeft te gelden dat deze niet conform 
de wet zijn (r.o. 2.4.). Voorts kleven aan beide 
 methoden voor en nadelen. De Over ijsselse 
 methode kenmerkt zich door haar eenvoud en 
voorkomt dat griffierecht wordt verschuldigd. 
Van een verificatievergadering noch van een 
slot uit de lings lijst is immers sprake. Echter, arti
kel 354a Fw is niet geschreven voor beëindiging 
van de schuld sa ne rings regeling na verloop van 
de reguliere termijn. Ook kan de informele ver
deling van de baten wringen wan neer er nage
komen baten zijn, juist omdat een slot uit de
lings lijst ontbreekt.
Bij de Gel der se  methode wordt de ‘schone lei’ 
verleend volgens het wettelijk systeem van de 
wet en vorderingen worden geverifieerd zodat 
er een wettelijke basis is om (nagekomen) baten 
uit te delen. In de praktijk kent de Gel der se 
 methode echter twee nadelen, zo staat in het 
verslag. Zo nu en dan komt er een schuldeiser 
naar de verificatievergadering terwijl er niet uit
gedeeld zal worden, en er zou vaak griffierecht 
ten laste van de Staat gebracht moeten worden 
voor het deponeren van de uitdelingslijsten. Het 
ten laste van de Staat brengen van het griffie
recht gebeurt in de praktijk niet en een wettelij
ke basis in de Wet Griffierecht Burgerlijke Zaken 
ontbreekt hiervoor, zo staat in het verslag.”

1.7 De rechtbank heeft in rov. 2.8.2 de volgen
de prejudiciële vragen geformuleerd:

“a. dient ie de re schuld sa ne ringsboedel, 
ook die waarbij het boedelactief minder dan 
€ 2.000, bedraagt, op dezelfde wijze te worden 
afgewikkeld?
b. indien de vraag on der a. bevestigend 
wordt beantwoord: dient afwikkeling in die ge
vallen waarbij de rechtbank heeft geoordeeld 
dat de schuldenaar aan de op hem rustende 
schuld sa ne ringsver plich tingen heeft voldaan na 
een looptijd van drie jaar of langer en waarbij 
het boedelactief minder dan € 2.000, bedraagt, 
plaats te vinden volgens het wettelijk kader als 
opgenomen in de Faillissementswet?
c. indien de vraag on der b. ontkennend 
wordt beantwoord: op welke wijze dient afwik
keling in die gevallen waarbij de rechtbank heeft 
geoordeeld dat de schuldenaar aan de op hem 
rustende schuld sa ne ringsver plich tingen heeft 
voldaan na een looptijd van drie jaar of langer en 
waarbij het boedelactief minder dan € 2.000, 
bedraagt, plaats te vinden?”

1.8 De rechtbank overweegt ten slotte dat in 
afwachting van de uitspraak van de Ho ge Raad ie de
re verdere beslissing wordt aangehouden (rov. 2.10).
1.9 Op 5 februari 2021 heeft de griffie van de 
Ho ge Raad het vonnis van de rechtbank ontvangen. 
De griffie heeft op 22 februari 2021 het procesdos
sier opgevraagd bij de rechtbank.10 Het dossier is op 
2 maart 2021 ontvangen.
1.10  De Ho ge Raad heeft de prejudiciële vragen 
in behandeling genomen en de schuldenares, de be
wind voer der en de beschermingsbe wind voer der 
op 19 maart 2021 een termijn van zes weken ver
leend om schriftelijke opmerkingen in te dienen. 
Van de geboden gelegenheid is geen gebruik ge
maakt.

2 Inleidende beschouwingen
 Reguliere beëindiging van de 

schuldsaneringsregeling volgens de 
wettelijke systematiek

2.1 Op grond van art. 349a lid 1 Fw bedraagt de 
looptijd van de schuld sa ne rings regeling in beginsel 
drie jaar (en in afwijking daarvan maximaal vijf 
jaar), te rekenen vanaf de dag van de uitspraak tot 
de toepassing van de schuld sa ne rings regeling (die 
dag daaron der begrepen). De schuld sa ne rings
regeling is door het verstrijken van de in art. 349a 
Fw genoemde termijn niet ten einde. Uit het wette
lijke stelsel met betrekking tot de beëindiging van 
de schuld sa ne ring, zoals neergelegd in art. 352356 
Fw, volgt dat de schuld sa ne ring niet van rechts we ge 

10 Dat er enige tijd verstreken is tussen binnenkomst van de vra
gen en het opvragen van het dossier is te wijten aan het feit 
dat de zaak aanvankelijk abusievelijk was geregistreerd als 
fis ca le zaak.
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eindigt na verloop van die termijn.11 Dat betekent 
echter niet dat na het verlopen van die termijn alle 
gevolgen van de schuld sa ne rings regeling voor een 
schuldenaar onverminderd blijven doorlopen. In 
een beschikking van 24 februari 2012 heeft de Ho ge 
Raad bepaald dat het aflopen van de termijn van art. 
349a Fw tot gevolg heeft dat voor de toepassing van 
de tweede afdeling van titel III Fw — de afdeling die 
de gevolgen van de toepassing van de schuld sa ne
rings regeling regelt — de schuld sa ne ring eindigt.12 
Dit brengt mee dat na ommekomst van de termijn 
van art. 349a lid 1 Fw de ver plich tingen die voor de 
schuldenaar voortvloeien uit de toepassing van de 
schuld sa ne rings regeling ten einde gekomen.13 Dit 
betekent volgens de Ho ge Raad dat de goederen die 
de schuldenaar na afloop van die termijn verkrijgt, 
niet meer in de boedel vallen.14 Het aflopen van de 
termijn van art. 349a Fw wordt daarom ook wel 
aangeduid als het ‘materiële’ einde van de schuld sa
ne rings regeling.15

2.2 De (formele) beëindiging van de schuld sa
ne rings regeling dient te geschieden met inachtne
ming van de artt. 352356 Fw. Op grond van art. 352 
lid 1 Fw bepaalt de rechtbank, indien de toepassing 
van de schuld sa ne rings regeling niet tussentijds is 
beëindigd (bij voor beeld op één van de gronden van 
art. 350 lid 3 Fw of via de vereenvoudigde procedure 
van art. 354a Fw), uiterlijk een maand voor het ein
de van de looptijd een datum voor de zitting waarop 
de beëindiging van de toepassing van de schuld sa
ne rings regeling wordt behandeld. Deze zitting heeft 
tot doel om te beoordelen of de schuldenaar toere
kenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van één 
of meer uit de schuld sa ne rings regeling voortvloei
ende ver plich tingen, en zo ja, of deze toerekenbare 
tekortkoming vanwege haar bij zon dere aard of ge
ringe betekenis bui ten beschouwing blijft (art. 354 
lid 1 en 2 Fw). De uitkomst van deze be oor de ling is 
bepalend voor het al dan niet verkrijgen van ‘de 
schone lei’ (art. 358 lid 1 en 2 Fw). De be oor de ling 
kan er ook toe leiden dat de looptijd van de schuld
sa ne rings regeling wordt verlengd; dit kan ook als 
de driejaars ter mijn al is verstreken.16 Indien er geen 
twijfel bestaat over de vraag of de schuldenaar in de 

11 Vgl. HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2337, NJ 2012/226 
m.nt. H.J. Snijders, rov. 4.2.2; HR 28 ja nu a ri 2011,  
ECLI:NL:HR:2011:BO5760, RvdW 2011/180, rov. 3.2; HR 24 fe
bruari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0890, NJ 2012/636 m.nt. 
F.M.J. Verstijlen, rov. 3.4.2; HR 29 maart 2013,  
ECLI:NL:HR:2013:BZ1411, NJ 2013/305 m.nt. F.M.J. Verstijlen, 
rov. 3.5; HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 
2014/470 m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 3.5.4; HR 31 maart 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:572, NJ 2017/324 m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 
3.3.2.

12 HR 24 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0890, NJ 2012/636 
m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 3.4.2.

13 Zie HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1411, NJ 2013/305 
m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 3.5.

14 Zie HR 24 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0890, NJ 
2012/636 m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 3.4.2, tweede zin.

15 Zie bijv. HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:572, NJ 2017/324 
m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 3.3.2.

16 Zie HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 2014/470 
m.nt. F.M.J. Verstijlen.

nakoming van de schuld sa ne ringsver plich tingen 
niet toerekenbaar tekort is geschoten, kan de beëin
digingszitting ook ‘pro forma’ plaatsvinden (vgl. art. 
353 lid 1 Fw). De rechtbank doet op de dag van de 
zitting, of uiterlijk acht dagen daarna, bij vonnis uit
spraak (art. 354 lid 1 Fw). Van het vonnis kunnen 
zowel de schuldeisers als de schuldenaar gedurende 
acht dagen na de dag van de uitspraak in hoger be
roep komen.
2.3 Na het verstrijken van de looptijd van de 
schuld sa ne rings regeling (het ‘materiële’ einde) 
vindt — indien de looptijd niet wordt verlengd — 
volgens de wettelijke systematiek (verdere) afwik
keling en vereffening van de boedel plaats. Ingevol
ge art. 347 lid 1 Fw verkeert de boedel zodra de 
toepassing van de schuld sa ne rings regeling is uitge
sproken van rechts we ge in staat van insolventie en 
gaat de be wind voer der over tot vereffening en te
gelde ma king van de tot de boedel be ho ren de goe
deren. Op grond van art. 349 lid 1 Fw kan de be
wind voer der tussentijdse uitdelingen aan de 
geverifieerde schuldeisers doen ‘zo dikwijls er vol
doende gerede penningen aanwezig zijn’. Om actief 
uit de boedel te kunnen uitdelen moeten de vorde
ringen van de schuldeisers zijn geverifieerd, dat wil 
zeggen erkend en vastgesteld.17 Sinds 1 ja nu a ri 2008 
is in de wet geregeld dat de rechtercommissaris, in
dien de be wind voer der een verificatievergadering 
niet nodig vindt, kan bepalen dat de verificatiever
gadering slechts ‘pro forma’ wordt gehouden en dat 
de vorderingen als geverifieerd zullen gelden zoals 
door de be wind voer der aangegeven, tenzij een 
schuldeiser binnen acht dagen na oproeping mee
deelt aan de rechtbank dat hij gebruik wil maken 
van zijn bevoegdheden als bedoeld in art. 116, twee
de zin, en 119 lid 1 Fw (art. 328a lid 2 Fw). Voor uit
deling is een machtiging nodig van de rechtercom
missaris (art. 316 lid 2 jo. 349 lid 1 Fw). De 
be wind voer der maakt telkens een uitdelingslijst op 
(art. 349 lid 4 Fw). In de praktijk vindt bij vrijwel ie
de re schuld sa ne ring met voldoende actief slechts 
één uitdeling plaats aan de geverifieerde schuldei
sers aan het einde van de schuld sa ne rings regeling: 
de slot uit de ling. De reden daarvoor is dat de verifi
catievergadering doorgaans aan het einde van de 
schuld sa ne rings regeling (pro forma) wordt gehou
den, pas aan het eind duidelijkheid bestaat over de 
omvang van de boedel en de veelal geringe omvang 
van de boedel doorgaans niet in verhouding staat 
tot de met de tussentijdse uitdeling gemoeide kos
ten en werkzaamheden.18

17 Zie B.J. Engberts, in: Groene Serie Faillissementswet, art. 356 
Fw, aant. 4.1 on der verwijzing naar Ka mer stuk ken II 1994/95, 
22969, nr. 20, p. 8. Zie over de verificatie van vorderingen HR 
29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:759 en de conclusie van AG 
Van Peursem voor dit arrest, on der 2.4 e.v.

18 Zie B.J. Engberts, in: Groene Serie Faillissementswet, art. 356 
Fw, aant. 4.1; G.H. Lank horst, Module Rechtsbijstand en schuld‑
hulpverlening,  commentaar op art. 356 Fw, aant. 1.5; Van 
Bom mel/Dethmers, Van schuld sa ne ring tot schone lei. Een 
prak tische om schrij ving van de Wsnp, 2015, p. 151.
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2.4 In art. 356 lid 1 Fw is bepaald dat de be
wind voer der, zodra de uitspraak als bedoeld in art. 
354 in kracht van gewijsde is gegaan, ‘on ver wijld’19 
over gaat tot het opmaken van de slot uit de lings lijst. 
Door de aanduiding ‘uitdelingslijst’ is art. 349 Fw 
van toepassing, als gevolg waarvan ook een aantal in 
lid 5 genoemde bepalingen uit titel I van de wet van 
over een komstige toepassing zijn.20 Volgens het 
voorschrift van art. 349 lid 4 Fw houdt een uitde
lingslijst in: ‘een staat van de ontvangsten en uitga
ven, de namen van de schuldeisers, het geverifieer
de bedrag van ieders vordering, benevens de daarop 
te ontvangen uitkering’. De lijst behelst daarmee 
dus zowel een fi nan ci ë le verantwoording van het 
uit de delen totaalbedrag als de wijze waarop dat 
bedrag over de geverifieerde schuldeisers wordt 
verdeeld.21 Richtlijn 3.10 van de Recofarichtlijnen 
voor schuld sa ne rings regelingen (versie 2018)22 
schrijft voor dat bij het opstellen van de slot uit de
lings lijst gebruik wordt gemaakt van het op de site 
www.bureauwsnp.nl be schik baar gestelde model 
(een excelbestand).23

2.5 In de wetsgeschiedenis van de Wsnp is ver
duidelijkt dat de be wind voer der óók een slot uit de
lings lijst dient op te maken wan neer er geen baten 
zijn om uit te delen. In dat geval wordt een zoge
naamde nihillijst of nihil slot uit de lings lijst opge
maakt, waarin bij de aan de schuldeisers uit te keren 
bedragen ‘nihil’ wordt vermeld.24 De in de memorie 
van toelichting opgenomen ar ti kels ge wij ze toelich
ting op art. 356 Fw vermeldt daarover:25

“Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat een 
slot uit de lings lijst ook moet worden opgesteld in 
het geval er geen actief ter verdeling aanwezig is. 
In plaats van het bedrag voor de uitkeringen zal 
daarin in dat geval bij voorbeeld «nihil» kunnen 
worden vermeld. Hoewel naar de letter in een 
dergelijk geval geen sprake is van een «uitde
lingslijst», is uit oogpunt van eenvoud ervan af
gezien voor die si tu a tie het desbe tref fen de stuk 
een andere benaming te geven. De op te maken 
slot uit de lings lijst is van essentieel belang voor 

19 In de praktijk wordt dit niet altijd met de door wet voorge
schreven voortvarendheid gedaan. Zie daarover de conclusie 
van AG timmerman on der nr. 4.7 vóór HR 31 maart 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:572, NJ 2017/324 m.nt. F.M.J. Verstijlen.

20 Zie B. Wessels, Schuld sa ne rings regeling na tuur lij ke per so nen 
(Wessels Insolventierecht IX), 2017, nr. 9395.

21 Zie Van Bom mel/Dethmers, Van schuld sa ne ring tot schone lei. 
Een prak tische om schrij ving van de Wsnp, 2015, p. 161.

22 De Recofarichtlijnen zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.
nl.

23 Op de website www.bureauwsnp.nl worden (verschillende 
varianten van) de crediteurenlijst, het financieel eindverslag 
en de uitdelingslijst ter beschikking gesteld in de vorm van 
één excelbestand, zie https://www.bureauwsnp.nl/biblio
theek/recofarichtlijnenenstandaarddocumenten/financi
eeleindverslag.

24 Zie o.a. Van Bom mel/Dethmers, Van schuld sa ne ring tot schone 
lei. Een prak tische om schrij ving van de Wsnp, 2015, p. 162; Hof 
Arn hemLeeu war den 3 maart 2011,  
ECLI:NL:GHARN:2011:BQ5041.

25 Ka mer stuk ken II 1992/93, 22969, nr. 3, p. 66.

het eindigen van de toepassing van de schuld sa
ne rings regeling (art. 356, tweede lid).”

2.6 De slot uit de lings lijst dient ter goedkeuring 
aan de rechtercommissaris te worden voorgelegd. 
Hoewel art. 180 lid 2 Fw, waarin dit uit druk ke lijk is 
bepaald, in art. 349 lid 5 niet van over een komstige 
toepassing is verklaard, volgt dit uit het wél van toe
passing verklaarde art. 183 lid 1, waarin wordt ge
sproken van de ‘door de rechtercommissaris goed
gekeurde uitdelingslijst’.26

2.7 De slot uit de lings lijst moet vervolgens wor
den gedeponeerd ter griffie van de rechtbank, waar 
de lijst gedurende tien dagen kosteloos ter inzage 
ligt voor schuldeisers (art. 349 lid 5 jo. art. 183 lid 1 
Fw). Indien de slot uit de lings lijst de eerste uitde
lingslijst is die wordt gedeponeerd, betaalt de be
wind voer der daarvoor uit de baten van de boedel 
een vast recht van (in 2021) € 657 (art. 17 lid 4 jo. art. 
17 lid 1 Wet griffierechten burgerlijke zaken). De be
wind voer der dient alle erkende en voorwaardelijk 
erkende schuldeisers schriftelijk op de hoogte te 
stellen van de deponering van de slot uit de lings lijst 
en daarbij ook het voor ieder van hen bestemde be
drag te vermelden (art. 349 lid 5 jo. 183 lid 3 Fw). 
Voorts dient het depot van de slot uit de lings lijst te 
worden gepubliceerd in de Staatscourant (art. 349 
lid 5 jo. art. 183 lid 3 jo. art. 14 Fw). tijdens de inzage 
termijn van tien dagen kan ie de re schuldeiser (on
geacht of hij zijn vordering ter verificatie heeft inge
diend) in verzet komen tegen de uitdelingslijst door 
indiening van een bezwaarschrift (art. 349 lid 5 jo. 
art. 184 Fw en art. 349aa Fw).27 De slot uit de lings lijst 
wordt verbindend na het verstrijken van de tien
dagentermijn van art. 183 Fw zon der verzet dan wel 
doordat de beschikking op verzet in kracht van ge
wijsde is gegaan (art. 349 lid 5 jo. art. 187 lid 4 Fw).
2.8 Zoals ook blijkt uit het hiervoor opgeno
men citaat uit de memorie van toelichting, is de 
slot uit de lings lijst in de wettelijke systematiek van 
essentieel belang voor het einde van de schuld sa ne
rings regeling.28 Met de vast stel ling van een slot uit
de lings lijst geeft de be wind voer der te kennen dat 
de gehele boedel is vereffend, en dat er geen grond 
meer is voor het voortduren van de toepassing van 
de schuld sa ne rings regeling.29 Zodra de slot uit de
lings lijst verbindend is geworden, eindigt de toepas
sing van de schuld sa ne rings regeling van rechts we
ge (art. 356 lid 2 Fw). Dit geldt ook voor het 
faillissement (zie art. 193 lid 1 Fw). De beëindiging 
van de toepassing van de schuld sa ne rings regeling 
op grond van art. 356 lid 2 Fw wordt ook wel het 
‘formele’ einde van de schuld sa ne rings regeling ge

26 Zie Van Bom mel/Dethmers, Van schuld sa ne ring tot schone lei. 
Een prak tische om schrij ving van de Wsnp, 2015, p. 161; B.J. 
Engberts, in: Groene Serie Faillissementswet, art. 356 Fw, 
aant. 4.2.

27 Art. 349aa Fw is ingevoerd per 1 ja nu a ri 2019 met de Wet 
modernisering faillissementsprocedure (Stb. 2018, 299). De 
bepaling is inhoudelijk gelijk aan het voorheen geldende art. 
186 Fw (oud).

28 Zie Ka mer stuk ken II 1992/93, 22969, nr. 3, p. 66.
29 Zie HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3678, NJ 2015/168 

m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 3.5.4.
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noemd.30 Art. 358 lid 1 Fw koppelt daarnaast de in
werkingtreding van de ‘schone lei’ aan het formele 
einde van de schuld sa ne rings regeling. Het artikellid 
bepaalt dat door de beëindiging van toepassing van 
de schuld sa ne rings regeling op grond van art. 356 
lid 2 Fw, een vordering ten aanzien waarvan de 
schuld sa ne rings regeling werkt, voor zover onvol
daan gebleven, niet langer afdwingbaar is. De beëin
diging van de schuld sa ne rings regeling als bedoeld 
in 356 lid 2 Fw markeert het einde van de afwikke
ling van de schuld sa ne ring, waar on der de vereffe
ning van de boedel, en het in werking treden van de 
in art. 358 lid 1 Fw bedoelde schone lei (indien en 
voor zover van toepassing).31

2.9 De be wind voer der doet van het formele 
einde van de schuld sa ne rings regeling aankondiging 
in de Staatscourant (art. 356 lid 2 Fw). De be wind
voer der dient voorts on ver wijld na het verbindend 
worden van de slot uit de lings lijst de vastgestelde 
uitkeringen aan de schuldeisers te doen (art. 349 
lid 5 jo. art. 192 Fw) en na verloop van een maand na 
de beëindiging rekening en verantwoording af te 
leggen van zijn beheer aan de rechtercommissaris 
(art. 356 lid 3 Fw).
2.10  Ook ná de slot uit de ling kan de slot uit de
lings lijst nog van belang zijn, namelijk wan neer 
sprake is van nagekomen baten. Op grond van art. 
356 lid 4 Fw jo. art. 194 Fw gaat de be wind voer der, 
indien na de slot uit de ling mocht blijken dat er nog 
baten van de boedel aanwezig zijn die ten tijde der 
vereffening niet bekend waren, op bevel van de 
rechtbank over tot vereffening en verdeling daarvan 
‘op de grondslag van de vroegere uitdelingslijsten’.32 
Dit betekent dat de verdeling van de desbe tref fen de 
nagekomen baten over een komstig de vroegere slot
uit de lings lijst plaatsvindt en er geen nieuwe lijst ter 
inzage hoeft te worden gelegd.33

 Beëindiging op grond van de 
vereenvoudigde procedure (art. 354a 
Fw)

2.11  Ingevolge art. 356 lid 1 Fw wordt geen slot
uit de lings lijst opgemaakt indien de rechtbank de 
toepassing van de schuld sa ne rings regeling heeft 
beëindigd op grond van de zogenoemde ‘vereen
voudigde procedure’ van art. 354a Fw. Het tweede 
lid van art. 356 Fw bepaalt dat de toepassing van de 
schuld sa ne rings regeling van rechts we ge eindigt zo
dra de uitspraak tot beëindiging op de voet van art. 
354a Fw in kracht van gewijsde is gegaan (of indien 
de uitdelingslijst verbindend is geworden). De scho
ne lei treedt op dat moment ook dan van rechts we
ge in werking (art. 358 lid 1 Fw).

30 Vgl. bijv. HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:572, NJ 
2017/324 m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 3.3.2.

31 Zie HR 24 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0890, NJ 
2012/636 m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 3.4.2.

32 Zie ook HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3678, NJ 
2015/168 m.nt. F.M.J. Verstijlen, rov. 3.5.2.

33 Zie B.J. Engberts, in: Groene Serie Faillissementsrecht, art. 356 
Fw, aant. 7.7.

2.12  De in art. 354a Fw geregelde vereenvoudig
de procedure maakt het mogelijk dat een schuld sa
ne rings regeling vroegtijdig en zon der verificatiever
gadering wordt beëindigd mét verlening van de 
schone lei. Het eerste lid bepaalt dat de rechtbank, 
indien nog geen dag voor de verificatievergadering 
is bepaald en minstens een jaar is verstreken sinds 
de uitspraak tot toepassing van de schuld sa ne rings
regeling, op voordracht van de rechtercommissaris 
of op verzoek van de be wind voer der of de schulde
naar een dag kan bepalen voor de zitting waarop de 
beëindiging wordt behandeld. Art. 354a is met in
gang van 1 ja nu a ri 2008 in de wet opgenomen.34 
Vóór 1 ja nu a ri 2008 was de vereenvoudigde proce
dure geregeld in de art. 352 lid 2 en art. 354 lid 3 en 
4 Fw (oud). De wetgever heeft het criterium voor 
toepassing van de vereenvoudigde procedure per 
2008 verruimd zodat in de praktijk meer schuld sa
ne rings regelingen mét schone lei kunnen eindigen 
zon der verificatievergadering.35

2.13  De rechtbank mag ingevolge het tweede lid 
van art. 354a Fw de schuld sa ne rings regeling slechts 
beëindigen indien redelijkerwijs niet de verwach
ting bestaat dat de schuldenaar op zo da nige wijze 
aan zijn ver plich tingen kan voldoen dat voortzet
ting gerechtvaardigd is. Op grond van dit criterium 
kan de schuld sa ne rings regeling tussentijds worden 
beëindigd zon der verificatievergadering wan neer 
de schuldenaar wel (geheel of gedeeltelijk) aan zijn 
ver plich tingen kan voldoen, maar dat dit (na aftrek 
van de boedelkosten) geen baten zal opleveren 
waaruit enige uitkering van betekenis aan de 
schuldeisers kan worden gedaan.36 Daarvan is spra
ke wan neer iemand geen ver dien ca pa ci teit (meer) 
heeft door bij voor beeld een hoge leeftijd, geen per
spectief op werk dan wel volledige arbeidsonge
schiktheid.37 De achterliggende gedachte van de 
wetgever is dat een verificatievergadering slechts 
een doel dient indien een uitkering van voldoende 
betekenis kan worden gedaan. Indien er weinig of 
niets uit te delen is en ook in de nabije toekomst 
niets uit te delen valt, is voortzetting van het schuld
sa ne ringstraject niet zinvol en kan een verificatie op 
grond van art. 354a Fw achterwege blijven (‘het sop 
is de kool niet waard’).38 In de parlementaire ge
schiedenis (Mvt) is te lezen dat verificatie slecht een 
doel dient bij een uitkering van voldoende beteke

34 Wet van 24 mei 2007 tot wij zi ging van de Faillissementswet 
in verband met herziening van de schuld sa ne rings regeling 
na tuur lij ke per so nen, Stb. 2007, 192, Stb. 2007, 222 (inwer
kingtreding).

35 Zie Ka mer stuk ken II 2004/05, 29942, nr. 3, p. 56, 3637; B.J. 
Engberts, in: Groene Serie Faillissementswet, art. 354a Fw, 
aant. 5.

36 Zie Ka mer stuk ken II 2004/05, 29942, nr. 3, p. 56, 3637.
37 Zie o.a. de brief van de Staats se cre ta ris van Veiligheid en Justi

tie aan de twee de Kamer van 4 augustus 2014 naar aanlei
ding van de resultaten van de tiende meting van de Monitor 
Wsnp, Ka mer stuk ken II 2013/14, 33750 VI, 135, p. 6; Van Bom
mel/Dethmers, Van schuld sa ne ring tot schone lei. Een prak‑
tische om schrij ving van de Wsnp, 2015, p. 178179.

38 B.J. Engberts, in: Groene Serie Faillissementswet, art. 354a Fw, 
aant. 4. Zie verder Ka mer stuk ken II 2004/05, 29942, nr. 3, p. 37. 
Vgl. ook Ka mer stuk ken II 1997/98, 25672, nr. 3, p. 5.
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nis, en dat men hier zou kunnen denken aan een 
uitdelingsper cen ta ge dat beneden 2% van de vorde
ringen ligt.39

2.14  Art. 354a Fw kan ingevolge het eerste lid 
slechts worden toe ge past als er nog geen datum 
voor een verificatieprocedure is vastgesteld. De ver
eenvoudigde procedure kan dus niet worden toe ge
past als er al wél een verificatievergadering heeft 
plaatsgevonden (bij voor beeld vanwege een onver
kort geldende sollicitatieplicht die op de schulde
naar rust), maar er geen of nauwelijks aan de 
schuldeisers uit te delen actief resteert.40 De proce
durele vereenvoudiging is er immers in gelegen dat 
er geen verificatievergadering hoeft plaats te vin
den.41 Op grond van art. 354 lid 4 Fw (oud) was 
voorgeschreven dat de rechtbank, indien de voor
dracht dan wel het verzoek tot vereenvoudigde be
eindiging van de schuld sa ne rings regeling werd af
gewezen, alsnog een verificatievergadering diende 
te bepalen. Dit voorschrift is geschrapt met ingang 
van 1 ja nu a ri 2008, nu de verificatievergadering niet 
verplicht is.42

2.15  De rechtbank kan pas een datum voor een 
beëindigingszitting bepalen indien de voordracht of 
het verzoek vergezeld gaat van een beredeneerde 
verklaring van de be wind voer der omtrent de vraag 
of redelijkerwijs niet de verwachting bestaat dat de 
schuldenaar op zo da nige wijze aan zijn ver plich
tingen kan voldoen dat voortzetting van de schuld
sa ne rings regeling gerechtvaardigd is (art. 354a lid 1, 
tweede volzin, Fw). De rechtercommissaris kan de 
be wind voer der be ve len deze verklaring op te stel
len en deze aan de rechtbank en par tij en te doen 
toekomen (art. 354 lid 1, slotzin, Fw). Voorts mag 
niet zijn gebleken van om stan dig he den als bedoeld 
in artikel 350, derde lid, on der c tot en met g (art. 
354a lid 2 Fw); dit zijn de verwijtbare gronden voor 
tussentijdse beëindiging.43

2.16  Aanvankelijk werd de vereenvoudigde pro
cedure van art. 354a Fw in de praktijk met terug
houdendheid toe ge past. Recofa heeft, mede op in
stigatie van de toenmalige Staats se cre ta ris van 
Veiligheid en Justitie,44 het beleid inmiddels ver
ruimd, om te voorkomen dat schuld sa ne ringen met 
(aantoonbaar) lege boedels bij wijze van automatis
me en onnodig de volle looptijd van drie jaar zou
den moeten duren. In maart 2015 heeft Recofa inge
stemd met een notitie over de vereenvoudigde 
beëindiging van een schuld sa ne ring van art. 354a 
Fw, waarin staat dat een gemotiveerd verzoek om 
een vereenvoudigde afwikkeling voortaan ambts
hal ve door de rechtercommissaris wordt gedaan na 

39 Zie Ka mer stuk ken II 2004/05, 29942, nr. 3, p. 37.
40 Zie B.J. Engberts, in: Groene Serie Faillissementswet, art. 354a 

Fw, aant. 6.1.1.
41 Zie ook G.H. Lank horst, Module Rechtsbijstand en schuldhulp‑

verlening,  commentaar op art. 354a Fw, aant. 1.5.
42 Zie Ka mer stuk ken II 2004/05, 29942, nr. 3, p. 36.
43 Zie Ka mer stuk ken II 2004/05, 29942, nr. 3, p. 36.
44 Zie de brief van de Staats se cre ta ris van Veiligheid en Justitie 

aan de twee de Kamer van 4 augustus 2014 naar aanleiding 
van de resultaten van de tiende meting van de Monitor Wsnp, 
Ka mer stuk ken II 2013/14, 33750 VI, 135, p. 6.

minimaal een jaar en drie maanden in voorkomend 
geval waarin niet waarschijnlijk is dat een volledige 
looptijd zinvol is. Op basis van dit nieuwe beleid 
dient standaard te worden beoordeeld op grond van 
de pe rio die ke verslaglegging van de be wind voer der 
of in de resterende looptijd van de schuld sa ne ring 
enige aflossingscapaciteit valt te verwachten.45 Uit 
de nadien gevolgde metingen van de Monitor Wsnp 
valt af te leiden dat het nieuwe beleid enig effect 
lijkt te sorteren, nu het per cen ta ge kortlopende za
ken dat is geëindigd met een schone lei is toegeno
men. Uit de laatste gepubliceerde Monitor Wsnp 
over 2019 blijkt echter dat het lijkt te gaat om rela
tief kleine aantallen (331 schuld sa ne ringen met een 
duur korter dan anderhalf jaar die zijn geëindigd 
met een schone lei op een totaal van meer dan 
9.000 schuld sa ne ringen).46 De vereenvoudigde af
doening blijft daarmee een zeldzaamheid en het 
doel om de toepassing van art. 354a Fw te verrui
men lijkt niet behaald te zijn.
2.17  Zoals hiervoor opgemerkt, eindigt de 
schuld sa ne ring die op vereenvoudigde wijze wordt 
beëindigd zon der slot uit de lings lijst. Bij de Wet tot 
wij zi ging van de Faillissementswet van 24 no vem
ber 2004 is dat opgenomen in art. 356 lid 1 Fw.47 Uit 
de parlementaire behandeling van de wetswij zi ging 
blijkt niet waarom bij schuld sa ne ringen die op ver
eenvoudigde wijze worden beëindigd van het op
maken van een slot uit de lings lijst is afgezien.48 In de 
literatuur valt daarover te lezen dat in de praktijk is 
gebleken dat het opmaken van een slot uit de lings
lijst door de be wind voer der na afloop van een 
schuld sa ne ringsprocedure zon der verificatieproce
dure tot onnodige administratieve lasten zou lei
den.49 Een der ge lij ke slot uit de lings lijst zou niet al
leen telkens ‘nihil’ vermelden omdat er geen actief 
ter verdeling aanwezig is, maar ook zou bij gebreke 
van geverifieerde schuldeisers onduidelijkheid be
staan voor wie een zo da nige uitdelingslijst bestemd 
is.50 Volgens Salomons en Wessels is het evenwel 
niet altijd juist dat er geen slot uit de lings lijst wordt 
opgemaakt, omdat er gevallen kunnen zijn dat er 
wel (enig) geld in de boedel voor uitdeling be schik

45 Zie Monitor Wsnp, elfde meting over het jaar 2014, p. 10, te 
raadplegen via www.bureauwsnp.nl.

46 Zie B.J. Engberts, in: Groene Serie Faillissementswet, art. 354a 
Fw, aant. 5 on der verwijzing naar Monitor Wsnp, zestiende 
meting over 2019, p. 11 (te raadplegen via www.bureauwsnp.
nl).

47 Bij Wet van 24 no vem ber 2004 tot wij zi ging van de Faillisse
mentswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit 
van surséance van betaling en faillissement, Stb. 2004, 615.

48 In de toelichting op de tweede nota van wij zi ging, waarin 
deze wetswij zi ging is voorgesteld, staat slechts dat in artikel 
356, eerste lid, nader is geëxpliciteerd dat door de be wind
voer der geen slot uit de lings lijst wordt opgemaakt indien de 
toepassing van de schuld sa ne rings regeling is beëindigd zon
der verificatievergadering. Zie Ka mer stuk ken II 2002/03, 
27244, nr. 7, p. 3.

49 B.J. Engberts, in: T&C Faillissementswet, art. 256 Fw, aant. 3; 
G.H. Lankhorts, Module Rechtsbijstand en schuldhulpverlening, 
 commentaar op artikel 356 Fw, aant. 1.5.

50 G.H. Lank horst, Module Rechtsbijstand en schuldhulpverlening, 
 commentaar op artikel 356 Fw, aant. 1.5.
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baar is, hoewel van de schuldenaar in de toekomst 
geen afdrachten verwacht kunnen worden.51 De wet 
schrijft niet voor wat er dient te gebeuren met een 
 eventueel batig saldo.52 In de praktijk vindt, indien 
nog enig boedelactief resteert, een ‘informele uitde
ling’ door de be wind voer der aan de schuldeisers 
plaats.

 Informele uitdeling op grond van de 
Recofarichtlijnen

2.18  De wet voorziet niet in de mogelijkheid van 
een informele uitdeling. Die mogelijkheid is wel op
genomen in richtlijn 4.3 van de Recofarichtlijnen 
voor schuld sa ne rings regelingen (versie 2018). Deze 
richtlijn luidt als volgt:

“4.3 Informele uitdeling bij een resterend actief van 
minder dan € 2.000,00 
a. Indien het uit te delen actief na aftrek 
van de boedelkosten, waar on der het sa la ris van 
de be wind voer der, inclusief reiskosten en kosten 
voor de postblokkade minder dan € 2.000 be
draagt, wordt afgezien van het houden van een 
verificatievergadering en wordt tot een informe
le uitdeling overgegaan op basis van een uitde
lingslijst. Bij een informele uitdeling wordt in 
een oproeping aan de schuldeisers voor de be
eindigingszitting de volgende zin opgenomen: 
‘Door het geringe tegoed op de boedelrekening 
wordt met instemming van de rechtercommis
saris en de rechtbank van een verificatievergade
ring afgezien’.
b. De be wind voer der beschrijft in zijn 
eindverslag de gevolgde procedure en voegt de 
aan de schuldeisers verzonden uitdelingslijst als 
bijlage aan het verslag toe.”

2.19  De richtlijn schrijft aldus voor dat bij boe
dels met een resterend actief van minder dan 
€ 2.000 (na aftrek van de boedelkosten) een verifi
catievergadering achterwege blijft en een informele 
uitdeling plaatsvindt, op basis van een uitdelingslijst 
die vóór de beëindigingszitting aan de schuldeisers 
wordt toegezonden. Kennelijk (dit staat niet expli
ciet in de richtlijn) wordt in het eindvonnis dan be
paald dat de schuld sa ne rings regeling eindigt door 
het in kracht van gewijsde gaan van het eindvon
nis.53

2.20  De richtlijn laat ruimte voor de mogelijk
heid dat de informele uitdeling zon der verificatie
vergadering niet alleen plaatsvindt bij vroegtijdige 
beëindiging op grond van art. 354a Fw, maar óók bij 
schuld sa ne rings regelingen die die volle looptijd van 

51 F. Salomons, Schuld sa ne ring voor na tuur lij ke per so nen in Ne‑
der land, Preadvies privaatrecht, Vereniging voor de vergelij
kende studie van het recht van België en Ne der land, 2008, p. 
261; B. Wessels, Schuld sa ne rings regeling na tuur lij ke per so nen 
(Wessels Insolventierecht IX), 2017, nr. 9388o.

52 Zie ook A.J. Noordam, Schuld sa ne ring (ex‑)on der ne mers (Recht 
en Praktijk nr. InsR5), 2013, par. 6.1.3.

53 Zie B.J. Engberts, in: Groene Serie Faillissementswet, art. 356 
Fw, aant. 4.8.

drie jaar hebben geduurd maar waarbij sprake is 
van een boedel met een geringe omvang.54

2.21  De praktijk van informele uitdelingen zon
der verificatievergadering in gevallen waarin het 
voor uitkering beschikbare bedrag van de boedel 
gering is, is niet lang na de inwerkingtreding van de 
Wsnp ontstaan.55 Voor informele uitdelingen zon
der verificatievergadering werd aanvankelijk een la
ger bedrag als grens gehanteerd. In de oude versies 
van de Recofarichtlijnen uit 200556 en 200957 was 
bepaald dat een informele uitdeling zon der verifica
tievergadering plaatsvindt bij een resterend actief 
van minder dan € 500.58 Bij veel rechtbanken werd 
in de praktijk al een hogere grens gebruikt (€ 1.000 
dan wel € 2.000).59 In de laatste versie, die met in
gang van 1 ja nu a ri 2018 in werking is getreden, is dit 
bedrag verhoogd naar € 2.000.
2.22  Uit de richtlijn valt af te leiden dat schuldei
sers moeten worden opgeroepen voor de beëindi
gingszitting en bij de rechter bezwaar kunnen in
dienen tegen de door de be wind voer der opgestelde 
informele uitdelingslijst. Op grond van de oude ver
sies van de Recofarichtlijnen uit 2005 (on der 24. 
sub c) en 2009 (on der 5.4 sub b) diende in de oproe
ping nog expliciet te worden vermeld dat bezwaren 
tegen de uitdelingslijst uiterlijk vóór de beëindi
gingszitting aan de rechter kenbaar konden worden 
gemaakt.60 Dit voorschrift is in de laatste versie niet 
overgenomen.
2.23  De Recofarichtlijnen be vatten regels voor 
de verdere behandeling van schuld sa ne rings
regelingen (zie de Recofarichtlijnen (2018) on der 
1.1). De richtlijnen zijn opgesteld door Recofa, het 
landelijk overleg van rechterscommissarissen in 
faillissementen, en goedgekeurd door het Landelijk 

54 Vgl. ook B.J. Engberts, in: Groene Serie Faillissementswet, art. 
354a Fw, aant. 5.4.

55 Deze praktijk wordt reeds beschreven in o.a. H.H. Dethmers, 
‘Weg met de verificatievergadering?’, in: SchuldSane ring 
2003/5, p. 89.

56 De versie 2005 is te raadplegen via Nieu we RECOFArichtlij
nen per 1 oktober 2005  Recht.nl.

57 De versie 2009 is raadplegen via Recofarichtlijnen voor 
schuld sa ne rings regelingen  PDF Gratis download (docplayer.
nl).

58 Zie richtlijn 24 sub a (versie 2005) en richtlijn 5.4 sub a (versie 
2009).

59 Zie G.H. Lank horst, Module Rechtsbijstand en schuldhulpverle‑
ning,  commentaar op artikel 354a Fw, aant. 1.5; B.J. Engberts, 
in: t&C Faillissementswet, art. 354a Fw, aant. 1; A.J. Noordam 
(red.), Schuld sa ne ring (ex‑)on der ne mers (InsR.5), 2013, p. 30 
(voetnoot 161).

60 Richtlijn 5.4 sub b van Recofarichtlijnen voor schuld sa ne
rings regelingen (versie 2009) luidde als volgt: “Bij een infor‑
mele uitdeling wordt in een oproeping aan de schuldeisers voor 
de beëindigingszitting de volgende zin opgenomen: "Door het 
geringe tegoed op de boedelrekening wordt met instemming 
van de rechter‑commissaris en de rechtbank van een af zon der‑
lij ke verificatievergadering afgezien. Op bijgevoegde lijst zijn alle 
schuldeisers vermeld met het per cen ta ge / bedrag dat zij aan uit‑
deling kunnen ontvangen. Als u bezwaar heeft tegen deze uitde‑
ling, kunt u dit uiterlijk vóór de beëindigingszitting schriftelijk 
aan de rechter kenbaar maken. Indien geen bezwaar gemaakt 
wordt tegen deze uitdeling en de schuld sa ne rings regeling zal 
worden beëindigd, zult u enkele weken daarna de op u van toe‑
passing zijnde uitdeling ontvangen".
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Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & toezicht 
(LOVCK&t). De algemene opvatting is dat de Recofa 
richtlijnen geen recht vormen in de zin van art. 79 
RO en dat de rechter(commissaris) vrij is om daar
van af te wijken.61 In richtlijn 1.3 is ook uit druk ke lijk 
bepaald dat de rechtbank of de rechtercommissa
ris, indien de om stan dig he den daartoe aanleiding 
geven, kan afwijken van de richtlijnen.

 Geen uniforme praktijk bij de 
afwikkeling van schuldsaneringsboedels 
met gering actief

2.24  Zoals de rechtbank in rov. 2.7.12.7.3 van 
haar verwijzingsvonnis heeft overwogen, blijkt uit 
het — niet voor het publiek toegankelijke62 — verslag 
van Recofa van 27 ja nu a ri 2020 (hierna: het Recofa
verslag) dat rechtbanken in de praktijk verschillen
de werkwijzen hanteren bij de afwikkeling van 
schuld sa ne rings regelingen met een resterend boe
delactief van minder dan € 2.000.
2.25  In het Recofaverslag worden twee  metho   
den on der scheiden: de ‘Over ijsselse  methode’ en de 
‘Gel der se  methode’. De twee  methoden en hun 
voor en nadelen worden in het verslag als volgt om
schreven:

“1. De ‘Over ijsselse  methode’: beëindiging op 
grond van artikel 354a Fw (verkort traject). Geen 
verificatie, geen slot uit de lings lijst, baten infor
meel uitdelen. Voordelen: eenvoudig, en geen 
griffierecht verschuldigd. Nadelen: art. 354a Fw 
is niet bedoeld voor beëindiging na verloop van 
de reguliere termijn, de verdeling van baten is 
informeel, wat vooral bij de soms omvangrijke 
nagekomen baten (die ex art. 194n Fw. op basis 
van de vroegere uitdelingslijst moeten worden 
verdeeld) wringt.
2. De op de Gel der se praktijk gebaseerde (en in
middels in OostBrabant gehanteerde)  methode: 
in alle zaken (behalve bij een verkort traject) 
vindt er een ge com bi neerde eindzitting en veri
ficatievergadering plaats (gewoonlijk pro forma) 
en moet, ongeacht of er boedelsaldo is, een uit
delingslijst worden opgemaakt en gedeponeerd, 
nadat de vereffening voltooid is. Voordelen: de 
schone lei wordt verleend volgens het wettelijk 
systeem, en vorderingen worden geverifieerd 
zodat er een wettelijke basis is om (nagekomen) 
baten uit te delen. Nadelen: mogelijk komt er af 
en toe een schuldeiser naar de verificatieverga
dering terwijl er nooit uitgedeeld zal worden en 
er zou vaak griffierecht ten laste van de Staat ge
bracht moeten worden voor het deponeren van 

61 Zie o.a. de conclusie AG Van Peursem (on der nr. 2.7) vóór 13 
december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1948, NJ 2020/108 m.nt. 
F.M.J. Verstijlen; de conclusie van AG Lan gemeijer (on der nr. 
3.8) vóór HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3633; de 
conclusie van AG Wissink (voetnoot 4) vóór HR 7 mei 2010, 
ECLI:NL:HR:2010:BL7042; de conclusie van AG Keus (on der 
nr. 5) vóór 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI5908; A.J. Noor
dam, WSNP en goede trouw (R&P 160), 2008, p. 216.

62 Het verslag is te vinden op het intranet van de landelijke 
rechtspraak. Ik zal de re le vante delen uit het verslag (geanoni
miseerd) citeren of parafraseren.

de uitdelingslijsten. Het ten laste van de Staat 
brengen van het griffierecht gebeurt in de prak
tijk niet, en daarvoor ontbreekt een wettelijke 
basis in de Wet Griffierecht Burgerlijke Zaken. 
Verder komt het griffierecht ten laste van de 
boedel, voor zover er wel boedel is.”

2.26  Een lid van Recofa heeft ten aanzien van de 
‘Gel der se  methode’ nog het volgende opgemerkt:

“Het komt bijna nooit (misschien twee keer per 
jaar) voor dat een schuldeiser naar de verificatie
vergadering komt. De enkele keer dat het voor
komt, leg je de schuldeiser uit hoe het zit. Het 
heeft in Gel der land nog nooit tot problemen ge
leid. De ‘Gel der se  methode’ is een voor de be
wind voer der makkelijke en overzichtelijke 
 methode en wordt gehanteerd in de gevallen dat 
de boedel nog € 2000, be vat na betaling van het 
be wind voer derssa la ris, de verschotten en het 
griffierecht. Als er minder in de boedel zit, dan 
volgt er een nihillijst en een pro forma verifica
tievergadering. Ook in dit geval wordt geen grif
fierecht geheven.”

2.27  Uit het Recofaverslag blijkt dat de ‘Over
ijsselse  methode’ wordt gehanteerd door de Recht
banken Over ijssel, Am ster dam, Noord Hol land en 
overwegend door de Rechtbanken Utrecht en Lim
burg (bij de laatste twee rechtbanken wordt een va
riant gehanteerd die meer lijkt op de Over ijsselse 
 methode dan op de Gel der se  methode). De Gel der
se  methode wordt gevolgd door de Rechtbanken 
Gel der land, OostBrabant en Rot ter dam.
2.28  Blijkens het verslag heeft Recofa geconsta
teerd dat het niet mogelijk is om te komen tot een 
uniforme werkwijze en dat is besloten dit on der
werp bij het ministerie van so ciale zaken on der de 
aandacht te brengen.

 Literatuur over de mogelijkheid van 
informele uitdeling

2.29  Lank horst beziet de gecreëerde mogelijk
heid van informele uitdeling in de context van de 
ontwikkeling dat de rol van de klassieke verificatie
vergadering in de schuld sa ne ringspraktijk steeds 
meer wordt teruggedrongen vanuit een oogpunt 
van kostenbesparing, vereenvoudiging en versnel
ling van de procedure.63 Hij noemt als voorbeeld van 
deze ontwikkeling de introductie van een ‘pro for
ma’ verificatievergadering in art. 328a Fw per 1 ja
nu a ri 2008.64 Ook stelt hij dat het loslaten van de in 
art. 354 lid 4 Fw (oud) opgenomen ver plich ting van 
de rechtbank om over te gaan tot het houden van 
een verificatievergadering na afwijzing van een 
voordracht of verzoek tot voortijdige beëindiging op 
grond van art. 354a Fw met ingang van dezelfde da
tum, ruimte biedt aan de zogenaamde ‘informele 
uitdeling’ op grond van de Recofarichtlijnen.65

63 Zie G.H. Lank horst, Module Rechtsbijstand en schuldhulpverle‑
ning,  commentaar op artikel 354a Fw, aant. 1.5.

64 G.H. Lank horst, Module Rechtsbijstand en schuldhulpverlening, 
 commentaar op artikel 328a Fw, aant. 1.5.

65 G.H. Lank horst, Module Rechtsbijstand en schuldhulpverlening, 
 commentaar op artikel 354a Fw, aant. 1.5.
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2.30  Engberts heeft opgemerkt dat de praktijk 
waarbij rechtbanken, indien na de reguliere looptijd 
van drie jaar blijkt dat geen of een geringe uitkering 
aan de schuldeisers kan worden gedaan, een verifi
catievergadering en slot uit ke ringslijst achterwege 
laten en in het eindvonnis bepalen dat de toepas
sing van de schuld sa ne rings regeling eindigt als het 
eindvonnis onherroepelijk wordt, in strijd met de 
wet is en dat de vereenvoudigde procedure van art. 
354a Fw geen oplossing biedt voor dit probleem. In 
2007 heeft Engberts daarover geschreven:66

“In veel Wsnp zaken blijkt er na drie jaar geen 
uitkering aan de schuldeisers gedaan te kunnen 
worden. Van verkorting van de termijn op grond 
van artikel 352 lid 2 Fw (straks artikel 354a) kan 
geen sprake zijn omdat de sollicitatieplicht geldt. 
Omdat de toepassing van de Wsnp dan formeel 
eindigt met het verbindend worden van een 
slot uit de lings lijst zou strikt genomen toch een 
verificatievergadering gehouden moeten wor
den. Sommige rechtbanken lossen dit probleem 
op door die verificatievergadering dan toch niet 
te houden en in het eindvonnis — contra legem 
— te bepalen dat de Wsnp eindigt als het eind
vonnis onherroepelijk wordt. Andere rechtban
ken laten de be wind voer der — zon der een verifi
catievergadering te houden — een zogeheten 
nihillijst deponeren [voetnoot: Zie ook H.H. 
Dethmers, ‘Weg met de verificatievergadering’, 
Schuld sa ne ring 2003/5, p. 710]. Dat is dan een 
lijst waarop de bij de be wind voer der bekende 
schuldeisers staan vermeld met als uitdelings
bedrag ‘nihil’. Voor dit probleem biedt artikel 
354a dus geen oplossing.”

Zie ook (recent) Engberts in t&C Faillissementswet, 
art. 354a Fw, aant. 2 (bijge werkt t/m 1 april 2021):

“Er doen zich ook si tu a ties voor waarin voortzet
ting van de schuld sa ne rings regeling niet is ge
rechtvaardigd, maar waarin uitkering aan de 
schuldeisers wel mogelijk is. Gedacht kan wor
den aan het geval dat de schuldenaar bij toelating 
tot de schuld sa ne rings regeling (enig) vermogen 
had, maar tijdens de schuld sa ne rings regeling re
delijkerwijs niets zal kunnen sparen (boven het 
bedrag van het be wind voer dersa la ris). In dat ge
val kan de vereenvoudigde procedure niet wordt 
toe ge past, maar zou de looptijd kunnen worden 
verkort op grond van art. 349a.
Anderzijds zijn er schuld sa ne rings regelingen 
waarin aan het einde van de looptijd (van drie 
jaren) blijkt dat geen uitkering aan de schuldei
sers gedaan kan worden. Het gaat bij voor beeld 
om schuld sa ne rings regelingen waarin niet kon 
worden afgedragen aan de boedel maar waarbij 
geen sprake kan zijn van verkorting van de ter
mijn op grond van dit artikel omdat de sollicita
tieplicht geldt zodat niet uitgesloten kan worden 
dat schuldenaar met het vinden van (betaald) 

66 B.J. Engberts, ‘Het wets ont werp Wsnp (deel 2): De procedure, 
de beëindiging, de schone lei en het over gangs recht’, in: 
Schuld sa ne ring 2007/3, p. 11.

werk in staat zal zijn zoveel aan de boedel af te 
dragen dat tot een uitkering aan de schuldeisers 
kan worden gekomen. De toepassing van de 
schuld sa ne rings regeling eindigt dan met het 
verbindend worden van een slot uit de lings lijst. 
Dit betekent dat toch een verificatievergadering 
gehouden zou moeten worden. In de praktijk 
wordt dat soms niet gedaan en wordt in het 
eindvonnis — contra legem — bepaald dat de 
schuld sa ne rings regeling eindigt als het eindvon
nis onherroepelijk wordt danwel wordt door de 
be wind voer der een zogeheten nihillijst gedepo
neerd. (…)”

2.31  Wind betuigt zich — in een annotatie bij 
het on der ha vi ge verwijzingsvonnis67— zeer kritisch 
over Recofarichtlijn 4.3. Hij meent dat deze richtlijn 
op meerdere gronden in strijd is met de Faillisse
mentswet. Volgens Wind voldoet de richtlijn niet 
aan het uit art. 356 en 349 lid 4 Fw volgende voor
schrift dat een (pro forma) verificatievergadering 
moet plaatsvinden in de gevallen dat een (slot)uit
delingslijst moet worden opgemaakt. Wind betoogt 
voorts dat richtlijn 4.3 rechten en bevoegdheden 
ontneemt aan zowel de schuldeisers als de be wind
voer der:

“Blijkens Richtlijn 4.3 wordt in de oproeping aan 
de schuldeisers voor de beëindigingszitting mee
gedeeld dat van een verificatievergadering 
wordt 'afgezien'. Het betreft hier een medede
ling, zon der dat aangegeven hoeft te worden of 
een schuldeiser wel/niet de mogelijkheid heeft 
te pro tes te ren tegen de voorgenomen informele 
uitdeling. Echter, be sluit een rechtercommissa
ris tot het houden van een pro forma verificatie
vergadering (indien de be wind voer der geen 
'echte' wenst) dan heeft een schuldeiser de mo
gelijkheid zich daartegen te 'verzetten', waarna 
een 'echte' verificatievergadering zal plaatsvin
den: zie art. 328a lid 2 en lid 3 Fw. Uit Richtlijn 
4.3 blijkt niet of het bepaalde in art. 328a Fw 
wel/niet van over een komstige toepassing is. Is 
dat niet het geval, dan resteert voor een schuld
eiser de mogelijkheid om zijn 'bezwaren' ken
baar te maken op de beëindigingszitting ex art. 
352 Fw, maar het is de vraag of de rechtbank dan 
wil/kan ingaan op die 'bezwaren' gelet op de cri
teria in art. 354 Fw.
Oftewel Richtlijn 4.3 ontneemt een schuldeiser 
rechten die in de Faillissementswet hem/haar 
wel geeft.
Daarnaast: Op grond van art. 328a lid 1 is het de 
be wind voer der die aangeeft of een verificatie
vergadering door hem/haar gewenst is. Richtlijn 
4.3 ontneemt de be wind voer der die be voegd
heid. Daar zou wellicht niets op tegen kunnen 
zijn indien de Richtlijnen tot stand zouden zijn 
gekomen in overleg met een repre sentatieve 

67 J. Wind, ‘Een zinloos vonnis van de Rechtbank Lim burg? An
notatie bij Rechtbank Lim burg 4 februari 2021,  
ECLI:NL:RBLIM:2021:968’, in: Tijdschrift voor Curatoren 2021, 
nr. 2, p. 4953.
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vertegenwoordiging van be wind voer ders, maar 
daarvan blijkt niet.”68

2.32  Volgens Wind leidt de informele uitdeling 
evenmin tot een vermindering van administratieve 
lasten voor de be wind voer der, de rechtbank en/of 
de rechtercommissaris:

“De enig denkbare on der bou wing [voor de 
hoogte van het bedrag van € 2.000, AG] zou 
wellicht kunnen zijn dat het meer efficiënt is, al
thans dat de administratieve lasten voor de be
wind voer der en/of de rechtbank/rechtercom
missaris minder zijn. Maar dat is niet het geval. 
De be wind voer der moet, ook blijkens de Richt
lijnen, in elk geval — dus ook bij toepassing van 
Richtlijn 4.3 — crediteurenlijsten en een (slot)uit
delingslijst opmaken en schuldeisers op de 
hoogte stellen. Daaruit volgt dat diens/haar ad
ministratieve belasting niet meer/minder is. Be
oor de ling van de crediteurenlijsten en de (slot)
uitdelingslijst vindt even eens in elk geval plaats 
en levert dus ook voor rechtbank/rechtercom
missaris geen 'besparing' op bij toepassing van 
Richtlijn 4.3. tot slot: De verificatievergadering 
zou pro forma kunnen plaatsvinden, waardoor 
geen beslag op de (schaarse) zittingscapaciteit 
plaatsvindt.”

2.33  Volgens Wessels moet een slot uit de lings
lijst ook worden opgesteld indien er geen actief ter 
verdeling aanwezig is en art. 354a niet kan worden 
toe ge past.69

2.34  Noordam volstaat met de opmerking dat 
de wet niet voorziet in een ‘informele uitdeling’ zo
als voorgeschreven in de Recofarichtlijnen.70

 Praktijk van informele uitdeling is niet 
in overeenstemming met de wet

2.35  Op grond van de tekst van de wet (art. 356 
lid 1 Fw) geldt dat voor schuld sa ne ringstrajecten die 
na de reguliere looptijd van art. 349a Fw eindigen 
slechts één afwikkelingsmogelijkheid bestaat, na
melijk door middel van het verbindend worden van 
een slot uit de lings lijst, die volgt op een ( eventuele 
pro forma) verificatie van de schulden. In de parle
mentaire geschiedenis van de Wsnp is benadrukt 
dat de slot uit de lings lijst van essentieel belang is 
voor het einde van de schuld sa ne rings regeling en 
dat deze óók moet worden opgemaakt als er niets te 
verdelen valt (zie het hiervoor opgenomen citaat 
on der 2.5). De wetgever heeft alleen een vereenvou
digde afwikkeling zon der verificatie van vorderin
gen en slot uit de lings lijst mogelijk gemaakt voor ge
vallen waarin het schuld sa ne ringstraject voortijdig 
wordt beëindigd omdat voortzetting daarvan niet 
gerechtvaardigd is (art. 354a Fw). Art. 354a Fw biedt 

68 J. Wind, ‘Een zinloos vonnis van de Rechtbank Lim burg? An
notatie bij Rechtbank Lim burg 4 februari 2021,  
ECLI:NL:RBLIM:2021:968’, in: Tijdschrift voor Curatoren 2021, 
nr. 2, p. 52.

69 B. Wessels, Schuld sa ne rings regeling na tuur lij ke per so nen 
(Wessels Insolventierecht Deel IX), 2017, nr. 9395.

70 A.J. Noordam, Schuld sa ne ring (ex‑)on der ne mers (Recht en 
Praktijk nr. InsR5), 2013, par. 6.1.36.1.4.

geen soelaas voor schuld sa ne ringstrajecten die de 
reguliere looptijd hebben geduurd en/of waarin al 
wél een (pro forma) verificatievergadering heeft 
plaatsgevonden (zoals in de on der ha vi ge zaak), 
maar er geen of slechts een gering bedrag aan uit te 
delen actief resteert. Indien de vorderingen zijn ge
verifieerd, zal namelijk formeel moeten worden be
paald wat daarop kan worden uitgedeeld.
2.36  Gelet op het voorgaande, moet de be wind
voer der over een komstig art. 356 lid 1 Fw in alle ge
vallen waarin de schuld sa ne rings regeling na de re
guliere looptijd van art. 349a Fw eindigt en de in art. 
354 bedoelde uitspraak in kracht van gewijsde is ge
gaan een slot uit de lings lijst opmaken en deponeren 
bij de rechtbank. Dit geldt dus ook in de si tu a tie 
waarin er niet of nauwelijks kan worden uitgekeerd 
aan de schuldeisers. De praktijk waarin bij boedels 
met een resterend actief van minder dan € 2.000 
een verificatie van schulden en het deponeren van 
een slot uit de lings lijst achterwege wordt gelaten, is 
niet in overeenstemming met de wet.
2.37  Het mag dan zo zijn dat de wetgever het 
gebruik van de vereenvoudigde procedure voor af
wikkeling van schuld sa ne rings regelingen heeft wil
len stimuleren en het aantal verificatievergaderin
gen heeft willen terugdringen bij schuld sa ne ringen 
waarin niet de verwachting bestaat dat na aftrek 
van de boedelkosten een substantieel bedrag over
blijft voor de schuldeisers; dit betekent echter niet 
dat de vereenvoudigde vorm van afwikkeling ook 
mag worden toe ge past in si tu a ties waarin de wet 
niet voorziet. Indien de be wind voer der een verifica
tievergadering niet opportuun acht, kan de rech
tercommissaris ingevolge art. 328a lid 2 Fw bepa
len dat de verificatievergadering pro forma 
plaatsvindt. De afwikkeling van de schuld sa ne
ringsboedel kan in dat geval plaatsvinden over een
komstig de wettelijke systematiek, zon der dat af
breuk wordt gedaan aan de rechten van de 
schuldeisers en zon der dat al teveel beslag wordt 
gelegd op de zittingscapaciteit bij de rechtbanken. 
Het komt in de praktijk immers heel weinig voor 
dat schuldeisers daad wer ke lijk naar de verificatie
vergadering komen (zie het Recofaverslag, zoals 
opgenomen in 2.25). Een op verificatie gebaseerde 
formele slot uit de lings lijst is voorts van belang voor 
de si tu a tie dat na het einde van het schuld sa ne
ringstraject (soms aanzienlijke) nagekomen baten 
be schik baar komen die aan de schuldeisers moeten 
worden uitgekeerd (zie hiervoor on der 2.9).

3 Beantwoording van de vragen
3.1 Vraag a luidt als volgt:

“a. dient ie de re schuld sa ne ringsboedel, 
ook die waarbij het boedelactief minder dan 
€ 2.000, bedraagt, op dezelfde wijze te worden 
afgewikkeld?”

3.2 Indien deze vraag letterlijk wordt opgevat, 
kan het antwoord slechts ontkennend luiden. Zoals 
hiervoor toegelicht, wordt de boedel bij een schuld
sa ne rings regeling die tussentijds wordt beëindigd 
op grond van art. 354a Fw bij voor beeld anders afge
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wikkeld (namelijk zon der verificatievergadering en 
zon der deponering van een slot uit de lings lijst) dan 
een schuld sa ne rings regeling die de reguliere loop
tijd heeft geduurd. Een der ge lij ke letterlijke interpre
tatie van de vraag zou strikt genomen meebrengen 
dat zowel vraag b als vraag c geen be ant woor ding 
meer behoeven.71

3.3 Uit de (uitvoerige) uiteenzetting door de 
rechtbank van de achtergrond en aanleiding van de 
prejudiciële vragen in rov. 2.42.7.3 blijkt duidelijk 
dat dit niet kan zijn bedoeld. Daaruit blijkt dat de 
rechtbank ervan op de hoogte is dat bij een beëindi
ging op grond van art. 354a Fw geen slot uit de lings
lijst hoeft te worden opgemaakt.
3.4 De on der a geformuleerde vraag moet wor
den gelezen in com bi na tie met vraag b. Deze vraag 
luidt als volgt:

“b. indien de vraag on der a. bevestigend 
wordt beantwoord: dient afwikkeling in die ge
vallen waarbij de rechtbank heeft geoordeeld 
dat de schuldenaar aan de op hem rustende 
schuld sa ne ringsver plich tingen heeft voldaan na 
een looptijd van drie jaar of langer en waarbij 
het boedelactief minder dan € 2.000, bedraagt, 
plaats te vinden volgens het wettelijk kader als 
opgenomen in de Faillissementswet?”

3.5 Uit de vragen a en b alsmede de daaraan 
voorafgaande overwegingen in rov. 2.42.7.3 van het 
verwijzingsvonnis leid ik af dat de rechtbank van de 
Ho ge Raad duidelijkheid wil krijgen over de vraag of 
óók voor de afwikkeling van schuld sa ne rings
boedels waarin na ommekomst van de reguliere 
looptijd van de schuld sa ne rings regeling van drie 
jaar of langer slechts een aan de schuldeisers uit te 
delen actief resteert van minder dan € 2.000, is ver
eist dat over een komstig art. 356 lid 1 Fw door de be
wind voer der een slot uit de lings lijst wordt opge
maakt en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank. 
Ik stel daarom voor de vragen a en b aldus te herfor
muleren.
3.6 Deze (aldus geformuleerde) vraag dient be
vestigend beantwoord te worden. Zoals toegelicht 
in 2.342.36, moet de be wind voer der over een
komstig art. 356 lid 1 Fw in alle gevallen waarin de 
schuld sa ne rings regeling na de reguliere looptijd van 
art. 349a Fw eindigt en de in art. 354 bedoelde uit
spraak in kracht van gewijsde is gegaan een slot uit
de lings lijst opmaken en deponeren bij de recht
bank. Dit geldt dus ook in si tu a ties waarin het aan 
de schuldeisers uit te delen actief in de boedel een 
waarde vertegenwoordigd van minder dan € 2.000.
3.7 Vraag c luidt als volgt:

“c. indien de vraag on der b. ontkennend 
wordt beantwoord: op welke wijze dient afwik
keling in die gevallen waarbij de rechtbank heeft 
geoordeeld dat de schuldenaar aan de op hem 
rustende schuld sa ne ringsver plich tingen heeft 

71 Vgl. ook J. Wind, ‘Een zinloos vonnis van de Rechtbank Lim
burg? Annotatie bij Rechtbank Lim burg 4 februari 2021, 
ECLI:NL:RBLIM:2021:968’, in: Tijdschrift voor Curatoren 2021, 
nr. 2, p. 53.

voldaan na een looptijd van driejaar of langer en 
waarbij het boedelactief minder dan € 2.000, 
bedraagt, plaats te vinden?”

Deze vraag behoeft na bovenstaande be ant woor
ding van de (opnieuw geformuleerde) vragen a en b 
geen be ant woor ding meer.

4 Signalering ten behoeve van de wetgever: 
het griffierecht

4.1 Uit het Recofaverslag komt naar voren dat 
het griffierecht een belangrijk motief is voor som
mige rechtbanken om geen toepassing te geven aan 
het wettelijk voorgeschreven depot van de slot uit
de lings lijst (zie het hiervoor weergegeven citaat in 
2.24). Ook Wind vraagt in zijn annotatie bij het 
rechtbankvonnis aandacht voor dit aspect.72

4.2 Sinds de inwerkingtreding van de Wet grif
fierechten burgerlijke zaken (Wgbz) op 1 no vem ber 
2010 moet ook in schuld sa ne ringen griffierecht 
worden betaald bij het deponeren van een eerste 
uitdelingslijst (art. 17 lid 4 jo. lid 1 Wgbz). Het grif
fierecht moet worden voldaan uit de baten van de 
boedel. Vóór inwerkingtreding van de Wgbz gold dit 
reeds voor eerste uitdelingslijsten in faillissementen 
(zie art. 9 lid 1 Wet tarieven in burgerlijke zaken 
(oud)). In de memorie van toelichting op het wets
voorstel griffierechten burgerlijke zaken is opge
merkt dat aanleiding is gevonden om deze regeling 
van over een komstige toepassing te verklaren op de 
schuld sa ne rings regeling na tuur lij ke per so nen.73 Uit 
de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 
blijkt niet wat daarvoor de precieze aanleiding was.
4.3 Het geldende tarief bedraagt thans € 657. 
Dit komt overeen met het tarief dat wordt geheven 
bij de sector civiel van de rechtbank in zaken van 
onbepaalde waarde.74 Uit de parlementaire behan
deling blijkt niet waarom voor dit tarief is gekozen.
4.4 Dit tarief lijkt bui tensporig hoog in verhou
ding tot de (naar mijn inschatting) beperkte werk
zaamheden van de rechtbanken die gemoeid zijn 
met het ter inzage houden van de uitdelingslijst ge
durende de wettelijke termijn van tien dagen. Het 
hoge griffierecht wringt met name in zaken waarin 
— na aftrek van het sa la ris van de be wind voer der en 
de overige boedelkosten — weinig actief resteert om 
uit te delen aan de schuldeisers. Mijns inziens zou 
het wenselijk zijn dat het tarief voor het deponeren 
van een uitdelingslijst in schuld sa ne ringszaken 
(fors) wordt verlaagd. Ook zou kunnen worden be
paald dat het griffierecht ten laste van de Staat 
wordt gebracht in zaken waarin de schuld sa ne
ringsboedel na aftrek van de overige boedelkosten 
een bedrag van minder dan (bij voor beeld) € 2.000 
bedraagt. Uit het Recofaverslag leid ik af dat bij 

72 J. Wind, ‘Een zinloos vonnis van de Rechtbank Lim burg? An
notatie bij Rechtbank Lim burg 4 februari 2021,  
ECLI:NL:RBLIM:2021:968’, in: Tijdschrift voor Curatoren 2021, 
nr. 2, p. 51.

73 Zie Ka mer stuk ken II 2008/09, 31 758, nr. 3, p. 14 (“Tot slot is er 
aanleiding gevonden om alle leden van over een komstige toe‑
passing te verklaren op de schuld sa ne rings regeling.”)

74 Zie Ka mer stuk ken II 2008/09, 31 758, nr. 3, p. 14.
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sommige rechtbanken (in ieder geval bij de Recht
bank Gel der land) in dat geval reeds wordt afgezien 
van het heffen van griffierecht (zie hiervoor on der 
2.25). Dit vraag echter een aan de wetgever voorbe
houden aanpassing van de Wgbz. Ik zou Uw Raad in 
overweging willen geven om via de te wijzen preju
diciële beslissing een signaal af te geven aan de wet
gever dat het in art. 17 lid 4 jo lid 1 Wgbz geregelde 
griffierecht in de praktijk een knelpunt vormt in 
schuld sa ne ringszaken die eindigen met een gering 
boedelactief.

5 Conclusie
De conclusie strekt tot be ant woor ding van de preju
diciële vragen als hiervoor in 3.63.7 vermeld.

Ho ge Raad:

1 De prejudiciële procedure
Bij tussenvonnis in de zaak C/03/18/9R van 4 februa
ri 2021 heeft de Rechtbank Lim burg op de voet van 
art. 392 Rv prejudiciële vragen aan de Ho ge Raad 
gesteld.

De schuldenares heeft afgezien van het indienen 
van schriftelijke opmerkingen.

De conclusie van de Ad vo caat Gene raal R.H. de 
Bock strekt tot be ant woor ding van de prejudiciële 
vragen als in 3.63.7 van de conclusie vermeld.

2 Beantwoording van de prejudiciële vragen
2.1 Deze zaak gaat over de vraag of het voor
schrift van art. 356 lid 1 Fw dat de be wind voer der 
een slot uit de lings lijst opmaakt zodra de uitspraak, 
bedoeld in art. 354 Fw, in kracht van gewijsde is ge
gaan, ook geldt voor de afwikkeling van schuld sa ne
ringsboedels met een boedelactief van minder dan 
€ 2.000.
2.2 Bij de be ant woor ding van de prejudiciële 
vragen gaat de Ho ge Raad uit van de volgende fei
ten:
(i)  De rechtbank heeft op 9 ja nu a ri 2018 de 
toepassing van de schuld sa ne rings regeling ten aan
zien van de schuldenares uitgesproken.
(ii)  De rechtercommissaris heeft bepaald dat 
de verificatievergadering over een komstig de voor
schriften van art. 328a lid 2 Fw pro forma zal wor
den gehouden op 15 september 2020.
(iii)  De rechtbank heeft vervolgens op de voet 
van art. 352 Fw een zitting bepaald waarop de be
eindiging van de toepassing van de schuld sa ne
rings regeling wordt behandeld. De zitting heeft 
plaatsgevonden op 7 ja nu a ri 2021 en is voortgezet 
op 20 ja nu a ri 2021.
2.3.1  In haar hiervoor on der 1 vermelde tussen
vonnis heeft de rechtbank als volgt geoordeeld.

De schuldenares is weliswaar toerekenbaar te
kortgeschoten in de nakoming van enkele uit de 
schuld sa ne rings regeling voortvloeiende ver plich
tingen, maar deze toerekenbare tekortkomingen 
blijven gezien hun bij zon dere aard en/of geringe be
tekenis bui ten beschouwing. De toepassing (en 
daarmee de materiële looptijd) van de schuld sa ne

rings regeling eindigt dan ook, in die zin dat de uit de 
schuld sa ne rings regeling voortvloeiende ver plich
tingen niet langer op de schuldenares rusten. (rov. 
2.3.22.3.5)
2.3.2  Vervolgens heeft de rechtbank, na in rov. 
2.4 de wettelijke regeling van de afwikkeling van de 
boedel weergegeven te hebben, als volgt overwo
gen.

Volgens art. 4.3 van de Recofarichtlijnen wordt 
geen verificatievergadering gehouden indien het 
boedelactief na aftrek van de kosten minder dan 
€ 2.000 bedraagt. Er wordt dan overgegaan tot in
formele uitdeling. (rov. 2.5)

In deze zaak is volgens het eindverslag sprake 
van een boedelactief van € 2.264,19. Wan neer grif
fierecht voor het deponeren van de slot uit de lings
lijst op het boedelactief in mindering wordt ge
bracht, is er een bedrag van minder dan € 2.000 
voor uitdeling be schik baar. (rov. 2.6)

In de rechts prak tijk bestaan verschillende wij
zen van afdoening wan neer het boedelactief min
der dan € 2.000 bedraagt. Volgens de zogenoemde 
‘Over ijsselse  methode’ wordt in een dergelijk geval 
de schuld sa ne rings regeling beëindigd op de voet 
van art. 354a Fw, waarbij een verificatievergadering 
en slot uit de lings lijst achterwege blijven en een in
formele uitdeling van baten plaatsvindt. Volgens de 
zogenoemde ‘Gel der se  methode’ vindt er een ge
com bi neerde eindzitting en verificatievergadering 
plaats (gewoonlijk pro forma) en moet, ongeacht of 
er boedelsaldo is, een uitdelingslijst worden opge
maakt en gedeponeerd, nadat de vereffening vol
tooid is. Beide  methoden hebben voor en nadelen. 
(rov. 2.7.12.7.3)
2.3.3  Naar aanleiding van het voorgaande heeft 
de rechtbank de volgende prejudiciële vragen aan 
de Ho ge Raad voorgelegd:

“a. dient ie de re schuld sa ne ringsboedel, 
ook die waarbij het boedelactief minder dan 
€ 2.000, bedraagt, op dezelfde wijze te worden 
afgewikkeld?
b. indien de vraag on der a. bevestigend 
wordt beantwoord: dient afwikkeling in die ge
vallen waarbij de rechtbank heeft geoordeeld 
dat de schuldenaar aan de op hem rustende 
schuld sa ne ringsver plich tingen heeft voldaan na 
een looptijd van drie jaar of langer en waarbij 
het boedelactief minder dan € 2.000, bedraagt, 
plaats te vinden volgens het wettelijk kader als 
opgenomen in de Faillissementswet?
c. indien de vraag on der b. ontkennend 
wordt beantwoord: op welke wijze dient afwik
keling in die gevallen waarbij de rechtbank heeft 
geoordeeld dat de schuldenaar aan de op hem 
rustende schuld sa ne ringsver plich tingen heeft 
voldaan na een looptijd van drie jaar of langer en 
waarbij het boedelactief minder dan € 2.000, 
bedraagt, plaats te vinden?”

2.4.1  De schuld sa ne rings regeling heeft ingevol
ge art. 349a Fw in beginsel een looptijd van drie jaar, 
tenzij de rechtbank een langere looptijd van ten 
hoogste vijf jaar bepaalt. Door het aflopen van deze 
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termijn eindigt de schuld sa ne rings regeling voor de 
toepassing van de tweede afdeling van titel III Fw1 
(het ‘materiële’ einde); dat brengt on der meer mee 
dat de uit de schuld sa ne rings regeling voortvloeien
de ver plich tingen niet langer op de schuldenaar rus
ten.2 Kort voor het einde van de looptijd houdt de 
rechtbank een zitting waarop de beëindiging wordt 
behandeld, waarna zij uitspraak doet over de — voor 
het verkrijgen van een ‘schone lei’ als bedoeld in art. 
358 Fw bepalende — vraag of de schuldenaar, kort 
gezegd, aan de op hem rustende schuld sa ne
ringsver plich tingen heeft voldaan en of een 
 eventuele toerekenbare tekortkoming van de schul
denaar bui ten beschouwing blijft (art. 352354 Fw). 
Indien geen twijfel bestaat dat de schuldenaar niet 
toerekenbaar is tekortgeschoten, kan de beëindi
gingszitting ook pro forma gehouden worden (art. 
353 lid 1 Fw).

Zodra de uitspraak, bedoeld in art. 354 Fw, in 
kracht van gewijsde is gegaan, moet de be wind
voer der overgaan tot het opmaken van een slot uit
de lings lijst (art. 356 lid 1 Fw), die on der meer de na
men van de schuldeisers en het geverifieerde 
bedrag van ieders vordering moet inhouden (art. 
349 lid 4 Fw). De daartoe vereiste verificatieverga
dering kan in voorkomend geval ook pro forma 
worden gehouden (art. 328a lid 2 Fw).

De slot uit de lings lijst wordt gedeponeerd ter 
griffie van de rechtbank, waarna de schuldeisers ge
durende tien dagen tegen de uitdelingslijst in verzet 
kunnen komen; dat verzet wordt op een openbare 
zitting behandeld en daarop wordt door de recht
bank beslist (art. 349 lid 5 Fw in verbinding met de 
art. 183185 Fw).

Zodra de slot uit de lings lijst verbindend is gewor
den, is de toepassing van de schuld sa ne rings
regeling van rechts we ge beëindigd (art. 356 lid 2 
Fw; het ‘formele’ einde).
2.4.2  De hiervoor in 2.4.1 weergegeven wettelij
ke regeling geldt niet onverkort indien de vereen
voudigde procedure van art. 354a Fw gevolgd 
wordt. Indien voldaan is aan de in de leden 1 en 2 
van art. 354a Fw vermelde eisen, kan — in zoverre in 
afwijking van het bovenstaande — de schuld sa ne
rings regeling vroegtijdig beëindigd worden zon der 
verificatievergadering. In dat geval wordt ook geen 
slot uit de lings lijst opgemaakt (art. 356 lid 1, tweede 
zin, Fw).
2.5.1  De prejudiciële vragen zien op de hiervoor 
in 2.4.1 beschreven si tu a tie dat de rechtbank na een 
looptijd van drie jaar of langer heeft geoordeeld dat 
de schuldenaar aan de op hem rustende schuld sa
ne ringsver plich tingen heeft voldaan. De vragen stel
len aan de orde of dan mag worden afgezien van het 
opmaken van een slot uit de lings lijst indien het boe
delactief minder dan € 2.000 bedraagt. In het tus
senvonnis (rov. 2.5) wordt verwezen naar art. 4.3 

1 Vgl. HR 24 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0890, rov. 3.4.2 
(NJ 2012/636, m.nt. F.M.J. Verstijlen; red.).

2 Vgl. HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1411, rov. 3.5 (NJ 
2013/305, m.nt. F.M.J. Verstijlen; red.).

van de Recofarichtlijnen; die bepaling houdt in dat 
geen verificatievergadering wordt gehouden indien 
het boedelactief na aftrek van de kosten minder dan 
€ 2.000 bedraagt, en dat dan wordt overgegaan tot 
een informele uitdeling.

Hieromtrent wordt als volgt overwogen, waarbij 
opmerking verdient dat de Recofarichtlijnen geen 
recht vormen in de zin van art. 79 RO.
2.5.2  In de parlementaire geschiedenis van art. 
356 Fw is opgemerkt dat de be wind voer der ook een 
slot uit de lings lijst moet opmaken indien er geen ac
tief ter verdeling is:

“Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat een 
slot uit de lings lijst ook moet worden opgesteld in 
het geval er geen actief ter verdeling aanwezig is. 
In plaats van het bedrag voor de uitkeringen zal 
daarin in dat geval bij voorbeeld «nihil» kunnen 
worden vermeld. Hoewel naar de letter in een 
dergelijk geval geen sprake is van een «uitde
lingslijst», is uit oogpunt van eenvoud ervan af
gezien voor die si tu a tie het desbe tref fen de stuk 
een andere benaming te geven. De op te maken 
slot uit de lings lijst is van essentieel belang voor 
het eindigen van de toepassing van de schuld sa
ne rings regeling (art. 356, tweede lid).”3

Aldus voorziet de wettelijke regeling van het opma
ken en deponeren van een slot uit de lings lijst erin 
dat de toepassing van de schuld sa ne rings regeling 
wordt beëindigd op een voor alle betrokkenen ken
bare en controleerbare wijze, waarbij ook de belan
gen van de schuldeisers worden gewaarborgd door
dat zij kunnen opkomen tegen de verificatie van 
vorderingen of tegen de slot uit de lings lijst.

Daarnaast is de slot uit de lings lijst van belang in
dien na het formele einde van de schuld sa ne rings
regeling mocht blijken dat er nog baten van de boe
del aanwezig zijn die ten tijde van de vereffening 
niet bekend waren. Ingevolge art. 349 lid 5 Fw in 
verbinding met art. 194 Fw moeten die baten im
mers vereffend worden op de grondslag van de 
vroegere uitdelingslijst(en).
2.5.3  De wetgever heeft uitsluitend voor het ge
val dat de vereenvoudigde procedure van art. 354a 
Fw wordt toe ge past, een uit zon de ring gemaakt op 
de regel dat een verificatievergadering wordt ge
houden en een slot uit de lings lijst wordt opgemaakt 
(zie hiervoor in 2.4.2). Er bestaat geen grond deze 
uit zon de ring op de — door de wetgever van essenti
eel belang geachte — regel dat een slot uit de lings lijst 
wordt opgemaakt, naar andere si tu a ties door te 
trekken. Daarbij verdient opmerking dat de voor het 
opmaken van de slot uit de lings lijst vereiste verifica
tievergadering vaak ook pro forma kan plaatsvinden 
(art. 328a lid 2 Fw).

Ook de om stan dig heid dat voor het ter griffie 
van de rechtbank deponeren van de slot uit de lings
lijst een uit de baten van de boedel te betalen griffie
recht van (in 2021) € 657 verschuldigd is (art. 17 le
den 1 en 4 Wet griffierechten burgerlijke zaken) en 
dat dit bezwaarlijk is voor boedels met weinig ac

3 Ka mer stuk ken II 1992/93, 22969, nr. 3, p. 66.
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tief, is geen grond om af te wijken van de wettelijke 
regeling voor het beëindigen van de toepassing van 
de schuld sa ne rings regeling. Het is aan de wetgever 
om te beoordelen of en hoe daarin moet worden 
voorzien.
2.6 Op grond van het bovenstaande moeten de 
prejudiciële vragen als volgt beantwoord worden.

Indien de rechtbank na een looptijd van drie jaar 
of langer heeft geoordeeld dat de schuldenaar aan 
de op hem rustende schuld sa ne ringsver plich tingen 
heeft voldaan, dient de vereffening plaats te vinden 
over een komstig de voor die si tu a tie geldende regels 
in de Faillissementswet (zie hiervoor in 2.4.1), waar
bij dus ook een ( eventueel pro forma te houden) ve
rificatievergadering plaatsvindt en een slot uit de
lings lijst wordt opgemaakt. Dit geldt ongeacht de 
omvang van het boedelactief.

3 Beslissing
De Ho ge Raad:
 beantwoordt de vragen op de hiervoor in 2.6 
weergegeven wijze;
 begroot de kosten van deze procedure op de 
voet van art. 393 lid 10 Rv aan de zijde van de schul
denares op nihil.

Noot

1. De faillissementspraktijk is niet wars van 
pragmatisme. Dat geldt tot op zekere hoogte ook 
voor de rechter. In deze prejudiciële beslissing stelt 
de Ho ge Raad daaraan grenzen. Het kan niet door de 
beugel dat na het einde van de looptijd van een 
schuld sa ne rings regeling een verificatievergadering 
en uitdelingslijst achterwege blijven als het te ver
delen actief minder beloopt dan netto € 2.000.
2. In de weinig opmerkelijke casus die de 
aanleiding vormde voor het stellen van prejudiciële 
vragen, wordt op 9 ja nu a ri 2018 de schuld sa ne
rings regeling van toepassing verklaard op de schul
denares. Een proformaverificatievergadering wordt 
bepaald op 15 september 2020. tegen het einde van 
de driejaars ter mijn vindt een beëindigingszitting 
plaats, waarin wordt beslist over de schone lei. Met 
de verlening van die schone lei heeft de rechtbank 
weinig moeite; het is het verdere traject waarmee 
de rechtbank worstelt en waarover zij prejudiciële 
vragen stelt. Een  eventuele boedel moet nog wor
den vereffend en verdeeld. Dat vergt het opmaken 
van een slot uit de lings lijst (art. 356 Fw). In dit geval 
beliep het actief slechts € 2.264,19. Als er een uitde
lingslijst wordt opgemaakt en gedeponeerd, gaat 
daar nog € 657 aan griffierechten vanaf (art. 17 lid 1 
en 4 Wet griffierechten burgerlijke zaken), daargela
ten de tijd en moeite die het de be wind voer der en 
de rechtercommissaris kost.

In de praktijk wordt dat niet altijd zinvol geacht. 
Het heeft geleid tot art. 4.3 van de Recofarichtlijnen 
voor schuld sa ne rings regelingen, volgens hetwelk 
ingeval het nettoactief, zoals in casu, minder be
loopt dan € 2.000 ‘wordt afgezien van het houden 
van een verificatievergadering en […] tot een infor

mele uitdeling [wordt] overgegaan op basis van een 
uitdelingslijst’. Recofa is het over leg or gaan van rech
terscommissarissen in faillissementszaken.

Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat over 
deze kwestie binnen Recofa geen volledige overeen
stemming te bereiken was. Er wordt gewag ge
maakt van ‘de Over ijsselse  methode’ en van de ‘Gel
der se  methode’, met verdere nuances in de 
verschillende arrondissementen. In de ‘Over ijsselse 
 methode’ wordt art. 354a Fw als achterdeur ge
bruikt. Dit artikel opent de mogelijkheid om schuld
sa ne rings regelingen waarvan op voorhand duidelijk 
is dat ze niet tot resultaat van betekenis voor de 
schuldeisers zullen leiden voortijdig ten einde te 
brengen.

In de ‘Gel der se  methode’ wordt de beëindigings
zitting ge com bi neerd met een verificatievergade
ring, die dan veelal pro forma wordt gehouden. Art. 
328a Fw opent de mogelijkheid van een proforma
verificatievergadering. Die vindt dan niet ‘echt’ 
plaats, maar alle ingediende vorderingen worden 
als geverifieerd aangemerkt, tenzij een schuldeiser 
tijdig aangeeft dat hij de gefailleerde om nadere in
lichtingen wil (laten) vragen. In dat laatste geval 
moet alsnog een ‘echte’ verificatievergadering 
plaatsvinden. (Als de be wind voer der een ‘echte’ ve
rificatievergadering wenst, vindt de verificatiever
gadering sowieso niet pro forma plaats.)

De rechtbank stelt voorop dat beide  methoden 
in strijd zijn met de wet. Het is mij niet met een dui
delijk waarom dat het geval is in de ‘Gel der se 
 methode’. Er vindt dan een verificatievergadering 
plaats én er wordt een uitdelingslijst gemaakt en ge
deponeerd. Dat de verificatievergadering wordt ge
com bi neerd met de beëindigingszitting, lijkt mij 
geen bezwaar.
3. Het is bij uitstek een kwestie waar het insti
tuut van de prejudiciële beslissing voor dient. De 
prejudiciële vragen komen neer op: hoe moeten 
boedels met een nettoactief van minder dan 
€ 2.000 worden afgewikkeld?

Het antwoord is heerlijk simpel en komt neer 
op: doe wat de wet zegt. Die schrijft een verificatie
vergadering en een uitdelingslijst voor. Dat wettelij
ke systeem wordt helder uiteengezet in r.o. 2.4.1 en 
— wat minder helder, waarover hierna meer — in 
2.4.2. Dat er een verificatievergadering en een uitde
lingslijst moeten komen, staat gewoon in de wet. 
Zon der zo’n uitdelingslijst komt de schone lei in de 
lucht te hangen, nu deze is gekoppeld aan het in 
kracht van gewijsde gaan van de slot uit de lings lijst 
(art. 356 lid 2 Fw). In de parlementaire geschiedenis 
is dan ook nog eens opgemerkt dat een uitdelings
lijst ‘ook moet worden opgesteld in het geval er 
geen actief ter verdeling aanwezig is’ (Mvt, Ka mer‑
stuk ken II 1992/93, 22969, 3, p. 66). Zie r.o. 2.5.3.

De Ho ge Raad benadrukt de waarborgfunctie 
van verificatievergadering en uitdelingslijst. Nu valt 
er weinig te waarborgen als er geen of nauwelijks 
actief te verdelen is, maar men bedenke dat een ver
zet tegen de uitdelingslijst kan dienen om baten tot 
verdeling te brengen, die de curator ten onrechte 
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bui ten beschouwing heeft gelaten of om onterechte 
uitgaven te schrappen. Zie HR 7 december 1936, NJ 
1937/388, m.nt. P. Scholten (Philips’ Gloeilampenfa‑
brieken/Bolkestein q.q.) respectievelijk HR 15 juni 
1931, NJ 1931/1553 (De Clercq q.q./Den Boer).

Aan het slot van r.o. 2.5.3 wijst de Ho ge Raad nog 
op het belang van de uitdelingslijst in geval van een 
nagekomen bate, die dan na heropening van het 
faillissement op basis van de bestaande uitdelings
lijst moet worden verdeeld. Zie voor de problemen 
bij een nagekomen bate bij afwezigheid van een uit
delingslijst M.M. Verhoeven & C. Koppelman, ‘Bate 
na materiële looptijd’, WSNP Periodiek, 2014/1, nr. 
04, p. 1314.
4. De Ho ge Raad blijft kortom dichtbij de 
tekst van de wet en de bedoeling van de wetgever. 
Recentelijk nog liet diezelfde Raad de tekst van art. 
350 lid 5 Fw en de door de wetgever geuite bedoe
ling links liggen, te weten in HR 5 maart 2021, NJ 
2021/320, m.nt. F.M.J. Verstijlen: het faillissement 
volgt bij een beëindiging van de schuld sa ne rings
regeling niet, zoals aldaar is bepaald, ‘van rechts we
ge’ maar dat vergt een beslissing van de rechter.

Het verschil is dat in het daar berechte geval de 
wetgever de consequenties van de — in de loop der 
tijd ge wij zigde — regeling niet goed had doordacht, 
terwijl thans meer weloverwogen de si tu a tie dat er 
geen actief is, met de formaliteiten die toch moeten 
worden vervuld, on der ogen is gezien.
5. Het totaalbeeld wordt wat minder scherp 
als we de ontwikkelingen sinds de introductie van 
het oorspronkelijke wetsvoorstel in ogenschouw ne
men. De Ho ge Raad verwijst in zijn motivering naar 
de memorie van toelichting uit 1992. Later is bij no
velle de vereenvoudigde procedure ingevoerd, thans 
vervat in art. 354a Fw, met de mogelijkheid de loop
tijd van de schuld sa ne rings regeling in te korten en 
een verificatievergadering en uitdelingslijst achter
wege te laten. Dit geschiedde juist om tegemoet te 
komen aan het bezwaar van ‘de gecompliceerde en 
intensieve betrokkenheid van rechtbank en advo
caat als be wind voer der in gevallen waarin nauwe
lijks een uitkering aan de schuldeisers te verwachten 
is’ (Mvt, Ka mer stuk ken II 1997/98, 25672, 3, p. 1).

In 2008 is de bepaling aangepast met een aan
sporing deze breder in te zetten, weer met het stre
ven de werklast voor de rechterlijke macht en de be
wind voer ders te verminderen (Mvt, Ka mer stuk ken 
II 2004/05, 29942, 3, p. 1 en p. 3637). Een verifica
tievergadering en uitdelingslijst zouden achterwege 
kunnen blijven, ook als er wel iets, maar slechts een 
gering bedrag, uit te keren valt; ordegrootte twee 
procent. (Zelfs werd de niet geheel onbedenkelijke 
suggestie gedaan het probleem van het overblijven
de actief op te lossen via het toekennen van sa la ris 
aan de be wind voer der.)
6. Het is dus niet zo gek dat Recofa een ma
nier zocht geringe boedels op een prak tische manier 
af te wikkelen, zon der een onevenredige belasting 
van de rechters en be wind voer ders, al kan de vraag 
worden gesteld of met de informele uitdeling veel is 
gewonnen. Zie de bespreking van J. Wind van het 

rechtbankvonnis in TvC 2021, p. 52. De Ho ge Raad 
voelt in ieder geval niets voor een informele uitde
ling zon der verificatievergadering of ‘echte’ uitde
lingslijst.

Wat niet helemaal duidelijk is, is of toepassing 
van art. 354a Fw aan het einde van de looptijd van 
de schuld sa ne rings regeling tot de mogelijkheden 
behoort. AG De Bock beantwoordt deze vraag ont
kennend (punt 2.35 e.v.). De Ho ge Raad refereert in 
zijn eigenlijke antwoord in r.o. 2.6 aan ‘de geldende 
regels’ en verwijst naar r.o. 2.4.1, waarin art. 354a Fw 
niet wordt vermeld. Beide hebben evenwel denke
lijk de si tu a tie op het oog dat de rechtbank al in een 
reguliere beëindigingszitting ex art. 354 Fw heeft 
geoordeeld dat de schuldenaar aan zijn ver plich
tingen heeft voldaan.

Dat laat de mogelijkheid open dat aan het einde 
van de looptijd geen reguliere beëindigingszitting 
maar een zitting in het kader van de vereenvoudig
de procedure ex art. 354a Fw wordt bepaald. Ook 
art. 354a Fw behoort immers tot ‘de geldende re
gels’ en een toepassing van de vereenvoudigde pro
cedure bij het einde van de looptijd is weliswaar 
niet wat de wetgever voor ogen had, maar past wel 
binnen de tekst van de wet en het hiervoor ge
schetste streven van de wetgever. Een verificatiever
gadering en uitdelingslijst zouden dan achterwege 
kunnen blijven.

Een uitdeling, zoals in de ‘Over ijsselse  methode’, 
behoort evenwel niet tot de mogelijkheden. De keu
ze zou dan zijn tussen de door de wetgever gewe
zen weg van de sa la risbeschikking of het laten van 
een gering actief aan de schuldenaar. Geen van bei
de is erg aanlokkelijk.

Dan toch maar liever een uitdeling via een 
proformaverificatievergadering ex art. 328a Fw 
waarop AG én Ho ge Raad de aandacht vestigen.

F.M.J. Verstijlen
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HO GE RAAD (CIVIELE KAMER)
24 december 2021, nr. 20/02400
(Mrs. M.V. Polak, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, 
H.M. Wattendorff, S.J. Schaafs ma; 
AG mr. G. Snijders)
met redactionele aantekening

Art. 5:21 Awb; art. 23, 54 Landsverordening admi
nistratieve rechtspraak Aru ba

RvdW 2022/76
NJB 2022/101
ECLI:NL:PHR:2021:852
ECLI:NL:HR:2021:1984

Caribische zaak. On recht ma tige overheidsdaad. 
Voorafgaande aanzegging toepassing bestuurs-
dwang. Fictieve weigering beslissing op bezwaar; 
formele rechtskracht?

NJ 271Afl. 5  2022

NJ 2022/17NE DER LANDSE JURISPRUDENtIE


