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25 oktober 2021, C-509/09 en C-191/10, NJ 
2012/224, m.nt. M.V. Polak,  eDate Advertising). De 
vordering tot rectificatie en tot verwijdering van de 
smadelijke content kan daarentegen alleen worden 
ingesteld bij de rechter van de lidstaat waar de ge-
hele scha de ver goe ding kan worden gevorderd, dat 
wil zeggen bij de rechter van de plaats van vestiging 
van de uitgever van die content of bij de rechter van 
het centrum van de belangen van het slachtoffer 
van die content (zie HvJ EU 17 oktober 2017, 
C-194/16, NJ 2018/25, Bolagsupplysningen en Ilsjan). 
Dit brengt volgens het HvJ EU echter niet mee dat 
ook een vordering tot gedeeltelijke scha de ver goe-
ding slechts bij deze rechters ingesteld moet wor-
den (r.o. 35-36). De mogelijkheid om een gedeelte-
lijke scha de ver goe ding te vorderen bij de rechter 
van de plaats van het intreden van de schade draagt 
bij aan een goede rechtsbedeling (r.o. 39). Het 
HvJ EU overweegt dan ook dat het slachtoffer van 
verspreiding van smadelijke on line content een vor-
dering tot vergoeding van door die content geleden 
schade kan vorderen bij elke rechter waar die con-
tent toegankelijk is, zelfs al is die rechter niet be-
voegd tot kennisneming van een vordering tot recti-
ficatie en verwijdering van die content (r.o. 43). 
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HO GE RAAD (CIVIELE KAMER)
12 no vem ber 2021, nr. 20/04280
(Mrs. G. de Groot, C.A. Streef kerk, A.E.B. ter Hei de, 
S.J. Schaafs ma, F.R. Salomons; A-G mr. R.H. de Bock)
m.nt. F.M.J. Verstijlen

Art. 315, 317, 360 Fw

RvdW 2021/1106
NJB 2021/3030
ECLI:NL:HR:2021:1670
ECLI:NL:PHR:2021:207
ECLI:NL:PHR:2021:809

Schuld sa ne ring. Ho ger beroep tegen beslissing 
rechter-commissaris (art. 315 Fw); ont van ke lijk-
heid cas sa tie be roep (art. 360 Fw); doorbrekings-
grond. Geen afdracht door schuldenaar van bij 
aanvang schuld sa ne ring aanwezige fi nan ci ë le 
middelen, nodig voor kosten le vens on der houd 
en vaste lasten, in perio de tot ontvangst eerste 
vrij te laten bedrag?

Tegen een beschikking ingevolge art. 315 lid 1 Fw staat 
op grond van art. 360 Fw geen hogere voorziening 
open, behalve in de gevallen waarin het tegendeel is 
bepaald, en behoudens de mogelijkheid van cassatie 
in het belang der wet. In het middel ligt een beroep op 
een doorbrekingsgrond (miskenning van het toepas-
singsbereik van art. 317 Fw) besloten, zodat de 
beschermingsbe wind voer der in zoverre ontvankelijk 
is in zijn cas sa tie be roep. De om stan dig heid dat de 
rechter-commissaris al twee keer eerder een beslissing 

heeft genomen over de vraag of het op de beheerreke-
ning aanwezige saldo naar de boedelrekening moet 
worden overgemaakt, doet niet af aan de mogelijk-
heid om op de voet van art. 317 Fw de rechter-com-
missaris te verzoeken een nieuwe beschikking over 
deze vraag te geven. In dat verzoek kunnen de bezwa-
ren tegen een bevestigend antwoord op die vraag, ook 
voor zover die al eerder aan de orde zijn gesteld, aan 
de rechter-commissaris worden voorgelegd (HR 17 
april 2020, NJ 2020/171).

Waar de fi nan ci ë le middelen van de schuldenaar 
bij aanvang van de schuld sa ne rings regeling in begin-
sel volledig in de boedel vallen en de schuldenaar 
meestal pas enige dagen of weken nadien de beschik-
king krijgt over het eerste vrij te laten bedrag, kan hij 
de kosten van le vens on der houd en de vaste lasten in 
de tussenliggende perio de bezwaarlijk anders voldoen 
dan door het aangaan van nieuwe schulden. Dat is 
onwenselijk, gelet op de mogelijkheid dat de schulde-
naar daardoor uiteindelijk geen schone lei zal krijgen. 
Daarom moet ervan worden uitgegaan dat de be-
wind voer der kan bepalen dat de schuldenaar een deel 
van de bij aanvang van de schuld sa ne ring tot de boe-
del be ho ren de fi nan ci ë le middelen niet hoeft af te dra-
gen, voor zover dat noodzakelijk kan worden geacht 
om, zo lang de schuldenaar nog niet beschikt over het 
eerste vrij te laten bedrag, de kosten van le vens on der-
houd en vaste lasten te voldoen. Bij verschil van inzicht 
hierover kan de schuldenaar op de voet van art. 317 
Fw verzoeken om een beslissing van de rechter-com-
missaris.

[De beschermingsbe wind voer der], in zijn hoeda-
nigheid van beschermingsbe wind voer der over alle 
goederen die (zullen) toebehoren aan [de schulde-
naar], verzoeker tot cassatie, adv.: mr. J. van Weer-
den,
tegen
[De be wind voer der], verweerster in cassatie, niet 
verschenen.

Rechtbank:

4. De beoordeling
4.1.  Van alle beschikkingen (met uit zon de ringen 
van die beschikkingen die vermeld worden in artikel 
315 lid 2 Fw) van de rechter-commissaris staat gedu-
rende vijf dagen hoger beroep open (artikel 315 lid 1 
Fw). De e-mail namens de rechter-commissaris 
waartegen beroep is ingesteld, is op 5 oktober 2020 
aan mr. Van Riet verstuurd. Het beroepschrift is op 9 
oktober 2020 ontvangen, voor het verstrijken van de 
be roeps ter mijn.
4.2.  De beschikking van 5 oktober 2020 is de 
derde en inhoudelijk gelijkluidende beslissing die 
de rechter-commissaris in deze schuld sa ne rings-
regeling heeft genomen over de vraag of het op 20 
no vem ber 2018 op de beheerrekening aanwezige 
saldo naar de boedelrekening moet worden overge-
maakt, zoals artikel 295 lid 1 Fw bepaalt.

De eerste keer dat de rechter-commissaris deze 
beslissing heeft genomen is vermeld in het tweede 
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verslag van de be wind voer der. Dit heeft de 
beschermingsbe wind voer der ontvangen en ook zo 
begrepen, maar hij is hiertegen niet in beroep ge-
gaan. Hij vermeldt in zijn verzoekschrift van 17 juli 
2020 dat dit in no vem ber 2018 de gebruikelijke 
handelwijze was in schuld sa ne rings regelingen bij 
de Rechtbank Lim burg.

De tweede keer dat de rechter-commissaris deze 
beslissing bekend maakte aan de beschermingsbe-
wind voer der was tijdens het verhoor op 6 augustus 
2019, ook daarna is er geen beroep ingesteld.

De stelling dat dit geen voor beroep vatbare be-
schikking(en) was (waren) wordt door de rechtbank 
verworpen. Der ge lij ke beschikkingen zijn vormvrij, 
zoals de Ho ge Raad oordeelde in zijn uitspraak van 
17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:751. Hieron der val-
len ook mondeling gegeven beslissingen, of accor-
deringen van voorstellen van de wsnp-be wind voer-
der (zie paragrafen 3.24 tot en met 3.26 van de 
conclusie van AG mr. R.H. de Bock in  
ECLI:NL:PHR:2019:1238). In de uitspraak van 17 
april 2020 oordeelde de Ho ge Raad in rov. 3.5 dat 
volgens vaste jurisprudentie aan de be roeps ter-
mijnen strikt de hand moet worden gehouden. 
Slechts on der bij zon dere om stan dig he den kan 
daarop een uit zon de ring worden gemaakt, maar die 
heeft de beschermingsbe wind voer der niet gesteld 
en zijn ook niet anderszins gebleken. Gelet op voor-
meld uit gangs punt is de rechtbank dan ook van oor-
deel er nu geen beroep meer openstaat van de be-
schikkingen van de rechter-commissaris met 
betrekking tot afdracht aan de boedel van het saldo 
op de beheerrekening op 20 no vem ber 2018, zoals 
die zijn bekend gemaakt in het tweede verslag van 
de be wind voer der en tijdens het verhoor van 6 au-
gustus 2019.
4.3.  De rechtbank verwerpt het standpunt dat 
de beschermingsbe wind voer der in dit geval met 
een beroep op artikel 317 Fw een nieuwe beschik-
king kon uitlokken omdat hij het met de eerdere be-
schikkingen van de rechter-commissaris over de 
zelfde kwestie nog steeds niet eens was. Artikel 317 
Fw geeft de schuldenaar de gelegenheid bij de rech-
ter-commissaris op te komen tegen een bepaalde 
handeling of nalaten van de wsnp-be wind voer der. 
Dat is evenwel niet wat de beschermingsbe wind-
voer der in dit geval doet, hij komt — ruimschoots na 
het verstrijken van de be roeps ter mijn — uit druk ke-
lijk op tegen twee eerder genomen (gelijkluidende) 
beschikkingen van de rechter-commissaris die zien 
op toepassing van artikel 295 lid 1 Fw bij aanvang 
van de schuld sa ne rings regeling, door de rech-
ter-commissaris om een nieuwe beschikking te vra-
gen waarin hij terugkomt op zijn eerdere be sluiten. 
Aldus gebruikt hij dit artikel voor een ander doel 
dan waarvoor het geschreven is. Het bepaalde in ar-
tikel 315 lid 1 Fw zou immers een dode letter wor-
den indien de korte be roeps ter mijn eenvoudig zou 
kunnen worden omzeild door de rechter-commis-
saris (op elk gewenst moment) om herziening van 
zijn eerdere beschikking te vragen. Het beroep zal 
dan ook worden afgewezen.

4.4.  Verzocht is tevens te bepalen dat de schul-
denaar de kosten van de on der ha vi ge procedure via 
haar schuld sa ne rings regeling vergoed zal krijgen, 
indien deze niet door de gemeente in het kader van 
bij zon dere bijstand worden vergoed. Het betreft de 
verplichte eigen bij dra ge voor de aan haar afgege-
ven toe voe ging en het griffierecht. de be wind voer-
der heeft daartegen bezwaar gemaakt.
4.4.1.  Aan ge no men moet worden dat het bepaal-
de in artikel 362 lid 2 Fw niet eraan in de weg staat 
dat over een komstig het bepaalde in artikel 289 Rv 
een uitspraak op een verzoek ingevolge de Faillisse-
mentswet een veroordeling in de proceskosten kan 
inhouden. Zie daarvoor on der meer het arrest van 
de Ho ge Raad van 15 december 2017  
(ECLI:NL:HR:2017:3143). Voor zover het een pro ces-
kos ten ver oor de ling betreft ten laste van de failliet of 
de boedel verdient opmerking dat de rechter daar-
mee terughoudend dient om te gaan.
4.4.2.  Nu de schuldenaar in het ongelijk wordt 
gesteld ziet de rechtbank geen aanleiding om  even-
tuele door haar te betalen proceskosten (de recht-
bank begrijpt: voor zover zij niet met bij zon dere bij-
stand worden vergoed) ten laste van de boedel te 
laten komen.

5. De beslissing
De rechtbank wijst het beroep af.

Cassatiemiddel:

 Klacht 1
De rechtbank heeft ten onrechte dan wel op on be-
grij pe lijke dan wel onvoldoende gemotiveerde wij-
ze overwogen en besloten, zakelijk weergegeven, 
dat:
a. (beschikking 4.2.) de beschikking de derde en in-
houdelijk gelijkluidende beslissing is die de rech-
ter-commissaris in deze schuld sa ne rings regeling 
heeft genomen over de vraag of het op 20 no vem ber 
2018 op de beheerrekening aanwezige saldo naar de 
boedelrekening moet worden overgemaakt, zoals 
artikel 295 lid 1 Fw bepaalt,
b. (beschikking 4.3.) het standpunt dat de 
beschermingsbe wind voer der in dit geval met een 
beroep op artikel 317 Fw een nieuwe beschikking 
kon uitlokken omdat hij het met de eerdere be-
schikkingen van de rechter-commissaris over de 
zelfde kwestie nog steeds niet eens was wordt ver-
worpen, omdat het bepaalde in artikel 315 lid 1 Fw 
een dode letter zou worden indien de korte be-
roeps ter mijn eenvoudig zou kunnen worden om-
zeild door de rechter-commissaris (op elk gewenst 
moment) om herziening van zijn eerdere beschik-
king te vragen.

 Toelichting klacht 1
1.1.  In zijn verzoekschrift van 17 juli 2020 heeft 
(beschikking 2.5.) de beschermingsbe wind voer der, 
in de derde alinea van de tweede pagina, met ver-
wijzing naar rechtsoverweging 3.6 van de beschik-
king van de Ho ge Raad van 17 april 2020  

NJ 595Afl. 7 - 2022

NJ 2022/38NE DER LANDSE JURISPRUDENTIE



(ECLI:NL:HR:2020:751), de rechter-commissaris ver-
zocht een nieuwe beslissing te nemen over de boe-
delafdracht van het saldo ten tijde van de toelating 
van de schuldenaar tot de WSNP beschikking 2.5.).
1.2.  Op die plaats heeft de Ho ge Raad overwo-
gen, samengevat weergeven, dat
a. artikel 317 Fw de mogelijkheid biedt de rech-
ter-commissaris te verzoeken een nieuwe beschik-
king (over de in die zaak spelende kwestie) te ne-
men,
b. in dat verzoek de bezwaren tegen (in die kwes-
tie) ook voor zover die al eerder aan de orde zijn ge-
steld, aan de rechter-commissaris worden voorge-
legd,
c. de rechter-commissaris daarop gemotiveerd 
dient te beslissen,
d. tegen de door de rechter-commissaris op dat 
verzoek te nemen beslissing hoger beroep open-
staat.
1.3.  Op grond van deze overwegingen van de 
Ho ge Raad heeft de beschermingsbe wind voer der — 
zoals gezegd — de on der ha vi ge kwestie opnieuw 
on der de aandacht van de rechter-commissaris ge-
bracht.
1.4.  Het is dus niet zo, anders dan waarvan de 
rechtbank lijkt uit te zijn gegaan (zie de overweging 
beschikking 4.2, dat (kort) geen beroep meer open-
staat van de beschikkingen van de rechtercommis-
saris zoals bekend gemaakt in het tweede verslag 
van de be wind voer der en tijdens het verhoor van 6 
augustus 2019), dat de beschermingsbe wind voer-
der van de eerste en/of de tweede beschikking heeft 
geappelleerd — wat, zoals de rechtbank heeft over-
wogen, niet meer kon.
1.5.  Het stond de beschermingsbe wind voer der, 
gelet op die overwegingen van de Ho ge Raad, ook 
vrij om dat te doen op de manier die hij daartoe ge-
kozen heeft. De Ho ge Raad heeft tenslotte geen be-
perkingen gesteld aan de vastgestelde mogelijkheid 
ex artikel 317 Fw.
1.6.  De rechtbank heeft hier ten onrechte on-
voldoende (zij heeft desbe tref fen de beschikking van 
de Ho ge Raad, sub 4.2., wel genoemd) oog voor ge-
had, zodat de beschikking niet in stand kan blijven.
1.7.  Een  eventuele nadere, ten nadele van die 
door de beschermingsbe wind voer der gekozen aan-
pak strekkende uitleg van de hier besproken over-
wegingen van de Ho ge Raad, behoort in elk geval 
geen afbreuk te doen aan de vrijheid die de 
beschermingsbe wind voer der hier in redelijkheid 
heeft mogen aannemen te hebben gehad (vgl. Ho ge 
Raad 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:538, sub 3.4.5). 
Het beginsel van rechts ze ker heid staat aan een der-
ge lij ke afbreuk in de weg, omdat de beschermingsbe-
wind voer der in de overwegingen van de Ho ge Raad 
omtrent een rechtsgang als de on der ha vi ge, heeft 
mogen opmaken dat deze rechtsgang op het door 
hem gekozen tijdstip openstond.
1.8.  De rechtbank heeft on der 4.2., overwogen 
dat de beschikking de derde en inhoudelijk ge-
lijkluidende beslissing is die de rechter-commissaris 
in deze schuld sa ne rings regeling heeft genomen 

over de vraag of het op 20 no vem ber 2018 op de be-
heerrekening aanwezige saldo naar de boedelreke-
ning moet worden overgemaakt, zoals artikel 295 
lid 1 Fw bepaalt.
1.9.  Indien de rechtbank met die sub 1.8. hier-
voor genoemde overweging tot uitdrukking heeft 
willen brengen dat geen beroep openstond van de 
beschikking van 5 oktober 2020, is de rechtbank van 
een onjuiste, want met artikel 315 Fw. strijdige op-
vatting uitgegaan.
1.10.  Indien de rechtbank met die sub 1.8. hier-
voor genoemde overweging heeft willen zeggen dat 
de rechter-commissaris, vanwege de kracht van het 
gewijsde van diens eerdere beslissingen, moest (of 
kon) beslissen zoals de rechter-commissaris heeft 
gedaan en dat op grond hiervan het hoger beroep 
moest worden afgewezen, heeft de rechtbank in 
strijd met artikel 236 lid 3 Rv het gezag van gewijs-
de ten onrechte ambts hal ve toe ge past; de 
beschermingsbe wind voer der noch de bewind-
voerster heeft daar namelijk een beroep op gedaan.
1.11.  Overigens kan hier van gezag van gewijsde 
geen sprake zijn, omdat, zoals sub 1.21. e.v. hierna 
toegelicht, de beschikkingen van de rechter-com-
missaris niet zijn gemotiveerd.
1.12.  Indien de rechtbank met die sub 1.8. hier-
voor genoemde overweging heeft gemeend dat de 
kwestie niet zon der nieuwe argumenten opnieuw 
ter sprake kon worden gebracht, moet die gedachte 
stranden op de om stan dig heid dat, als gezegd, de 
Ho ge Raad een der ge lij ke beperking niet heeft ge-
steld.
1.13.  Daarbij komt dat, in die ver on der stelde ge-
dachtegang van de rechtbank, kennelijk (gelet op de 
bestreden overwegingen en de afwijzing van het 
hoger beroep) de onjuiste rechtsopvatting van de 
rechtbank schuilgaat, dat de rechter-commissaris 
het pleit van de beschermingsbe wind voer der op 5 
oktober 2020 kon (laten?) afwijzen op de manier 
die de rechter-commissaris daarvoor gekozen heeft, 
namelijk zon der die afwijzing van een motivering te 
voorzien.
1.14.  De onjuistheid van die gedachte blijkt uit 
de genoemde beschikking van de Ho ge Raad, omdat 
daarin is bepaald dat de rechter-commissaris gemo-
tiveerd dient te be sluiten.
1.15.  Naar de beschermingsbe wind voer der be-
grijpt dient (Ho ge Raad 10 oktober 2003,  
ECLI:NL:HR:2003:AI0366, sub 3.3.) die motivering 
zo da nig te zijn dat zij voldoende inzicht geeft in de 
daaraan ten grondslag liggende gedachtegang, om 
de beslissing zowel voor par tij en als voor derden — 
in het geval van openstaan van hogere voorzienin-
gen: de hogere rechter daaron der begrepen — con-
troleerbaar en aanvaardbaar te maken.
1.16.  Dat de in hoger beroep bestreden beslis-
sing ongemotiveerd is gebleven, blijkt uit het citaat 
(beschikking on der 2.6.) van de beslissing van die 
dag van de rechter-commissaris (vergeleken met 
het als productie 4 bij het hoger beroepschrift bijge-
brachte e-mailbericht terzake).
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1.17.  Omdat de rechtbank ook om de sub 1.9., 
1.10. en 1.12. hierboven genoemde argumenten het 
recht heeft geschonden, kan ook daarom de be-
schikking niet overeind blijven.
1.18.  De sub 1.8. hiervoor genoemde overweging 
van de rechtbank is, in haar fei te lij ke onjuistheid, 
on be grij pe lijk omdat, anders dan waarvan de recht-
bank kennelijk is uitgegaan, de rechter-commissaris 
overduidelijk zijn beslissingen niet heeft gemoti-
veerd, zodat van een inhoudelijke eerste en tweede 
beslissing, juist geen sprake is.
1.19.  Voorts is de on der 1.12. hiervoor genoemde, 
ver on der stelde gedachte van de rechtbank on be grij-
pe lijk omdat, bij gebreke van een motivering van de 
rechter-commissaris, geen sprake is of kan zijn van 
het ontbreken van nieuwe argumenten in het ver-
zoekschrift van 17 juli 2020 van de beschermingsbe-
wind voer der.
1.20.  Het ontbreken van motivering door de rech-
ter-commissaris, waardoor diens beslissingen over-
tuigingskracht missen, was (hoger beroepschrift, 
tweede alinea sub 5.) voor de beschermingsbe wind-
voer der juist de reden om opnieuw te trachten de 
zaak ten goede te laten keren.
1.21.  Dat de eerste beslissing van de rech-
ter-commissaris ongemotiveerd is gebleven, althans 
voor de beschermingsbe wind voer der, blijkt uit dat 
wat de beschermingsbe wind voer der bij verzoek-
schrift van 17 juli 2020, tweede pagina, tweede en 
derde alinea, met verwijzing naar het eerste verslag, 
heeft aangevoerd, zoals hierna geciteerd.

"Op 28 mei 2019 heb ik mevrouw de be wind-
voer der per e-mail laten weten dat ik het niet 
eens ben met het beginsaldo moeten afromen 
aan de boedel, omdat daarin de Toeslagen en bij-
zon dere bijstand zitten. U heeft naar aanleiding 
van het 1e verslag van mevrouw de be wind voer-
der akkoord gegeven voor afromen van het be-
ginsaldo zon der dat ik daar van mevrouw de be-
wind voer der een bewijs van heb ontvangen. De 
communicatie tussen u en haar zie ik immers 
niet.
Tegen uw beschikking per e-mail naar mevrouw 
de be wind voer der welke ik niet gezien heb en de 
uitkomst van de hoorzitting op 6 augustus 2019 
is niet binnen vijf dagen een rechts mid del inge-
steld. Daarom en on der verwijzing naar het ar-
rest van de Ho ge Raad d.d. 17 april 2020, rechts-
overweging 3.6, ECLI:NL:HR:2020:751 maken 
mevrouw de schuldenaar en ik van de in Art. 317 
FW geboden mogelijkheid gebruik u te verzoe-
ken een nieuwe beslissing over de boedel-
afdracht van het saldo ten tijde van de toelating 
WSNP te nemen."

1.22.  Overigens heeft de rechtbank niet vastge-
steld dat die eerste beslissing wel gemotiveerd zou 
zijn (en waaruit die motivering dan zou mogen be-
staan).
1.23.  De rechter-commissaris heeft zich in (het 
dictum van) zijn tweede beslissing de facto beperkt 
tot ‘het is zoals ik zeg dat het is’ en niet verklaard 
waarom dat, ondanks de argumenten van de 

beschermingsbe wind voer der, rechtens juist zou 
zijn.
1.24.  Dit — en daarmee het ongemotiveerd blij-
ven van die beschikking — blijkt uit de eerste pagina 
van het pro ces- ver baal van de terechtzitting van 6 
augustus 2019 (beschikking 2.4.; tweede productie 
bij verzoekschrift van 17 juli 2020), met name uit de 
citaten hieron der.

"(…)
R: de boedelachterstand was bij het 2e verslag 
ongeveer € 1300.
Bsbv: ik ben het niet eens met B.V. over het wsnp 
saldo en Enexis compensatie.
Andere beschermingsbe wind voer ders zeggen: 
banksaldo — vtlb is wel/niet voor boedel. De toe-
slagen hoeven níet maandelijks te worden afge-
dragen aan de boedel. 20 no vem ber 2018 moet 
dan wel afgedragen worden, de rest van de wsnp 
niet. Men gaat daar blijkbaar in Ne der land ver-
schillen mee om.
R: ik kan daar kort over zijn het saldo dat bij uit-
spraak wsnp op de rekening staat is voor de boe-
del, ongeacht de herkomst.
Bsbv: dus de compensatie van Enexis moet ook 
naar de boedel?
R: in principe geldt: alles voor de boedel, tenzij 
RC andere beslissing neemt.
Een scha de ver goe ding mag soms behouden […]
(…)"

1.25.  De rechtbank heeft het goed gezien (be-
schikking sub 4.3.: ‘omdat hij het met de eerdere be-
schikkingen van de rechter-commissaris over de-
zelfde kwestie nog steeds niet eens was’) dat de 
beschermingsbe wind voer der geen vrede met de 
zaak heeft gekregen.
1.26.  Het spijt de beschermingsbe wind voer der 
echter dat de rechtbank het ongemotiveerd blijven 
des rechter-commissaris' beslissingen heeft laten 
passeren.

 Klacht 2
Zoals de beschermingsbe wind voer der hierna zal 
toelichten, heeft de rechtbank ten onrechte, dan wel 
op on be grij pe lijke althans onvoldoende gemoti-
veerde wijze overwogen dat de beschermingsbe-
wind voer der in deze zaak niet ex artikel 317 Fw bij 
de rechtercommissaris is opgekomen tegen een be-
paalde handeling of nalaten van de wsnp-bewind 
voerder, maar wel, door op te komen tegen twee 
eerder genomen gelijkluidende beschikkingen van 
de rechter-commissaris. artikel 317 Fw heeft ge-
bruikt voor een ander doel dan waarvoor het ge-
schreven is.

 Toelichting klacht 2
2.1 Naast het door de rechtbank in de hier be-
streden overweging genoemde verzoek (dat de recht-
bank ten onrechte strijdig met artikel 317 Fw heeft 
bevonden — zie klacht 1) heeft de beschermingsbe-
wind voer der on der meer de hierna geciteerde ver-
zoeken aan de rechter-commissaris gericht om, zoals 
daar onmiskenbaar uit blijkt, de bewindvoerster tot 
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het verrichten van de aldaar met precisie benoemde 
handelingen te be ve len, in de zin van artikel 317 Fw 
(beschikking 2.5.; verzoekschrift van 17 juli 2020, 
tweede en derde pagina).

"(…)
Subsidiair wordt u verzocht om mevrouw de be-
wind voer der opdracht te geven de betalingen 
van de vaste lasten te weten huur, energie, water 
en premie CJIB te vernietigen op grond van de 
fail lis se ments pau li ana. Het betreft betalingen 
van schulden die ten tijde van de toelating tot de 
WSNP bestonden. Het totaalbedrag van de terug 
te vorderen bedragen € 1.001,16 dient verrekend 
te worden met het bedrag dat saniet volgens u 
nog zou moeten afdragen maar dat (deels) voor 
de desbe tref fen de paulianeuze betalingen is be-
steed.
(…)
Meer subsidiair wordt aangevoerd dat het saldo 
op de beheerrekening is ontstaan uit Toeslagen + 
Bij zon dere bijstand van saniet. De beslagvrije 
voet van € 997,71 die bui ten de boedel valt, dient 
daarop te worden toe ge past zodat dat deel van 
het inkomen kan worden gebruikt om de nood-
zakelijke kosten om te kunnen leven te betalen 
en het ontstaan van nieuwe schulden te voorko-
men. Indien de beslagvrije voet niet wordt toe-
ge past op het uit het inkomen gevormde saldo 
op de beheerrekening, ontstaat een niet te recht-
vaardigen verschil en on der scheid tussen dege-
nen die (vlak) voor toelating tot de WSNP hun 
pe rio die ke inkomsten/Toeslagen hebben ont-
vangen (waarop het VTLB niet van toepassing is) 
en degenen die (vlak) na hun toelating tot de 
WSNP de pe rio die ke inkomsten/Toeslagen ont-
vangen (waarop het VTLB wel van toepassing is). 
Dit niet te rechtvaardigen verschil en on der-
scheid zou dan ontstaan door het toevallige mo-
ment in de maand waarop de rechtbank een 
vonnis wijst inzake de toelating tot de WSNP.
Gelet op het bovenstaande wordt u subsidiair 
verzocht om met betrekking tot het saldo ten tij-
de van de toelating WSNP te be sluiten dat een 
bedrag gelijk aan de beslagvrije voet van 
€ 997,71 bui ten de boedelafdracht valt.
Na een juiste verwerking hiervan heeft me-
vrouw de schuldenaar geen boedelachterstand 
meer, welke ook naar mijns inziens onterecht 
was al die tijd. Daarnaast zijn alle facturen van 
de dierenarts betaald. Er is dan geen enkele ach-
terstand meer aanwezig.
(…)"

2.2 Bij hoger beroepschrift heeft de bescher-
mingsbe wind voer der on der andere in zijn hiervoor 
aangehaalde verzoeken volhard, zoals uit het nage-
noemde citaat daaruit blijkt.

"5. De beschermingsbe wind voer der verwijst 
naar al hetgeen hij in zijn verzoek d.d. 17 juli 
2020 heeft aangevoerd, hetgeen hier als geheel 
en woordelijk ingelast dient te worden be-
schouwd als toelichting van het on der ha vi ge be-
roep. De r-c heeft zijn aftvijzende beschikking 

immers in het geheel niet gemotiveerd, zodat de 
beschermingsbe wind voer der door de r-c niet in 
staat is gesteld meer specifiek aan te geven welk 
oordeel of welke motivering van de r-c niet juist 
is."

2.3 Indien moet worden aan ge no men dat de 
rechtbank van mening was dat de hier bedoelde 
verzoeken van de beschermingsbe wind voer der niet 
passen in het bestek van artikel 317 Fw, is die me-
ning rechtens onjuist dan wel on be grij pe lijk of on-
voldoende gemotiveerd, omdat deze wetsbepaling 
(ongeacht de niet volledig dekkende weergave 
daarvan sub 4.3 beschikking) het doen van der ge lij-
ke verzoeken wel degelijk mogelijk maakt en de 
verzoeken onmiskenbaar de strekking hebben de 
rechter-commissaris uit dien hoefde aan te zoeken.
2.4 Indien moet worden aan ge no men dat de 
rechtbank, van mening zijnde dat de hier bedoelde 
verzoeken van de beschermingsbe wind voer der wel 
passen in het kader van artikel 317 Fw, niet kunnen 
worden toegewezen, heeft de rechtbank die mening 
ten onrechte niet gemotiveerd, zodat deze on be grij-
pe lijk is.
2.5 Omdat de rechtbank niet het gehele ver-
zoek van de beschermingsbe wind voer der juist 
heeft ge ïn ter pre teerd of ten onrechte niet geheel 
heeft besproken en dit verzoek voor het niet juist 
ge ïn ter pre teerde of onbehan del de deel alsnog be-
spreking verdient, moet de beschikking worden 
vernietigd.

 Voorbehoud proces-verbaal
De mondelinge behandeling van het hoger beroep 
heeft op 3 december 2020 plaatsgevonden (be-
schikking sub 1.1, laatste opsommingstreepje). De 
beschermingsbe wind voer der beschikt nog niet 
over het pro ces- ver baal van die terechtzitting en 
heeft of zal dit laten opvragen. Hierom maakt de 
beschermingsbe wind voer der het voorbehoud dat 
het cassatiemiddel aangevuld wordt indien het 
pro ces- ver baal, zodra dit aan de beschermingsbe-
wind voer der ter beschikking is gesteld, daartoe 
aanleiding geeft. De beschermingsbe wind voer der 
verzoekt de Ho ge Raad hem daartoe een termijn te 
verlenen.

 Verzoek
Op grond van het voorgaande kan het arrest niet in 
stand blijven. De beschermingsbe wind voer der ver-
zoekt de Ho ge Raad de beschikking te vernietigen 
en zo da nige verdere beslissingen te geven als de 
Ho ge Raad vermeent te behoren.

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

1 Feiten
In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende 
feiten, grotendeels ontleend aan rov. 2.1-2.4 van de 
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beschikking in hoger beroep van de rechtbank Lim-
burg van 15 december 2020.1
1.1 Bij beschikking van 16 juli 2014 van de 
rechtbank Lim burg zijn de goederen die aan [de 
schuldenaar] (hierna: de schuldenaar) (zullen) toe-
behoren on der bewind gesteld. De huidige 
beschermingsbe wind voer der is bij beschikking van 
24 februari 2016 als zo da nig benoemd.2
1.2 Bij vonnis van 20 no vem ber 20183 is de 
schuldenaar toegelaten tot de wettelijke schuld sa-
ne rings regeling met benoeming van mr. J.J. Groen 
tot rechter-commissaris en met aanstelling van de 
be wind voer der. Volgens de gegevens van het Cen-
traal Insolventieregister is per 3 maart 2020 mr. J. 
Schreurs-van de Lan gemheen benoemd tot rech-
ter-commissaris.
1.3 In het aanvangsverslag van de be wind voer-
der4 is on der punt 5 (‘De bezittingen / aktiva’) bij 
‘Bank en/of spaarrekeningen’ het volgende opgeno-
men:

“Beheerrekening ING […] met een saldo van 
€ 987,00 per datum uitspraak WSNP. Daags na 
de uitspraak volgt regulier betaling. Ik stel mij op 
het standpunt dat saldo alsnog aan de boedelre-
kening wordt gestort.”

On der het kopje ‘Verzoeken aan de RC’ is on der 
punt 3 opgenomen:

“Graag uw akkoord om aanvangssaldo van 
€ 987,00 geheel aan de boedelrekening te storten.”

1.4 De rechter-commissaris heeft zijn akkoord 
gegeven en het bedrag van € 987 is op de boedelre-
kening gestort.5
1.5 Op 6 augustus 2019 zijn de schuldenaar, de 
be wind voer der en de beschermingsbe wind voer der 
bij de rechter-commissaris verschenen voor een 
verhoor. Tijdens dit verhoor is on der andere een 
boedelachterstand van ongeveer € 1.300 aan de 
orde gesteld. Het pro ces- ver baal vermeldt hierover:6

“R [r-c, A-G]: de boedelachterstand was bij het 
2e verslag ongeveer € 1300.
Bsbv [beschermingsbe wind voer der, A-G]: ik ben 
het niet eens met BV [be wind voer der, A-G] over 
het wsnp saldo en (…). Andere beschermingsbe-
wind voer ders zeggen: banksaldo — vtlb is wel/
niet voor de boedel. De toeslagen hoeven niet 
maandelijks te worden afgedragen aan de boe-
del. 20 no vem ber 2018 moet dan wel afgedragen 
worden, de rest van de wsnp niet. Men gaat daar 
blijkbaar in Ne der land verschillend mee om.

1 Rb. Lim burg (zp. Maas tricht) 15 december 2020, zaaknr. 
C/03/283624 / HA RK 20-214 (niet gepubliceerd).

2 Rb. Lim burg (zp. Maas tricht) 24 februari 2016, zaaknr. 
4654272 BM VERZ I5-4557, BM-nr. 377439 (niet gepubli-
ceerd).

3 Rb. Lim burg (zp. Maas tricht) 20 no vem ber 2018, insolven-
tienr. C/03/18/445 R (niet gepubliceerd).

4 Te vinden als bijlage bij het verzoek ex art. 317 Fw van 17 juli 
2020.

5 Zie rov. 4.2 van de bestreden beschikking van 15 december 
2020.

6 Pro ces- ver baal van het verhoor gehouden op 6 augustus 
2019, schuld sa ne ringsnr. C/03/18/445 R.

R: ik kan daar kort over zijn: het saldo dat bij uit-
spraak wsnp op de rekening staat is voor de boe-
del, ongeacht de herkomst.”

2 Procesverloop
2.1 Op 17 juli 2020 heeft de beschermingsbe-
wind voer der zich tot de rechter-commissaris ge-
wend met een verzoek op de voet van art. 317 Fw. 
Hij schrijft on der meer:

“Zoals dat in no vem ber 2018 gebruikelijk was 
binnen de werkwijze van rechtbank Lim burg 
heeft [de be wind voer der] aan u verzocht in het 
eerste verslag dat het banksaldo op ingangsda-
tum WSNP moest worden afgedragen aan de 
boedel. Het beginsaldo was toen € 987,65. U 
heeft mij dat op 6 augustus 2019 tijdens de hoor-
zitting ook meegedeeld. Echter ben ik het daar 
nog steeds niet mee eens en ik weet dat mijn 
zienswijze ook juist is. Ik zal u uitleggen waarom.
Het saldo op de ING-beheerrekening (bestaande 
uit de maandelijkse Toeslagen) was immers be-
stemd om de vaste lasten, waar on der de huur en 
premiezorgverzekering te betalen (…)
(…) U heeft naar aanleiding van het 1e verslag 
van [de be wind voer der] akkoord gegeven voor 
afromen van het beginsaldo zon der dat ik daar 
van [de be wind voer der] een bewijs van heb ont-
vangen. (…)
Tegen uw beschikking per e-mail naar [de be-
wind voer der] welke ik niet gezien heb en de uit-
komst van de hoorzitting op 6 augustus 2019 is 
niet binnen vijf dagen een rechts mid del inge-
steld. Daarom en on der verwijzing naar het ar-
rest van de Ho ge Raad d.d. 17 april 2020, rechts-
overweging 3.6, ECLI:NL:HR:2020:751 maken 
[de schuldenaar] en ik van de in art. 317 FW ge-
boden mogelijkheid gebruik u te verzoeken een 
nieuwe beslissing over de boedelafdracht van het 
saldo ten tijde van de toelating WSNP te nemen.
Hierbij verzoek ik u om te be sluiten dat het be-
ginsaldo van € 987,65 niet aan de boedel hoeft te 
worden afgedragen. De betalingen die vanaf die 
datum zijn gedaan hebben het ontstaan van 
nieuwe schulden voorkomen. (…)
Subsidiair wordt u verzocht om [de be wind voer-
der] opdracht te geven de betalingen van de vas-
te lasten te weten huur, energie, water en premie 
CJIB te vernietigen op grond van fail lis se ments-
pau li ana. Het betreft betalingen van schulden 
die ten tijde van de toelating tot de WSNP be-
stonden. (…)
Bo vendien wordt u subsidiair verzocht te be-
sluiten dat de betalingen van leefgeld in de 
perio de van 20 no vem ber 2018 tot 14 december 
2018 welke in totaal € 400,- bedraagt als ook de 
betaling van in deze perio de het beschermings-
bewind van € 144,03 niet aan de boedel hoeft te 
worden afgedragen. (…)
Meer subsidiair wordt aangevoerd dat het saldo 
op de beheerrekening is ontstaan uit Toeslagen + 
Bij zon dere bijstand van saniet. De beslagvrije 
voet van € 997,71 die bui ten de boedel valt, dient 
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daarop te worden toe ge past zodat dat deel van 
het inkomen kan worden gebruikt om de nood-
zakelijke kosten om te kunnen leven te betalen 
en het ontstaan van nieuwe schulden te voorko-
men. Indien de beslagvrije voet niet wordt toe-
ge past op het uit het inkomen gevormde saldo 
op de beheerrekening, ontstaat een niet te recht-
vaardigen verschil en on der scheid tussen dege-
nen die (vlak) voor toelating tot de WSNP hun 
pe rio die ke inkomsten Toeslagen hebben ont-
vangen (waarop het VTLB niet van toepassing is) 
en degenen die (vlak) na hun toelating tot de 
WSNP de pe rio die ke inkomsten Toeslagen ont-
vangen (waarop het VTLB wel van toepassing is). 
Dit niet te rechtvaardigen verschil en on der-
scheid zou dan ontstaan door het toevallige mo-
ment in de maand waarop de rechtbank een 
vonnis wijst inzake de toelating tot de WSNP.
Gelet op het bovenstaande wordt u subsidiair 
verzocht om met betrekking tot het saldo ten tij-
de van de toelating WSNP te be sluiten dat een 
bedrag gelijk aan de beslagvrije voet van 
€ 997,71 bui ten de boedelafdracht valt.”

2.2 Op 1 oktober 2020 heeft de beschermings-
be wind voer der per e-mail een herinnering aan de 
rechtbank verstuurd. Op 5 oktober 2020 heeft de 
beschermingsbe wind voer der van een ju ri disch me-
de wer ker van de rechtbank een e-mailbericht ont-
vangen met de volgende inhoud:

“De brief van de be wind voer der (…),77 en uw 
brief van 17 juli 2020 zijn voorgelegd aan de 
rechter-commissaris (RC) en de RC handhaaft de 
genomen beslissing uit 2018.”

2.3 Tegen deze beschikking is de bescher-
mings be wind voer der bij beroepschrift van 7 okto-
ber 2020 in hoger beroep gekomen. Het verzoek 
strekt ertoe dat de beschikking van 5 oktober 2020 
wordt vernietigd en dat de rechtbank bepaalt dat 
van het beginsaldo op de beheerrekening bij aan-
vang van de schuld sa ne rings regeling een bedrag ge-
lijk aan de voor de schuldenaar geldende beslagvrije 
voet van € 997,71 niet aan de boedel behoeft te wor-
den afgedragen.
2.4 Op 1 december 2020 heeft de advocaat van 
de beschermingsbe wind voer der een e-mailbericht 
met bijlagen aan de rechtbank verzonden.8 Bij 
e-mailbericht van 2 december 2020 is het verzoek 
nader toegelicht.
2.5 Op 3 december 2020 heeft een mondelinge 
behandeling plaatsgevonden, waarvan pro ces- ver-
baal is opgemaakt.
2.6 Bij beschikking van 15 december 2020 
heeft de rechtbank het hoger beroep van de 
beschermingsbe wind voer der ongegrond verklaard.9 
In de bestreden beschikking overweegt de recht-
bank on der meer:

7 Deze brief bevindt zich niet in het procesdossier.
8 Het e-mailbericht met bijlagen van 1 december 2020, waar-

naar wordt verwezen in rov. 1.1 van de bestreden beschikking 
van 15 december 2020, bevindt zich niet in het procesdossier.

9 Rb. Lim burg (zp. Maas tricht) 15 december 2020, zaaknr. 
C/03/283624 / HA RK 20-214 (niet gepubliceerd).

“4.2 De beschikking van 5 oktober 2020 is de der-
de en inhoudelijk gelijkluidende beslissing die de 
rechter-commissaris in deze schuld sa ne rings-
regeling heeft genomen over de vraag of het op 
20 no vem ber 2018 op de beheerrekening aanwe-
zige saldo naar de boedelrekening moet worden 
overgemaakt, zoals artikel 295 lid 1 Fw bepaalt.
De eerste keer dat de rechter-commissaris deze 
beslissing heeft genomen is vermeld in het 
tweede verslag van de Be wind voer der. Dit heeft 
de beschermingsbe wind voer der ontvangen en 
ook zo begrepen, maar hij is hiertegen niet in be-
roep gegaan. Hij vermeldt in zijn verzoekschrift 
van 17 juli 2020 dat dit in no vem ber 2018 de ge-
bruikelijke handelwijze was in schuld sa ne rings-
regeling bij de rechtbank Lim burg.
De tweede keer dat de rechter-commissaris deze 
beslissing bekend maakte aan de be scher mings be-
wind voer der was tijdens het verhoor op 6 augus-
tus 2019, ook daarna is er geen beroep ingesteld.
(…) is de rechtbank dan ook van oordeel [dat] er 
nu geen beroep meer openstaat van de beschik-
kingen van de rechter-commissaris met betrek-
king tot afdracht aan de boedel van het saldo op 
de beheerrekening op 20 no vem ber 2018, zoals 
die zijn bekend gemaakt in het tweede verslag 
van de Be wind voer der en tijdens het verhoor 
van 6 augustus 2019.
4.3 De rechtbank verwerpt het standpunt dat de 
beschermingsbe wind voer der in dit geval met 
een beroep op artikel 317 Fw een nieuwe be-
schikking kon uitlokken omdat hij het met de 
eerdere beschikkingen van de rechter-commis-
saris over de zelfde kwestie nog steeds niet eens 
was. Artikel 317 Fw geeft de schuldenaar de ge-
legenheid bij de rechter-commissaris op te ko-
men tegen een bepaalde handeling of nalaten 
van de wsnp-be wind voer der. Dat is evenwel niet 
wat de bescher mingsbe wind voer der in dit geval 
doet, hij komt — ruimschoots na het verstrijken 
van de be roeps ter mijn — uit druk ke lijk op tegen 
twee eerder genomen (gelijkluidende) beschik-
kingen van de rechter-commissaris die zien op 
toepassing van artikel 295 lid 1 Fw bij aanvang 
van de schuld sa ne rings regeling, door de rech-
ter-commissaris om een nieuwe beschikking te 
vragen waarin hij terugkomt op zijn eerdere be-
sluiten. Aldus gebruikt hij dit artikel voor een an-
der doel dan waarvoor het geschreven is. Het be-
paalde in artikel 315 lid 1 Fw zou immers een 
dode letter worden indien de korte be roeps ter-
mijnen eenvoudig zou[den] kunnen worden 
omzeild door de rechter-commissaris (op elk ge-
wenst moment) om herziening van zijn eerdere 
beschikking te vragen. Het beroep zal dan ook 
worden afgewezen.”

2.7 De beschermingsbe wind voer der heeft tij-
dig cas sa tie be roep ingesteld. De be wind voer der is 
niet verschenen in cassatie.
2.8 Het verzoekschrift tot cassatie be vat een 
voorbehoud met betrekking tot het pro ces- ver baal 
van de mondelinge behandeling bij de rechtbank 
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van 3 december 2020. Op 4 ja nu a ri 2021 is dat pro-
ces- ver baal aan de cassatieadvocaat van de 
beschermingsbe wind voer der toegezonden, on der 
verstrekking van een termijn tot en met 18 ja nu a ri 
2021. Deze termijn is ongebruikt verstreken.

3 Bespreking van het cassatiemiddel
3.1 Het gaat in deze procedure om het verzoek 
van de beschermingsbe wind voer der aan de rech-
ter-commissaris om haar eerdere beslissing dat het 
saldo op de beheerrekening van € 987,65 bij aan-
vang van de schuld sa ne rings regeling in de boedel 
valt, te herzien. Primair is verzocht te bepalen dat 
het bedrag van € 987,65 niet aan de boedel hoeft te 
worden afgedragen. Subsidiair is verzocht om de 
be wind voer der opdracht te geven op grond van de 
actio pau li ana de nietigheid in te roepen van de be-
taling van de vaste lasten die bij aanvang van de 
schuld sa ne rings regeling. Meer subsidiair is ver-
zocht om op het bedoelde saldo op de beheerreke-
ning de beslagvrije voet toe te passen en dat bedrag 
bui ten de boedel te laten.
3.2 Bij beschikking van 5 oktober 2020 zijn 
deze verzoeken afgewezen door de rechter-com-
missaris. Het hoger beroep tegen die beschikking is 
door de rechtbank bij beschikking van 15 december 
2020 ongegrond verklaard.
3.3 De overwegingen in de cassatie bestreden 
beschikking laten zich als volgt samenvatten.
(i)  De beschikking van 5 oktober 2020 is de 
derde en inhoudelijk gelijkluidende beslissing die 
de rechter-commissaris in deze schuld sa ne rings-
regeling heeft genomen over de vraag of het op 20 
no vem ber 2018 op de beheerrekening aanwezige 
saldo naar de boedelrekening moet worden overge-
maakt, zoals art. 295 lid 1 Fw bepaalt (rov. 4.2).
(ii)  De eerste keer dat de rechter-commissaris 
deze beslissing heeft genomen is vermeld in het 
tweede verslag van de be wind voer der. De 
beschermingsbe wind voer der heeft dit ontvangen 
en ook zo begrepen, maar is hiertegen niet in be-
roep gegaan (rov. 4.2).
(iii)  De tweede keer dat de rechter-commissa-
ris deze beslissing bekend maakte aan de bescher-
mingsbe wind voer der was tijdens het verhoor op 6 
augustus 2019, waarna geen beroep is ingesteld 
(rov. 4.2).
(iv)  Momenteel staat geen hoger beroep meer 
open tegen deze beide beschikkingen (rov. 4.2).
(v)  De beschermingsbe wind voer der kon in dit 
geval met een beroep op art. 317 Fw geen nieuwe 
beschikking uitlokken, omdat hij art. 317 Fw voor 
een ander doel gebruikt (namelijk om terug te ko-
men op de twee eerdere beschikkingen), dan waar-
voor het geschreven is. Art. 315 lid 1 Fw zou tot een 
dode letter worden indien de korte be roeps ter mijn 
eenvoudig zou kunnen worden omzeild door de 
rechter-commissaris (op elk gewenst moment) om 
herziening van zijn eerdere beschikking te vragen 
(rov. 4.3).
3.4 Het materiële probleem dat in deze zaak 
speelt is hoe voorkomen moet worden dat een 

schuldenaar ten aanzien van wie de schuld sa ne-
rings regeling wordt uitgesproken, de rit begint met 
een boedelachterstand (die hij vervolgens nooit 
meer kan inlopen), omdat hij in de eerste (lopende) 
maand de vaste lasten niet kan betalen als gevolg 
van het aan de boedel hebben moeten afdragen van 
de daarvoor bestemde gelden (bij voor beeld toesla-
gen) op zijn (beheer)rekening. Op deze kwestie zal 
ik hierna, on der 4, ingaan.
3.5 Klacht 1 richt zich tegen het oordeel van de 
rechtbank dat de beschermingsbe wind voer der in 
dit geval met een beroep op art. 317 Fw geen nieuwe 
beschikking kon uitlokken, omdat het bepaalde in 
art. 315 lid 1 Fw een dode letter zou worden indien 
de korte be roeps ter mijn eenvoudig zou kunnen 
worden omzeild door de rechter-commissaris (op 
elk gewenst moment) om herziening van zijn eer-
dere beschikking te vragen. Aangevoerd wordt dat, 
gelet op de Quitantie-beschikking van de Ho ge Raad 
(zie hierna on der 3.13), dat het de beschermingsbe-
wind voer der vrijstond om gebruik te maken van de 
mogelijkheid die art. 317 Fw hem biedt. In de ge-
noemde beschikking heeft de Ho ge Raad geen be-
perkingen gesteld aan het gebruik van art. 317 Fw.
3.6 Beschikkingen van de rechter-commissaris 
zijn vormvrij.10 Der ge lij ke beschikkingen kunnen 
bij voor beeld ook worden gegeven door een voorstel 
van de be wind voer der te accorderen.11 De vormvrij-
heid kan het voor de belanghebbende soms lastig 
maken om beschikkingen als zo da nig te herken-
nen12 en dat kan een belemmering vormen voor het  
eventueel instellen van hoger beroep.13

3.7 Art. 360 Fw be vat een rechts mid delen-
verbod: tegen beslissingen die ingevolge titel III Fw 
(‘Schuld sa ne rings regeling na tuur lij ke per so nen’) zijn 
gegeven staat geen hogere voorziening open, behal-
ve indien dat anders is bepaald. Van die uit zon de-
ring is gebruik gemaakt in art. 315 lid 1 Fw, dat be-
paalt dat van alle beschikkingen van de 
rechter-  commissaris gedurende vijf dagen hoger 
beroep op de rechtbank openstaat. Art. 315 lid 2 Fw 
geeft een groot aantal uit zon de ringen op deze regel. 
Zo kan on der meer geen hoger beroep worden inge-
steld tegen de beschikking van de rechter-commis-
saris over een komstig art. 295 lid 3 Fw (de verhoging 
van het bui ten de boedel te laten bedrag als on der-

10 HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:751, NJ 2020/171 met red. 
aant., TvI 2020/46 m.nt. B.J. Engberts (Quitantie), rov. 3.3.2.

11 Zie mijn conclusie voor de Quitantie-beschikking, on der 3.26.
12 Vgl. A.J. Noordam, ‘Procederen over het vrij te laten bedrag – 

HR 17 april 2020’, WSNP Periodiek 2020/4, par. 7.2.
13 Vgl. ook Engberts, die het vanuit een oogpunt van rechts be-

scher ming problematisch acht dat er geen enkele eis wordt 
gesteld aan de vorm (en inhoud) van beschikkingen van de 
rechter-commissaris. Zie B.J. Engberts in par. 6 van zijn noot in 
TvI 2020/46 bij HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:751, NJ 
2020/171 (Quitantie). Ook Noordam merkt op dat het, ter be-
vordering van de rechts ze ker heid en rechts be scher ming, ver-
standig lijkt om in de wet te verankeren dat beschikkingen 
van de r-c alleen vormvrij genomen kunnen worden indien 
géén beroep tegen die beschikking openstaat, zie A.J. Noor-
dam, ‘Procederen over het vrij te laten bedrag – HR 17 april 
2020’, WSNP Periodiek 2020/4, par. 7.3.
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deel van het vrij te laten bedrag, zie hierna on der 
4.4).
3.8 Art. 317 Fw bepaalt dat on der meer de 
schuldenaar bij verzoekschrift tegen elke handeling 
van de be wind voer der bij de rechter-commissaris 
kan opkomen of van deze een bevel kan uitlokken 
dat de be wind voer der een bepaalde handeling zal 
verrichten of juist zal nalaten.14 Dit wordt ook wel 
het klachtrecht genoemd.15

3.9 Tegen beschikkingen van de rechter-com-
missaris die op de voet van art. 317 Fw zijn uitgelokt 
staat op grond van art. 315 lid 1 Fw hoger beroep 
open; zij zijn immers niet uitgezon derd in art. 315 
lid 2 Fw.
3.10  Art. 317 Fw is gebaseerd op zijn evenknie in 
het faillissementsrecht, het in art. 69 Fw neergeleg-
de klachtrecht tegen elke handeling van de curator. 
Op grond van die bepaling kan (on der meer) de ge-
failleerde ‘door het indienen van een verzoek tegen 
elke handeling van de curator bij de rechter-commis-
saris opkomen, of van deze een bevel uitlokken, dat de 
curator een bepaalde handeling verrichte of een voor-
genomen handeling nalate.’
3.11  De achterliggende gedachte van art. 69 Fw 
(en daarmee ook van art. 317 Fw) is dat er een cor-
rec tief moet zijn voor de vergaande be voegd heid 
van de be wind voer der c.q. de curator om naar eigen 
inzicht de boedel te beheren.16

3.12  On der verwijzing naar de Smit/Van der Sijs 
q.q.-beschikking17 (die zag op het klachtrecht van 
art. 69 Fw) oordeelde de Ho ge Raad in een beschik-
king van 30 oktober 2009 dat de schuldenaar op ba-
sis van art. 317 Fw on der meer kan klagen over de 
vast stel ling van de hoogte van het op grond van art. 
295 lid 2 Fw van rechts we ge bui ten de boedel val-
lende bedrag.18

3.13  On der verwijzing naar deze beschikking 
overwoog de Ho ge Raad in de Quitantie-beschik-
king van 17 april 2020 dat belanghebbende op 
grond van art. 317 Fw de rechter-commissaris kan 
verzoeken om een nieuwe beschikking over de 
‘wooncompensatie’ te nemen, ook al had de rech-
ter-commissaris daarover reeds eerder beschikkin-
gen genomen.19 In dat verzoek kunnen de bezwaren 
tegen de ‘wooncompensatie’, ook voor zover die al 
eerder door Quitantie aan de orde zijn gesteld, aan 
de rechter-commissaris worden voorgelegd, aldus 
de Ho ge Raad. De rechter-commissaris zal daarop 

14 Zie hierover ook mijn conclusie voor HR 17 april 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:751, NJ 2020/171 (Quitantie), on der 3.29-
3.30.

15 Zie bijv. B.J. Engberts, in: GS Faillissementswet, aant. 2 bij art. 
317 Fw (on line, bijge werkt t/m 6 december 2020), Wessels In-
solventierecht IV 2020/4225 e.v. en Wessels Insolventierecht IX 
2017/9193.

16 B.J. Engberts, in: GS Faillissementswet, aant. 2 bij art. 317 Fw 
(on line, bijge werkt t/m 6 december 2020). Zie ook de memo-
rie van toelichting bij art. 68 en 69 Fw (Van der Feltz II, p. 8-9).

17 HR 10 mei 1985, ECLI:NL:HR:1985:AF5016, NJ 1985/792 m.nt. 
W.C.L. van der Grinten (Smit/Van der Sijs q.q.).

18 HR 30 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ7537, NJ 2009/539 
met red. aant, rov. 3.3.

19 HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:751, NJ 2020/171 (Quitan-
tie), rov. 3.6.

dan gemotiveerd dienen te beslissen. Tegen de door 
de rechter-commissaris op dat verzoek te nemen 
beslissing staat hoger beroep open, zo werd voorts 
overwogen.
3.14  Uit de Quitantie-beschikking volgt dus dat, 
ook als de rechter-commissaris al eerder een be-
schikking over een bepaald punt heeft genomen 
waartegen toen geen rechts mid del is aangewend, 
via de weg van art. 317 Fw het on der werp opnieuw 
aan de orde kan worden gesteld. Engberts karakteri-
seert het verzoek ex art. 317 Fw in deze si tu a tie dan 
ook als een verzoek om herziening.20

3.15  Hieruit volgt dat het oordeel van de recht-
bank in de bestreden beschikking, dat het beroep 
wordt afgewezen omdat het art. 317 Fw voor een 
ander doel wordt gebruikt dan waarvoor het is ge-
schreven, onjuist is. De beschermingsbe wind voer-
der had wel de be voegd heid om een nieuwe be-
schikking uit te lokken, ook al had hij de kwestie al 
eerder aan de rechter-commissaris voorgelegd.
3.16  Op te merken is nog dat de be voegd heid 
die art. 317 Fw de belanghebbende biedt hem kan 
worden ontzegd, indien zij in het concrete geval 
wordt misbruikt. Via de schakelbepaling van art. 
3:15 BW is art. 3:13 BW ook van toepassing in het 
insolventierecht.21

3.17  Uit de bestreden beschikking kan echter 
niet worden afgeleid dat de rechtbank voor ogen 
heeft gestaan dat in dit geval sprake is van misbruik 
van recht. Voor zover dit de rechtbank wel voor 
ogen zou hebben gestaan, is haar oordeel dat zich 
dat voordoet niet toereikend gemotiveerd.
3.18  Bij deze stand van zaken kunnen de overige 
subklachten van klacht 1 onbesproken blijven.
3.19  Bij klacht 2 wordt on der meer geklaagd 
(on der 2.4-2.5) dat de rechtbank heeft miskend dat 
de beschermingsbe wind voer der bij zijn verzoek 
van 17 juli 2020 de rechter-commissaris ook heeft 
verzocht, subsidiair, om de be wind voer der opdracht 
te geven de nietigheid in te roepen van de betalin-
gen van de vaste lasten die ten tijde van de toelating 
tot de schuld sa ne rings regeling reeds bestonden, 
alsmede, meer subsidiair, om op het saldo van de 
beheerrekening de beslagvrije voet toe te passen en 
dat bedrag bui ten de boedel te laten. Op die verzoe-
ken is in het geheel niet beslist, niet in de beschik-
king van 5 oktober 2020 en niet in eerdere beschik-
kingen van de rechter-commissaris. Niet te 
begrijpen is dan ook dat de rechtbank overweegt 
dat op het verzoek al eerder is beslist in 2018 en dat 
de beschermingsbe wind voer der met zijn verzoek 
van 17 juli 2020 art. 317 Fw voor een ander doel 
heeft gebruikt dan waarvoor het is bedoeld.
3.20  Ook deze klacht slaagt. Op de in de klacht 
genoemde subsidiaire en meer subsidiaire verzoe-
ken is niet beslist in 2018, zodat de rechter-commis-
saris in de beschikking van 5 oktober 2020 ten on-

20 B.J. Engberts in par. 5 van zijn noot in TvI 2020/46 bij HR 17 
april 2020, ECLI:NL:HR:2020:751 (Quitantie).

21 Vgl. HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2997, 
NJ 2017/27, rov. 3.3.3.
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rechte verwijst naar die beslissing. Daarmee houdt 
geen stand de overweging van de rechtbank dat 
sprake is van een verzoek om herziening van een 
eerdere beschikking (rov. 4.3 van de bestreden be-
schikking).
3.21  Voor zover klacht 2 nog andere subklach-
ten be vat, kunnen die onbesproken blijven.
3.22  Hiermee slagen zowel klacht 1 als klacht 2. 
Ook de voortbouwklacht slaagt. De slotsom is daar-
mee dat de bestreden beschikking in cassatie geen 
stand houdt.

4 Inkomen dat schuldenaar vlak voor 
toelating tot de schuldsaneringsregeling 
heeft ontvangen

4.1 Het eigenlijke probleem dat in deze zaak 
speelt is het volgende. De schuldenaar heeft vlak 
voor dat zij tot de schuld sa ne rings regeling is toege-
laten, op de door de beschermingsbe wind voer der 
beheerde rekening haar pe rio die ke inkomsten ont-
vangen, waar on der zorgtoeslag en huurtoeslag. 
Deze toeslagen zijn bedoeld om de in de lopende 
maand verschuldigde zorgpremie en huur te beta-
len. De schuldenaar is kort na ontvangst van de toe-
slagen, maar vóór betaling van de zorgpremie en de 
huur, tot de schuld sa ne ring toegelaten. Doordat de 
rechter-commissaris heeft bepaald dat het gehele 
saldo op de beheerrekening in de boedel valt, heeft 
de schuldenaar geen middelen gehad om de eerst 
verschuldigde vaste lasten te betalen. Zij heeft daar-
door direct een boedelachterstand opgelopen. Het 
spreekt wel voor zich dat het vrijwel onmogelijk is 
voor schuldenaar om deze achterstand gedurende 
de looptijd van de schuld sa ne rings regeling in te lo-
pen.
4.2 Deze problematiek zal zich in de praktijk 
veel vaker voordoen, afhankelijk van de dag in de 
maand waarop een schuldenaar wordt toegelaten 
tot de schuld sa ne rings regeling. Daarbij moet wor-
den bedacht dat de schuld sa ne rings regeling direct 
ingaat op de dag waarop de rechter de toelating 
heeft uitgesproken (art. 287 lid 1 Fw).
4.3 Als toelating plaatsvindt op een dag nadat 
de lopende maandlasten zijn betaald, is het pro-
bleem beperkt; hooguit heeft de schuldenaar dan 
weinig middelen voor het leefgeld voor het reste-
rende deel van de maand.
4.4 Er is ook geen probleem als toelating 
plaatsvindt op een dag voor dat de maandlasten zijn 
betaald, maar ook de pe rio die ke inkomsten nog niet 
zijn ontvangen. Als lopende de schuld sa ne ring pe-
rio die ke inkomsten worden ontvangen, heeft de 
schuldenaar immers recht op het ‘vrij te laten be-
drag’, het vtlb (art. 295 lid 1 Fw). Het vtlb is de som 
van de beslagvrije voet (lid 2) en een nominaal be-
drag waarmee de rechter-commissaris de beslag-
vrije voet kan verhogen (lid 3).22 Van het vtlb kan de 
schuldenaar de pe rio die ke lasten betalen.

22 Zie over het vltb ook mijn conclusie voor HR 17 april 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:751, NJ 2020/171 (Quitantie), on der 3.2-3.5.

4.5 In dit verband is van belang dat ook na toe-
lating tot de schuld sa ne rings regeling ver plich tingen 
als huur, zorgpremie en verzekeringen gewoon 
doorlopen en door de schuldenaar voldaan zullen 
moeten worden. Zie de memorie van toelichting bij 
de WSNP (mijn cursiveringen):23

“Schulden die ten laste van die persoon ontstaan 
na het tijdstip waarop de schuld sa ne rings-
regeling van toepassing is verklaard, vallen als 
hoofdregel bui ten de werking van de schuld sa-
ne rings regeling. Voor verbintenissen van de schul-
denaar die tijdens de toepassing van de schuld sa-
ne rings regeling ontstaan, is de boedel ook niet 
aansprakelijk dan voor zover de boedel ten gevolge 
daarvan is gebaat. De hoofdregel dat de boedel 
voor schulden als bedoeld niet aansprakelijk is, 
geldt niet alleen voor schulden die voortvloeien uit 
een na het van toepassing verklaren van de schuld-
sa ne rings regeling gesloten over een komst, of uit 
een vóór dat tijdstip gesloten over een komst voor 
zover die na het van toepassing verklaren van de 
regeling verder wordt uitgevoerd, maar in begin-
sel voor alle schulden die ontstaan tijdens de 
toepassing van de schuld sa ne rings regeling. Zo 
zal de schuldenaar bij voorbeeld alimentatie, 
verschuldigd vanaf meergenoemd tijdstip zelf, 
dat wil zeggen bui ten bezwaar van de boedel 
moeten voldoen. Hetzelfde geldt voor bij voor-
beeld verschuldigde huurpenningen. Mede in 
verband daarmee wordt, zoals eerder is aange-
geven, een bepaald gedeelte van het inkomen 
van de schuldenaar bui ten de boedel gelaten. De 
schuldenaar kan voor de desbe tref fen de schulden 
op de gewone wijze tot betaling worden gedwon-
gen. Verhaalsobjekten daar toe zijn de goederen 
van de schuldenaar die niet tot de boedel beho-
ren.”

En verderop, in het kader van art. 305 Fw (mijn cur-
sivering):24

“Anders evenwel dan in het geval van faillisse-
ment en in de surséance van betaling (art. 238), 
is de huur prijs die in de schuld sa ne rings regeling 
verschuldigd is vanaf de uitspraak tot de toepas-
sing van die regeling, géén schuld van de boedel. 
De schuldenaar zal die huurpenningen uit de hem 
gelaten, niet tot de boedel be ho ren de middelen 
moeten voldoen. Voor een uit zon de ring op deze re-
geling zij verwezen naar artikel 311, derde lid, ten 
aanzien van de huurpenningen die zijn toe te reke-
nen aan de voortzetting van een beroep of be drijf.”

In lijn hiermee ook de memorie van antwoord bij de 
WSNP, waarin valt te lezen (mijn cursivering):25

“Naar aanleiding daarvan merk ik op dat het sys-
teem van de schuld sa ne rings regeling, zoals op een 
aantal plaatsen in de memorie van toelichting is 
uiteengezet, als het ware een fixatie van de schul-
den tot stand brengt ten tijde van de rechterlijke 
uitspraak tot de toepassing van de schuld sa ne-

23 Ka mer stuk ken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 9.
24 Ka mer stuk ken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 47-48.
25 Ka mer stuk ken II 1992/93, 22 969, nr. 6, p. 4.
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rings regeling. Dit brengt met zich mee dat, kort ge-
zegd, schulden die op dat tijdstip bestaan on der de 
werking van de schuld sa ne rings regeling vallen 
(vergelijk o.m. artikel 299), maar dat schulden die 
tijdens de looptijd van de schuld sa ne rings regeling 
ontstaan als hoofdregel bui ten de werking daar-
van vallen. Deze laatste schulden zal de schulde-
naar zelf uit eigen middelen moeten voldoen, 
d.w.z. uit hem daartoe te laten inkomsten die bui-
ten de boedel vallen. Met het oog daarop is ook 
voorzien in de reeds eerder genoemde mogelijk-
heid dat de rechter boven het altijd vrij te laten ge-
deelte van de inkomsten van de schuldenaar een 
extra nominaal bedrag kan vaststellen. De schul-
denaar zal derhalve de tijdens de toepassing van 
de schuld sa ne rings regeling verschuldigd gewor-
den huurpenningen, energielasten, alimentatie-
termijnen en der ge lij ke zelf moeten voldoen. 
Dat zijn in de schuld sa ne rings regeling geen 
schulden van de boedel (vgl. voor alimentatie 
mede het op blz. 42 van de memorie van toelich-
ting vermelde arrest van de Ho ge Raad van 14 juni 
1991, NJ 1991, 630).”

4.6 De schuldenaar dient de huurtermijnen die 
tijdens schuld sa ne ring verschuldigd raken dus on-
verkort te voldoen uit zijn bui ten de boedel vallende 
pe rio die ke inkomsten, het vtlb (waarvan de hoogte 
mede en tot op zekere hoogte is afgestemd op de 
vaste lasten van de schuldenaar).26

4.7 Hier is dus sprake van een verschil met de 
fail lis se ments si tu a tie, waarin vorderingen die na 
faillietverklaring zijn ontstaan – zoals huurschulden 
– ter verificatie kunnen worden ingediend, mits ze 
voortvloeien uit een reeds bestaande rechtsverhou-
ding.27

4.8 Strikt genomen valt het gehele saldo dat 
zich op een (beheer)rekening van de schuldenaar 
bevindt ten tijde van de toelating tot de schuld sa ne-
rings regeling, binnen de boedel. Dat volgt uit art. 
295 lid 1 Fw: de boedel omvat de goederen van de 
schuldenaar ten tijde van de uitspraak tot de toepas-
sing van de schuld sa ne rings regeling (alsmede de 
goederen die hij tijdens de toepassing van die rege-
ling verkrijgt).28

4.9 Om aan het hiervoor on der 4.1 geschetste 
probleem te ontkomen, blijkt in de praktijk dat de 
rechter-commissaris bij aanvang van de schuld sa-
ne ring soms bepaalt dat een deel van het bedrag op 
de beheerrekening (ter hoogte van de bij stands-
norm) wordt vrijgelaten om de eerstvolgende vaste 
lasten te betalen. Zo is een uitspraak van de recht-

26 Zie ook Wessels Insolventierecht IX 2017/9155.
27 HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 m.nt. 

F.M.J. Verstijlen ([…]/[…]), rov. 3.7.2. Zie ook HR 23 maart 
2018, ECLI:NL:HR:2018:424, NJ 2018/290 m.nt. F.M.J. Verstij-
len (Credit Suisse Brazil/Jongepier q.q.). Zie over de vraag of de 
regel van Credit Suisse ook geldt bij toepassing van de schuld-
sa ne rings regeling B.J. Engberts, in: T&C Insolventierecht, 
aant. 5 bij art. 299 Fw en aant. 4 bij art. 313 Fw (on line, bijge-
werkt t/m 1 ja nu a ri 2021).

28 Zie ook Wessels Insolventierecht IX 2017/9085-9086.

bank Roer mond het volgende te lezen (mijn cursi-
vering):29

“4.7. De rechtbank stelt voorop dat in het aan-
vangsverslag van WSNP- bewind voer der [naam 
be wind voer der 2] is vermeld dat ‘het bovenmatig 
saldo op de beheerrekening’ in de boedel zou vloei-
en. Hieruit volgt reeds dat niet het volledige sal-
do op de beheerrekening in de boedel zou vloei-
en, en dat er dus eenmalig een bedrag zou 
worden vrijgelaten. De beschermingsbe wind-
voer der en WSNP- bewind voer der hebben in 
hun e-mailberichten aangegeven dat het des-
tijds gebruikelijk was om bij aanvang van een 
schuld sa ne rings regeling, een maal een bedrag 
gelijk aan de bij stands norm vrij te laten. De rech-
ter-commissaris heeft daarvan blijkens de be-
schikking van 11 februari 2020 kennis genomen, 
en heeft het bestaan van een dergelijk gebruik bij 
aanvang van de schuld sa ne rings regeling van [ver-
zoeker sub 2] niet weersproken zodat de recht-
bank daar vanuit zal gaan. Gelet op dit gebruik en 
de vermelding in het aanvangsverslag dat enkel 
het ‘bovenmatig saldo’ op de beheerrekening naar 
de boedel zou vloeien, is naar het oordeel van de 
rechtbank voldoende duidelijk dat met het aan-
vangsverslag is voorgesteld om eenmalig een be-
drag gelijk aan de bij stands norm bui ten de boedel 
te laten. De rechter-commissaris is daarmee ver-
volgens blijkens de e-mail van 26 juli 2018 ak-
koord gegaan, althans heeft zich daartegen niet 
uitgesproken en heeft daaraan geen voorwaarden 
verbonden.”

4.10  Dat deze werkwijze bij meer rechtbanken 
(soms) praktijk is, blijkt ook uit een recente publica-
tie van Van Riet over deze problematiek.30

4.11  In de Recofa-richtlijnen is hierover niets 
opgenomen.
4.12  Uit een kleine rondvraag bij feitenrechters is 
mij gebleken dat er in de rechts prak tijk geen consen-
sus bestaat hoe met de problematiek moet worden 
omgegaan. Bij sommige rechtbanken is het vaste 
praktijk dat bij toelating tot de schuld  sa ne rings-
regeling een deel van het bedrag van de lopende re-
kening van de schuldenaar wordt vrijgelaten met 
toepassing van de rekenregels van het vtlb en voor 
wat betreft het leefgeld evenredig aan het nog reste-
rende gedeelte van de maand. Hiermee kunnen de 
vaste lasten van de lopende maand worden voldaan 
en beschikt betrokkene over voldoende leefgeld tot 
het moment dat opnieuw pe rio die ke inkomsten zijn 
ontvangen.

29 Rb. Roer mond 2 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4959. In de 
zaak die tot de on der ha vi ge cassatieprocedure heeft geleid, 
heeft de beschermingsbe wind voer der zich on der meer op 
deze uitspraak beroepen, zie p. 2 van het beroepschrift van de 
beschermingsbe wind voer der tegen de beschikking van 5 ok-
tober 2020.

30 Zie Q.J. van Riet, ‘Inkomen ontvangen kort voor toelating 
schuld sa ne rings regeling: (deels) vrijlaten om vaste lasten te 
betalen!’, WSNP Periodiek 2021/1, p. 14-16. Overigens is Van 
Riet ook de advocaat van de beschermingsbe wind voer der in 
het hoger beroep in de on der ha vi ge zaak.
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4.13  Naar mijn mening is de hiervoor omschre-
ven vaste praktijk die bij een aantal rechtbanken be-
staat, de aangewezen weg. Het is onwenselijk dat 
een schuldenaar die tot de schuld sa ne rings regeling 
wordt toegelaten direct een huurachterstand of an-
dere nieuwe schuld oploopt, die hij tijdens de loop-
tijd van de schuld sa ne rings regeling vrijwel onmo-
gelijk zal kunnen inlopen. Zelfs als aan het einde van 
de looptijd zou worden geoordeeld dat het ontstaan 
van deze nieuwe schulden niet toerekenbaar is — en 
dus geen beletsel zijn om de schuldenaar de schone 
lei te verlenen — dan nog loopt de schuldenaar het 
ri si co dat hij in de problemen komt door het niet- 
nako men van ver plich tingen, zoals bij voor beeld op-
zegging van de huur over een komst. Dat kan niet de 
bedoeling zijn van het wettelijke systeem. Dat laat-
ste geldt ook voor de onzekerheid en stress die een 
strikte wets toe pas sing voor de schuldenaar opleve-
ren.
4.14  Als extra argument voor deze benadering 
trekt Van Riet een parallel met het bankbeslag. Hij 
merkt op dat beslaglegging op een bankrekening 
misbruik van recht kan opleveren, als daardoor de 
beslagvrije voet wordt aangetast en de beslagene 
geen andere gelden tot zijn beschikking heeft om 
zijn primaire levensbehoeften te voldoen.31

4.15  In dit kader kan ook gewezen worden op 
tuchtrechtspraak ten aanzien van gerechtsdeur-
waarders. Het hof Am ster dam fungeert daarin als 
beroepsrechter en overwoog ten aanzien van bank-
beslag en de beslagvrije voet als volgt:32

“Het hof stelt het volgende voorop. De wetgever 
heeft aan vorderingen tot pe rio die ke betaling van 
on der meer loon en uitkeringen een beslagvrije 
voet verbonden, teneinde te waarborgen dat de 
beslagene in staat blijft om tenminste nog de kos-
ten van de primaire levensbehoeften te voldoen. 
Aan een vordering van een beslagene op zijn 
bankinstelling is geen beslagvrije voet verbon-
den, zodat bij een bankbeslag in beginsel geen re-
kening hoeft te worden gehouden met de beslag-

31 Van Riet verwijst naar Hof Am ster dam 18 februari 2020, 
ECLI:NL:GHAMS:2020:502, rov. 3.11. Zie bijv. ook Rb. Rot ter-
dam (vzr.) 17 oktober 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:8478, JOR 
2014/347 m.nt. A. Steneker. Hof Den Bosch 21 april 2015, 
ECLI:NL:GHSHE:2015:187, rov. 3.7.3, kwam tot een ver ge lijk-
baar resultaat: ‘Naar het oordeel van het hof wordt het systeem 
van de beslagvrije voet op onaanvaardbare wijze doorbroken 
indien – zoals [beslaglegger] kennelijk betoogt – de werking van 
de regeling eindigt zodra het beslagvrije bedrag uit het vermo-
gen van de uitkerende instantie is geraakt door storting op een 
bankrekening ten name van de gerechtigde, zodat beslag wel 
mogelijk is op het saldo van de beslagvrije voet zodra dat saldo is 
bijgeschreven op de bankrekening van de schuldenaar. Aan het 
doel en de strekking van de beslagvrije voet wordt ernstig af-
breuk gedaan doordat door het beslag op die bankrekening geen 
geld meer ter beschikking is voor het le vens on der houd van de 
on derbewindgestelden.’ Op deze uitspraak is kritiek geuit, zie 
bijv. A. Steneker in zijn noot bij het arrest in JOR 2015/187, nu 
het wettelijk stelsel geen beslagvrije voet bij bankbeslag kent.

32 Hof Am ster dam 15 no vem ber 2016,  
ECLI:NL:GHAMS:2016:4538, Prg. 2017/6, rov. 6.1. Zie recent 
bijv. Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 29 december 2020, 
ECLI:NL:TGDKG:2020:82, rov. 5.4 (te raadplegen via tucht-
recht.overheid.nl).

vrije voet. On der om stan dig he den kan echter 
sprake zijn van misbruik van recht indien beslag 
wordt gelegd op een bankrekening die uitslui-
tend door een uitkering of loon wordt gevoed, 
terwijl de beslagene geen ander inkomen heeft, 
waaruit zijn primaire levensbehoeften kunnen 
worden voldaan en de gerechtsdeurwaarder met 
die om stan dig heid bekend is of moest zijn.”

4.16  Ook de Na tio na le Om buds man heeft aan-
dacht gevraagd voor de problematiek indien ie-
mands volledige bankrekening wordt beslagen: ‘Het 
feit dat de beslagvrije voet niet geldt bij bankbeslag, is 
een structureel probleem. Ik zie in mijn praktijk dat 
het ervoor kan zorgen dat mensen bij voor beeld hun 
huur en energierekeningen niet kunnen betalen. Zij 
maken nieuwe schulden en komen zo nog verder in de 
problemen.’33

4.17  On der verwijzing naar de hiervoor aange-
haalde uitspraak van hof Am ster dam en naar aan-
leiding van de constatering dat (tot dan toe) per ge-
val moest worden bekeken of bij bankbeslag de 
beslagvrije voet moet worden toe ge past en dat dit 
onwenselijk is,34 is per 1 ja nu a ri 2021 art. 475a lid 5 
Rv ge wij zigd. Thans is hierin bepaald dat bij een 
bankbeslag (indien sprake is van gelden van een na-
tuurlijk persoon) een beslagvrij bedrag van toepas-
sing is.35 Daarmee heeft de schuldenaar leefgeld om 
in zijn primaire levensbehoeften te voorzien, zoals 
het kopen van eten, het betalen van de huur of hy-
potheek, zorgpremies en gas en elektra.36

4.18  Bij het bepalen van de hoogte van het be-
slagvrije bedrag wordt overigens geen rekening ge-
houden met de daad wer ke lijke uitgaven die in de 
be tref fen de maand volgen. De Koninklijke Be roeps-
or ga ni sa tie van Gerechtsdeurwaarders had voorge-
steld dat er on der andere rekening zou worden ge-
houden met het moment in de maand waarop het 
beslag wordt gelegd en de nog te betalen vaste las-
ten.37 Die mogelijkheden zijn on der zocht, maar 
door de wetgever niet overgenomen: de voorkeur 

33 ‘Om buds man: bescherm de beslagvrije voet ook bij bankbe-
slag’, Na tio na le om buds man 25 ja nu a ri 2017 (via www.na tio-
na leom buds man.nl/nieuws, geraadpleegd op 1 maart 2021). 
Zie uitgebreid over deze problematiek: M.I. Cazemier & O.M. 
Jans (red.), Bestaansmi ni mum en bankbeslag. Bescherming van 
de schuldenaar bestendigd, (KBvG-preadvies), Den Haag: 
Boom Ju ri disch 2018.

34 Ka mer stuk ken II 2018/19, 35 225, nr. 3, p. 8 (MvT Herziening 
van het beslag- en exe cu tierecht).

35 Zie hierover bijv. O.J. Boeder, ‘Herziening van het beslag- en 
exe cu tierecht. Exe cu tierecht als panacee voor problematische 
schulden’, TvPP 2020/5, p. 143-144, par. 2.4 en K. Redeker-Gie-
teling & A.G.I. Ter horst, ‘De Wet tot herziening van het beslag- 
en exe cu tierecht’, AA no vem ber 2020, p. 1067-1071.

36 Ka mer stuk ken II 2018/19, 35 225, nr. 3, p. 8 (MvT Herziening 
van het beslag- en exe cu tierecht).

37 M.I. Cazemier & O.M. Jans (red.), Bestaansmi ni mum en bank-
beslag. Bescherming van de schuldenaar bestendigd, (KBvG- 
preadvies), Den Haag: Boom Ju ri disch 2018, p. 198.
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ging uit naar een eenvoudig uit te voeren regeling.38 
Zodoende wordt enkel gekeken naar de leefsi tu a tie 
van de schuldenaar (partner, kinderen).39

4.19  Kennelijk is deze wij zi ging in het beslag-
recht niet doorgetrokken naar de wettelijke syste-
matiek van de vast stel ling van de omvang van de 
boedel bij schuld sa ne rings regelingen. Dat neemt 
niet weg dat daar eenzelfde probleem speelt.
4.20  Uit een oogpunt van rechts ze ker heid en 
rechtsgelijkheid zou de Ho ge Raad in een overwe-
ging ten overvloede een oordeel kunnen geven over 
de wijze waarop de rechts prak tijk met het on der 4.1 
geschetste probleem dient om te gaan. Naar mijn 
mening kan dat op de on der 4.12 weergegeven wij-
ze.

5 Conclusie
De conclusie strekt tot ver nie ti ging van de bestre-
den beschikking en tot verwijzing.

Nadere conclusie A-G mr. R.H. de Bock:

In deze op verzoek van de Raad uitgebrachte aan-
vullende conclusie in een WSNP-zaak wordt nader 
ingegaan op de vraag of het cas sa tie be roep ontvan-
kelijk is.

1 Inleiding
1.1 Verzoeker in deze procedure, de bescher-
mingsbe wind voer der, is de beschermingsbe wind-
voer der van de schuldenaar. De schuldenaar is bij 
vonnis van 20 no vem ber 2018 toegelaten tot de 
wettelijke schuld sa ne rings regeling. Vlak voor 20 
no vem ber 2018 bevond zich een bedrag van 
€ 987,65 op de beheerrekening. Dit bedrag was ge-
vormd door de maandelijkse toeslagen en bij zon-
dere bijstand die de schuldenaar ontvangt, bestemd 
om de huur, energielasten en zorgverzekeringspre-
mie in de lopende maand te betalen. De rech-
ter-commissaris heeft beslist dat het bedrag moest 
worden afgedragen aan de boedel. Als gevolg daar-
van heeft de schuldenaar de vaste lasten in de eerste 
maand van de schuld sa ne rings regeling niet kunnen 
betalen en heeft zij direct bij aanvang van de schuld-
sa ne rings regeling een boedelachterstand opgelo-
pen. De beschermingsbe wind voer der heeft de rech-
ter-commissaris verschillende keren verzocht om 
de beslissing terug te draaien zodat de nieuwe 

38 Ka mer stuk ken II 2018/19, 35 225, nr. 3, p. 13 (MvT Herziening 
van het beslag- en exe cu tierecht): “In haar advies doet de 
KBvG een voorstel voor een regeling waarbij o.a. rekening wordt 
gehouden met het moment in de maand waarop het beslag 
wordt gelegd en het saldo op de bankrekening van de partner 
van de schuldenaar. Deze mogelijkheden zijn on der zocht, maar 
niet opgenomen in het wetsvoorstel (zie ook hiervoor). De reden 
is dat een eenvoudige regeling het beste uitvoerbaar is. Daar-
naast zal een regeling waarbij het beslagvrije bedrag afhankelijk 
is van het moment van beslaglegging leiden tot veel beslagen op 
het moment dat het beslagvrije bedrag het laagst is. Het is dan 
aan de schuldenaar om aan te tonen dat het beslagvrije bedrag 
te laag is, hetgeen in veel gevallen niet zal gebeuren.”

39 Zie ook uitgebreid de nota naar aanleiding van het verslag bij 
het wetsvoorstel Herziening van het beslag en exe cu tierecht, 
Ka mer stuk ken II 2018/19, 35 225, nr. 6, p. 3-12.

schulden alsnog konden worden voldaan. De rech-
ter-commissaris heeft dat geweigerd.
1.2 Op 1 oktober 2020 heeft de beschermingsbe-
wind voer der de rechter-commissaris op de voet van 
art. 317 Fw opnieuw verzocht te bepalen dat, heel 
kort samengevat, het bedrag van € 987,65 niet in de 
boedel valt. Bij e-mailbericht van 5 oktober 2020 
heeft een ju ri disch me de wer ker van de rechtbank be-
richt dat de rechter-commissaris de beslissing uit 
2018 handhaaft. De beschermingsbe wind voer der 
heeft op 7 oktober 2020 hoger beroep ingesteld tegen 
deze beslissing. Bij beschikking van 15 december 
2020 heeft de rechtbank het hoger beroep van de 
beschermingsbe wind voer der ongegrond verklaard, 
omdat, kort samengevat, beroep had moeten worden 
ingesteld tegen de eerdere beslissingen van de rech-
ter-commissaris en niet met een beroep op art. 317 
Fw een nieuwe beschikking kan worden uitgelokt, 
omdat daarmee art. 317 Fw voor een ander doel 
wordt gebruikt (namelijk om terug te komen op de 
twee eerdere beschikkingen), dan waarvoor het ge-
schreven is. Art. 315 lid 1 Fw zou volgens de recht-
bank tot een dode letter worden indien de korte be-
roeps ter mijn eenvoudig zou kunnen worden omzeild 
door de rechter-commissaris (op elk gewenst mo-
ment) om herziening te vragen van zijn eerdere be-
schikking. De beschermingsbe wind voer der heeft tij-
dig (op 22 december 2020) cas sa tie be roep ingesteld 
tegen de beschikking van 15 december 2020.
1.3 Op 3 maart 2021 heb ik geconcludeerd in 
deze zaak.1 Mijn slotsom was dat de bestreden be-
schikking in cassatie geen stand houdt.
1.4 De Ho ge Raad heeft mij verzocht om in een 
aanvullende conclusie in te gaan op de vraag of de 
beschermingsbe wind voer der ontvankelijk is in zijn 
cas sa tie be roep. Dat doe ik hierbij.

2 Beperkte mogelijkheid tot het instellen 
van rechtsmiddelen tegen rechterlijke 
beslissingen in het kader van de 
schuldsaneringsregeling

2.1 Art. 360 Fw be vat een rechts mid delen-
verbod: tegen beslissingen die zijn gegeven ingevol-
ge Titel III Fw (‘Schuld sa ne rings regeling na tuur lij ke 
per so nen’) staat geen hogere voorziening open, be-
halve in de gevallen, waarin het tegendeel is be-
paald, en behoudens de mogelijkheid van cassatie 
in het belang der wet.2
2.2 Dit rechts mid delenverbod is ontleend aan 
art. 282 Fw,3 dat eenzelfde regel be vat voor rechter-
lijke beslissingen in het kader van Titel II Fw (‘Van 
surseance van betaling’). Het verbod is ingegeven 
door de noodzaak om in insolventieprocedures snel 
duidelijkheid te verkrijgen over de rechtspositie van 
de schuldenaar.4 De wet voorziet echter in tamelijk 
ruime mate in de mogelijkheid om rechts mid delen 

1 Conclusie A-G De Bock 3 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:207.
2 Zie ook HR 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2958, NJ 

2009/195, rov. 3.
3 Ka mer stuk ken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 67 (MvT Wsnp).
4 M. van Bom mel, Van schuld sa ne ring tot schone lei, Nij me gen: 

Ars  Aequi Libri 2015, par 9.9, p. 125.
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in te stellen tegen rechterlijke beslissingen die in het 
kader van de schuld sa ne rings regeling worden ge-
nomen.5 Op die manier kunnen schuldeisers en 
schuldenaren voor hun belangen opkomen.6
2.3 In de rechtspraak is aan ge no men dat uit de 
tekst van art. 282 Fw volgt dat beslissingen die niet 
zijn te herleiden tot enige bepaling uit de titel over 
surseance, niet on der het rechts mid delenverbod 
vallen (zoals een beslissing van de rechter op het 
verschoningsrecht van de schuldenaar).7 Evenzo 
geldt dat het rechts mid delenverbod van art. 360 Fw 
alleen betrekking heeft op beslissingen die zijn ge-
baseerd op de schuld sa ne ringstitel.
2.4 De schuld sa ne ringstitel be vat meerdere 
uit zon de ringen op het rechts mid delenverbod. Zo 
bepaalt art. 292 lid 3 Fw dat de schuldenaar hoger 
beroep kan instellen tegen de uitspraak tot afwij-
zing van het verzoek tot toepassing van de schuld sa-
ne rings regeling. En art. 292 lid 5 Fw houdt in dat te-
gen het arrest waarbij het hoger beroep tegen 
toelating is afgewezen, cas sa tie be roep kan worden 
ingesteld. Ook tegen de tussentijdse beëindiging 
van de schuld sa ne rings regeling kan hoger beroep 
en cas sa tie be roep worden ingesteld, zie art. 351 
lid 1 en lid 5 Fw. Hetzelfde geldt voor de beslissing 
waarbij de looptijd van de schuld sa ne rings regeling 
wordt ge wij zigd; ook daartegen is hoger beroep 
(art. 349a lid 3 Fw) en cas sa tie be roep (art. 349a jo. 
art. 351 lid 5 Fw) mogelijk.
2.5 Verder bepaalt art. 315 lid 1 Fw dat gedu-
rende vijf dagen hoger beroep op de rechtbank 
openstaat van alle beschikkingen van de rech-
ter-commissaris. Het tweede lid van art. 315 Fw 
geeft daarop een aantal beperkingen: geen hoger 
beroep kan worden ingesteld tegen beschikkingen 
die zijn genomen over een komstig de artikelen 21, 
on der 4, 34, 58, eerste lid, 59a, derde lid, 94, tweede 
lid, 102, tweede lid, 125, 176,tweede lid, en de be-
schikkingen bedoeld in de artikelen 287, vijfde lid, 
289, tweede lid, 290, tweede lid, 295, derde lid, 296, 
derde lid, 299b, derde en vijfde lid, 310, eerste lid, 
311, eerste lid, 316, tweede lid, 318, tweede lid, 320, 
tweede en vierde lid, 324, derde lid, 328a, tweede 
lid, 328b, vierde lid, 332, vierde lid en 347, tweede 
lid, Fw.
2.6 De beslissing waarom het in deze zaak 
gaat, is genomen op grond van art. 317 Fw. Op grond 
van deze bepaling kan de schuldenaar bij verzoek-
schrift tegen elke handeling van de be wind voer der 
bij de rechter-commissaris opkomen of van deze 
een bevel uitlokken dat de be wind voer der een be-
paalde handeling zal verrichten of juist zal nalaten.8

5 Ka mer stuk ken II 1993/94, 22 969, nr. 6 (MvA), p. 13.
6 Ka mer stuk ken II 1992/93, 22 969, nr. 3, p. 10 (MvT Wsnp).
7 HR 20 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4606, NJ 1984/270; HR 

8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3110, NJ 2018/13, JOR 
2018/102, m.nt. R.J. van Galen.

8 Zie over art. 317 Fw ook mijn conclusie voor HR 17 april 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:751, NJ 2020/171 (Quitantie), on der 3.29-
3.30 en mijn eerdere conclusie in de voorliggende zaak, 
ECLI:NL:PHR:2021:207, on der 3.8-3.16 en de daar aangehaal-
de bronnen.

2.7 Tegen beschikkingen van de rechter-com-
missaris die op de voet van art. 317 Fw zijn uitgelokt, 
staat op grond van art. 315 lid 1 Fw hoger beroep 
open; zij zijn niet uitgezon derd in art. 315 lid 2 Fw.
2.8 Dat betekent echter niet dat dus ook cas sa-
tie be roep openstaat. Art. 315 Fw bepaalt niets over 
het openstaan van cas sa tie be roep. Ook is er geen 
andere specifieke wettelijke bepaling van toepas-
sing (zoals bij voor beeld art. 292 lid 5 Fw en art. 351 
lid 5 Fw). Dat betekent dat teruggevallen moet wor-
den op het algemene rechts mid delenverbod van art. 
360 Fw en er dus geen cas sa tie be roep kan worden 
ingesteld tegen een uitspraak in het hoger beroep 
tegen een beslissing op de voet van art. 317 Fw.
2.9 Voor wat betreft het aanwenden van 
rechts mid delen is er dus sprake van een verschil 
tussen beslissingen over het beheer (en vereffening) 
van de faillissementsboedel en beslissingen over het 
beheer van een schuld sa ne ringsboedel. Bij faillisse-
ment staat tegen der ge lij ke beslissingen op grond 
van art. 85 Fw géén hoger beroep maar wel cas sa tie-
be roep open. Bij toepassing van de schuld sa ne rings-
regeling kan op grond van art. 317 Fw wel hoger be-
roep worden ingesteld maar geen cas sa tie be roep.9
2.10  Volledigheidshalve is nog op te merken dat 
de mogelijkheid om cas sa tie be roep in te stellen niet 
kan worden gebaseerd op art. 426 lid 1 Rv: uit art. 
360 Fw volgt dat die bepaling toepassing mist.10

2.11  Volgens de hoofdregel stond in deze zaak 
dus geen cas sa tie be roep open tegen de beslissing 
van de rechtbank van 15 december 2020.11

3 Doorbreking van het 
rechtsmiddelenverbod

3.1 Volgens vaste rechtspraak kan in bepaalde 
gevallen een wettelijk rechts mid delenverbod echter 
worden doorbroken. Dit geldt ook voor het rechts-
mid delenverbod van art. 360 Fw.12

3.2 In de rechtspraak zijn de volgende doorbre-
kingsgronden erkend:13

(i) Het toepassingsbereik van een regel is miskend, 
doordat de rechter

9 Zie ook B.J. Engberts, in: GS Faillissementswet, aant. 6 bij art. 
360 Fw (on line, bijge werkt t/m 27 december 2020.

10 HR 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2958, NJ 2009/195.
11 Het lijkt erop dat in sommige uitspraken (en con clu sies) niet 

steeds is on der kend dat beslissingen in hoger beroep tegen 
een op de voet van art. 317 Fw genomen beschikking van de 
rechter-commissaris niet vatbaar zijn voor cas sa tie be roep en 
dat dit ambts hal ve beoordeeld moet worden, bijv. HR 13 de-
cember 2019, ECLI:NL:HR:2019:1948. NJ 2020/108 m.nt. F.M.J. 
Verstijlen, en HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:751, NJ 
2020/171 (Quitantie).

12 HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM3892, NJ 2010/400, rov. 
3.2. HR 26 no vem ber 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4503, NJ 
2005/257).

13 HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4689, NJ 1986/242, 
m.nt. W.H. Heems kerk en m.nt. L. Wichers Hoeth (Emka/Du-
pont), rov. 3.2.; HR 1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2312, NJ 
2011/220 ([…]/[…]), r.o. 3.4.3; HR 22 juni 2018,  
ECLI:NL:HR:2018:972, NJ 2018/429, m.nt. S. Perrick (Bethanie/
Rabobank), r.o. 3.4; HR 5 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1085, r.o. 
3.4. Zie ook Van der Wiel (red.), Cassatie 2019/162; Asser Pro-
cesrecht/Ba kels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2018/24.
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a. bui ten het toepassingsgebied daarvan is getre-
den, of
b. deze ten onrechte bui ten toepassing heeft gela-
ten; of
(ii) Bij de behandeling van de zaak is een zo da nig 
fundamenteel rechtsbeginsel veronachtzaamd, dat 
niet kan worden gesproken van een eer lij ke en on-
partijdige behandeling van de zaak.
3.3 Het gaat hier om een — in beginsel14 — lim-
ita tie ve opsomming van gevallen waarin een rechts-
mid delenverbod kan worden doorbroken. Een on-
juiste toepassing van een regel is géén grond voor 
doorbreking.15 Overigens kan het lastig zijn om on-
der scheid te maken tussen enerzijds het miskennen 
van het toepassingsbereik van een regel, en ander-
zijds het onjuist toepassen van een rechtsregel.16 De 
klacht dat de rechter zijn uitspraak niet toereikend 
heeft gemotiveerd, kan niet dienen als een beroep 
op een doorbrekingsgrond: het motiveringsbeginsel 
is geen fundamenteel rechtsbeginsel als bedoeld in 
de doorbrekingsgronden.17 Ook het enkele op ontoe-
reikende gronden passeren van een bewijsaanbod18 
of de klacht dat de rechter ten onrechte mondeling 
uitspraak heeft gedaan19 kan niet tot doorbreking 
van het rechts mid delenverbod leiden.
3.4 De Ho ge Raad moet regels van zuivere pro-
cessuele aard die de openbare orde raken ambts hal-
ve toepassen. Daarom moet ambts hal ve worden be-
oordeeld of het cas sa tie be roep ontvankelijk is.20

3.5 Een cas sa tie be roep dat wordt ingesteld ter-
wijl er een rechts mid delenverbod geldt, is reeds 
ontvankelijk als wordt geklaagd dat de rechter het 
toepassingsbereik van de regel heeft miskend of dat 
bij de behandeling van de zaak een zo da nig funda-
menteel rechtsbeginsel is veronachtzaamd, dat niet 
meer kan worden gesproken van een eer lij ke en on-
partijdige behandeling van de zaak.21 Het enkele 

14 Ten aanzien van specifieke regelgeving kan sprake zijn van 
een extra, bij zon dere, doorbrekingsgrond. Zo kan het rechts-
mid delenverbod van art. 29 lid 5 Wet Bopz ook ‘worden door-
broken doordat in cassatie wordt geklaagd over niet-inachtne-
ming van een es sen tië le waarborg voor het grondrecht op 
vrijheid, in die zin dat nie mand van zijn vrijheid mag worden 
beroofd bui ten de gevallen, bij of krachtens de wet bepaald’, al-
dus meest recent HR 1 no vem ber 2019,  
ECLI:NL:HR:2019:1691, NJ 2020/198, m.nt. J. Legemaate, JBPr 
2020/5, m.nt. G.C.C. Lewin, JGz 2020/4, m.nt. W.J.A.M. Dijkers, 
rov. 3.1.

15 Zie bijv. ook Van der Wiel (red.), Cassatie 2019/164.
16 Zie bijv. W.D.H. Asser, Civiele cassatie, Nij me gen: Ars Aqui Libri 

2018, p. 65.
17 HR 6 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3733, NJ 1993/758 

(BIS/[…]), rov. 3.3. Zie over het motiveringsbeginsel en de 
doorbreking van rechts mid delenverboden uitvoerig F.C. Bent-
velzen, ‘Doorbreking van rechts mid delenverboden en schen-
ding van de motiveringsplicht’, Ars  Aequi 2019/10, p. 796-802 
en F.C. Bentvelzen, ‘Cas sa tie be roep en uitsluiting daarvan in 
het licht van art. 6 EVRM’, WPNR 2019/7256, p. 730-737.

18 HR 5 maart 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2865, NJ 1999/676, 
m.nt. J.B.M. Vranken, rov. 3.2.

19 HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:684, NJ 2020/338, m.nt. H.B. 
Krans, rov. 3.2.3.

20 Vgl. Van der Wiel (red.), Cassatie 2019/137.
21 Zie meest recent HR 5 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1085, NJ 

2019/423, m.nt. Th.M. de Boer, rov. 3.4.

stellen van een doorbrekingsgrond is dus voldoende 
voor ont van ke lijk heid van het cas sa tie be roep.
3.6 Uit de rechtspraak van de Ho ge Raad kan 
worden afgeleid dat een beroep op een doorbre-
kingsgrond niet uit druk ke lijk hoeft te worden ge-
daan; een dergelijk beroep kan ook besloten liggen 
in de cassatieklachten. Zo overwoog de Ho ge Raad 
ten aanzien van het rechts mid delverbod tegen be-
slissingen in het kader van surseance in een arrest 
uit 2018:22

“Met de hiervoor in 3.6.1-3.6.2 weergegeven 
klachten wordt kennelijk een beroep gedaan op 
een grond voor doorbreking van het in art. 282 
Fw neergelegde verbod op het instellen van een 
gewoon rechts mid del.”

3.7 Als het cas sa tie be roep ontvankelijk wordt 
geacht en uit het daarop volgende on der zoek blijkt 
dat geen sprake is van de gestelde doorbrekings-
grond, dan volgt verwerping van het beroep (en dus 
niet alsnog niet-ont van ke lijk heidsverklaring).23 Als 
wel sprake is van de gestelde doorbrekingsgrond, 
dan is de reikwijdte van het beroep beperkt tot de 
overwegingen waarop de doorbrekingsgrond be-
trekking heeft; klachten tegen andere oordelen 
kunnen dus niet tot cassatie leiden.24

4 Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
4.1 In deze zaak is in het eerste on der deel van 
het cassatiemiddel on der meer aan de orde gesteld 
dat de rechtbank er ten onrechte van lijkt te zijn uit-
gegaan dat de beschermingsbe wind voer der in ho-
ger beroep is gekomen tegen de eerdere beschik-
king van de rechter-commissaris (zoals bekend 
gemaakt in het tweede verslag van de be wind voer-
der en tijdens het verhoor van 6 augustus 2019).25 
Hierin ligt de klacht besloten dat de rechtbank het 
toepassingsbereik van art. 317 Fw heeft miskend. De 
klacht komt er immers op neer dat de rechtbank 
niet heeft on der kend dat de beschermingsbe wind-
voer der op grond van art. 317 Fw opnieuw de rech-
ter-commissaris kon verzoeken een beslissing te ne-
men met als strekking dat het saldo op de 
beheerrekening ten tijde van de toelating van de 
schuldenaar tot de schuld sa ne rings regeling niet aan 
de boedel behoeft te worden afgedragen.
4.2 Verder wordt ook in het tweede on der deel 
van het cassatiemiddel — impliciet — een beroep op 
een doorbrekingsgrond gedaan. De beschermings-
be wind voer der schrijft daar het volgende (p. 6, on-
der ‘klacht 2’):

22 HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3110, NJ 2018/13, JOR 
2018/102, m.nt. R.J. van Galen, rov. 3.6.3.

23 Zie bijv. W.D.H. Asser, Civiele cassatie, Nij me gen: Ars Aqui Libri 
2018, p. 65, en Van der Wiel (red.), Cassatie 2019/162. Een re-
cent voorbeeld is te vinden in HR 22 juni 2018,  
ECLI:NL:HR:2018:972, NJ 2018/429, m.nt. S. Perrick, JOR 
2018/310, m.nt. T. Hut ten, JIN 2018/183, m.nt. M. Poelsema 
(Bethanie/Rabobank c.s.).

24 Van der Wiel (red.), Cassatie 2019/165, on der verwijzing naar 
HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:972, NJ 2018/429, m.nt. S. 
Perrick, JOR 2018/310, m.nt. T. Hut ten, JIN 2018/183, m.nt. M. 
Poelsema (Bethanie/Rabobank c.s.), rov. 3.6.

25 Verzoekschrift tot cassatie, p. 3, par. 1.4-1.6.
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“Zoals de beschermingsbe wind voer der hierna 
zal toelichten, heeft de rechtbank ten onrechte, 
dan wel op on be grij pe lijke althans onvoldoende 
gemotiveerde wijze overwogen dat de bescher-
mingsbe wind voer der in deze zaak niet ex artikel 
317 Fw bij de rechtercommissaris is opgekomen 
tegen een bepaalde handeling of nalaten van de 
wsnp-be wind voer der, maar wel, door op te ko-
men tegen twee eerder genomen gelijkluidende 
beschikkingen van de rechter-commissaris, arti-
kel 317 Fw heeft gebruikt voor een ander doel 
dan waarvoor het geschreven is."

Ook hierin ligt de klacht besloten dat de rechtbank 
in de bestreden beschikking het toepassingsbereik 
van art. 317 Fw heeft miskend, door die bepaling ten 
onrechte bui ten toepassing te laten. Dat volgt ook 
uit de nadere uitwerking van deze klacht in het cas-
satieverzoekschrift:26

“Indien moet worden aan ge no men dat de recht-
bank van mening was dat de hier bedoelde ver-
zoeken van de beschermingsbe wind voer der 
niet passen in het bestek van artikel 317 Fw, is 
die mening rechtens onjuist (…). omdat deze 
wetsbepaling (…) het doen van der ge lij ke ver-
zoeken wel degelijk mogelijk maakt en de ver-
zoeken onmiskenbaar de strekking hebben de 
rechter-commissaris uit dien hoofde aan te zoe-
ken.”

4.3 Daarmee is de beschermingsbe wind voer-
der ontvankelijk in zijn cas sa tie be roep. In dit geval 
beperkt de doorbreking niet de reikwijdte van het 
cas sa tie be roep, aangezien elk van de klachten zich 
richt op oordelen van de rechtbank waarop de door-
brekingsgrond betrekking heeft.

 Termijn voor het instellen van 
cassatieberoep tegen een uitspraak in 
hoger beroep op een 317 Fw-
beschikking

4.4 Aangezien hier sprake is van een rechts-
mid delenverbod, be vat de wet geen termijn waar-
binnen cas sa tie be roep dient te worden ingesteld. 
Dan geldt de termijn die zou gelden als het rechts-
mid delenverbod zou ontbreken.27 Nu de be roeps-
ter mijn in art. 315 lid 1 Fw op vijf dagen is gesteld, 
heeft op de voet van art. 426 lid 2 Rv een cas sa tie ter-
mijn van tien dagen te gelden. Dit volgt ook uit een 
uitspraak van de Ho ge Raad uit 2005:28

“Het beroep is gericht tegen de beschikking van 
de Rechtbank Am ster dam van 4 mei 2004. Inge-
volge art. 426 lid 2 Rv. in samenhang met art. 315 
F. liep de cas sa tie ter mijn van deze beschikking — 
daargelaten de vraag of daartegen beroep in cas-
satie openstond — af op 14 mei 2004.”

4.5 Men zou echter, in lijn met meer recente 
cassatierechtspraak over de termijn bij doorbreking 

26 Verzoekschrift tot cassatie, p. 7, par. 2.3.
27 Zie ten aanzien van het rechts mid delenverbod bij surseance 

uit art. 282 Fw: HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3110, 
NJ 2018/13, JOR 2018/102, m.nt. R.J. van Galen, rov. 3.7.2.

28 HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6209, NJ 2005/143, 
JBPr 2005/34, m.nt. M.T.A.H. de Koning, rov. 3.1.

van het rechts mid delenverbod bij surseance,29 ook 
kunnen betogen dat hier (inmiddels) een kortere 
termijn van acht dagen heeft te gelden, nu die cas sa-
tie ter mijn in Titel III van de Faillissementswet ge-
bruikelijk is.30 Dat strookt ook met de wijze waarop 
de Ho ge Raad in 2018 in de Conservatrix-beschik-
king heeft vastgesteld welke termijn geldt bij een 
cas sa tie be roep na het uitspreken van een over-
drachtsregeling in de zin van art. 3:159ij Wft (waar-
voor de wet geen bij zon dere termijn be vat).31

4.6 De beschermingsbe wind voer der heeft in 
de voorliggende zaak hoe dan ook tijdig cas sa tie be-
roep ingesteld (op 22 december 2020, waar de be-
streden beschikking op 15 december 2020 is gewe-
zen).

 Tot slot
4.7 Ongeacht het oordeel van de Ho ge Raad 
over de ont van ke lijk heid van het cas sa tie be roep 
zou de Ho ge Raad uit een oogpunt van rechts ze ker-
heid en rechtsgelijkheid in een overweging ten 
overvloede een oordeel kunnen geven over de wijze 
waarop de rechts prak tijk dient om te gaan met het 
materieelrechtelijke probleem uit de voorliggende 
zaak.32

4.8 Mocht de beschermingsbe wind voer der 
niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn cas sa tie-
be roep, dan staat voor hem de mogelijkheid open 
om zich opnieuw tot de rechter-commissaris te 
wenden op de voet van art. 317 Fw.33

5 Conclusie
De conclusie strekt tot ont van ke lijk heid van het cas-
sa tie be roep, ver nie ti ging van de bestreden beschik-
king en tot verwijzing.

Ho ge Raad:

1 Procesverloop
Voor het verloop van het geding in fei te lij ke instan-
tie verwijst de Ho ge Raad naar de beschikking in de 
zaak C/03/283624 / HA RK 20-214 van de Rechtbank 
Lim burg van 15 december 2020.

De beschermingsbe wind voer der heeft tegen de 
beschikking van de rechtbank beroep in cassatie in-
gesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking 
gehecht en maakt daarvan deel uit.

De be wind voer der heeft geen verweerschrift in-
gediend.

29 HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3110, NJ 2018/13, JOR 
2018/102, m.nt. R.J. van Galen, rov. 3.7.2.

30 Zie art. 292 lid 5 en 6 Fw, art. 351 lid 5 Fw en 358a lid 4 Fw. 
Blijkens het voorblad van het cassatieverzoek lijkt de cassatie-
advocaat van de beschermingsbe wind voer der ook van die 
termijn uit te gaan.

31 HR 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:538, NJ 2019/169, m.nt. 
A.I.M. van Mier lo, JOR 2018/214, m.nt. B.I. Kraaipoel (Conser-
vatrix), rov. 3.4.4.

32 Zie par. 4 van mijn eerdere conclusie in deze zaak: CAG 3 
maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:207.

33 Conform HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:751, NJ 2020/171 
(Quitantie), rov. 3.6.
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De conclusie en de aanvullende conclusie van de 
Ad vo caat- Gene raal R.H. de Bock strekken tot ont-
van ke lijk heid van het cas sa tie be roep, ver nie ti ging 
van de bestreden beschikking en tot verwijzing.

De advocaat van de beschermingsbe wind voer-
der heeft schriftelijk op de nadere conclusie van de 
Ad vo caat- Gene raal gereageerd.

2 Uitgangspunten en feiten
2.1 In cassatie kan van het volgende worden 
uitgegaan.
(i)  Bij beschikking van 16 juli 2014 zijn de goe-
deren die aan de schuldenaar (hierna: de schulde-
naar) (zullen) toebehoren on der bewind gesteld. De 
huidige beschermingsbe wind voer der is bij beschik-
king van 24 februari 2016 als zo da nig benoemd.
(ii)  Bij vonnis van 20 no vem ber 2018 is de toe-
passing van de schuld sa ne rings regeling uitgespro-
ken ten aanzien van de schuldenaar, met benoeming 
van een rechter-commissaris en met aanstelling van 
de be wind voer der.
(iii)  In het aanvangsverslag van de be wind voer-
der is bij ‘Bank- en/of spaarrekeningen’ het volgende 
opgenomen:

“Beheerrekening ING (…) met een saldo van 
€ 987,00 per datum uitspraak WSNP. Daags na 
de uitspraak volgt regulier betaling. Ik stel mij op 
standpunt dat saldo alsnog aan de boedelreke-
ning wordt gestort.”

On der het kopje ‘Verzoeken RC’ is opgenomen:
“Graag uw akkoord om aanvangssaldo van 
€ 987,00 geheel aan de boedelrekening te stor-
ten.”

(iv)  De rechter-commissaris heeft zijn akkoord 
gegeven.
2.2 In dit geding heeft de beschermingsbe-
wind voer der op de voet van art. 317 Fw aan de rech-
ter-commissaris verzocht om alsnog te bepalen dat 
het beginsaldo niet aan de boedel hoeft te worden 
afgedragen, dan wel, subsidiair, de be wind voer der 
op te dragen de betalingen van de vaste lasten te 
vernietigen en te bepalen dat een bedrag van 
€ 544,03 niet aan de boedel hoeft te worden afge-
dragen, dan wel, meer subsidiair, te bepalen dat een 
bedrag gelijk aan de beslagvrije voet bui ten de boe-
delafdracht valt.
2.3 In reactie op het hiervoor in 2.2 weergege-
ven verzoek is op 5 oktober 2020 aan de bescher-
mingsbe wind voer der medegedeeld dat de rech-
ter-commissaris de in 2018 genomen beslissing (zie 
hiervoor in 2.1 on der (iv)) handhaaft.
2.4 De rechtbank heeft bij beschikking van 15 
december 2020 het hoger beroep tegen de beslis-
sing van 5 oktober 2020 afgewezen. Daartoe heeft 
de rechtbank on der meer als volgt overwogen:

“4.2 De beschikking van 5 oktober 2020 is de 
derde en inhoudelijk gelijkluidende beslissing 
die de rechter-commissaris in deze schuld sa ne-
rings regeling heeft genomen over de vraag of 
het op 20 no vem ber 2018 op de beheerrekening 
aanwezige saldo naar de boedelrekening moet 
worden overgemaakt (…).

De eerste keer dat de rechter-commissaris deze 
beslissing heeft genomen is vermeld in het 
tweede verslag van de be wind voer der. Dit heeft 
de beschermingsbe wind voer der ontvangen en 
ook zo begrepen, maar hij is hiertegen niet in be-
roep gegaan. (…).
De tweede keer dat de rechter-commissaris deze 
beslissing bekend maakte aan de beschermings-
be wind voer der was tijdens het verhoor op 6 au-
gustus 2019, ook daarna is er geen beroep inge-
steld. (…)
4.3 De rechtbank verwerpt het standpunt dat de 
beschermingsbe wind voer der in dit geval met 
een beroep op artikel 317 Fw een nieuwe be-
schikking kon uitlokken omdat hij het met de 
eerdere beschikkingen van de rechter-commis-
saris over de zelfde kwestie nog steeds niet eens 
was. Artikel 317 Fw geeft de schuldenaar de ge-
legenheid bij de rechter-commissaris op te ko-
men tegen een bepaalde handeling of nalaten 
van de wsnp-be wind voer der. Dat is evenwel niet 
wat de beschermingsbe wind voer der in dit geval 
doet, hij komt — ruimschoots na het verstrijken 
van de be roeps ter mijn — uit druk ke lijk op tegen 
twee eerder genomen (gelijkluidende) beschik-
kingen (…), door de rechter-commissaris om 
een nieuwe beschikking te vragen waarin hij te-
rugkomt op zijn eerdere be sluiten. Aldus ge-
bruikt hij dit artikel voor een ander doel dan 
waarvoor het geschreven is. Het bepaalde in arti-
kel 315 lid 1 Fw zou immers een dode letter wor-
den indien de korte be roeps ter mijn eenvoudig 
zou kunnen worden omzeild door de rech-
ter-commissaris (op elk gewenst moment) om 
herziening van zijn eerdere beschikking te vra-
gen. (…)”

3 Beoordeling van de ontvankelijkheid van 
het beroep

De hiervoor in 2.4 vermelde beschikking is gegeven 
ingevolge art. 315 lid 1 Fw en is derhalve een inge-
volge de bepalingen van de derde titel van de Faillis-
sementswet gegeven beslissing. Tegen een der ge lij-
ke beslissing staat op grond van art. 360 Fw geen 
hogere voorziening open, behalve in de gevallen 
waarin het tegendeel is bepaald, en behoudens de 
mogelijkheid van cassatie in het belang der wet. De 
Faillissementswet be vat niet een bepaling krachtens 
welke cas sa tie be roep mogelijk is tegen een beschik-
king als de on der ha vi ge. De beschermingsbe wind-
voer der zou dus in zijn cas sa tie be roep niet-ontvan-
kelijk dienen te worden verklaard, ware het niet dat 
in on der deel 2 van het middel de klacht besloten ligt 
dat de rechtbank het toepassingsbereik van art. 317 
Fw heeft miskend en daardoor die bepaling ten on-
rechte bui ten toepassing heeft gelaten. Nu de 
beschermingsbe wind voer der aldus kennelijk een 
beroep doet op een doorbrekingsgrond, is hij in zo-
verre ontvankelijk in zijn cas sa tie be roep.1

1 Vgl. HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM3892, rov. 3.2 (NJ 
2010/400; red.).
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4 Beoordeling van het middel
4.1.1  On der deel 2 van het middel klaagt on der 
meer dat de rechtbank ten onrechte heeft overwo-
gen dat de beschermingsbe wind voer der, door op te 
komen tegen twee eerder genomen gelijkluidende 
beschikkingen van de rechter-commissaris, art. 317 
Fw heeft gebruikt voor een ander doel dan waar-
voor het geschreven is. Hierin ligt — zoals hiervoor 
in 3 overwogen — de klacht besloten dat de recht-
bank het toepassingsbereik van art. 317 Fw heeft 
miskend en daardoor die bepaling ten onrechte bui-
ten toepassing heeft gelaten.
4.1.2  De klacht slaagt. De om stan dig heid dat de 
rechter-commissaris al twee keer eerder een beslis-
sing heeft genomen over de vraag of het op 20 no-
vem ber 2018 op de beheerrekening aanwezige sal-
do naar de boedelrekening moet worden 
overgemaakt, doet niet af aan de mogelijkheid om 
op de voet van art. 317 Fw de rechter-commissaris te 
verzoeken een nieuwe beschikking over deze vraag 
te geven. In dat verzoek kunnen de bezwaren tegen 
een bevestigend antwoord op die vraag, ook voor 
zover die al eerder aan de orde zijn gesteld, aan de 
rechter-commissaris worden voorgelegd.2 De recht-
bank heeft het voorgaande miskend en heeft daar-
mee ten onrechte art. 317 Fw bui ten toepassing ge-
laten.
4.1.3  Het slagen van de klacht betekent dat het 
beroep op de doorbrekingsgrond slaagt en dat de 
rechtbank ten onrechte heeft afgezien van een in-
houdelijke be oor de ling van het hoger beroep. De 
bestreden beschikking zal worden vernietigd.
4.2.1  Met het oog op de verdere behandeling na 
verwijzing verdient het navolgende opmerking.
4.2.2  Bij toepassing van de wettelijke schuld sa-
ne rings regeling verliest de schuldenaar de be voegd-
heid om over de tot de boedel be ho ren de goederen 
te beschikken (art. 296 lid 1 Fw). De schuldenaar is 
verplicht om alle goederen die tot de boedel beho-
ren op verzoek van de be wind voer der aan hem ter 
beschikking te stellen (art. 296 lid 2 Fw). De boedel 
omvat alle goederen van de schuldenaar ten tijde 
van de uitspraak tot toepassing van de schuld sa ne-
rings regeling, alsmede de goederen die hij tijdens 
de toepassing van die regeling verkrijgt (art. 295 
lid 1 Fw, een en ander zoals nader uitge werkt in art. 
295 leden 2 tot en met 6 Fw). Teneinde de schulde-
naar in staat te stellen tot het voldoen van de kosten 
van le vens on der houd en de vaste lasten, wordt van 
het inkomen en de pe rio die ke uitkeringen die de 
schuldenaar verkrijgt, een zogenoemd ‘vrij te laten 
bedrag’ bui ten de boedel gelaten (art. 295 leden 2 
en 3 Fw). Indien de schuldenaar tijdens de toepas-
sing van de schuld sa ne rings regeling bovenmatige 
schulden doet of laat ontstaan, kan dat grond ople-
veren om de schuld sa ne rings regeling te beëindigen 
zon der ‘schone lei’, dat wil zeggen zon der dat de 
resterende schulden niet-afdwingbaar worden (art. 
350 lid 3, on der d, Fw in verbinding met art. 358 le-

2 Vgl. HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:751, rov. 3.6 
(NJ 2020/171; red.).

den 1 en 2 Fw). Waar de fi nan ci ë le middelen van de 
schuldenaar bij aanvang van de schuld sa ne rings-
regeling in beginsel volledig in de boedel vallen en 
de schuldenaar meestal pas enige dagen of weken 
nadien de beschikking krijgt over het eerste vrij te 
laten bedrag, kan hij de kosten van le vens on der-
houd en de vaste lasten in de tussenliggende perio-
de bezwaarlijk anders voldoen dan door het aan-
gaan van nieuwe schulden. Dat is onwenselijk, gelet 
op de mogelijkheid dat de schuldenaar daardoor 
uiteindelijk geen schone lei zal krijgen.
4.2.3  Een ver ge lijk baar probleem doet zich bui-
ten de schuld sa ne rings regeling voor indien op de 
bankrekening van een schuldenaar beslag is gelegd. 
De wetgever heeft hiervoor in art. 475a lid 5 Rv een 
regeling getroffen, die erop neerkomt dat van het 
saldo op de bankrekening een bedrag ter grootte 
van de toepasselijke beslagvrije voet bui ten het be-
slag blijft. De regeling houdt met het oog op een 
eenvoudige uitvoering geen rekening met de tijds-
spanne totdat de schuldenaar weer inkomen of een 
pe rio die ke uitkering ontvangt.3 Uit de parlementai-
re stukken valt niet af te leiden waarom de wetgever 
voor de schuld sa ne rings regeling niet ook in een 
der ge lij ke regeling heeft voorzien.
4.2.4  Gelet op de hiervoor in 4.2.2 geconstateer-
de onwenselijkheid dat de schuldenaar zich in de 
perio de direct na toelating tot de schuld sa ne rings-
regeling genoodzaakt ziet nieuwe schulden aan te 
gaan, moet ervan worden uitgegaan dat de be wind-
voer der kan bepalen dat de schuldenaar een deel 
van de bij aanvang van de schuld sa ne ring tot de 
boedel be ho ren de fi nan ci ë le middelen niet hoeft af 
te dragen, voor zover dat noodzakelijk kan worden 
geacht om, zo lang de schuldenaar nog niet beschikt 
over het eerste vrij te laten bedrag, de kosten van le-
vens on der houd en vaste lasten te voldoen. Bij ver-
schil van inzicht hierover kan de schuldenaar op de 
voet van art. 317 Fw verzoeken om een beslissing 
van de rechter-commissaris.
4.3 De overige klachten van het middel behoe-
ven geen behandeling.

5 Beslissing
De Ho ge Raad:
- vernietigt de beschikking van de Rechtbank Lim-
burg van 15 december 2020;
- verwijst de zaak naar het Ge rechts hof ’s-Her to-
gen bosch ter verdere behandeling en beslissing.

Noot

1. Het is een procedurele kwestie die deze 
zaak naar de Ho ge Raad bracht, maar het obiter dic-
tum overtreft verre het belang daarvan. Onze hoog-
ste civiele rechter doet wat de wetgever heeft nage-
laten: hij ‘schept’ de mogelijkheid gedurende de 
toepasselijkheid van de schuld sa ne rings regeling 
met middelen uit de boedel een bestaansmi ni mum 
te garanderen aan de schuldenaar.

3 Ka mer stuk ken II 2018/19, 35 225, nr. 3, p. 13.

NJ 611Afl. 7 - 2022

NJ 2022/38NE DER LANDSE JURISPRUDENTIE



2. Het volgende doet zich voor. Op 16 juli 
2014 wordt een beschermingsbewind ingesteld 
over de goederen van de schuldenaar. Op 20 no-
vem ber 2018 wordt de schuld sa ne rings regeling op 
haar van toepassing verklaard. Er zijn dan dus twee 
be wind voer ders, één op de voet van Boek 1 BW (‘de 
beschermingsbe wind voer der’) en één op de voet 
van titel III van de Faillissementswet (‘de be wind-
voer der’).

Bij de aanvang van de schuld sa ne rings regeling 
bedraagt het saldo op de beheerrekening van de 
beschermingsbe wind voer der € 987. De be wind-
voer der vraagt akkoord om dit saldo naar de boe-
delrekening over te maken. Dat akkoord volgt en het 
bedrag wordt overgeboekt. In 2020 verzoekt de 
beschermingsbe wind voer der de rechter-commis-
saris op de voet van art. 317 Fw — een gemakkelijk 
toegankelijke verzoekschriftprocedure, gemodel-
leerd naar art. 69 Fw — om alsnog te bepalen dat het 
bedoelde saldo niet aan de boedel hoeft te worden 
afgedragen, maar de rechter-commissaris blijft bij 
zijn eerdere beslissing. De beschermingsbe wind-
voer der stelt beroep in, dat door de rechtbank wordt 
afgewezen, omdat er geen beroep is ingesteld tegen 
de beslissing (het gegeven akkoord) uit 2018, die 
destijds in het openbare verslag is vermeld en later 
bij gelegenheid van een verhoor nog eens ter sprake 
is gebracht. De rechtbank ziet het verzoek als een 
verkapt beroep tegen die oorspronkelijke beslissing 
in weerwil van de be roeps ter mijn van art. 315 Fw.
De beschermingsbe wind voer der stelt cas sa tie be-
roep in.
3. Aan de inhoudelijke be oor de ling gaat een 
ont van ke lijk heidskwestie vooraf (r.o. 3). Art. 360 Fw 
sluit naar de letter élke hogere voorziening uit, van 
élke beslissing ingevolge titel III, van élke rechter, 
behalve waar het tegendeel is bepaald. Dat is het ge-
val voor het hoger beroep tegen de beslissing van de 
rechter-commissaris (art. 315 Fw) maar niet voor 
het cas sa tie be roep.

Het breekt de beschermingsbe wind voer der niet 
op, want de Ho ge Raad leest in middelon der deel 2 
een beroep op een doorbrekingsgrond: de implicie-
te klacht dat de rechtbank art. 317 Fw ten onrechte 
niet heeft toe ge past.
4. Dat middelon der deel wordt in r.o. 4.1.2 ver-
volgens gegrond geacht. Dat al eerder is beslist over 
het saldo op de beheerrekening, staat niet in de weg 
aan een verzoek op de voet van art. 317 Fw. De recht-
bank had art. 317 Fw niet bui ten toepassing mogen 
laten. Het beroep op de doorbrekingsgrond slaagt en 
de beslissing van de rechtbank wordt vernietigd.

De beslissing is in lijn met eerdere rechtspraak. 
Al in de jaren tachtig heeft de Ho ge Raad art. 69 Fw 
— de evenknie van art. 317 Fw in faillissement — 
ontwikkeld tot een gemakkelijke en laagdrempelige 
rechts in gang waarin een schuldenaar kwesties die 
zijn basale levensbehoeften betreffen aan de orde 
kan stellen. Daartoe maakte de Ho ge Raad — zie HR 
10 mei 1985, NJ 1985/792, m.nt. W.C.L. van der Grin-
ten — een uit zon de ring op de regel dat die procedu-
re niet bedoeld is als middel om persoonlijke rech-

ten geldend te maken. Die lijn is na de invoering van 
titel III in de Faillissementswet doorgetrokken naar 
de schuld sa ne rings regeling. Zie HR 30 oktober 
2009, NJ 2009/539 en HR 17 april 2020, NJ 2020/171, 
in welke laatste beschikking het herhaald aan de 
orde stellen van bezwaren al aan de orde kwam.
5. In r.o. 4.2.1 e.v. bouwt de Ho ge Raad bij wij-
ze van obiter dictum een kader voor de beslissing na 
verwijzing. Dat kader is behoorlijk spectaculair. R.o. 
4.2.2 begint met een schets van het probleem en de 
regels die het veroorzaken. Met het van toepassing 
verklaren van de schuld sa ne rings regeling vallen alle 
goederen in de boedel (art. 296 Fw). Art. 295 Fw laat 
een deel van de inkomsten — het ‘vrij te laten be-
drag’— gedurende de looptijd van de schuld sa ne-
ringsboedel bui ten de boedel, zodat de schuldenaar 
in zijn le vens on der houd kan voorzien. Omdat dat 
alleen ziet op inkomsten die gedurende de looptijd 
worden ontvangen, kan het, afhankelijk van het mo-
ment waarop de schuld sa ne rings regeling van toe-
passing wordt verklaard, weken duren voor dat hij 
daarover kan beschikken. In die tijd moet de schul-
denaar ook leven, waardoor hij gedwongen kan zijn 
nieuwe schulden aan te gaan. Dat brengt de schone 
lei in gevaar, want die kan hem worden onthouden 
als hij gedurende de schuld sa ne rings regeling bo-
venmatige schulden aangaat.

Nu mag men verwachten dat de rechter die over 
de schone lei oordeelt oog heeft voor de si tu a tie 
waarin de schuldenaar verkeert, maar het is het 
paard achter de wagen spannen als een regeling die 
is gericht op een oplossing voor een problematische 
schuldenlast zo in elkaar zit dat de schuldenaar zich 
met een opnieuw in de schulden moet steken.

Een ver ge lijk baar probleem bij een gewoon be-
slag heeft de wetgever aangepakt. De beslagvrije 
voet die een bestaansmi ni mum aan een schulde-
naar moet verzekeren, liet onverlet dat het desbe-
tref fen de bedrag wel on der een bankbeslag viel dat 
werd gelegd nadat het loon of de uitkering was uit-
betaald. Dat wordt sinds 1 ja nu a ri 2021 voorkomen, 
toen het huidige art. 475a lid 5 Rv in werking trad, 
dat een beslagvrije voet bij een bankbeslag introdu-
ceert. Uit de parlementaire stukken valt niet af te 
leiden waarom de wetgever niet in zo’n regeling 
voor de schuld sa ne rings regeling heeft voorzien, zo 
be sluit de Ho ge Raad r.o. 4.2.3.

Vanwege de onwenselijkheid van de geschetste 
si tu a tie in de schuld sa ne rings regeling ‘moet ervan 
worden uitgegaan’, aldus r.o. 4.2.4, dat de be wind-
voer der kan bepalen dat de schuldenaar een deel 
van de tot de boedel be ho ren de middelen niet hoeft 
af te dragen, voor zover dat noodzakelijk kan wor-
den geacht voor het le vens on der houd tot het mo-
ment waarop het eerste vrij te laten bedrag is ont-
vangen. Bij verschil van inzicht kan de schuldenaar 
zich wenden tot de rechter-commissaris op de voet 
van art. 317 Fw, zoals de schuldenaar in het berechte 
geval had gedaan.
6. Het is een kras staaltje rechtsvinding. Het 
uitzon deren van ver mo gens be stand de len van het 
verhaal is geen klein bier. De balans tussen de ruim-
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te die een schuldenaar wordt gelaten en de belan-
gen van de schuldeisers pleegt politiek gevoelig te 
zijn. Het heeft geresulteerd in een nogal gedetail-
leerde regeling in art. 21 Fw voor faillissement, art. 
295 Fw voor de schuld sa ne rings regeling. De Ho ge 
Raad was in het verleden weinig geneigd tot een ex-
tensieve toepassing. In HR 22 no vem ber 2002, NJ 
2003/32, m.nt. P. van Schilfgaarde overwoog hij over 
art. 21 Fw dat ‘[m]et betrekking tot de door het recht 
erkende uit zon de ringen op voormelde hoofdregel 
[van art. 3:276 BW en art. 20 Fw; FMJV] geldt dat zij 
strikt zijn beperkt tot het on der de uit zon de ring val-
lende ver mo gens be stand deel’. En hoewel bij de 
schuld sa ne rings regeling de belangen van de schul-
denaar zwaarder zijn aangezet, oordeelde hij daar-
voor in HR 24 no vem ber 2006, NJ 2007/239, m.nt. P. 
van Schilfgaarde in gelijke zin.

Tegen deze achtergrond lijkt de grondslag om 
het nu anders te doen, dun. Is het genoeg dat de hui-
dige si tu a tie — die al sinds de introductie van de 
schuld sa ne rings regeling bestaat — ‘onwenselijk’ is 
en dat onduidelijk is waarom de wetgever het pro-
bleem niet heeft opgelost? Men bedenke dat de be-
langenafweging in een insolventieprocedure anders 
uitvalt dan bij een gewoon beslag. Niet het belang 
van één schuldeiser staat tegenover dat van de 
schuldenaar, maar het belang van de ge za men lij ke 
schuldeisers zijn in het geding. Zo doorbreekt een 
gewoon beslag niet een levering bij voorbaat en de 
schuld sa ne rings regeling wel (art. 35 lid 2 jo. 313 
Fw). 

Toch lijkt de beslissing mij terecht en passen in 
het systeem van de Faillissementswet. Daarin zit in-
gebakken dat de curator de ge za men lij ke schuldei-
sers ‘vertegenwoordigt’, die op hun beurt rekening 
moeten houden met de belangen van de schulde-
naar voor zover zich dat met een billijke uitoefening 
van hun rechten verdraagt. Zie MvT, Bijlagen Han-
delingen II 1890/91, 100, 3, p. 20. In lijn hiermee 
overwoog HR 20 maart 1981, NJ 1981/640, m.nt. 
C.J.H. Brunner (Veluwse Nutsbedrijven/Blok land q.q.) 
dat de curator van een natuurlijk persoon die wordt 
geconfronteerd met een beroep op een opschor-
tingsrecht van een nutsleverancier ‘het in het alge-
meen niet zal kunnen laten aankomen op het sta-
ken van verdere leveranties’. Recentelijk legde HR 8 
ja nu a ri 2021, NJ 2021/286, m.nt. F.M.J. Verstijlen een 
‘vergewisplicht’ op de curator om te voorkomen dat 
de schuldenaar onberaden een beslissing neemt 
over zijn pen sioen voor zie ning.

De huidige beslissing is het doortrekken van die 
lijn, maar dan verder dan ooit tevoren, namelijk 
door een ver plich ting op de be wind voer der te leg-
gen middelen uit de boedel aan de schuldenaar te 
laten. De Ho ge Raad volgt dus niet de systematiek 
van art. 475 lid 5 Rv, door (een deel van) het banksal-
do bui ten de boedel te laten vallen. Dat zou hem wel 
heel direct in het vaarwater van de wetgever bren-
gen. Het verder ontwikkelen van de taakopdracht 
van de be wind voer der, aan de hand van de om stan-
dig he den van het geval, is dichterbij ’s Ho gen Raads 
huis. Het resultaat is in voorkomende gevallen het-

zelfde: een deel van de boedel wordt onttrokken 
aan het verhaal van de schuldeisers.
7. Een consequentie van deze benadering is 
dat het in eerste instantie aan de be wind voer der is 
te beslissen of een bedrag en zo ja, welk bedrag aan 
de schuldenaar wordt gelaten. Dat is atypisch; der-
ge lij ke beslissingen worden normaliter toebedeeld 
aan de rechter-commissaris (voor zover de wet het 
niet rechtstreeks bepaalt). Zie art. 21 on der 2°, art. 
22a lid 2, art. 100 en art. 295 lid 3 Fw. ‘Op de werk-
vloer’ zal het, schat ik in, weinig verschil uitmaken; 
de be wind voer der zal geneigd zijn met de rech-
ter-commissaris af te stemmen wat aan de schulde-
naar moet worden gelaten. In ieder geval zal de 
schuldenaar de rechter-commissaris met een be-
roep op art. 317 Fw te hulp kunnen roepen. Dat dan 
de ongemakkelijke si tu a tie kan ontstaat dat de rech-
ter-commissaris moet beslissen over een kwestie 
waarover hij zich al eerder met de be wind voer der 
heeft gebogen, is een probleem dat inherent is aan 
art. 317 Fw. 
8. Kortom, een boude en vooruitstrevende 
beslissing van de Ho ge Raad, die genoeg overlaat 
voor de wetgever om actie te on dernemen.

F.M.J. Verstijlen

NJ 2022/39

HO GE RAAD (CIVIELE KAMER)
21 ja nu a ri 2022, nr. 21/04118
(Mrs. T.H. Tanja-van den Broek, S.J. Schaafs ma, 
G.C. Makkink; A-G mr. M.L.C.C. Lückers)
met redactionele aantekening

Art. 30p Rv

NJB 2022/297
RvdW 2022/144
ECLI:NL:HR:2022:58
ECLI:NL:PHR:2021:1110

Wvggz. Zorgmachtiging. Vereisten voor doen 
mondelinge uitspraak.

In art. 30p Rv is voorgeschreven dat indien de rechter 
tijdens of na de mondelinge behandeling ter zitting 
mondeling uitspraak doet, de beslissing en de gronden 
daarvoor ter zitting worden meegedeeld en de uit-
spraak in executoriale vorm in het pro ces- ver baal 
wordt neergelegd. De rechtbank heeft het één noch het 
ander gedaan. Evenmin strookt de handelwijze van de 
rechtbank met de zogenoemde ‘bestaande praktijk’ als 
bedoeld in HR 20 april 2018 (NJ 2020/337, m.nt. H.B. 
Krans on der NJ 2020/339). Bij toepassing daarvan 
deelt de rechter mondeling zijn beslissing en de (be-
lang rijk ste) gronden daarvoor mee aan de ter zitting 
aanwezige par tij en, en werkt hij de uitspraak uiterlijk 
binnen twee weken schriftelijk uit — waarbij hij zijn 
beslissing zo nodig eerst in (sterk) verkorte vorm 
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